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Natalia Piskorz
r e d a k t o r  n a c z e l n a

Szanowni Państwo,
ostatnie tygodnie pokazały nam wszystkim, jak szybko i gwał-
townie wszystko może się zmienić. My także zmuszeni jesteśmy 
zmienić plany – targi ProfiAuto Show odbędą się w 2021 roku. Ta 
decyzja została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się ko-
ronawirusa, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wy-
stawców, osób zaangażowanych w organizację wydarzenia, part-
nerów oraz wszystkich gości.

Najważniejsze pozostaje jednak niezmienne – ProfiAuto dzia-
ła i ma siłę! Kierowcom pokazujemy m.in., jak zabezpieczyć się 
przed wirusem i bezpiecznie korzystać z usług warsztatów.

Ten moment ujawnia też, jak ważny jest rozwój technologii i moż-
liwość sięgnięcia po nowoczesne narzędzia. Dlatego w maga-
zynie piszemy m.in. o projekcie dobrywarsztat.pl – inicjatywie 
portali Onet oraz Auto Świat, której partnerem jest ProfiAuto, no-
wych funkcjach katalogu ProfiAuto czy usłudze „Zaparkuj swój 
samochód w naszym serwisie”.

Na łamach gazety znajdą Państwo także sporo treści wspiera-
jących ideę #zostańwdomu. Warto poczytać o tym, jak zadbać 
o formę, rozwinąć zdolności kulinarne, a także pomarzyć o przy-
szłych motocyklowych wyprawach!

Miłej lektury!

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

PRODUKCJA: Imago Public Relations

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
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Od ponad 130 lat dostarczamy unikalne rozwiązania dla podwozi stawiając
bezkompromisowo na jakość. Nawet najdrobniejszy element naszych części 
i zestawów naprawczych jest projektowany i sprawdzany przez inżynierów Schaeffler 
zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami jakości. Każdy z nas podpisuje się 
pod tym swoim nazwiskiem.

Więcej informacji:
www.schaeffler.pl/aftermarket

Obecni w każdym detalu
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NA PEŁNYCH 
OBROTACH  
W 2019

PitStop 
Ponad 80 miast, 310 
zaangażowanych serwisów, 
ponad 6,5 tysiąca 
sprawdzonych samochodów

VII Konferencja ProfiAuto
Serock, ponad 200 gości. Podsumowanie dotychczasowych 
działań marki i wytyczenie planów rozwojowych

ProfiAuto Racing

Michał Tochowicz (powyżej)
wicemistrz Polski GSMP w klasyfikacji generalnej samochodów 
napędzanych na jedną oś, wicemistrz Polski w klasie E1-2000

ProfiAuto Racing

Marek Rybníček
10. miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy Kategorii 2, zwycięzca 
klasy E2-SH-3000 Mistrzostw Europy, 3. miejsce w klasyfikacji generalnej 
w Mistrzostwach Czech 2019, mistrz Czech w Wyścigu górskim 2019  
w Dywizji 2, zwycięzca grupy E2-SH-3000 w mistrzostwach Czech 2019

dobrywarsztat.pl
Podjęcie współpracy 
z Onetem i „Auto Światem” 
w ramach portalu 
internetowego

Akademia Zarządzania ProfiAuto 
Pierwsza edycja cyklu, ponad 100 uczestników z 80 firm

ProfiRacing Cup 
12 wydarzeń w ramach 3. edycji, 
w których udział wzięło 540 
mechaników, ścigając się po 
wiedzę i cenne nagrody

ENI
Objęcie prawa do 
wyłączności na dystrybucję 
olejów ENI w Polsce

Konferencje Regionalne 
ProfiAuto Serwis
Łochów, Kraków, Wrocław, Poznań. 
Ponad 800 uczestników – właścicieli 
najaktywniejszych warsztatów ProfiAuto 
Serwis

ProfiAuto Serwis
Największa sieć w Polsce, 
1800 warsztatów w 2019 
(200 więcej niż w 2018)
działa również 
w Czechach i na Słowacji

ProfiAuto Show 
16. edycja, 46 000 gości, 150 wystawców 
z całego świata, 22 000 m2 powierzchni

PROFIWYDARZENIA
PODSUMOWANIE 2019PROFIWYDARZENIA

  ProfiAuto
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TARGI  
PROFIAUTO SHOW 
ODBĘDĄ SIĘ  
W 2021 ROKU
Szanowni Państwo,
spółka Moto-Profil, organizator targów motoryzacyjnych ProfiAuto Show, informuje o odwołaniu tego-
rocznej edycji wydarzenia, zgodnie z negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Katowicach, bazującą na analizie aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się ko-
ronawirusa SARS-CoV-2. Targi miały się odbyć w Katowicach w dniach 30-31 maja 2020 roku.

Informacja o odwołaniu targów w 2020 roku podyktowana jest odpowiedzialnością i troską o zdrowie 
oraz bezpieczeństwo wystawców, osób zaangażowanych w organizację wydarzenia, partnerów oraz 
gości – międzynarodowe targi motoryzacyjne ProfiAuto Show odwiedziło w zeszłym roku 46 000 osób.

Od dłuższego czasu z najwyższą czujnością śledzimy sytuację i aktualne wytyczne rządowe i sanitar-
ne, pozostając także w kontakcie z kluczowymi instytucjami. Ufamy, że ogłoszona z wyprzedzeniem in-
formacja o odwołaniu ProfiAuto Show 2020 pozwoli zabezpieczyć działania naszych wystawców oraz 
partnerów.

Bieżąca sytuacja i dostępne w tym momencie informacje nie pozwalają nam nakreślić pewnej daty dla 
edycji 2020 – więc przenosimy całą siłę na organizację ProfiAuto Show 2021.

Wszystkim osobom uczestniczącym w dotychczasowych przygotowaniach do targów w 2020 roku: pra-
cownikom, partnerom, wystawcom, patronom medialnym oraz miłośnikom motoryzacji, bardzo dzięku-
jemy za ogromne zaangażowanie i wykonaną pracę. Jesteśmy pewni, że energia włożona w tegorocz-
ne wydarzenie zaprocentuje w przyszłym roku, podczas ProfiAuto Show 2021.

Z poważaniem
Zarząd Moto-Profil

PROFIWYDARZENIA
PROFIAUTO SHOW

Pewny start to akumulator www.varta-automotive.com



To główny wniosek płynący z kon-
troli przeprowadzonych w  ra-
mach akcji ProfiAuto PitStop 
2019. Szczegółowe wyniki poka-
zują, że aż w 44 proc. samocho-

dów stwierdzono usterki w układzie kie-
rowniczym. Zanotowano dość niepokojący 
wzrost liczby takich przypadków, aż o 15 
proc. więcej w porównaniu z poprzednią 
edycją akcji. Co piąty kierowca jeździł na 
zużytych oponach, a blisko jedna czwarta 
badanych samochodów miała nieprawid-
łowe ciśnienie w oponach. Ponad połowa 
wymagała wymiany płynu hamulcowego 
(aż 53 proc.). Wprawdzie jest to wynik o 11 
proc. lepszy w porównaniu do ubiegłe-
go roku, ale wciąż daleki od pozytywne-
go. Niemal co drugi skontrolowany samo-
chód miał słabo naładowany lub nadający 
się do wymiany akumulator. W co czwar-
tym stwierdzono złe ustawienie świateł – 
wynik analogiczny do ubiegłorocznego.
– Każdego roku w  ramach akcji Pit-

-Stop przypominamy kierowcom o tym, 
że warto sprawdzać stan techniczny 

samochodów. Poprawy niestety nie wi-
dać, a wykryte usterki w zdecydowanej 
większości nadal są efektem zwykłych za-
niedbań. Wyniki nie są dramatycznie złe, 
ale ponad połowie kierowców eksperci 
doradzili wizytę w warsztacie. Zaletą Pro-
fi-Auto PitStop jest fakt, że stan technicz-
ny sprawdzany jest bez wcześniejszego 
przygotowania ze strony kierowców, na 
parkingach dużych sklepów i w centrach 
miast. Kierowcy podjeżdżają do kontroli 
prosto z trasy, dzięki czemu możemy po-
kazać faktyczną kondycję aut poruszają-
cych się po naszych drogach – mówi Łu-
kasz Kopiec, dyrektor marketingu marki 
ProfiAuto.

W 2019 roku odbyła się piąta już edy-
cja akcji PitStop. Bezpłatne kontrole sa-
mochodów przeprowadzono w ponad 80 
miastach, a w akcję zaangażowanych by-
ło ponad 300 ProfiAuto Serwisów. W su-
mie zweryfikowano stan ponad 6500 aut, 
a ponad 3100 kierowców zgodziło się ano-
nimowo udostępnić wyniki przeglądów 
ich samochodów na potrzeby corocznego 

zestawienia. Na ich podstawie można wy-
wnioskować, że kierowcy dbają o wygląd 
i ogólny stan swoich aut, ale wiele istotnych 
kwestii po prostu bagatelizują. Statystyki 
drogowe jasno pokazują, że stan technicz-
ny ma bezpośredni wpływ na bezpieczeń-
stwo kierowców i innych uczestników ru-
chu. Dlatego bardzo ważnym jest, aby 
regularnie sprawdzać swoje samochody.
– Mechaników nie dziwi fakt, że kierow-

cy mogą nie wyczuć luzów na kierownicy 
lub bagatelizują stuki w zawieszeniu. Sa-
modzielne stwierdzenie usterek w takich 
przypadkach jest praktycznie niemożliwe 
i dopiero podczas kontroli można dowie-
dzieć się, że z samochodem jest coś nie 
w porządku. Jednak np. poziom ciśnie-
nia w oponach, ich stan czy poziom płynu 
hamulcowego każdy może sprawdzić we 
własnym zakresie. Wyniki akcji ProfiAuto 
PitStop 2019 pokazują, że część kierowców 
niestety nie wykonuje nawet tego typu 
czynności – mówi Mariusz Maksym, koor-
dynator sieci serwisowej ProfiAuto Serwis.

WARTO 
odwiedzać 
WARSZTAT
Kierowcy w Polsce wciąż bagatelizują bie-
żące czynności związane z utrzymaniem 
samochodów, które przekładają się na ich 
stan techniczny. 
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W żagle tegorocznego stat-
ku 28. finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomo-
cy wiał wyjątkowo mocny 
wiatr. Zbiórki dla dziecię-

cej medycyny zabiegowej w kraju i za 
granicą zaowocowały rekordową kwotą 
wsparcia dla fundacji. Wydarzenie było 
również mocno wspierane przez przed-
stawicieli motorsportu. W Węgierskiej Gór-
ce, podczas Rajdowego WOŚP, profesjo-
nalne zespoły rajdowe – w tym ProfiAuto 
Racing, reprezentujące markę ProfiAuto – 
licytując przejazdy na prawym fotelu ze-
brały 20 331 złotych.

Jak podkreśla Michał Tochowicz, wice-
mistrz Polski GSMP w klasyfikacji general-
nej samochodów napędzanych na jedną 
oś oraz w klasie E1-2000, wspieranie WOŚP 
przez zawodników stało się niepisaną tra-
dycją.
– Rajdowe silniki już od dawna grają 

w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomo-
cy i mocą wszystkich dostępnych koni me-
chanicznych wspierają licytacje i zbiórki 
pieniędzy. W tym roku ponownie miałem 
ogromną frajdę wozić na prawym fotelu 
fanów szybkich samochodów i zarażać 
ich motoryzacyjnym bakcylem. Wierzę, 
że w przyszłym roku Węgierska Górka po-
nownie stanie się rajdowym przystankiem 
WOŚP i pobijemy rekordową kwotę zebra-
ną podczas 28. finału – mówi Michał To-
chowicz reprezentujący ProfiAuto Racing.

Obok przejazdów w Peugeocie 106 Maxi 
przedstawiciele ProfiAuto prowadzili 
również licytację gadżetów i zagrzewali 
mieszkańców Węgierskiej Górki i okolic do 

wspólnego kwestowania. Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy wspierali także part-
nerzy marki w całej Polsce, a wśród nich 
m.in. AMIBO, AUTO EXPRESS, DATA Auto, 
JADAR AUTO oraz ProCar.

Ponad 20 tys. zł zebrał w tym roku Rajdowy WOŚP w Wę-
gierskiej Górce dla dziecięcej medycyny zabiegowej. 
Udział w wydarzeniu wzięła również marka ProfiAuto, 
licytując przejazdy na prawym fotelu Peugeota 106 Maxi 
 w specyfikacji rajdowej. Chętnych do poczucia moto-
ryzacyjnych wrażeń na własnej skórze nie brakowało.

RAJDOWE SILNIKI 
W WIELKIEJ ORKIESTRZE ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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  ProfiAuto
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PROFIAKTUALNOŚCI
INTERNET

W ostatnich latach rynek filtrów kabinowych ewoluował w kierunku zapewnienia lepszej 
ochrony kierowcy i pasażerów. Rośnie zarówno rynek wymiany filtrów kabinowych, jak i licz-
ba pojazdów na drogach – z uwagi na ciągle wzrastającą potrzebę mobilności.

Cabin3Tech+ skutecznie filtruje duże cząstki (jak filtr przeciwpyłkowy), neutralizuje nieprzy-
jemne zapachy i niebezpieczne opary w powietrzu (jako filtr z węglem aktywnym) i zatrzy-
muje do 98,8 proc. drobnych cząstek o wielkości zaledwie 2,5 mikrona. Cząsteczki te mogą 
dostawać się do płuc, powodując podrażnienia. Wiadomo, że wywołują one i nasilają choro-
by przewlekłe, takie jak astma czy zapalenie oskrzeli oraz inne choroby układu oddechowego.

Niezwykle istotna jest wymiana filtra kabinowego raz na rok lub maksymalnie po przejecha-
niu każdych 15 000 km nie tylko w celu utrzymania wysokiego poziomu jakości powietrza 
wewnątrz pojazdu, ale również w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania syste-
mu wentylacyjnego – zatkany filtr może utrudniać działanie dmuchawy, powodując zapa-
rowanie i zmniejszenie widoczności przez przednią szybę.

Pięćdziesiąt sześć nowych referencji filtra Cabin3Tech+ obejmuje ponad 150 milionów sa-
mochodów w całej Europie, w tym marki takie jak Peugeot, DS, Toyota, Renault, FIAT, Volks-
wagen i wiele innych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej specjalnej strony internetowej: 
www.cabin3techplus.com, gdzie możecie zapoznać się z wszelkimi istotnymi informacjami.

Filtry z gamy Cabin3Tech+ znajdują się również w naszym nowym katalogu „Purflux” na 2020 
rok, zarówno  w internetowej, jak i drukowanej wersji. Zapraszamy do składania zamówień.

Cabin3Tech+ zatrzymuje  
98,8 proc. szkodliwych cząstek
Nowa generacja kabinowych filtrów powietrza Cabin3Tech+ już dostępna
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Technologia:
Dla optymalnej ochrony Cabin3Tech+ posiada 3 warstwy: 

1.  Filtracja wstępna poprzez medium syntetyczne prze-
znaczone do wychwytywania i zatrzymywania niektó-
rych głównych źródeł alergenów unoszących się w po-
wietrzu – pyłków i cząstek pyłu (10-100 mikronów); 

2.  Warstwa węgla aktywnego, która wykorzystuje wy-
sokiej jakości węgiel aktywny z łupin orzechów ko-
kosowych, pochłaniająca nieprzyjemne zapachy oraz 
szkodliwe gazy (toluen, n-butan, NO2, SO2), które mo-
gą powodować bóle głowy, podrażnienia i kaszel;

3.  Warstwa elektrostatyczna w technologii melt-blown, 
która zatrzymuje drobne cząsteczki, takie jak otaczają-
cy pył, pyłki kwiatowe i cząstki okładzin hamulcowych 
poprzez oddziaływanie elektrostatyczne. Cząsteczki 
o wielkości 2,5 mikrona (20 razy mniejsze od ludzkie-
go włosa) są zatrzymywane w 98,8 proc.

  ProfiAuto

Rozbudowana wyszukiwarka części i szerokie możliwości dobierania m.in. olejów – użytkownicy katalo-
gu ProfiAuto zyskali nowe opcje wyszukiwania produktów. Wybór konkretnych towarów jest teraz jeszcze 
bardziej przyjazny użytkownikom i precyzyjny. Części można znaleźć m.in. po frazie czy elemencie nazwy, 
a olej silnikowy – po lepkości i normach producentów.

NOWE FUNKCJE WYSZUKIWANIA 
W KATALOGU PROFIAUTO

Nowości w wyszukiwarce 
części

– Przedstawiciele branży potrzebują nowo-
czesnych, na bieżąco rozwijanych narzę-
dzi katalogowych, które pozwolą im szyb-
ko i precyzyjnie zidentyfikować niezbędne 
elementy. W katalogu ProfiAuto dostęp-
na jest teraz rozbudowana opcja wyszuki-
wania tekstowego. Dzięki niej użytkownik 
otrzyma wyniki nie tylko po wpisaniu na-
zwy ProfiBiznes lub TecDoc interesujące-
go go produktu, ale też jej części. Pomoże 
to szybko odnaleźć konkretne produkty 
w bardzo szerokim asortymencie – mówi 
Mikołaj Gładki, kierownik pionu danych ka-
talogowych Moto-Profil.

Dzięki przełomowym zmianom wprowa-
dzonym w katalogu ProfiAuto wystarczy 
wpisać jeden z elementów nazwy, referen-
cji czy nawet jeden z parametrów. Specjal-
ny algorytm przeszuka obszerną bazę da-
nych, wyświetlając listę kategorii, w których 
odnalezione zostały wpisane frazy. Takie 

rozwiązanie pozwala także na wykorzy-
stanie w wyszukiwarce nazw standaryzo-
wanych TecAlliance. To szczególnie ważne 
dla użytkowników zagranicznych, którzy 
mogą wpisywać zapytania w swoich oj-
czystych językach.

Jak podkreślają specjaliści, w przypadku 
tak rozbudowanych projektów jak kata-
log ProfiAuto kluczowe jest bieżące dosto-
sowywanie mechanizmów wyszukiwania. 
Wyzwaniem jest przede wszystkim liczba 
kategorii, do których przyporządkowane 
są poszczególne części. Rozwiązanie sta-
nowi uzupełnianie standardowych nazw 
towarów o nazwy i opisy szczegółowe, na-
dawane m.in. przez product managerów 
poszczególnych firm i doskonalenie moż-
liwości ich przeszukiwania.

Wyszukiwarka olejowa
Nowości wprowadzono także w wyszu-
kiwarce olejów dostępnej w  katalogu 
ProfiAuto. To obszerna i  zróżnicowana 

kategoria produktowa. Oleje są wyszuki-
wane z dużą częstotliwością przez wszyst-
kich użytkowników: hurtowników, sprze-
dawców i mechaników. Przekłada się to na 
mnogość sposobów doboru. Teraz jest to 
możliwe zarówno pod kątem lepkości ole-
ju, jak i po normach określonych przez pro-
ducentów pojazdów.

Wyszukiwanie jest szybkie i proste; po 
zaledwie trzech kliknięciach użytkownik 
otrzymuje informacje o dostępnych pro-
duktach. Z możliwości doboru oleju we-
dług norm określonych przez producentów 
pojazdów użytkownicy mogą skorzystać 
poprzez otwarcie zakładki „Normy olejo-
we”. Tam uzyskają dostęp do tabeli bieżą-
cych i najważniejszych danych, uporząd-
kowanych według marek pojazdów. Nowe 
funkcje wyszukiwarki uwzględniają także 
oleje specjalistyczne, które można znaleźć 
na podstawie numerów OE producentów 
pojazdu. Wyszukiwania można dokonywać 
także według norm ACEA. Bazy danych do-
tyczące wszystkich olejów są aktualizowa-
ne na bieżąco.
– Z katalogu ProfiAuto korzysta dziennie 

15 tysięcy użytkowników wykonujących po-
nad 135 tysięcy wyszukiwań różnego ro-
dzaju. Uważnie wsłuchujemy się w opinie 
naszych użytkowników i na bieżąco dosko-
nalimy funkcjonalności. W branży motory-
zacyjnej szczególnie ważne jest poprawne 
sortowanie wyników i precyzja wyszuki-
wania. Wprowadzone rozwiązania to no-
wa jakość, wyjście naprzeciw użytkowni-
kom i potrzebom rynkowym. Chcemy, aby 
przeszukiwanie naszych zasobów było jak 
najbardziej intuicyjne i przejrzyste nawet 
dla osób, które nie są biegłe w obsłudze 
systemów komputerowych – komentuje 
Mikołaj Gładki.

Adres katalogu: 
https://katalog.profiauto.net/Home



Dobrywarsztat.pl

Portal dobrywarsztat.pl działa już na maksymalnych obrotach! Skierowany jest 
przede wszystkim do kierowców poszukujących warsztatów samochodowych, któ-
re świadczą wysokiej jakości usługi. Marka ProfiAuto jest głównym partnerem tego 
serwisu stworzonego przez Onet.pl i „Auto Świat”.

PROFIAKTUALNOŚCI
SERWIS INTERNETOWY

Dobrywarsztat.pl jest serwisem internetowym, któ-
rego najważniejszym elementem jest baza ser-
wisów samochodowych – jedna z największych 
w Polsce. Dzięki temu, korzystając z przejrzystej 
wyszukiwarki, łatwe jest znalezienie warsztatu 

w najbliższej okolicy. Dodatkowo serwis rozbudowany został 

m.in. o funkcjonalności pozwalające na umówienie wizyty 
w warsztacie.

Atutami portalu dobrywarsztat.pl są też wysokiej jakości 
treści, m.in. eksperckie porady dla kierowców i warsztatów, 
przygotowane przez najlepszych dziennikarzy motoryzacyj-
nych w kraju we współpracy z ekspertami ProfiAuto.
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PROFIFELIETON
POLACZEK W ŚWIECIEPROFIFELIETONY

Współpracuj z Pionierem
Od kompleksowych rozwiązań serwisowych po 
technologię GDi nowej generacji, Delphi Technologies 
jest pionierem w branży motoryzacyjnej od ponad 
100 lat. Nasz dział Aftermarket łączy w sobie to, 
co najlepsze z obu światów - bogate dziedzictwo 
OE i innowacyjne rozwiązania serwisowe - które 
wraz ze specjalistyczną wiedzą Twoich mechaników 
gwarantują, że pojazdy jeżdżą bezpieczniej, lepiej 
i dalej, tak jak w dniu, w którym wyjechały z linii 
montażowej w fabryce.

Mimo, że produkcja Fiata 126p, 
nazywanego przez Kubań-
czyków polaczkiem, zosta-
ła zakończona dwadzieścia 
lat temu, maluchy dzielnie 

jeżdżą po rajskiej wyspie i mają się tam 
całkiem dobrze. Ba, przy zarobkach prze-
ciętnego mieszkańca na poziomie 30 eu-
ro miesięcznie, stanowią luksus na miarę 
Mercedesa. Dlatego mimo, że są stosunko-
wo tanie w utrzymaniu i mało palą (w prze-
ciwieństwie do popularnych na pocztów-
kach z Kuby kolorowych Cadillaców), na 
wyspie jest ich niecałe 10 tys. Stać na nie 
przede wszystkim kubańską klasę średnią, 
która ma rodzinę w USA, dorabia na nie-
oficjalnym rynku lub pracuje w hotelach 
i obsługuje turystów. 

Skąd taka popularność 
maluchów na Kubie? 
Auta te eksportowane były w szczególno-
ści w okresie PRL z Polski do innych kra-
jów komunistycznych. Po rajskiej wyspie 
polaczkami poruszali się przede wszyst-
kim Amerykanie, a gdy ją opuszczali, nie 
mogli nic ze sobą wywieźć. Auta sprze-
dawane były rządowi, a od rządu w mia-
rę tanio odkupywali je Kubańczycy. Mało 
który Kubańczyk od tego czasu zdecydo-
wał się na sprzedaż malucha. W większości 
pozostają one w rodzinie i przekazywane 

są z pokolenia na pokolenie – służą m.in. 
w celach zarobkowych (wożenie turystów). 
Z samochodów, które wyjechały z polskiej 
fabryki, pozostała głównie karoseria. Ku-
bańczycy, przez wielu uważani za jed-
nych z najlepszych mechaników na świe-
cie, nie mają szerokiego dostępu do części 
zamiennych. Robią więc co mogą i korzy-
stają z tego, co mają pod ręką. Wśród naj-
popularniejszych zmian w Fiatach 126p są 
m.in. wymiana silnika (głównie na moc-
niejszy), zmiana zawieszenia oraz mon-
taż dodatkowych głośników (kultura ku-
bańska wymaga, aby było głośno – jedno 
źródło dźwięku w oryginalnym maluchu 
zdecydowanie nie wystarcza). 

Zmotoryzowana Kuba 
daje do myślenia
Tylko kilku Kubańczyków na 100 ma pry-
watny samochód. Najpopularniejsze środ-
ki lokomocji to konie oraz rowery. I nie, 
powietrze w większych miastach, mo-
wa głównie o Hawanie, nie jest czyste – 
auta dostawcze to obowiązkowo diesle 
(oszczędność paliwa, którego na Kubie 
brakuje), zostawiające za sobą opary dymu. 
Plusem jest to, że nie ma korków. Chyba, 
że ktoś akurat jedzie rowerem, środkiem 
drogi i to w dodatku na niekończącym się 
zakręcie – wtedy „zator” osiąga zawrotną 
liczbę 2 samochodów i trwa około minuty.

Obecnie polaquito 
to niemal element 
kubańskiego krajobrazu
Znajdziemy go na pocztówkach, w towa-
rzystwie palm – to obowiązkowa pamiąt-
ka dla każdego Polaka wybierającego się 
w odwiedziny do „Królowej Karaibów”. Za-
interesowanie Fiatem 126p najlepiej obra-
zuje tytuł Samochodu 2016 Roku nadany 
maluchom przez szefa najstarszego na wy-
spie automobilowego klubu „Amigos del 
Motor” (dla porównania światową wielką 
trójkę w 2016 stanowiły: Opel Astra, Volvo 
XC90 i Mazda MX-5). Nie bez powodu pol-
scy turyści na Kubie często słyszą „thank 
you for polski fiat”!

POLACZEK W ŚWIECIE

Kosztuje około 6 tys. euro, czyli dwustukrotność miesięcznych zarobków. 
Po hiszpańsku polaquito, a dla nas po prostu maluch – bije rekordy 
popularności na Kubie. Cztery lata temu został ogłoszony Samochodem Roku!

NATALIA PISKORZ
PR manager

  Natalia Piskorz



W 1966 roku Ford dokonał czegoś, co uchodziło wcześniej za niemożliwe.  
Pokazał światu, że samochody amerykańskie mogą być pojazdami wyścigowymi. 

MARCIN SZOSTAK
felietonista ProfiAuto

W 24-godzinnym Le Mans 
zajął trzy pierwsze miej-
sca, bijąc niepokonane od 
sześciu lat Ferrari. Tę po-
wszechnie znaną historię 

wziął na warsztat James Mangold i nakrę-
cił film „Le Mans 6́6”, który w świecie zna-
ny jest jako „Ford v Ferrari”.

Tytuł mógłby brzmieć jednak jeszcze ina-
czej – „Historia pewnego brytyjskiego kie-
rowcy i inżyniera, który skopał tyłek Ferra-
ri”. Mam na myśli oczywiście Kena Milesa. 
Problem w tym, że nikt nie kupiłby bile-
tu na film o facecie, o którym prawdopo-
dobnie mało kto w życiu słyszał.

Kena Milesa zagrał genialny Christian 
Bale. Zadanie miał arcytrudne, bo ten zna-
komity kierowca stronił od dziennikarzy 
i rzadko udzielał wywiadów. Bale musiał 
go więc sobie w dużym stopniu wymy-
ślić. Partneruje mu Matt Damon w roli kon-
struktora Carrolla Shelby’ego. To ci dwaj 
bohaterowie napędzają fabułę, tworząc 
duet wybuchowy. A jak wiadomo – tylko 
taka mieszanka gwarantuje powodzenie 
kinowego obrazu.

W „Le Mans 6́6” pokazana jest żmud-
na wspinaczka Forda na sam szczyt, któ-
ry wieńczy zwycięstwo nad Ferrari. Po nie-
udanej próbie zakupu włoskiej firmy, Ford 
przystąpił do budowy własnego sporto-
wego auta – Forda GT40. Na tym wyzwa-
niu skupia się film Mangolda.

Miles razem z Shelbym w dążeniu do 
sukcesu musieli ścierać się z korporacyj-
ną biurokracją i twardym charakterem 
Henry’ego Forda II (Tracy Letts). Pod gór-
kę robił im też szef działu PR w Fordzie, Leo 
Beebe (Josh Lucas). Zmagania dwóch ma-
niaków ścigania z gośćmi w garniturach od 
Forda są jednak równie fascynujące, jak ry-
walizacja z Ferrari.

Na szczęście sekwencje na torze nakręco-
no z dużą dynamiką i precyzją. Adrenalina 
buzuje za każdym razem, kiedy Miles od-
pala swoje auto. Producent unikał kompu-
terowych efektów, za co należą mu się sło-
wa uznania. Jest za to wszystko to, czego 

można oczekiwać od filmu o wyścigach: 
ryk silników, trzeszczące przekładnie, gaz 
w podłodze i jazda na granicy szaleństwa.

Nie przeszkadzają drobne potknięcia 
w rodzaju trybuny fanów wygenerowa-
nej przez CGI czy powtarzalne redukcje 
tego samego biegu. Mało kto je zauwa-
ży. Nie razi stereotypowe przedstawienie 
Włochów czy przerysowana postać pre-
zesa Forda. Na trochę banalną opowiast-
kę o 7000 obrotów, która jest klamrą za-
mykającą film, również można przymknąć 
oko. Choć tragiczna skądinąd postać 

Milesa moim zdaniem nie potrzebuje ta-
kiej wzniosłości w końcówce.

Hollywood rządzi się swoimi prawami. 
Mimo to „Le Mans 6́6” jest niezłym kinem, 
które wciąga od samego początku i anga-
żuje przez 152 minuty. Ci, którzy zatęsknią 
za większym realizmem i surowym obra-
zem, mogą obejrzeć kultową produkcję 

„Le Mans” z 1971 roku ze Steve'em McQue-
enem w roli głównej.

LE MANS ́66
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Na początku wyjaśnijmy sobie jedno: Fiat Multipla wcale nie jest brzydki. Brzydkie 
jest słoniowate BMW X6 albo SsangYong Rodius. Pontiac Aztek jest brzydki, bo jego 
proporcje z pewnością narysował ktoś z ADHD.

MARCIN SZOSTAK
felietonista ProfiAuto

ULTIPLAM
O Multipli można co najwyżej 

powiedzieć, że jest oryginal-
na i w tej oryginalności nie-
zwykle praktyczna. Mam wra-
żenie, że auto budziło skrajne 

reakcje tylko dlatego, że wyglądało ina-
czej, niż większość ludzi zakładała, że bę-
dzie wyglądać.

Szczególnie szydzono z podszybia z ma-
łymi lampkami. Drwiono z frontu auta i je-
go masywnych bocznych okien. Zarzu-
cano nadwoziu, że powstało z  dwóch 
nieprzystających do siebie części, za któ-
re odpowiadali dwaj niezależni styliści. Ty-
le że to nie była prawda.

W rzeczywistości za projektem Multi-
pli stał jeden człowiek. Zaprezentowany 
w Paryżu w 1997 roku minivan jest dzie-
łem Roberto Giolito, który nie bał się wyjść 
poza przeciętność i ustalone standardy 
projektowania.

Fiat był tego świadomy i bawił się kon-
trowersyjnym wizerunkiem pojazdu. 
W Wielkiej Brytanii Multiplę sprzedawa-
no z naklejką na tylnej szybie: „poczekaj, 
aż zobaczysz przód”.

Konstrukcja Multipli bazuje na zawie-
szeniu z modelu Bravo/Brava, a swoją sty-
listyką auto nawiązuje do produkowane-
go w latach 50. i 60. Fiata 600 Multipla. To 
wczesne podejście do minivana było zde-
terminowane jednym celem – maksyma-
lizacją przestrzeni we wnętrzu przy dość 
ograniczonej powierzchni. Tak samo było 
w przypadku Multipli – użyteczność sta-
wiano na pierwszym miejscu.

Pomimo niecałych 4 metrów długości 
Multipla z dodatkowym fotelem z przo-
du mogła pomieścić w sumie 6 dorosłych 
osób. W tym samym czasie Renault ofero-
wał 5-osobowego Scenica i znacznie od 
Multipli droższą 7-osobową wersję Espa-
ce. Minivan Fiata był więc idealnym roz-
wiązaniem dla wielu rodzin.

Poza przestronnością posiadał też inne 
atuty: zwinność w miejskiej przestrzeni 
i doskonałą widoczność. Kierowca siedział 
wysoko i miał rozległy widok wokół auta. 
Duża w tym zasługa obśmiewanych przez 
krytyków nisko schodzących szyb. Z wad 
szwankowała elektronika, ale można to by-
ło Multipli wybaczyć. Podobnie jak mało 

dynamicznego diesla 1.9 JTD pod maską, 
który łapał zadyszkę przy komplecie pa-
sażerów na pokładzie. Poza tym wnętrze 
szybko ulegało zniszczeniu, plastiki raziły 
kiepską jakością, a kabina nie zachwycała 
wygłuszeniem.

Ostatecznie Fiat Multipla nie podbił ran-
kingów sprzedaży. Prawdopodobnie za 
bardzo wyprzedził swój czas. Lifting prze-
prowadzony w 2004 roku pozbawił Mul-
tiplę fałdy łączącej górną część nadwozia 
z dolną, ale nie wpłynęło to na zwiększe-
nie jej popularności. W nowym wydaniu 
minivan zatracił swój pierwotny urok i cha-
rakterność, stając się pojazdem całkowi-
cie zwyczajnym i nudnym.
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PROFIKWESTIONARIUSZ PROFIKWESTIONARIUSZ
PIOTR PUSTELNIK

AUTO  
TO DRUGI DOM

Idealny samochód powinien mieć… 
Powinien być wygodny dla kierowcy i pasażerów. Jeżdżę na duże odległości i nie 
chcę z tego powodu cierpieć (śmiech). Nie chcę siedzieć w niewygodnym fotelu albo 
myśleć o tym, że musiałbym sobie amputować nogi, żebym czuł się komfortowo. 
Bardziej niż na tym, by auto przyspieszało do setki w 2 sekundy, zależy mi, bym miał 
miejsce na kubek z herbatą. Moje auto to mój drugi dom, taki w pigułce.

Największa ekstrawagancja, na jaką pozwoliłbym sobie  
w samochodzie, to… 
Trudne pytanie... Nie mam ręki do ekstrawagancji, ale myślę sobie, że powinno być 
to coś, czego normalnie w aucie nie ma. W moim przypadku byłaby to panorama 
z Mount Everestem. Taka półprzezroczysta, wyklejona na szybie od wewnątrz, któ-
rą widziałbym tylko ja, a niekoniecznie już ktoś z zewnątrz. Miałbym zawsze góry 
na widoku.

W samochodzie najważniejsze są dla mnie następujące parametry… 
Parametry jazdy, czyli wszystkie systemy wspomagające. Tak żeby samochód sam 
pilnował odległości od tego jadącego przede mną, jazdy między liniami na drodze 
czy żeby wyprowadził mnie z poślizgu. Jak każdy z gruntu leniwy człowiek, chciał-
bym, żeby maszyna zrobiła pewne rzeczy za mnie (śmiech).

Mój pierwszy samochód to był… 
Jak wszystkich żyjących w czasach socjalizmu realnego – mały fiat. Piękny, w bia-
łym kolorze. Co prawda szybko skorodował, ale miałem z związku z tym przednią 
zabawę, wymieniając poszczególne jego elementy na takie z tworzywa sztucznego.

Obecnie jeżdżę samochodem marki… 
Renault Kadjar, z silnikiem 1,6 Diesel. Mało ekologiczny, dlatego marzę o elektryku. 
Tak dziś trzeba! 

Gdybym mógł kupić dowolny samochód, to byłby to…
Tesla, z serii tych, gdzie nie wybuchają akumulatory (śmiech). Może to nie jest naj-
lepsze auto na świecie, ale nie emituje CO2, co jest dla mnie bardzo ważne. 

W samochodzie słucham muzyki… 
Mojej! Czyli tej z lat 70. i 80. – rockowej, najpierw w wydaniu brytyjskim, później 
amerykańskim. Ten rock ma moc jak cholera!

Największa wada samochodu to… 
 Że trzeba go prowadzić. Jakby dało się tak, żeby sam jeździł, to już niczego więcej 
bym nie potrzebował i mógłbym umierać. A tak muszę niestety jeszcze żyć (śmiech).

Ulubiony kraj do podróżowania samochodem to… 
Najlepiej jeździ mi się po drogach górskich,  w Austrii, Francji, Szwajcarii, na półno-
cy Włoch. Lubię trasy wymagające uwagi i ostrożności. Mniej interesuje mnie wielo-
godzinna jazda prostymi autostradami.

Piotr Pustelnik, jeden 

z najbardziej znanych polskich 

alpinistów i himalaistów.  

Jako trzeci z polskich wspinaczy 

górskich (po Jerzym Kukuczce 

i Krzysztofie Wielickim) 

zdobył wszystkie 14 szczytów 

liczących powyżej 8000 m n.p.m. 

Koronę zamknęło wejście na 

Annapurnę (8091 m n.p.m.)  

27 kwietnia 2010 r.  

Co ciekawe, Pustelnik  

nie ukończył swojego 

pierwszego kursu  

wspinaczki skałkowej. Powód?  

Jego instruktor uznał, że...  

nie nadaje się do wspinaczki.

Piotr Pustelnik z wykształcenia 

jest doktorem inżynierii 

chemicznej. Ma czterech 

synów, z których dwaj 

również się wspinają.

Niezapomniana przygoda z samochodem/w samochodzie… 
Miałem ich wiele, wypadków mało, ale przygód dużo. Najbardziej pamiętam chyba jazdę autem ojca – dużym fiatem, tak-
że białym. Wracałem z Austrii i nieopatrznie wjechałem na wysoką przełęcz. Zjeżdżając, najpierw spaliłem hamulce, koń-
cówkę wzniesienia pokonywałem zatem na ręcznym, a potem spaliłem zresztą także ręczny. Do Polski – 1050 kilometrów – 
wracałem zatem bez sprawnych hamulców, bo nie było nas stać, by je w Austrii naprawiać. Tak nauczyłem się hamowania 
silnikiem. Napociłem się mocno, bo przeżycie było dość traumatyczne. Dobrze, że dzieci nie były do końca świadome, co się 
dzieje, i miały z tego powodu dużo śmiechu.
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NOWOŚCI  
W SALONACH 
SAMOCHODOWYCH

CO NOWEGO ZOBACZYMY W TYM ROKU 
W SALONACH SAMOCHODOWYCH

  Daimler AG

z  LiveTraffic Klasa E może rozpozna-
wać i reagować na wypadki oraz zato-
ry drogowe, jeszcze zanim zauważy je 
kierowca. Po wykryciu korka (jeśli kie-
rowca nie zdecyduje się na inną reak-
cję) DISTRONIC w ramach działań za-
pobiegawczych zmniejsza prędkość do  
ok. 100 km/h.

•  Aktywny asystent jazdy w korku (Acti-
ve Tailback Assist). W przypadku zato-
ru drogowego na autostradzie – tam, 
gdzie występują oznaczenia poziome 
rozdzielające pasy ruchu – system mo-
że wspomóc kierowcę w utrzymaniu pa-
sa i zachowaniu bezpiecznej odległości 
od innych uczestników ruchu podczas 
jazdy z prędkościami do ok. 60 km/h – 
i to przy wysokim stopniu przydatności.

•  Aktywny asystent kierowania (Active Ste-
ering Assist) może wspomóc kierowcę 
w tworzeniu korytarza życia na drogach 
wielopasmowych.

•  Aktywny asystent hamowania (Active 
Brake Assist) z funkcją monitorowania ru-
chu poprzecznego: jeżeli podczas skrętu 
w drogę poprzeczną wystąpi niebezpie-
czeństwo kolizji z nadjeżdżającym po-
jazdem, Klasa E może samoczynnie za-
hamować (przy prędkościach typowych 
dla takich manewrów).

•   Aktywny asystent martwego pola (Acti-
ve Blind Spot Assist) z funkcją ostrze-
gania przy wysiadaniu: funkcja ta mo-
że zmniejszyć ryzyko kolizji z  innymi 
użytkownikami drogi, np. przejeżdża-
jącymi rowerzystami. System monito-
ruje martwe pole również podczas po-
stoju, dzięki czemu może ostrzegać 
kierowcę o zbliżających się pojazdach, 
motocyklach lub rowerach podczas  
otwierania drzwi.

•  Nowa generacja kierownicy z dotykowy-
mi elementami obsługi (sterowanie po-
przez przesuwanie opuszkami palców po 
powierzchni panelu dotykowego).

•  Duże ekrany montowane w standardzie 
(2 x 10,25”).

Klasa E
Klasa E jest najlepiej sprzedającą się serią 
modelową w historii Mercedes-Benz – od 
1946 r. sprzedano ponad 14 mln egzempla-
rzy.  Wielu uważa Klasę E za „serce” mar-
ki. W 2016 r. zrobiła ważny krok w kierunku 
przyszłości: dziewiąta generacja modelu 
wyróżnia się spójnym designem nadwozia 
i wysokiej jakości kabiną.  Do tego doszła 

„inwazja” innowacji, np. w zakresie syste-
mów wspomagających. Do tej pory na za-
kup obecnej odsłony Klasy E z nadwoziem 
limuzyna lub kombi na całym świecie zde-
cydowało się ponad milion klientów. Latem 
2020 r. obie wersje nadwoziowe pojawią się 
w europejskich salonach w odnowionej for-
mie, jako pierwsi reprezentanci szeroko za-
krojonej modernizacji. Niedługo później 
dołączy do nich limuzyna z długim rozsta-
wem osi (Chiny), a także Coupé i Kabriolet.

Kolejna generacja ma być wyposażona 
w następujące systemy:

•  Aktywny asystent odległości (Active 
Distance Assist) DISTRONIC z funkcją 
regulacji prędkości na podstawie trasy. 
Dzięki informacjom o ruchu drogowym 



 28    WWW.PROFIAUTO.PL  29    WWW.PROFIAUTO.PL

PROFIWIADOMOŚCI
NOWOŚCI 2020

PROFIWIADOMOŚCI
NOWOŚCI 2020

Leon
Hiszpański SEAT zainwestował 1,1 mld eu-
ro,, aby umożliwić wprowadzenie na ry-
nek nowego Leona. Auto ma ucieleśniać 
wizję i wartości marki – z bardziej wydaj-
nym systemem napędowym, innowacyj-
ną łącznością z otoczeniem, udoskonalo-
ną technologią wspomagania jazdy oraz 
przyciągającym wzrok designem.

SEAT Leon jest kluczowym modelem 
w ofercie marki i punktem odniesienia dla 
całego segmentu, o czym świadczy sprze-
daż pojazdów trzech poprzednich gene-
racji na poziomie 2,2 mln sztuk. Czwarta 
odsłona modelu otwiera nowy rozdział 
w jego historii.

Podstawę nowego Leona stanowi za-
awansowana platforma MQB Evo, któ-
ra zapewniła projektantom większą 
elastyczność w projektowniu, co przeło-
żyło się na uzyskanie lepszych proporcji. 
W wersji 5-drzwiowej ma 4368 mm dłu-
gości (o 86 mm więcej w stosunku do po-
przedniej generacji), 1800 mm szerokości 
(- 16 mm) i 1456 mm wysokości (- 3 mm). 
Rozstaw osi wynosi 2686 mm (+ 50 mm).

W wersji Sportstourer (kombi) samo-
chód ma 4642 mm długości (+ 93 mm 
więcej w stosunku do poprzedniej ge-
neracji), 1800 mm szerokości (- 16 mm) 

i 1456 mm wysokości (- 3 mm). Rozstaw 
osi jest identyczny jak w wersji 5-drzwio-
wej. Wartość współczynnika oporu aero-
dynamicznego poprawiła się o około 8 
proc. w  porównaniu do poprzedniej  
generacji.

Reflektory LED cofnięto w głąb maski dla 
uzyskania bardziej ekspresyjnego efek-
tu. Karoseria stała się bardziej elegancka 
i wielowymiarowa. Tył pojazdu wyposa-
żono w światła LED rozciągnięte na całej 
szerokości. 

Ponadto drzwi bagażnika zaprojektowa-
no tak, aby podkreślały dynamizm samo-
chodu, nawet gdy auto stoi. Pojemność 
bagażnika w wersji 5-drzwiowej wyno-
si 380 l (identycznie jak w poprzedniej 
generacji), a w opcji Sportstourer – 617 l  
(o 30 l więcej).

Kluczowym elementem systemu łączno-
ści Leona jest 10,5-calowy wirtualny kokpit 

– w pełni personalizowany zestaw wskaźni-
ków zastępujący tradycyjne zegary. Stan-
dardowy system multimedialny posiada 
8,25-calowy ekran, który można połączyć 
ze smartfonem. Na bardziej rozbudowa-
ny Navi System składa się 10-calowy ekran 
Retina z nawigacją 3D, funkcją sterowania 
głosem oraz rozpoznawania gestów. Sy-
stem Full Link otwiera drogę CarPlay. Sy-
stem pozwoli na obsługę samochodu bez 
odciągania uwagi od drogi.

Po raz pierwszy oferta obejmuje 1-litro-
we trzycylindrowe silniki TSI (90 KM i 110 
KM) oraz większe, 1,5-litrowe jednostki (130 
KM i 150 KM). Dostępny jest też silnik 2.0 
TSI o mocy 190 KM połączony ze skrzynią 
biegów z podwójnym sprzęgłem.

Nowy SEAT Leon został dostosowany 
również do dwóch rodzajów silnika wyso-
koprężnego – 2-litrowych jednostek o mo-
cy 115 lub 150 KM. Samochód może być 
również wyposażony w 1,5-litrowy silnik 
TGI (CNG) o mocy 130 KM.

Po raz pierwszy w historii SEAT Leon do-
stępny będzie także w wersji mild hybrid 
(eTSI) korzystającej z instalacji 48 V, która 
ma zapewniać wyższą wydajność (1.0 TSI 
110 KM lub 1.5 TSI 150 KM, oba wyłącznie 
ze skrzynią biegów DSG). Jako że elektryfi-
kacja pozostaje jednym z najważniejszych 
założeń strategicznych SEAT-a, najnowszy 
model będzie można nabyć w wariancie 
z napędem hybrydowym plug-in. Dzięki 
współdziałaniu 1,4-litrowego silnika TSI po-
łączonego z motorem elektrycznym, aku-
mulatora litowo-jonowego o pojemności 
13 kWh i sześciobiegowej skrzyni biegów 
DSG, samochód osiąga moc na poziomie 
204 KM i zasięg elektryczny ok. 60 km.

Premiera salonowa nowego Leona za-
planowana jest na II kw. 2020 r., i wtedy 
też znane będą jego ceny.

Juke
Dekadę po pojawieniu się na rynku ja-
ko pionier nowego segmentu miejskich 
crossoverów Nissan Juke ciągle wygląda 
świeżo. Nowa generacja modelu to uno-
wocześniona bryła, a także wyższe po-
ziomy osiągów i technologii.

Juke od początku zwracał uwagę inno-
wacyjną sylwetką. Niepowtarzalna bryła 
wyznaczyła trend, tworząc nową katego-
rię. Nietuzinkowa stylistyka przysporzy-
ła crossoverowi Nissana sympatii euro-
pejskich klientów, co potwierdza ponad 
1 mln egzemplarzy modelu na drogach 
Europy.

Nowa generacja łączy styl coupé z syl-
wetką małego SUV-a, łącząc cechy obu 
kategorii. To powinno dawać pozytywne 
efekty zarówno w mieście, jak i poza nim.

Smukłe i muskularne nadwozie nowe-
go Juke pozwoliło wygospodarować we 
wnętrzu więcej przestrzeni dla podróżują-
cych, dzięki znacząco powiększonemu roz-
stawowi osi. Samochód mierzy teraz 4210 
mm długości, 1595 mm wysokości i 1800 
mm szerokości.

W porównaniu z poprzednikiem nowy 
model ma nieco przestronniejszą kabinę: 
miejsce z tyłu powiększyło się o 5,8 cm na 
poziomie kolan oraz o 1,1 cm nad głowami. 
Bagażnik zyskał dodatkowe 20 proc. i ma 
teraz pojemność 422 l.

Nowy Juke wyposażony jest w 1-litrowy 
3-cylindrowy turbodoładowany silnik ben-
zynowy DIG-T o mocy 117 KM. Skojarzony 
jest z 6-biegową przekładnią manualną 
lub 7-biegowym dwusprzęgłowym au-
tomatem z funkcją zmiany przełożeń za 
pomocą manetek. Do dyspozycji kierow-
cy jest selektor trybu jazdy (Eco, Standard, 

Sport). Nowy napęd ma zapewniać niż-
sze zużycie paliwa i wyższą kulturę pracy 
w porównaniu do poprzednika.

Auto w ub.r. zdobyło 5 gwiazdek w ran-
kingu bezpieczeństwa Euro NCAP. Po-
chwalono m.in. solidność konstrukcji oraz 
technologie zapobiegające wypadkom. 
Zaawansowana i wzmocniona struktura 
nadwozia usztywniła konstrukcję w ne-
wralgicznych miejscach, a wykorzystanie 
metalu o specjalnych parametrach pozwo-
liło poprawić widoczność w kierunkach 
o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeń-
stwa. W nocy widoczność mają popra-
wiać standardowe reflektory LED o zasię-
gu zwiększonym o 10 m.

Nowy Nissan Juke został zbudowany 
na platformie CMF-B, a produkowany jest 
w zakładach w Sunderland w Wielkiej Bry-
tanii. W Polsce pierwsze egzemplarze trafi-
ły do odbiorców pod koniec grudnia.

  Seat   Nissan
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Jazz
Inżynierowie Hondy, tworząc najnowszą 
generację modelu Jazz, zrobili odważny 
krok, decydując się na zaprojektowanie 
popularnego modelu właściciwie od pod-
staw, ale…

Łagodna, współczesna stylistyka wnio-
sła w ponadczasowe kształty Jazz kolej-
ny poziom prostoty. Płynne kontury har-
monizujące z krótką maską, długą linią 
dachu i stylem kabiny znanym z wcześ-
niejszych generacji sprawiają, że jedno-
bryłową sylwetkę mimo wszystko łatwo 
rozpoznać w tłumie innych. Honda, doko-
nując rewolucji stylistycznej miejskiego 
kompaktu, skoncentrowała się na nowej 
filozofii projektowej, zdefiniowanej w ja-
pońskim pojęciu „Yoo no bi” – odnoszącej 
się do piękna przedmiotów codziennego 

użytku, wymagających czasu na dopraco-
wanie, które z kolei uczyni je piękniejszy-
mi i bardziej ergonomicznymi, aby mogły 
lepiej służyć określonym celom.

W stosunku do poprzednika zmniejszy-
ła się całkowita wysokość, co w połączeniu 
z pochyloną do przodu linią klapy bagaż-
nika zapewnia bardziej zwartą, wyważo-
ną bryłę i pewną sylwetkę. Aby zwiększyć 
atrakcyjność modelu, zaproponowano bar-
dziej surową, przypominającą SUV-a odmia-
nę – Jazz Crosstar – skierowaną do osób 
prowadzących aktywny tryb życia. Optycz-
ne powiększenie modelu uzyskano dzięki 
projektowi osłony chłodnicy, rzucającym 
się w oczy czarnym wykończeniom oraz 
stylowym progom i relingom dachowym. 
Swoje robią charakterystyczne alufelgi, któ-
rych ramiona rozszerzają się w kierunku ob-
ręczy, poprawiając ogólny „mocny” efekt. 
Nowy układ hybrydowy z dwoma silnikami 

elektrycznymi, który po raz pierwszy poja-
wi się jako standard, wymusił nowe zaawan-
sowane technologie konstrukcyjne, dzięki 
którym Jazz zachował przestronność i kom-
fort, typowe dla jego poprzednich genera-
cji. Jazz wciąż ma płaską podłogę i praktycz-
ny system Magic Seats z tyłu. Rozwiązanie 
to umożliwia opuszczanie lub odchylanie 
siedzisk tylnych foteli, zwiększając funkcjo-
nalność przestrzeni, w której mieszczą się 
ładunki o różnych kształtach i rozmiarach. 
Poszerzono zakres otwierania klapy i kra-
wędź bez progu załadunkowego. 

Hybrydowy Jazz nowej generacji, któ-
ry pojawi się w europejskich salonach la-
tem 2020 r., będzie jednym z modeli speł-
niających zobowiązanie marki, zakładające, 
że do roku 2022 całość gamy sprzedawa-
nych w Europie pojazdów będzie wypo-
sażona w napędy wykorzystujące silniki 
elektryczne.

Renault E-Tech
Grupa Renault konsekwentnie realizu-
je strategię elektryfikacji gamy i wpro-
wadza na rynek nowe pojazdy hybry- 
dowe. 

Po premierze nowego Clio i nowego 
modelu Renault Captur w 2019 r. koncern 
przedstawia międzynarodowe bestselle-
ry w wersji z napędem hybrydowym oraz 
doładowywanej hybrydy, czyli nowe Clio 
E-TECH 140 KM i nowego Captura E-TECH 
Plug-in 160 KM. 

Najnowsze modele Renault: pełna hy-
bryda w nowym Clio E-TECH, „pełna hy-
bryda plug-in” w nowym modelu Captur 
E-TECH Plug-in uzupełniają najszerszą 
na rynku gamę aut elektrycznych, któ-
ra obejmuje: nowe ZOE, Twizy, Kangoo 
Z.E. i Master Z.E. Niebawem gama będzie 

poszerzona o model z segmentu wyższe-
go, czyli Mégane E-TECH Plug-in, który da-
je możliwość wyboru technologii napędu 
dostosowanej do potrzeb odbiorcy (jazda 
na dłuższych trasach, uniwersalny miejski 
samochód itd.), a przy tym ma zapewniać 
niższą emisję CO2 i zużycie paliwa nawet 
na długich trasach.

Nowe Clio E-TECH może poruszać się 
po mieście w trybie w pełni elektrycz-
nym przez 80 proc. czasu jazdy, a zużycie 
paliwa w cyklu miejskim może być o 40 
proc. niższe. 

Nowy Captur E-TECH Plug-in ma zasięg 
pozwalający na pokonanie 50 km w trybie 
w 100 proc. elektrycznym z prędkością do 
135 km/h w cyklu mieszanym (WLTP) i na-
wet 65 km w cyklu miejskim (WLTP City). 

Modułowy układ napędowy montowa-
ny we wszystkich modelach Renault z jed-
nostkami hybrydowymi jest dostępny 

w jednym z dwóch wariantów: E-TECH 
w technologii „pełnej hybrydy” (HEV lub 

„full hybrid”) i E-TECH Plug-in (PHEV lub 
„doładowywany silnik hybrydowy”). 

Zastosowanie nowej technologii w obu 
modelach jest możliwe dzięki moduło-
wej platformie CMF-BM, zaprojektowanej 
z myślą o zelektryfikowanym napędzie, 
oraz kompaktowym wymiarom nowego 
układu E-TECH, który wg deklaracji mo-
że być bez przeszkód montowany w ko-
morze silnika uniwersalnego samocho-
du, takiego jak nowe Clio.

Nowe silniki hybrydowe opracowano 
dzięki doświadczeniu i synergii w Aliansie, 
w ramach której powstają podobne jed-
nostki także dla marek Nissan i Mitsubishi. 

Do 2022 r. Grupa Renault będzie dys-
ponować gamą 8 w pełni elektrycznych 
oraz 12 zelektryfikowanych modeli (hy-
bryd i hybryd plug-in).

  Honda   Renault
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Ceed
Można już zamawiać pierwsze hybrydowe 
modele marki Kia w segmencie samocho-
dów kompaktowych. Ceed kombi i XCeed 
dostępne jako hybrydy typu plug-in są 
kolejnym krokiem Kia Motors w kierunku 
elektryfikacji swoich aut. Nowe hybrydo-
we modele koreańskiej marki, których za-
sięg na energii elektrycznej wynosi ok. 60 
km, na co dzień mogą być wykorzystywa-
ne jak bezemisyjne auta elektryczne. Ceny 
Ceeda kombi i XCeeda w wersji hybrydo-
wej typu plug-in wynoszą – odpowied-
nio – 127 990 zł i 129 990 zł. Hybrydowy 
układ napędowy typu plug-in w mode-
lach Ceed kombi i XCeed składa się z lito-
wo-jonowego akumulatora o pojemności 
8,9 kWh, silnika elektrycznego o mocy 44,5 
kW i benzynowej jednostki napędowej 
1.6 GDI – łączna moc wynosi 141 KM. Bar-
dzo bogate wyposażenie seryjne obydwu 

modeli obejmuje między innymi reflekto-
ry i tylne lampy wykonane w technologii 
LED, automatyczną klimatyzację, 16-calo-
we obręcze kół z lekkich stopów, system 
multimedialny z 8-calowym dotykowym 
ekranem.

Już teraz do hybryd typu plug-in marki 
Kia należy blisko 16 proc. polskiego rynku 
tego typu samochodów, gdy do obecnej 
gamy Kia dołączą Ceed kombi  i XCeed, Kia 
Motors ma szansę zostać liderem rynku 
aut hybrydowych typu plug-in w Polsce.

Kia Ceed kombi i Kia XCeed w wersji hy-
brydowej typu plug-in są produkowane 
w zakładzie w Żylinie na Słowacji. Obydwa 
modele są pierwszymi autami tego typu 
produkowanymi przez Kia Motors w Euro-
pie. Standardowo, jak wszystkie pozosta-
łe auta marki Kia, są objęte siedmioletnią 
gwarancją do przebiegu 150 000 km, któ-
ra chroni także akumulator i silnik elek-
tryczny. Hybrydowe Ceed kombi i XCeed 

są wyposażone w centralnie umieszczony 
na desce rozdzielczej wskaźnik ładowania, 
który informuje o tym, czy akumulator jest 
naładowany. Wskaźnik jest dobrze widocz-
ny z zewnątrz, co przydaje się, gdy auto 
jest zaparkowane na podjeździe przed do-
mem. Obydwa auta są wyposażone w ka-
bel do ładowania z gniazdka domowego 
220 V. Maksymalna moc ładowania wyno-
si 3,3 kW, co oznacza, że nie wolno korzy-
stać z tzw. szybkich ładowarek. Czas łado-
wania akumulatora z gniazdka domowego 
wynosi ok. 5 godzin, a na stacji ładowania 
o mocy 3,3 kW skraca się do maksymalnie 
3 godzin. Z akumulatorem naładowanym 
w 100 proc. Ceed kombi ma osiągać do 57 
km, a XCeed do 59 km, co na co dzień wy-
starcza do wykorzystywania ich jako aut 
wyłącznie elektrycznych. Obliczono, że 
koszt przejechania takiego dystansu wy-
nosi ok. 5 zł.

Audi A3
Audi szykuje światową premierę nowego 
modelu A3 Sportback. Czwarta genera-
cja to m.in. napęd na cztery koła quattro 
z elektrohydraulicznym sprzęgłem wielo-
płytkowym, zarządzanym przez program 
komputerowy. Podczas normalnej jazdy si-
ły napędowe z silnika w zasadniczej mie-
rze docierają na przednie koła. Podczas 
ruszania czy przy kiepskiej przyczepno-
ści sprzęgło przekierowuje momenty. 

Uaktywnia się elektryczna pompa osio-
wo-tłokowa, która działa na pakiet pły-
tek z maksymalnym ciśnieniem hydrau-
licznym 44 barów. Im mocniej je ściśnie, 
tym więcej dociera na oś tylną. Przy zmia-
nie obciążenia podział momentów pozwa-
la na odpowiednie „wciśnięcie” pojazdu 
w zakręt. W każdym A3 system wyboru 
dynamiki jazdy Audi drive select zmie-
nia charakterystykę pracy przepustnicy 
i wspomagania układu kierowniczego. 
W zależności od wyposażenia może być 

zintegrowany z automatyczną skrzynią 
biegów S tronic, napędem na cztery koła 
quattro i zawieszeniem z adaptacyjną kon-
trolą stopnia tłumienia. Wpływa także na 
pracę systemów komfortu i bezpieczeń-
stwa, takich jak automatyczna klimaty-
zacja, reflektory diodowe Matrix, napina-
cze pasów bezpieczeństwa i korzystający 
z radaru adaptacyjny tempomat z automa-
tyczną regulacją odległości między poru-
szającymi się pojazdami adaptive cruise  
control.

  KIA/Audi   Toyota/Skoda

Škoda Octavia
Ikona marki łączy nowy design i technolo-
gie z funkcjonalnością znaną z poprzednich 
wersji. Auto zostało wyposażone w najnow-
sze rozwiązania z zakresu systemów bezpie-
czeństwa oraz silniki benzynowe i wysoko-
prężne o zwiększonej wydajności. Będzie też 
kolejnym, po modelu Superb, autem wypo-
sażonym w technologię hybrydową plug-in. 
Model będzie dostępny z silnikiem benzy-
nowym 1.4 TSI oraz silnikiem elektrycznym 
w dwóch wariantach mocy (204 KM i 245 KM). 
Oprócz diesli i silników benzynowych oraz 
wariantów hybrydowych po raz pierwszy 
dostępny jest także model w technologii 
miękkiej hybrydy. To rozwiązanie w wersjach 
z silnikami 1.0 TSI oraz 1.5 TSI oraz 7-biegową 
skrzynią DSG. System umożliwia „żeglowa-
nie” przy wyłączonym silniku spalinowym, 
odzyskiwanie energii przy hamowaniu oraz 
wspomaganie silnika poprzez elektryczne 
zwiększanie mocy.

Toyota Yaris
Nowa Toyota Yaris to pierwszy samochód 
segmentu B, który został zaprojektowa-
ny w technologii Toyota New Global Ar-
chitecture (TNGA). Konstrukcja opiera się 
na nowej platformie GA-B, zaś źródłem 
napędu jest zastosowany po raz pierw-
szy układ hybrydowy IV generacji z trzy-
cylindrowym silnikiem. Toyota skróciła 

nadwozie nowego modelu o 5 mm, za-
razem zwiększając rozstaw osi o 50 mm. 
Platforma GA-B pozwoliła na obniżenie 
wysokości o 40 mm, a niżej położona de-
ska rozdzielcza przyczynia się do popra-
wy widoczności. Poszerzenie auta o 50 
mm przekłada się na większą przestron-
ność na fotelach i kanapie, zaś zwiększo-
ny rozstaw kół na obu osiach komponu-
je się z niższą i szerszą sylwetką nowego 
Yarisa. Nowy silnik 1.5 Dynamic Force 

to trzycylindrowa jednostka benzyno-
wa ze zmiennymi fazami rozrządu, pra-
cująca w cyklu Atkinsona, której spraw-
ność ma sięgać 40 proc., co pomogło 
w obniżeniu zużycia paliwa i emisji CO2 
o 20 proc. (wg deklaracji) w porównaniu 
z aktualnym Yarisem. Moc układu wzro-
sła o 15 proc. Na wybranych rynkach no-
wy Yaris będzie dostępny także z 3-cy-
lindrowymi silnikami benzynowymi  
o pojemności 1,5 l i 1,0 l.
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Audi uruchamia w  Düsseldorfie swój 
projekt połączenia z sygnalizacją świet-
lną w mieście. Miasto nad Renem będzie 
drugim w Europie (po Ingolstadt), w któ-
rym marka wdroży usługę informowania 
o sygnalizacji świetlnej – Audi Ampelin-
formation. Od kilku tygodni kierowcy Au-
di mogą zobaczyć na ekranach swoich sa-
mochodów informacje dotyczące ok. 150 
sygnalizacji świetlnych, co znacznie zwięk-
szy ich szanse na złapanie tzw. zielonej fa-
li. Wczesnym latem tego roku większość 
skrzyżowań w Düsseldorfie – ok. 450 z 600 

– włączonych będzie do tej sieci. Usługi 
V2I – Vehicle-to-Infrastructure – takie jak 
właśnie usługa Audi, dotycząca sygnaliza-
cji świetlnej, podnoszą znacznie wygodę, 
bezpieczeństwo i wydajność na drogach.

Na usługę Audi Ampelinformation skła-
dają się dwie funkcje: doradca optymali-
zacji prędkości przed zielonym światłem 
(Green Light Optimized Speed Advisory 

– GLOSA) i „czas do zielonego” (Time-to-
-Green). GLOSA oblicza i doradza odpo-
wiednią prędkość, tak by kierowca złapał 

„zieloną falę”. Funkcja wskazuje np. obowią-
zujące ograniczenie prędkości, dzięki które-
mu kierowca dojedzie do kolejnych świateł 
na zielonym. Prowadzący samochody nie 
muszą niepotrzebnie przyspieszać, nie są 
zestresowani i jeżdżą bezpieczniej. GLO-
SA może również zasugerować stopniowe 

zmniejszanie prędkości na mniej więcej 250 
metrów przed sygnalizacją świetlną, tak by 
kierowca Audi i samochody jadące za nim 
dotarły do skrzyżowania, gdy światła zmie-
nią się na zielone. Redukuje to nieefektyw-
ny ekonomicznie ruch uliczny.

Jeśli zatrzymanie się na czerwonym 
świetle jest jednak nieuniknione, zegar 
odlicza sekundy, które pozostały do na-
stępnej fazy światła zielonego (Time-

-to-Green). Kierowca może się więc na 
chwilę zrelaksować, zdjąć nogę z peda-
łu gazu i zaoszczędzić w ten sposób pa-
liwo. Z wielu badań wynika, że dzięki po-
łączeniu w sieć samochodu i sygnalizacji 
świetlnej kierowcy przemieszczają się po 
mieście efektywniej. W ramach projektu 
pilotażowego Audi było w stanie zreduko-
wać zużycie paliwa o ok. 15 proc.

Audi i  jego partner technologiczny 
w  tym projekcie, firma Traffic Techno-
logy Services (TTS), opracowały złożony 
algorytm analityczny, który z trzech źró-
deł: z programu sterującego sygnalizacją 
świetlną; z danych komputera rejestrują-
cego ruch drogowy w czasie rzeczywistym 
na podstawie obrazów z kamer ulicznych, 
detektorów zatopionych w nawierzchni 
drogi, danych o nadjeżdżających autobu-
sach i tramwajach oraz z przycisków, któ-
re naciskają piesi; jak również z danych hi-
storycznych, oblicza dokładne prognozy. 

Algorytm prognozowania stale się udosko-
nala i uczy się, jak np. natężenie ruchu dro-
gowego zmienia się w porannym szczy-
cie lub w południe, gdy dzieci opuszczają 
przedszkola i szkoły.

W  przyszłości również miasta będą 
otrzymywać użyteczne informacje o swo-
jej infrastrukturze sygnalizacji świetlnej. 
Dane te pokazują np., czy samochody za-
trzymują się nietypowo często na danym 
skrzyżowaniu lub czy średni czas oczeki-
wania jest stosunkowo długi. Dzięki temu 
sygnalizacja świetlna może być bardziej 
efektywna, a ruch bardziej płynny.

Projekt Audi Ampelinformation miał swą 
premierę w roku 2016 w Las Vegas. Dziś 
usługi V2I dostępne są dla ponad 10 ty-
sięcy skrzyżowań w Ameryce Północnej, 
w tym dla 2000 na Manhattanie w Nowym 
Jorku i dla ok. 1600 w okolicach Waszyng-
tonu. Audi jest pierwszym na świecie pro-
ducentem samochodów łączącym swoje 
seryjnie produkowane modele z uliczną 
sygnalizacją świetlną.

Usługa dostępna jest w Audi e-tron, A4, 
A6, A7, A8, Q3, Q7 i Q8 (z roku modelowe-
go 2020). Warunkami wstępnymi jej akty-
wacji jest posiadanie na pokładzie samo-
chodu pakietu Audi connect Navigation & 
Infotainment oraz funkcji rozpoznawania 
znaków drogowych na podstawie obra-
zów z kamery.

WIADOMOŚCI Z BRANŻY
PROFIWIADOMOŚCI
WIADOMOŚCI Z BRANŻY

AUDI „GADA” Z SYGNALIZACJĄ W DÜSSELDORIE

X-tremeUltinon LED

Odpowiedzialność za to, by użytkowanie źródeł światła LED typu retro�t 
było zgodne z odpowiednimi przepisami, spoczywa na użytkowniku. philips.com/automotiveLED

Osiągnij kolejny poziom światła z przełomowymi, 
innowacyjnymi lampami LED. Tylko oświetlenie 
Philips LED, da Ci najlepsze, niezrównane wrażenia z jazdy.

Tylko Ty możesz przewodzić.Dostępne w
najpopularniejszych typach żarówek

  Materiały prasowe
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Każdego dnia na polskie drogi wyjeżdża prawdziwa armia gotowa do działania, każdy jej członek 
musi być solidny, niezawodny, zdyscyplinowany i skuteczny. Mowa tutaj o samochodach użytko-
wych, potocznie zwanych dostawczymi. Ich sprzedaż z roku na rok rośnie i jest to również znak dla 
serwisów samochodowych, aby zwróciły swoją uwagę właśnie w kierunku tego segmentu ryn-
ku. Specyfika napraw pojazdów użytkowych jest bardzo prosta, auto musi być naprawione jak naj-
szybciej i trwale, a to dlatego, żeby nie mieć przerw w pracy i móc zarabiać dla właściciela. Jednym 
z kluczowych elementów nadwozia samochodów użytkowych są drzwi suwane, umiejscowione 
z boku pojazdu. Tak jak inne podzespoły popularnych dostawczaków, pracują one z dużą często-
tliwością i przez długi czas.

Nad jakością ich pracy czuwa firma ROLL, produkując i dostarczając najwyższej jakości rolki i wóz-
ki zawiasów drzwi, dzięki którym elementy płynnie pracują, samochody wykonują pracę bez prze-
rwy, a serwisy nie otrzymują reklamacji.

Części ROLL to jakość oryginału w cenie zamiennika, zaprojektowane i udoskonalane przez polskich 
inżynierów, wykonane z najlepszych materiałów, produkowane w Polsce, od lat cieszą się powo-
dzeniem i uznaniem wśród fachowców. Innowacyjność i stosowanie najlepszych rozwiązań tech-
nologicznych to znak rozpoznawalny fabryki znad Wisły. Wszystko dlatego, żeby od samego po-
czątku wyróżniać się jakością produktu oraz wykonania.

Produkty ROLL powstają w odpowiedzi na potrzeby mechaników, a co za tym idzie - celem nad-
rzędnym jest wykluczenie możliwości reklamacji.

Firma osiąga to poprzez doskonale działający dział technologii oraz wykonanie w oparciu o pro-
jekty, które gwarantują zabezpieczenie wszystkich elementów części przed korozją, idealne spaso-
wanie poszczególnych podzespołów i łatwość montażu. Części dostarczane są ze wszystkimi po-
trzebnymi do montażu elementami.

PRACUJEMY,  
ABY TWÓJ BIZNES  
SIĘ KRĘCIŁ

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

WYRÓŻNIA NAS JAKOŚĆ
•  Sworznie współpracujące z rolkami, 

tulejkami wykonane ze stali 
kwasoodpornej

•  Rolki wykonane ze specjalnego 
tworzywa o podwyższonej 
wytrzymałości na ścieranie

•  Zastosowanie łożysk uszczelnionych 
2RS z uszczelkami gumowymi

•  Powłoka lakiernicza z atestem 
wykonana metodą kataforezy solidnie 
zabezpiecza całość elementu przed 
korozją.

Wózki, rolki i zawiasy, które zapewniają 
niezawodność i nieprzerwaną pracę 
przez bardzo długi czas. Wybierając 
części ROLL, zyskujesz gwarancję 
jakości w rozsądnej cenie.
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NAKRĘTKI 3D FORDA
Jednym ze sposobów ochrony kół przed 
kradzieżą jest stosowanie unikatowych na-
krętek – po jednej na każdym z kół – wy-
magających do odkręcenia specjalnego 
adaptera lub klucza. Nawet one nie są jed-
nak dostateczną barierą.

Wraz z firmą EOS, wiodącym dostaw-
cą zaawansowanych rozwiązań produk-
cyjnych, Ford zaprojektował nakrętki za-
bezpieczające w kształtach tworzonych 
na podstawie głosu kierowcy. Podobnie 
jak skan tęczówki oka lub odcisk linii pa-
pilarnych, głos może służyć jako unikato-
wa identyfikacja biometryczna. Inżyniero-
wie rejestrują przez co najmniej sekundę 
głos kierowcy, mówiącego np. „Jeżdżę For-
dem”, i za pomocą specjalistycznego opro-
gramowania dokonują konwersji pojedyn-
czej fali dźwiękowej na fizyczny wzorzec, 
który można wydrukować. Wzór, prze-
transponowany w okrąg, jest zastosowa-
ny jako kształt drążenia nakrętek bloku-
jących i klucza.

Z geometryczną dokładnością nakręt-
ka i klucz są tworzone jako jeden element, 
a następnie drukowane w 3D z zastoso-
waniem odpornej na działanie kwasów 
i korozji stali nierdzewnej. Gdy są gotowe, 
nakrętka i klucz są rozdzielane oraz pod-
dawane ostatecznej obróbce szlifowaniu.

Projekt obejmuje również drugi poziom 
zabezpieczeń, zapobiegających klono-
waniu lub kopiowaniu nakrętki. Nierów-
nomierne odstępy gwintu nakrętki i roz-
szerzające się w  głąb nacięcia wzoru 
uniemożliwiają złodziejowi zrobienie od-
cisku wzoru, ponieważ materiał wosku pę-
ka w chwili wyjęcia z nakrętki.

Jeśli do stworzenia wzoru nie użyje się 
głosu kierowcy, nakrętki mogą powstać 
w oparciu o charakterystyczny dla pojaz-
du kształt, np. logo Mustanga, lub inicja-
ły kierowcy.

Firma stosowała tę technologię również 
do tworzenia części użytych w Fordzie GT, 
Focusie oraz Mustangu GT500 i zapowiada 
częstsze korzystanie z części drukowanych 
w 3D. Tak powstały np. kolektor doloto-
wy czy para wlotów powietrza, zastoso-
wanych w samochodzie WRC Ford Fiesta 
M-Sport.

Na linii produkcyjnej Forda druk 3D jest 
wykorzystywany do tworzenia narzędzi 
montażowych, które są do 50 proc. lżej-
sze, co czyni  powtarzalne zadania mniej 
uciążliwymi fizycznie i pomaga poprawić 
jakość produkcji. Wiele z tych narzędzi jest 

wykonanych z nylonu, więc Ford wprowa-
dził program recyklingu, który przetwa-
rza stare elementy drukowane w 3D oraz 
plastik z obszarów produkcyjnych w cał-
kowicie przetwarzalny nylon. Ford dru-
kuje w 3D również wyposażenie ochron-
ne linii produkcyjnych, jak rękawy i osłony 
obracających się narzędzi, zapobiegające 
obrażeniom palców i ramion.

  Materiały prasowe



Zbliża się czas, kiedy znów wyjedziemy jednośladami na drogi. Pogoda jest jak każdy 
widzi. Są oczywiście motocykliści, którzy jeżdżą cały rok (jak ja), nie bacząc na aurę. 
Nie ma złej pogody, jest jedynie złe dopasowanie odzieży i sprzętu do warunków.

Odpowiedni stan techniczny 
naszego motocykla nie pod-
lega dyskusji. W prasie oraz 
mediach znajdziemy setki 
artykułów, jak dbać o sprzęt, 

co kiedy wymieniać i na jakie marki. Do-
bry motocyklista, by jeździć swobod-
nie, ale bezpiecznie, potrzebuje lat prak-
tyki. Jeśli spytasz się starych wiarusów 
o  sedno najważniejszych spraw, więk-
szość porad będzie bardzo krótka. To nie 
znaczy, że mówimy o błahych sprawach. 
Każdy temat można rozwinąć i  przed-
stawić masę niuansów, wariantów i op-
cji. Można pisać i pisać, ale zamiast two-
rzyć opowieści – lepiej skupić się na 

meritum i wylać esencję. Spróbuję się z tym  
zmierzyć.

Ktoś kiedyś zebrał kilkanaście porad, któ-
re mogą uratować życie i sprawią, że pa-
sja, jaką jest dosiadanie motocykla, będzie 
czystą przyjemnością.
Przyjmij, że Cię nie widać
Liczba pojazdów wzrasta z roku na rok – 
naprawdę stajesz się niewidzialny. Niewi-
dzialny w tłumie. Nigdy nie ruszaj i nie rób 
manewrów z przekonaniem, że inny kie-
rowca Cię widzi, nawet jeśli masz z nim 
kontakt wzrokowy.
Nie daj się sprowokować

„Puszkarze” w swych rydwanach, którzy 
z premedytacją zajeżdżają Ci drogę, oraz 

mistrzowie kierownicy próbujący z To-
bą startu sprzed świateł. Olej ich. Szkoda 
nerwów. Pewnie muszą wyładować swo-
ją frustrację i poczuć się lepszymi. Pomyśl 
o czymś przyjemnym i jedź swoją drogą.
Ubieraj się na drogę, nie na deptak  
ani plażowanie
Wątpię, że jest ktoś, kto planuje przeszlifo-
wać tyłkiem po asfalcie. Jeśli nawet wsia-
dasz, by ujechać za róg tylko do Żabki po 
browar i fajki – ubierz się! Ze statystyk wy-
padkowych wynika, że wiele zdarzeń ma 
miejsce do 500 metrów od domu. Upał? 
Nikt nie mówił, że zawsze będzie łatwo. 
Tysiąc razy się uda, ale jeśli raz nie… skut-
ki są opłakane.

JEDNYM  
ŚLADEM
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Jesteś motocyklistą, więc wybaczaj  
i nieś przykład
Ten w czerwonym nie włączył kierunko-
wskazu. Starszy pan widzi Cię w luster-
ku, a mimo to wrzuca kierunek i wjeżdża 
na Twój pasek pod koło. Tamten wyprze-
dza, a potem ciśnie się na prawo, by zje-
chać w boczną. Seicento skręca w lewo, 
a dojeżdża wpierw do prawej skrajni jak-
by naczepę podczołgową wlókł. Nie ocze-
kuj naiwnie, że inni uczestnicy ruchu będą 
sygnalizować wszystkie zamierzone mane-
wry. Jedź spokojnie i ciesz się dniem, ale 
bądź gotowy na niespodziewane zacho-
wanie i ruchy innych kierowców. Pamiętaj: 
ludzie robią błędy, są zamyśleni, mają złe 

nawyki itd. Nie naprawisz świata. Za to Ty 
możesz pokazać innym, jak jeździć nale-
ży z kulturą i uprzejmością.
Twoje ego zostaje w domu
Imponowanie, przelatując z hukiem przez 
skrzyżowanie i slalom z nadświetlną wśród 
samochodów na zatłoczonej dwupasmów-
ce przy wlocie do miasta, jest tak napraw-
dę słabe. Chyba tylko nastolatki zachicho-
czą z radości. Chcesz kozaczyć – jedź na 
tor. Tam nauczysz się paru dobrych rzeczy 
i ciekawych nawyków.
Wsteczne lusterka nie pokazują wszystkiego
Pamiętaj, że obraz we wstecznym luster-
ku jest okrojony. Zawsze przed manewrem 
zmiany pasa ruchu upewnij się ruchem 

głowy, czy nie ładujesz się w kłopoty. Ni-
gdy nie wbijaj się na lewy pas przed roz-
pędzone auto. Jesteś szybki, być może, ale 
Twój niespodziewany manewr może wy-
wołać chaos na drodze. To nie gra.
Cierpliwość popłaca
Sekundę, dwie odetchnij i jeszcze raz spójrz, 
zanim włączysz się do ruchu. Trafia Cię to, 
czego nie widzisz, a trudno coś dostrzec 
w pośpiechu. Zaoszczędziłeś sekundę lub 
dwie. Co z tego? Zaryzykowałeś swoje zdro-
wie i życie. Większość wypadków zdarza się 
podczas pierwszych 15 minut jazdy i poni-
żej 60 km/h, w pobliżu skrzyżowania albo 
tuż obok domu. Tak, to rutyna i zbytnia 
pewność siebie na swoim rewirze.

  AdobeStock
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PIOTR 
URBANEK
ekspert ProfiAuto

peryferyjne to coś, co ludzkości poma-
ga od wieków. Jak coś się pojawi napraw-
dę tuż przed błotnikiem, to już nic nie  
zrobisz.
Wybierz maszynę, która będzie Twoim 
kompanem, nie wyzwaniem
Jeśli jesteś drobnej postury i wzrostu, nie-
rozsądnym jest dosiadanie potężnego 
motocykla. Olbrzymie „armatury” po-
łyskujące chromem, ale ważące ponad 
350 kg, lub wysokie Enduro, gdy nie do-
sięgasz stopami do posadzki, to raczej 
nie dla Ciebie. Wiem, że można, ale pod-
czas manewrów, podjazdów, na parkin-
gach może się okazać, że nie ujarzmisz. 
Uszkodzony pojazd swój i/lub kogoś in-
nego to zepsuty humor i strata pienię-
dzy. Podnoszenie kilkusetkilogramowe-
go kloca z „paciaka” też do przyjemnych 
i łatwych nie należy. 

Przy doborze mocy wskazany jest umiar. 
Gadanie, że „będę uważny i delikatny”, 
to bzdura. Lepiej wjeżdżać się stopnio-
wo w moce, by nabrać szacunku do ma-
netki. Potężny turystyk na trasie to wy-
goda i elastyczność. Po mieście będzie 
wredny, trudny i kłopotliwy. O przeci-
skaniu się w korkach zapomnij. Stoisz 
i  się gotujesz, a  klimy nie ma. Dobie-
raj maszyny według gustu oraz według  
przeznaczenia. 
Jak stoją w korku, to można się cisnąć
Tak. Jak stoją, to generalnie można. Za-
mknięte przejazdy kolejowe, miejskie 
zatory, które zmuszają puszkarzy do po-
stoju, nie oznaczają, że i Ty musisz stać. 
Jest kilka zasad, które to regulują. Przede 
wszystkim nie skrajem jezdni, a środkiem 
lub pomiędzy pasami w jednym kierunku. 

Nie przesadzaj z prędkością i nie trąb! Kie-
dy jedziesz pomiędzy samochodami, ktoś 
może nagle otworzyć drzwi, próbować 
mimo wszystko zmienić pas itp. Pamiętaj, 
że to przywilej jednośladów, a nie prawo.
Droga wydaje się śliska? Załóż, że tak jest
Być może to był tylko plaster nowego 
asfaltu, którzy drogowcy nalepili na dy-
stansie kilkunastu metrów, ale równie do-
brze ktoś mógł zgubić litr 5W30. Może le-
piej zwolnić niż się przekonać, że jednak 
przyczepność była licha. Gdy miniesz ob-
szar błyszczącego asfaltu, sprawdź deli-
katnie i „poesuj”, bezpiecznie czyszcząc 
opony.
Dbaj o sprzęt, który masz na sobie
Gdy zaczyna kropić, robić się za zimno 
lub za gorąco, a Ty walczysz z suwakiem 
od „My Friend’ów”, z którym za cholerę 
nie możesz się dogadać, to prosisz się 
o kłopoty. Nigdy nie oszczędzaj na mo-
tocyklowej kurtce, butach, ochraniaczach. 
Buty powinny chronić kostkę, bo to naj-
częstszy uraz motocyklistów. Naprawiaj 
od razu wszelkie zauważone niesprawno-
ści, przetarcia, luźne rzepy. Tani kask z ne-
tu to już totalny brak wyobraźni. Głowa 
to najcenniejsze, co posiadasz.
Emocje to zły doradca
Jesteś wciekły, sfrustrowany, wkurzony, 
chciałbyś podpalić świat – idź na siłow-
nię, a nie do garażu. To nie jest dobry czas, 
żeby dosiadać maszynę. Ochłoń wpierw. 
Przeczyść może to i tamto w swoim ru-
maku. Nasmaruj, sprawdź. Jeśli coś Cię 
mocno gnębi, nie odpalaj w ogóle sprzę-
tu. Zamiast ulgi możesz poczuć jeszcze 
większy smutek lub gniew. To zły dorad-
ca na drodze.

Mokro było
Padał deszcz lub poranna rosa, ale droga 
jest już sucha – można odkręcić rolgaz. 
OK, ale jesteś pewien, że pod tymi drze-
wami nawierzchnia jest tak samo dobra, 
jak na otwartym terenie wysmażonym 
przez słoneczko i wiaterek? Nagła zmia-
na przyczepności, a Ty po heblach i… le-
żysz.   Przestraszyłem? Nie o to mi cho-
dziło. Nie masz się bać, po prostu myśl! 
Będziesz bezpieczny i szczęśliwy. Klimat 
i infrastruktura sprzyjają motocyklistom. 
Jazda jednośladem, jaki by nie był, robi 
wrażenie. Każdy ma coś do zaoferowa-
nia. Od skuterka w upalny dzień, spryt-
nego street fightera w miejskiej dżungli, 
sportowego ścigacza, olbrzyma z widla-
stym silnikiem i pomrukiem bestii po En-
duro po szutrach i górskich drogach na 
dalekie wyprawy. Każdy znajdzie swoją 
niszę. Przestrzeń, która od latania ograni-
cza nas w tylko jednej płaszczyźnie. Moto-
cykle do 125 ccm pojemności można do-
siadać już na Prawo Jazdy Kat. B. Warto 
spróbować po instruktażu. Po mieście to 
świetny sposób komunikacji, co można 
zauważyć w wielkich aglomeracjach we 
Francji, Włoszech, Hiszpanii, nie mówiąc 
już o zatłoczonych miastach Azji. Wraże-
nia z prowadzenia jednośladu to coś, co 
wysila wszystkie zmysły, a jednak odprę-
ża i powoduje wtrysk endorfiny. Polecam, 
zapraszam do poznania tej części krainy 
motoryzacji.

Śmieci przy krawędzi jezdni i na poboczu
Mnóstwo nieprzyjemnych niespodzianek 
czai się na krawędziach drogi. Kubki, pa-
pierki z batoników, strzępy opon, połama-
ne fragmenty nadkoli i zderzaków, ostre 
kamienie, żwirek. Do wyboru, do kolo-
ru. Wszystko to czai się na Twoje opony 
i chwilę nieuwagi. Pamiętaj o niemiłych 
niespodziankach w okresie prac polowych 
i przy budowach. Błoto, glina i nawóz są 
wyjątkowo śliskie. Zwłaszcza na wirażu.
Lewoskręt
Myślisz, że ktoś poczeka na Ciebie, żebyś 
przejechał przez skrzyżowanie? Powin-
ni. Oni jednak również próbują zmieścić 
się w krótkim cyklu świateł i mają tysią-
ce powodów, żeby Cię nie widzieć. Nie 
dlatego, że nie chcą. Najczęściej są głę-
boko w tunelu poznawczym. Wjeżdżając 
na posesję w lewo, niestety rzadko pa-
trzą również wstecz… mimo że często 
można w tym miejscu wyprzedzać. To 
najbardziej drastyczne przypadki kolizji  
motocyklowych.
Fotoradary polują też na Ciebie
Jeśli zobaczyłeś niebieską tabliczkę infor-
mującą o radarze: uważaj na… kierowców 
aut. Duża część z nich będzie próbowała 
wyhamować ze 120 km/h na 50 km/h na 
dystansie kilku metrów. Będzie to słabo 
wyglądało, jak wkomponujesz się które-
muś w bagażnik.
Zielone na sygnalizatorze
Sekunda lub dwie po zmianie świateł to 
najbardziej niebezpieczny moment. Rozej-
rzyj się jeszcze raz, zanim ruszysz z bloków 
pełnym ogniem. Zmorą są przejeżdżają-
cy na „późnym żółtym”. Niejednokrotnie 
z dużą prędkością.

Patrz za siebie
Kiedy zamierzasz zmienić pas ruchu, zwol-
nić lub zatrzymać się, upewnij się, że za 
Tobą jest czysto. Bądź gotów do natych-
miastowego odkręcenia manetki i „dzida”, 
gdyby okazało się, że przestrzeń, którą za-
planowałeś zająć, została już zajęta lub na 
Twoją rufę atakuje inny pojazd.
Tuningowane fury i szpanerzy 
z syndromem korniszona
Wystrojone w owiewki, modyfikowane 
lampy i gadżety… są szybkie, a ich kie-
rowcy najczęściej młodzi i gniewni, a więc 
potencjalnie niebezpieczni. Droga fura, 
ta na M, B etc. lub „ulepa” z przystanku 
i blach ze szrotu będzie chciała przego-
nić Cię z drogi, podjeżdżając na metr do 
Twojego zadu. Z pewnością nie wiedzą, że 
masz współczynnik mocy do masy lepszy 
niż oni i potrafisz lecieć z  WARP-ową. Nie 
udowadniaj za wszelką cenę praw fizyki 
tym, dla których to abstrakcja. Nas, jeźdź-
ców, nie chronią blachy samochodu, klatki 
z rur itd. Odpuść. Trzymaj się od nich z dala.
Manetka w zakręcie
Nieprawidłowa prędkość w zakręcie to naj-
częstsza przyczyna wypadków motocyklo-
wych na łuku drogi. Lepiej dohamuj bar-
dziej przed, a potem przyspieszaj tuż za 
szczytem łuku. Wykorzystuj przeciwskręt. 
Nie spinaj rąk. Patrz daleko przed siebie.
Nie przyspieszaj za znakiem A18b
Znak ostrzega: „Uwaga na zwierzęta dzi-
kie”. Jeśli go właśnie minąłeś, to nie znaczy, 
że możesz od razu odpalić rakietę. Dzikie 
zwierzę najczęściej pojawia się na szo-
sie o zmierzchu i świcie. Zwolnij w rewi-
rach, gdzie można natknąć się na futrzaki 
z ostrymi rogami i szablami w pysku.

Operuj dwoma hamulcami
Niestety, na filmach z kraks widać jeden 
i ten sam błąd. Wciśnięty na maksa przed-
ni hebel. Naucz się używać obu hamulców, 
dzięki czemu płynniej i skuteczniej wytra-
cisz prędkość.
Trzymaj dwa palce na klamce przedniego 
hamulca w zabudowanym
W  razie ostrego hamowania zaoszczę-
dzisz prawie jedną sekundę. Niby niewie-
le. Co to da? Przy prędkości nawet tylko 
50 km/h to kilka metrów zaoszczędzone. 
Pomyśl o tym.
Nie wpatruj się w przeszkodę
Psychika ludzka tak ma. Patrzysz na dziu-
rę, kamień, kałużę, studzienkę… nie omi-
niesz jej. Absolutnie nie rób tego w zakrę-
cie. Im bardziej się skupisz na przeszkodzie, 
tym pewniej w nią wjedziesz. Spójrz dalej 
i wybierz odpowiedni tor lotu.
Postoje w trasie
Zaplanowałeś wspaniały trip i trzymasz 
się planu. Postój to znów procedura: kask, 
rękawice, kominiarka. Szkoda czasu, jadę 
dalej. Zbyt długie odcinki trasy kosztem 
postojów nigdy nie są dobrym pomysłem. 
Droga Ci nie ucieknie, kumple poczekają, 
pęcherz też nie sługa i kiedyś się zemści. 
A jak już koncentracja spada, to lampka 
w głowie powinna się oświecić. Odpoczy-
nek jest konieczny, bo poprawia bezpie-
czeństwo jazdy. Dobrze zaplanujesz po-
stoje, lepiej jedziesz.
Wzrok przed siebie
Przed kołami motocykla może wyda-
rzyć się mnóstwo rzeczy, a więc obser-
wuj drogę na tyle daleko, abyś zdążył 
zobaczyć kłopoty i zmienić trajektorię, 
kiedy to jest jeszcze możliwe. Widzenie 
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Mocny silnik Twin Turbo V8 na 
precyzyjnie dostrojonym podwoziu. 

Nowoczesna karoseria i ekskluzywne 
wnętrze w skórze najwyższej jakości. 

Proszę Państwa, oto Levante GTS, 
 jeden z najpiękniejszych 

i najmocniejszych  
SUV-ów z najwyższej półki.

  Przemysław Jendroska

JEST JEST 
MOC!MOC!



Konstruktorzy marki spod znaku 
trójzęba potrzebowali dwóch lat 
od premiery modelu, żeby dosto-
sować go do montażu potężnego 
silnika i zaoferować dwie nowe 

wersje: supersportowego Levante Trofeo 
(580 KM) i eleganckiego Levante GTS. Te-
stowaliśmy ten drugi model.

Potwór pod maską
Opisywanie samochodu zazwyczaj zaczy-
namy od jego sylwetki. Tym razem zrobi-
my wyjątek. Zaczniemy od tego, co pod 
maską. A czai się tam prawdziwy potwór. 
GTS jest bowiem wyposażony w jeden 
z najmocniejszych silników, jakie kiedy-
kolwiek zamontowano w Maserati!

3,8-litrowy Twin Turbo V8 to przeprojek-
towana i zmodernizowana wersja jednost-
ki napędowej z flagowego Quattroporte 
GTS, zapewniająca 530 KM (w Europie, 550 

KM na innych rynkach) przy 6250 obr./min 
i maksymalny moment obrotowy 730 Nm 
przy 2500–5000 obr./min. Jak każda jed-
nostka benzynowa Maserati, ten V8 został 
opracowany w Maserati Powertrain przy 
współpracy z Ferrari i jest produkowany 
w fabryce w Maranello.

Jak deklaruje producent, dzięki wyjąt-
kowemu stosunkowi masy do mocy – 4,1 
kg/KM (3,9 na innych rynkach) – Levante 
GTS w specyfikacji europejskiej potrzebuje 
4,3 s, aby osiągnąć 100 km/h, a jego mak-
symalna prędkość wynosi 291 km/h (4,2 s 
i 292 km/h na rynkach pozaeuropejskich).

Rozwój jednostki V8 Levante GTS sam 
w sobie jest wyjątkową historią. A zaczęło 
się od projektu realizowanego przez cen-
trum techniczne Maserati w Modenie, na 
długo przed oficjalnym wprowadzeniem 
SUV-a w 2016 r. Inżynierowie zbudowali 
prototyp V8, przeznaczony do testowa-
nia limitów wydajności platformy Levante. 
Wydajność wstępnej wersji zainspirowa-
ła kierownictwo Maserati do opracowa-
nia nie tylko jednej, ale dwóch odmian, 
obu w oparciu o silnik Twin Turbo V8. Fa-
za rozwoju oficjalnie rozpoczęła się latem 
2016 r. po światowej premierze Levante. 
Inżynierowie marki nie mieli wiele czasu, 
więc szybko skupili się – przy współpra-
cy z fachowcami z Ferrari – na powiązaniu 
silnika V8 z inteligentnym układem napę-
du na cztery koła Q4, a także na osiągnię-
ciu wysokich parametrów projektu. Naj-
pierw skoncentrowali się na dostrajaniu 
zawieszenia i elektroniki oraz połącze-
niu zintegrowanego systemu sterowa-
nia pojazdem (IVC) z układem ESP. W ma-
ju 2017 r. inżynierowie i testerzy Maserati 
rozpoczęli testy pierwszych prototypów 
modelu z silnikiem V8 na różnych rodza-
jach nawierzchni i w ekstremalnych warun-
kach pogodowych, od poligonów Balocco, 
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  Przemysław Jendroska

Nardò i Barcelony po kręte, pustynne lub 
oblodzone drogi Sierra Nevada, RPA, Ari-
zony i Laponii. Działania testowe objęły 
kraje i klimaty na przeciwległych krań-
cach świata, w temperaturach od -35 do 
ponad 40 st. C.

O jeździe Levante GTS można powie-
dzieć krótko: przy przyspieszeniu wbija 
w fotel. Niestety, nie sprawdziliśmy mak-
symalnej prędkości 290 km/h, bo jeździło 
za nami jakieś dziwne szare BMW 3.

Komfortowe wnętrze
Projektanci wymyślili eleganckie sposoby 
na stworzenie charakterystycznego śro-
dowiska w kabinie Levante GTS. Rzeźbio-
ne, sportowe siedzenia, panele drzwi, dol-
na część deski rozdzielczej i podłokietniki 
są owinięte skórą Full Premium dostępną 
w czterech kolorach: czarnym, czerwonym, 
jasnobrązowym i beżowym. Opcjonalnie 
dostępna jest również licowa skóra natu-
ralna „Pieno Fiore” w trzech kolorach (czar-
ny, jasnobrązowy, czerwony) ze specjalny-
mi szwami na siedzeniach i podwójnymi 
szwami na drzwiach. Wszystkie siedzenia, 
a także sportowa kierownica są podgrze-
wane, a przednie fotele – wentylowane.

Nowa dźwignia zmiany biegów ma moc-
ną pionową konstrukcję całkowicie owinię-
tą skórą Premium i ozdobioną metalowym, 
czarnym, logo Maserati. Levante GTS jest 
wyposażony w ośmiobiegową automa-
tyczną skrzynię biegów ZF stosowaną we 
wszystkich wersjach modelu. Konstrukcja 
jest doceniana za wszechstronność i spor-
towy charakter. Kierowca steruje automa-
tem, używając dźwigni z bardziej intui-
cyjnym układem zmiany biegów, krótkim 
skokiem i  ulepszoną funkcjonalnością. 
Można to robić w trybie automatycznym 
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(RND) lub ręcznym, po prostu przesuwa-
jąc drążek. Przycisk „M” został wyelimi-
nowany z konsoli środkowej – tryb jazdy 
Sport i ustawienie sportowe Skyhook moż-
na wybrać osobno. Nowy przycisk „P” na 
dźwigni zmiany biegów bez wysiłku wy-
biera tryb parkowania. 

Przeprojektowana grafika zestawu 
wskaźników przypomina tarczę chrono-
grafu i jest inspirowana dziedzictwem wy-
ścigowym Maserati.

Różnorodność szczegółów wnętrza pod-
kreśla sportowy charakter Levante GTS: 
wykończenie Black Piano, aluminiowe ma-
netki, sportowe pedały, specyficzna gra-
fika zestawu wskaźników i tarcza zegaro-
wa Maserati, podświetlane progi drzwi 
i chromowany próg bagażnika, weluro-
we dywaniki... Wszystkie określają stan-
dardowy wystrój wersji V8. Levante GTS 
jest również wyposażony w 14-głośnikowy 
system dźwiękowy Harman Kardon Pre-
mium o mocy 900 W, zapewniający wra-
żenia rodem z sali koncertowej. 

Levante GTS jest dostępny w opcji z re-
flektorami LED Full Matrix. W porównaniu 
ze standardowymi światłami biksenono-
wymi technologia LED ma zapewniać lep-
szą o 20 proc. widoczność i dwa razy dłuż-
szą żywotność.

Reflektory Full Matrix LED wykorzystują 
kamerę cyfrową zamontowaną za luster-
kiem wstecznym, która obsługuje bezod-
blaskowy system detekcji świateł drogo-
wych, pozwalając na włączenie świateł 
drogowych bez oślepiania nadjeżdża-
jących kierowców. System jest w stanie 
stworzyć cień odpowiadający innym po-
jazdom, dynamicznie włączając i wyłącza-
jąc matryce LED. Reflektory Full Matrix LED 
mogą jednocześnie tworzyć maksymal-
nie cztery tunele świetlne, każdy tak du-
ży, jak przeszkoda.

Wsparcie dla kierowcy
Jak każdy Levante, również nowy GTS ma 
system informacji i obsługi wykorzystu-
jący Maserati Touch Control Plus (MTC +) 
z ekranem dotykowym 8,4” i pokrętłem 
w konsoli środkowej. Sterowanie syste-
mami pokładowymi jest intuicyjne. Ekran 
o wysokiej rozdzielczości działa jak tablet, 
rozpoznając gesty przeciągania, przewi-
jania i obracania. System obejmuje cyfro-
we radio, Bluetooth, nawigację satelitar-
ną, obsługuje zarówno Apple CarPlay, jak 
i Android Auto.

MTC + steruje również ogrzewaniem sie-
dzeń i kierownicy, wentylacją przednich 
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siedzeń i żaluzjami tylnej szyby, jeśli są za-
montowane. 

Obrotowe pokrętło centralnej dolnej 
konsoli jest wysokiej jakości kutym ele-
mentem aluminiowym, który pozwala na 
intuicyjną kontrolę głośności dźwięku i in-
nych funkcji systemu audio-navi.

Inteligentny układ dla obu osi Q4 został 
zaprojektowany, aby zapewnić „odczu-
cie” tradycyjnego napędu na tylne koła. 
W normalnych warunkach przenosi 100 
proc. momentu obrotowego silnika na tyl-
ne koła. W warunkach utraty lub niskiej 
przyczepności oraz na śliskich albo nie-
równych nawierzchniach zmiana układu 
momentu obrotowego między przednią 
i tylną osią ma zajmować 150 milisekund.

GTS jest standardowo wyposażony 
w mechaniczny układ różnicowy o ogra-
niczonym poślizgu na tylnej osi, który 
ma gwarantować optymalną przyczep-
ność we wszystkich sytuacjach. W połą-
czeniu z inteligentnym układem napędu 
na wszystkie koła Q4 i LSD funkcja wekto-
rowania momentu ma wzmagać sporto-
wy charakter: podczas pokonywania za-
krętów system przenosi większy moment 

PROFITEST
LEVANTE GTS

obrotowy na koła zewnętrzne poprzez za-
stosowanie niewielkiej siły hamowania na 
koła wewnętrzne.

Sterowanie pneumatyczną sprężyną zo-
stało dostosowane do specyficznych cech 
Levante GTS i zoptymalizowane dla każ-
dego trybu jazdy. Układ zapewnia sześć 
różnych poziomów i 75 mm zmiany wy-
sokości od poziomu najniższego do naj-
wyższego. Elektroniczny system tłumienia 
zawieszenia Skyhook Sport został skalibro-
wany pod silnik V8.

System zintegrowanego sterowania po-
jazdem Maserati (IVC) został po raz pierw-
szy włączony do układu ESP w nowych 
wersjach GTS i Trofeo. Wykorzystuje inte-
ligentny sterownik sprzężenia zwrotne-
go, który prognozuje sytuacje podczas 
jazdy, odpowiednio dostosowując pręd-
kość obrotową silnika i wydajność ukła-
du hamulcowego oraz zapewniając ocze-
kiwaną dynamikę jazdy, osiągi i skuteczne 
bezpieczeństwo czynne. Układ pomaga 
kierowcom w utrzymaniu kontroli nad po-
jazdem, zamiast korygować błędy, tak jak 
robią to tradycyjne systemy Electronic Sta-
bility Program (ESP).

Układ hamulcowy musi odpowiadać wy-
dajności Levante GTS. Hamulce przednie 
mają 6-tłokowe aluminiowe zaciski Brem-
bo współracujące z wierconymi tarczami 
380 mm. Aluminiowe, pływające zaciski 
z wentylowanymi tarczami wierconymi 
330 mm x 22 mm są zamontowane z tyłu. 

Podsumowanie 
Design Levante osiąga najwyższy spor-
towy charakter właśnie w wersji GTS. To 
po prostu piękny samochód. Dzięki ele-
ganckiej zmianie stylizacji GTS ma agre-
sywniejszą sylwetkę niż pozostałe odmia-
ny Levante.

Wnętrze zachwyca ergonomią i elegan-
cją. Najwyższej jakości materiały i charak-
terystyczny dla włoskich firm design po-
wodują, że trudno przejść obok niego 
obojętnie. 

Silnik i zawieszenie są klasą samą w so-
bie. 

Na pewno jest to propozycja dla zamoż-
nych kierowców, którzy chcą się wyróż-
nić na drodze. 

  Przemysław Jendroska



DANE TECHNICZNE : 
Pojemność silnika 3799 cm3 
Moc 530 KM 
Moment obrotowy 730 Nm/ 2500-5000 obr./min
Umiejscowienie silnika z przodu, wzdłuż
Zużycie paliwa - Cykl mieszany 13.5 l/100 km
Typ paliwa Benzyna
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h 4,3 s
Prędkość maksymalna 291 km/h
Masa własna 2170 kg
Długość  5020 mm
Szerokość 1968 mm
Wysokość 1698 mm
Rozstaw osi 3004 mm
Napęd 4x4
Liczba biegów (automatyczna skrzynia biegów) 8 ZF
Zawieszenie przednie podwójny wahacz poprzeczny
Zawieszenie tylne niezależne zawieszenie wielodrążkowe
Hamulce przednie Tarczowe wentylowane
Hamulce tylne Tarczowe wentylowane
Rozmiar opon 265/40 R20; 295/40 R20
Cena testowanego modelu 189 900 EUR
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ZAUFAJ BREMBO - ŚWIATOWEMU LIDEROWI SYSTEMÓW HAMULCOWYCH.

Wybór marki Brembo oznacza zaoferowanie Twoim klientom produktów światowego lidera w zakresie układów 
hamulcowych, wybieranych przez największych producentów samochodów oraz przez najlepsze zespoły wyścigowe.

UŻYWASZ ODPOWIEDNICH HAMULCÓW?

Brake System Academy
Innowacyjny program szkoleniowy

Brembo Expert
Dołącz do zespołu bremboparts.com

Bremboparts
Aplikacja mobilna
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JAK KIEROWCY MOGĄ 
SIĘ ZABEZPIECZYĆ 
PRZED WIRUSEM?

  ProfiAuto

TOP 5 PORAD
Czysta klamka, 
czyste sumienie
Wirusy i bakterie mogą czaić się na naj-
częściej dotykanych elementach samo-
chodu. Tak jest np. z klamkami. Dlatego 
należy pomyśleć o płynie do odkażania 
dłoni, który powinien stać się stałym ele-
mentem wyposażenia pojazdu, nie tylko 
w czasie zagrożenia koronawirusem. Okre-
sowo warto przecierać też odpowiednimi 
preparatami – nieniszczącymi tapicerki – 
inne kluczowe miejsca w kokpicie.

Klamki, kierownica czy drążek zmiany 
biegów to nie wszystko. Elementów sa-
mochodu, których zwykle dotykamy pod-
czas jazdy z dużą częstotliwością, jest sporo. 
To m.in. tapicerka, włączniki kierunkowska-
zów i wycieraczek, radio, regulatory siedzeń, 
schowki, a nawet włącznik świateł awaryj-
nych, za pomocą którego często komuni-
kujemy się z innymi kierowcami, np. dzięku-
jąc za przepuszczenie w korku. Przemyślmy 
nasze nawyki za kierownicą i wytypujmy 
kluczowe obszary, które należy odkażać.

Tankujesz? Rób to z głową
Stacje paliw to miejsca, przez które każde-
go dnia przejeżdżają setki innych zmoto-
ryzowanych. Zadbajmy o to, by tankować 
w sposób bezpieczny dla zdrowia. Prawie 
wszystkie stacje posiadają rękawiczki jed-
norazowe przy dystrybutorach. Ich głów-
nym celem jest ochrona rąk przed brudem, 
ale w równym stopniu chronią one przed 

zarazkami. Pistolet dystrybutora jest co-
dziennie dotykany przez wiele osób i dla-
tego, szczególnie teraz, warto zakładać 
ochronne rękawiczki jednorazowe. Pod-
czas płacenia najlepiej użyć karty zbliże-
niowej, dzięki czemu nie będziemy mie-
li kontaktu z przechodzącą przez tysiące 
rąk gotówką.

Jesteś tym, czym oddychasz 
Dbanie o klimatyzację i filtr kabinowy to, 
niestety, czynność, którą kierowcy czę-
sto bagatelizują lub po prostu zaniedbu-
ją. Mechanicy szacują, że nawet 50 pro-
cent polskich samochodów jeździ po 
drogach z usterkami tego układu. Tym-
czasem zabrudzony filtr czy nieczyszczo-
na klimatyzacja mogą nieść ze sobą dale-
ko idące konsekwencje. Tym, co możemy 
zrobić obecnie, jest m.in. dbałość o higie-
nę wnętrza, jego odkurzanie i czyszcze-
nie kokpitu.
– Głównym zadaniem filtra kabinowego 

jest wyłapywanie zanieczyszczeń z po-
wietrza i filtrowanie go, zanim trafi do 
płuc kierowcy i jego pasażerów. Zapcha-
ny i zaniedbany filtr zaczyna gromadzić 
zanieczyszczenia, które są później wdy-
chane w większej ilości niż zwykle. Wiru-
sem w ten sposób prawdopodobnie się 
nie zarazimy, ale możemy wystawić się na 
działanie np. szkodliwych dla płuc grzy-
bów, a dodatkowe zagrożenie dla ukła-
du oddechowego w tym momencie nie 
jest nam potrzebne – mówi Adam Lehnort, 
ekspert ProfiAuto.

W samochodach warto też czasem dla 
higieny zastosować czynność, którą wszy-
scy wykonujemy w mieszkaniach, a mia-
nowicie zwykłe wietrzenie. Pomaga to 
odświeżyć i oczyścić powietrze, a efekty 
odczuwalne są od razu. Przed wirusem na 
pewno nie uchroni nas natomiast prze-
ciwieństwo wietrzenia – czyli zalecana 
na niektórych forach ciągła jazda na we-
wnętrznym obiegu powietrza. Za to do-
brym rozwiązaniem w walce z wirusami 
i bakteriami jest odkażenie układu wenty-
lacji i wnętrza przez ozonowanie lub me-
todą ultradźwięków.

Płacisz kartą na stacji? 
Płać też na autostradzie
Płatności bezgotówkowe pomagają ogra-
niczać kontakt z potencjalnym wirusem na 
banknotach i monetach. Możliwość takie-
go płacenia kierowcy mają także np. na 
bramkach autostradowych. W wyniku za-
grożenia koronawirusem część administra-
torów autostrad zdecydowała o czasowym 

wyłączeniu na bramkach guzików „po-
bierz bilet”. Najkorzystniejszym rozwiąza-
niem w tej chwili są jednak systemy, dzię-
ki którym kierowcy nie muszą w ogóle 
otwierać okna w punktach poboru opłat. 

Do dyspozycji mają np. urządzenia do 
elektronicznego poboru opłat czy apli-
kacje umożliwiające przejazd specjalnymi 
bramkami przeznaczonymi dla korzysta-
jących z takich rozwiązań. Po zainstalowa-
niu aplikacji wystarczy wprowadzić swo-
je dane, podjechać do bramki, a system 
sam rozpozna naszą rejestrację i podniesie 
szlaban, umożliwiając przejazd bez bezpo-
średniego kontaktu z kasjerem.

Bezpieczeństwo 
w warsztacie 
samochodowym 
Częstsze wykorzystywanie samocho-
du jako środka transportu to także ko-
nieczność częstszych napraw. Warszta-
ty samochodowe szybko muszą się 

przystosować do nowej rzeczywistości. 
W obliczu koronawirusa bardzo ważne 
jest, aby przestrzegane były w nich pro-
cedury bezpieczeństwa związane z uni-
kaniem bezpośredniego kontaktu, higie-
ną miejsc pracy, myciem i dezynfekcją. 
Dystrybutorzy sugerują, aby mechanicy 
dokonywali zamówień części i akceso-
riów za pośrednictwem ich autoryzowa-
nych, internetowych katalogów. Także 
kierowcy mogą mieć wpływ na bezpie-
czeństwo swoje oraz mechaników.
– Coraz więcej warsztatów stawia na 

nowoczesną, wirtualną komunikację 
z klientem. Warto więc poprosić o wstęp-
ną wycenę naprawy online. Odwiedzając 
warsztat, zapytajmy mechanika o proce-
dury i kwestię dezynfekcji pojazdu po 
naprawie. Płatności dokonujmy za po-
średnictwem karty. Nie nalegajmy w tej 
sytuacji na jazdę próbną po usłudze, je-
śli nie jest to niezbędne – radzi Adam 
Lehnort.

Zagrożenie 
koronawirusem sprawia, 
że chętniej przesiadamy 
się do samochodów, 
unikając skupisk ludzi np. 
w komunikacji miejskiej. 
Własny samochód 
to teraz faktycznie 
najbezpieczniejszy 
środek transportu, 
pod warunkiem 
że pamiętamy o kilku 
podstawowych zasadach. 
Eksperci ProfiAuto 
przygotowali porady 
dotyczące codziennej 
higieny podczas 
jazdy samochodem.



HIT CZY KIT?
Zawsze na właściwym 
torze – ESP
ESP (z ang. Electronic Stability Program) to 
elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy. 
Jego głównym założeniem jest utrzymanie 
właściwego toru pojazdu podczas gwał-
townego manewru wymijania. W prakty-
ce oznacza to, że jeśli czujniki wykryją mo-
ment, gdy auto wpada w poślizg, system 
sam przyhamuje jedno lub więcej kół, aby 
utrzymać prawidłowy tor jazdy. Dodatko-
wo na podstawie danych z czujników ESP 
może zdławić moc silnika w trakcie takie-
go manewru. To rozwiązanie korzysta mię-
dzy innymi z systemu ABS oraz ASR, ale 
posiada również swoje czujniki sił odśrod-
kowych, obrotu pojazdu wokół własnej osi 
oraz kąta skrętu kierownicy.
– ESP to jeden z najważniejszych syste-

mów zapewniających bezpieczeństwo. 
Dlatego od 2014 r. każdy nowo wyprodu-
kowany samochód musi być wyposażony 
w układ stabilizujący toru jazdy. Podczas 
codziennej jazdy raczej nie będzie on ak-
tywowany, ale w momencie spontanicz-
nego manewru ominięcia przeszkody czy 
zbyt szybkiego wejścia w zakręt może po-
móc uniknąć nieprzyjemnych sytuacji na 
drodze. System na podstawie danych ze-
branych z czujników analizuje, jakim kur-
sem poruszać się będzie kierujący. W mo-
mencie wykrycia odstępstwa sprowadzi 

samochód na pożądany tor. Kierowcy po-
winni też pamiętać, że w samochodach, 
które mają ESP, nie należy dodawać gazu 
w trakcie poślizgu – mówi Adam Lehnort, 
ekspert ProfiAuto.

Na dobrej drodze – system 
ostrzegający przed 
zjechaniem z pasa drogi
Podobnie jak w przypadku ESP, w zależ-
ności od producenta to rozwiązanie może 
mieć różne nazwy (np. Lane Assist, AFIL), 
ale jego działanie jest podobne. System 
ostrzega kierowcę przed nieplanowa-
ną zmianą bieżącego pasa ruchu. Dzieje 
się tak dzięki kamerom monitorującym 
prawidłowy kierunek jazdy w stosunku 
do namalowanych na drodze pasów. Je-
śli kierowca najedzie na linię bez uprzed-
niego włączenia kierunkowskazu, kompu-
ter pokładowy wyśle ostrzeżenie w formie 
dźwięku, komunikatu na ekranie lub wi-
bracji kierownicy. Jest to rozwiązanie, któ-
re stosowane było głównie w limuzynach 
czy samochodach z wyższej półki. Od ja-
kiegoś czasu można coraz częściej spot-
kać je także jako opcjonalne wyposażenie 
nawet w miejskich samochodach kom-
paktowych.

Producenci samochodów 
prześcigają się 
w rozwiązaniach, które 
mają ułatwić życie 
kierowcom, zwiększyć 
bezpieczeństwo 
podczas jazdy i zachęcić 
do kupna auta danej 
marki. Coraz więcej 
popularnych modeli 
wyposażonych jest 
w systemy, które kiedyś 
były dostępne tylko 
jako opcja dodatkowa. 
Specjaliści największej 
w Polsce sieci 
warsztatowej ProfiAuto 
Serwis przyjrzeli się 
kilku popularnym 
rozwiązaniom 
stosowanym we 
współczesnych autach 
i ocenili ich przydatność.

– Sam pomysł nie jest zły, a sygnał dźwię-
kowy może uchronić kierowcę przed wy-
padkiem np. w sytuacji, kiedy ten zaśnie 
za kierownicą. W Polsce skuteczne działa-
nie może być utrudnione z powodu złego 
oznakowania jezdni. Pasy na naszych dro-
gach bardzo często są stare i słabo widocz-
ne, a jeśli dołożymy do tego liczne remon-
ty i pasy tymczasowe, to może się okazać, 
że system będzie zupełnie nieprzydatny 
czy nawet irytujący kierowcę ciągłymi po-
wiadomieniami. Na szczęście można go 
dostosować do własnych potrzeb lub cał-
kowicie dezaktywować – komentuje eks-
pert ProfiAuto.

Czego oczy nie widzą… 
czyli ostrzeganie 
przed pojazdem 
w „martwym polu”
Czujnik ten, podobnie jak asystent pa-
sa, działa w oparciu o kamery lub rada-
ry monitorujące otoczenie samochodu. 
W tym przypadku są one umieszczone 
w tylnych zderzakach lub w lusterkach 
bocznych i mają informować kierowcę 
np. o innym samochodzie, który znajdu-
je się w tzw. martwym polu, czyli w strefie 
niewidocznej w lusterku. Takie rozwiąza-
nie po raz pierwszy zostało wprowadzone 
przez firmę Volvo, lidera rozwiązań zwięk-
szających bezpieczeństwo podczas jazdy. 
Na system zdecydowało się także kilku in-
nych producentów, jednak nadal nie jest 
on powszechny. Każdy system opierają-
cy się na kamerach to dodatkowe koszty, 
które bardzo często zniechęcają kierow-
ców, dlatego najczęściej w ofercie znaj-
duje się on jako opcja dodatkowa. System 
nie jest niezbędny dla bezpiecznego pod-
różowania, jednak znacznie ułatwia ma-
newr wyprzedzania i pomaga uniknąć 

niebezpiecznych sytuacji. Eksperci Profi- 
Auto polecają go kierowcom dużo podró-
żującym, w szczególności drogami dwu-
pasmowymi.

Systemy nie tylko dla 
żołnierzy czy agentów – 
noktowizja w samochodzie
To jedno z  rozwiązań, które najpierw 
sprawdziły się na potrzeby wojska, a po-
tem trafiły do użytku codziennego. Pro-
ducenci samochodów od blisko 20 lat, 
z lepszym lub gorszym skutkiem, próbu-
ją w praktyczny sposób wykorzystać nok-
towizory. Pierwszym autem, w którym po-
jawił się układ noktowizyjny, był Cadillac 
Deville z 2000 roku. Z czasem ten system 
zaczął się pojawiać w samochodach takich 
marek, jak Toyota, Lexus, Honda, Merce-
des, Audi czy BMW. Dziś jest dodatkową 
opcją wyposażenia w samochodach pre-
mium i tych ze średniej półki. 
– Kamery z systemem noktowizyjnym 

pozwalają kierowcy dostrzec przeszkody 
z odległości kilkudziesięciu, a nawet kilku-
set metrów. To szczególnie przydatne po-
za terenem zabudowanym, kiedy oświet-
lenie jest minimalne lub nie ma go wcale. 
Dwie kwestie są jednak problematyczne. 
Pierwszą jest cena, bo takie rozwiązanie 
to wydatek od kilku do nawet kilkunastu 
tysięcy złotych i nie każdy kierowca bę-
dzie sobie w stanie pozwolić na tak dro-
gi dodatek do samochodu. Druga sprawa 
to koncentracja i bezpieczeństwo związa-
ne z patrzeniem na drogę. Aby zobaczyć 
obraz z kamery noktowizyjnej, trzeba zer-
kać na ekran wyświetlacza. Wprawdzie 
korzystając z nawigacji czy innych syste-
mów robimy to samo, ale bez wątpienia 
jest to dodatkowy czynnik, który zaburza 

skupienie kierowcy na drodze – dodaje 
Adam Lehnort. 

Zawsze czujny i skupiony 
za kierownicą – 
system monitorujący 
zmęczenie kierowcy
Podobnie jak w przypadku asystenta pasa, 
system monitorujący zmęczenie kierow-
cy może mieć różne nazwy, w zależności 
od producenta (np. Driver Alert czy Atten-
tion Assist). Działa on na zasadzie bieżą-
cej analizy sposobu jazdy i zachowań kie-
rującego, takich jak utrzymanie kierunku 
jazdy czy płynność ruchów kierownicy. Te 
dane są analizowane w czasie rzeczywi-
stym i jeśli pojawiają się oznaki wskazują-
ce na zmęczenie kierowcy, to system wy-
syła sygnały świetlne i dźwiękowe. Są to 
rozwiązania, które spotkać można głównie 
w samochodach marek premium, ale pro-
ducenci próbują umieszczać je także w au-
tach ze średniej półki, jako opcję wyposa-
żenia dodatkowego. System z pewnością 
nie jest tylko drogim gadżetem, a szcze-
gólnie przyda się kierowcom, którzy wy-
bierają się w długie, nocne trasy.

Niektóre systemy są bardziej funkcjonal-
ne, inne mniej. Za niezbędne można uznać 
ABS i EBD. Na szczęście od pewnego cza-
su obydwa stanowią standardowe wypo-
sażenie samochodu. Wybór pozostałych 
powinien zależeć od indywidualnych po-
trzeb kierowcy. Przed kupnem warto za-
stanowić się, czy dane rozwiązanie spraw-
dzi się warunkach, w których podróżujemy. 
Część z nich za 2 lata i tak będzie stanowiła 
obowiązkowe wyposażenie, ponieważ te-
go wymagają przyjęte już unijne regulacje.

ADAM 
LEHNORT 
ekspert ProfiAuto
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Żyjemy w czasach zdeterminowanych przez realia tzw. Czwartej Rewolucji Przemy-
słowej. Przemysł 4.0 bazuje na wykorzystywaniu nowych technologii, wdrażaniu 
na niespotykaną dotąd skalę procesów automatyzacji oraz operowaniu i agrega-
cji ogromnej ilości danych.

Powodem tych zmian są niewąt-
pliwie zwiększenie efektywno-
ści działalności firm, jak również 
aktualna sytuacja na rynku pracy 
i spadek zainteresowania stano-

wiskami, które wymagają od pracownika 
rutynowych i powtarzalnych czynności.

Automatyzacja i  robotyzacja stają się 
coraz bardziej opłacalne; jest to wynikiem 
nasilającego się trendu, dzięki czemu no-
we technologie są coraz bardziej dostęp-
ne, a ich zastosowanie mniej kosztowne. 

Wykorzystanie rozwiązań opartych na wie-
dzy technologicznej w zakresie AI (sztucz-
na inteligencja) i IoT (Internet rzeczy) to nie-
wątpliwie ścieżka, którą należy podążać.

Do takich rozwiązań można zaliczyć 
Car Scanner. Urządzenie zaprojektowa-
ne przez start-up In-Motion Labs pozwa-
la na przeprowadzenie szczegółowej do-
kumentacji karoseryjnej pojazdu w ciągu 
2 minut.

Car Scanner został skonstruowany z my-
ślą o usprawnieniu pracy wszędzie tam, 

gdzie jest potrzebna dokumentacja karo-
seryjna pojazdu. Zastosowanie urządzenia 
jest bardzo szerokie – począwszy od ser-
wisów samochodowych przez firmy zarzą-
dzające własnymi flotami po podmioty le-
asingujące i wynajmujące pojazdy.

Urządzenie przemieszcza się wokół 
i wewnątrz pojazdu, wykonując zdjęcia 
w wysokiej rozdzielczości, które mogą 
być przesłane do partnerów lub klientów 
przez dedykowaną platformę interneto-
wą. Innowacyjny produkt zaprojektowano 

MOTO FLOTA  
STAWIA NA INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

TOMASZ 
PEŁCZYŃSKI
ekspert MOTO Flota

  ProfiAuto

PROFIWARSZTAT
CAR SCANNER

PROFIWARSZTAT
CAR SCANNER

tak, by był łatwy w konfiguracji i niedrogi. 
Wszystko, czego potrzeba do prawidłowe-
go działania, to poziome podłoże, Wi-Fi 
i gniazdko, które przyda się, by raz dzien-
nie urządzenie naładować.

Jak działa Car Scanner?
Posiada on zestaw wbudowanych czujni-
ków magnetycznych pozwalających na 
swobodne poruszanie się wokół samo-
chodu oraz zestaw czujników ultradźwię-
kowych do wykrywania przeszkód na swo-
im torze. 

Pełną dokumentację tworzy w 120 se-
kund, wykonując przy tym do 100 zdjęć, 
które po zakończeniu procesu skanowania 
są przesyłane do chmury i zabezpieczone 
dzięki technologii blockchain. 

Następnie dane są analizowane przez 
sztuczną inteligencję, a na ich podstawie 
jest sporządzany raport, który klient mo-
że otrzymać prosto na swojego smartfona.

MOTO Flota patrzy daleko w przyszłość, 
dlatego też już jakiś czas temu postanowi-
liśmy wprowadzić szereg działań uspraw-
niających proces obsługi serwisowej po-
jazdów naszych klientów. Wychodzimy 
partnersko do całego rynku motoryzacyj-
nego, umożliwiając automatyzację proce-
su przyjęcia i wydania pojazdu.

Aktualnie jesteśmy na finiszu półrocz-
nego programu pilotażowego, w ramach 
którego oddaliśmy do testów 20 urządzeń 
Car Scanner. W akcji wzięły udział serwisy 
niezależne oraz ASO.

Naszym celem jest podniesienie świa-
domości rynku motoryzacyjnego w kwe-
stii wdrożeń podobnych rozwiązań 

technologicznych. Jest to spójne z na-
szymi dotychczasowymi działaniami na 
tym polu.

Obraliśmy taki kierunek, ponieważ do-
skonale zdajemy sobie sprawę, że firmy, 
które postawią na wdrażanie między in-
nymi takich rozwiązań, staną się bardziej 
konkurencyjne i w przyszłości wygrają wy-
ścig po klienta.
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Więcej: fb.com/DoradcaProfiAuto

Dziś wymiana 
żarówki to nie 
lada wyzwanie

Wśród kierowców panuje opi-
nia, że producenci samocho-
dów dwoją się i  troją, żeby 
utrudnić życie kierowcy nawet 
w przypadku tak podstawowej 
obsługi, jaką jest wymiana ża-
rówki. Czynność w  zasadzie 
nieskomplikowana, w niektó-
rych przypadkach wywołuje 
olbrzymią frustrację. A to trze-
ba zdjąć zderzak, zdemonto-
wać klosz, czasem akumula-
tor albo dostać się od strony 
nadkola przez specjalną za-
ślepkę. W każdym razie, jeśli 
nie mamy dłoni dziecka, pro-
sta z  pozoru czynność staje 
się niezwykle skomplikowana. 
A i tak bez otarć, plastra i pa-
sty BHP się nie obejdzie. Dla-
tego jeśli od nowości jeszcze 
nie wymieniałeś w swoim bo-
lidzie żarówki, lepiej zerknij do 
instrukcji i sprawdź, czy aby na 
pewno sam podołasz temu wy-
zwaniu. Oczywiście nie zaszko-
dzi poćwiczyć „na sucho”. Na 
ulicy w zimowy dzień już nie 
będzie tak komfortowo. Prze-
palona żarówka powinna być 
niezwłocznie wymieniona. 
W przypadku kontroli policjant 
ma prawo zatrzymać dowód 
rejestracyjny z  powodu nie-
sprawnego oświetlenia.

Wymiana opon 
– kiedy?

Każdego roku kierowcy zasta-
nawiają się, kiedy jest właściwy 
moment na zmianę opon zimo-
wych na letnie i odwrotnie. Nie-
stety, często decyzja jest podej-
mowana zbyt późno i narażają 
się na stanie w długich kolej-
kach w serwisach ogumienia. 
Ale przede wszystkim naraża-
ją siebie i innych uczestników 
ruchu na niebezpieczeństwo 
na drodze.
Jak często wymieniamy  
opony?
W Polsce sezonowa wymiana 
opon nie jest wymagana żad-
nymi przepisami. Na szczęście 
kierowcy coraz częściej decy-
dują się na ten krok, wybiera-
jąc świadomie większe bez-
pieczeństwo i wyższy komfort 
jazdy. Miejmy nadzieję, że 
wkrótce stanie się to nawykiem 
każdego polskiego kierowcy.
Serwisy wulkanizacyjne odwie-
dzamy przeważnie dwa razy 
w roku przy okazji sezonowej 
zmiany ogumienia, najczęściej 
wiosną oraz jesienią.
Wymiana opon 
zimowych na letnie
Najbardziej popularną zasa-
dą wymiany opon z zimowych 
na letnie jest graniczne 7 stop-
ni Celsjusza, aby nie mieć prob-
lemów z  hamowaniem, gdy 
pojawią się pierwsze wiosen-
ne deszcze. Opony letnie po-
siadają specjalne rowki, które 
mają za zadanie odprowadzać 
wodę przy wjechaniu w kałużę 
i tym samym minimalizują ryzy-
ko wpadnięcia w poślizg. Row-
ki te natomiast nie poradzą so-
bie odpowiednio ze śniegiem 
czy błotem. Warto zwrócić uwa-
gę również na to, że mieszan-
ka gumowa, z której wykonane 
są opony zimowe, w wysokich 

temperaturach powietrza prze-
grzewa się, co wpływa na jej 
nadmierne zużycie.
Wymiana opon letnich  
na zimowe
W tym przypadku również na-
leży trzymać się zasady gra-
nicznych 7 stopni Celsjusza 
(dobowa średnia temperatu-
ra). Niestety, w praktyce wy-
gląda to tak, że kolejki w ser-
wisach ogumienia tworzą się 
dopiero w momencie pojawie-
nia się pierwszego śniegu bądź 
lodu. A warto pomyśleć o tym 
nieco wcześniej. Opony letnie 
przy niskich temperaturach po-
wietrza tracą swoje właściwości 
przyczepności do podłoża. Gu-
ma mocno twardnieje, a tym 
samym przestaje „przyklejać” 
się do drogi. Z tego powodu 
opony zimowe wykonane są 
z mieszanki gumowej, odpor-
niejszej na twardnienie.
Wymiana z powodu zużycia
Opony są elementem, który 
podczas eksploatacji samo-
chodu ulega zużyciu i zatraca 
swoje właściwości. Zużyty bież-
nik wydłuża drogę hamowania, 
i to znacznie, oraz nie zapew-
nia odpowiedniej przyczepno-
ści do drogi, dlatego z wymianą 
ogumienia w takim przypadku 
nie należy zbyt długo zwlekać.
Wymiana ze względu  
na wiek
Wysokość bieżnika nie jest je-
dynym wyznacznikiem wy-
miany opon na nowe. Równie 
ważny jest wiek opony. W sta-
rych oponach znacznie wzrasta 
prawdopodobieństwo awarii, 
zwłaszcza jeśli były one już kie-
dyś przeładowane. Maksymal-
ny okres użytkowania opony 
nie powinien przekraczać 10 lat 
od daty produkcji. Po tym okre-
sie opony należy wymienić na 
nowe, mimo że wysokość bież-
nika nie osiągnęła jeszcze war-
tości minimalnej.

W serwisie ogumienia
Wymiana opon  to nie tylko 
zdjęcie starego kompletu i za-
montowanie nowego. To bar-
dziej złożony proces, niż nam 
się wydaje, przy którym moż-
na popełnić wiele błędów. 
Nawet najdrobniejsze niedo-
patrzenie może mieć ogrom-
ne konsekwencje i wpływać 
na zachowanie samochodu 
na drodze. Wybierajmy tylko 
sprawdzone serwisy ogumie-
nia, w których są przestrzega-
ne najwyższe standardy pracy 
przez doświadczonych pracow-
ników oraz te, które posiadają 
nowoczesny park maszynowy.
Przechowywanie opon
Po zdjęciu opon należy spraw-
dzić ich stan pod kątem uszko-
dzeń i stopień zużycia bieżnika. 
Jeżeli nadal mogą być eksploa-
towane, powinny zostać umy-
te i osuszone. Nie należy pozo-
stawiać opon po demontażu 
w workach. Całe koła układamy 
jedno na drugim. Same opo-
ny – pionowo i raz w miesiącu 
przekręcamy, aby zapobiec od-
kształceniom. Możemy je prze-
chowywać we własnym garażu 
czy piwnicy bądź powierzyć to 
serwisom ogumienia. Wówczas 
odpada nam problem z trans-
portem i przechowywaniem 
nieużywanych opon.
Pamiętajmy:
Opony to jedyny element w sa-
mochodzie, który styka się bez-
pośrednio z powierzchnią dro-
gi, oraz ten, na którym opiera 
się cały ciężar auta, i to od nich 
w dużej mierze zależy bezpie-
czeństwo i komfort jazdy.
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Jak założyć warsztat 
samochodowy?

Aby założyć warsztat, musisz tak-
że posiadać odpowiednie po-
mieszczenia, maszyny i narzędzia 

– nie potrzebujesz jednak żad-
nych dodatkowych licencji ani 
koncesji. Jedynie w przypadku 
wykorzystywania w warsztacie 
urządzeń podlegających dozo-
rowi technicznemu będziesz po-
trzebować stosownego zezwo-
lenia, wystawianego przez UDT. 
Dowiedz się, jak założyć warsztat 
samochodowy krok po kroku!
Co potrzebujesz, by 
prowadzić warsztat 
samochodowy?
By  otworzyć  warsztat samo-
chodowy,  potrzebujesz miej-
sca i wyposażenia dostosowa-
nego do planowanego zakresu 
usług. Warsztat możesz założyć 
nawet w przydomowym gara-
żu, jednak  musisz zadbać, by 
pomieszczenie spełniało wy-
magania BHP – m.in. posiada-
ło wentylację, posadzki antypo-

ślizgowe i właściwe oświetlenie. 
Jeśli na wyposażeniu warsztatu 
mają znaleźć się urządzenia ob-
jęte dozorem technicznym, ta-
kie jak podnośniki ciśnieniowe, 
dźwigniki, wciągniki, suwnice, 
żurawie, musisz uzyskać zezwo-
lenie na ich eksploatację. Wnio-
sek o jego wydanie należy zło-
żyć w oddziale Urzędu Dozoru 
Technicznego. Następnie inspek-
tor dozoru technicznego wykona 
badanie urządzenia – jeśli jego 
wynik będzie pozytywny, UDT 
wyda zezwolenie na jego eksplo-
atację oraz ustali formę dozoru 
technicznego.
Forma prowadzenia 
działalności i forma 
opodatkowania
Najczęściej wybieraną formą pro-
wadzenia warsztatów samocho-
dowych jest jednoosobowa dzia-
łalność gospodarcza. Można je 
jednak prowadzić również pod 
każdą inną formą, taką jak np. 
spółka cywilna, spółka jawna czy, 
w przypadku dużych przedsię-
wzięć, spółka z o.o. Jedyny wy-
jątek stanowi spółka partner-
ska, zarezerwowana wyłącznie 
dla wolnych zawodów. Wybór 
formy opodatkowania zależy 
w głównej mierze od zakresu 
wykonywanej działalności. Naj-
mniejsze warsztaty mogą wybrać 
kartę podatkową – najprostszą 
formę, w której stawki podatku 

określane są z góry na rok przez 
naczelnika urzędu skarbowego 

– lub ryczałt, w przypadku które-
go stawka wynosi 8,5%. W przy-
padku większych warsztatów, np. 
zatrudniających pracowników 
i wynajmujących lokal na potrze-
by działalności, które ponoszone 
wydatki chcą wrzucać w koszty, 
korzystniejszą formą opodatko-
wania będą zasady ogólne ((17% 
lub 32% podatku) – jeśli docho-
dy osiągane są z różnych źródeł 

– lub podatek liniowy (19%), jeśli 
warsztat jest jedynym źródłem 
dochodu.
Określenie PKD i rejestracja 
warsztatu samochodowego
Podczas rejestracji warsztatu ko-
nieczne jest wskazanie kodów 
PKD, opisujących działalność – 
służą one klasyfikacji podmio-
tów gospodarczych na potrze-
by REGON. Kody właściwe dla 
warsztatów samochodowych 
znajdują się w  sekcji G (Han-
del hurtowy i detaliczny; napra-
wa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle), w dziale 
45 (Handel hurtowy i detalicz-
ny pojazdami samochodowy-
mi; naprawa pojazdów samo-
chodowych).
Podstawowo w przypadku war-
sztatów samochodowych sto-
suje się grupę 45.2, klasę 45.20, 
opisaną symbolem PKD 45.20.Z, 
obejmującą konserwację i na-

prawę pojazdów samochodo-
wych, z wyłączeniem motocykli. 
Dodatkowo Twoją działalność 
mogą opisywać:
•  grupa 45.4, klasa 45.40, kod PKD 

45.40.Z – jeśli planujesz zajmo-
wać się naprawami motocykli 
i/lub sprzedażą części i akceso-
riów do nich,

•  grupa 45.3, klasa 45.32, kod PKD 
45.32.Z – jeśli będziesz zajmo-
wać się również sprzedażą de-
taliczną części i akcesoriów sa-
mochodowych.

Kolejnym etapem jest rejestra-
cja działalności gospodarczej. 
W przypadku działalności jed-
noosobowej należy złożyć wnio-
sek o rejestrację do CEIDG, bę-
dący równocześnie wnioskiem 
o nadanie numeru REGON i NIP. 
Wniosek można złożyć bezpo-
średnio drogą elektroniczną 
bądź za pośrednictwem urzędu 
miasta lub gminy. Jeśli posta-
nowisz prowadzić warsztat jako 
spółkę handlową, musisz zareje-
strować go w KRS – wniosek mo-
żesz złożyć w formie papierowej 
lub przez Internet.
Po zarejestrowaniu działalno-
ści załóż konto firmowe i zadbaj 
o właściwą księgowość – czy to 
prowadzoną samodzielnie, czy 
z pomocą biura rachunkowego.
Wiesz już, jak założyć warsztat sa-
mochodowy? Wprowadź swój 
pomysł na biznes w życie!

Regeneracja 
reflektorów to nie 

tylko efekt wizualny
Właściciele starszych samocho-
dów często bagatelizują prob-
lem jakości źródła światła. Wyni-
ka to ze stopniowego starzenia 
się reflektorów, które bywa nie-
zauważalne przy codziennej jeź-
dzie. Niestety, z biegiem czasu 
warstwa zabezpieczająca plek-
si ulega zniszczeniu i pod wpły-

wem działania promieni UV 
lampy zaczynają żółknąć, ogra-
niczając tym samym świetlistość. 
Oczywiście w takim przypadku 
reflektory można wymienić na 
nowe. Jednak lepszym i  tań-
szym rozwiązaniem będzie ich 
regeneracja. Chcąc zaoszczę-
dzić, większość kierowców za-
stąpi reflektory nieoryginalny-
mi – a  ich jakość jest mocno 
wątpliwa. W najlepszym przy-
padku w  niedługiej perspek-
tywie zmatowieją. Na rynku 
jest dostępnych dużo produk-
tów przywracających pierwot-

ny blask lampom. Jednak mają 
wspólny mianownik, który nie 
satysfakcjonuje kierowców. Po 
jakimś czasie szkło lakierowa-
ne z  poliwęglanu ponownie 
żółknie i matowieje. Efekt pole-
rowania pastami jest zadowa-
lający, lecz krótkotrwały. Jeśli 
chcemy efekt naszej pracy za-
trzymać na lata, należy trwale 
zabezpieczyć lampę przed dzia-
łaniem promieni UV. Doskonale 
sprawdzi się tutaj lakier bezbar-
wny z utwardzaczem. Wcześniej 
należy poświęcić trochę czasu 
na dokładne przygotowanie 

lampy do lakierowania. Pracę 
należy rozpocząć od spolero-
wania wierzchniej powierzchni 
za pomocą wodnego papieru 
ściernego o gradacji 1500–2000. 
Szkło powinno się zrobić mniej 
żółte. Następnie szlifujemy pa-
pierem o gradacji 2500–3000, do 
momentu, aż reflektor stanie się 
w miarę przejrzysty. Całość na-
leży odtłuścić i nałożyć 2–3 war-
stwy lakieru bezbarwnego. Efekt 
końcowy powinien zadowolić, 
a co najważniejsze – utrzyma 
się przez lata.



Są takie dni, kiedy 
czujemy, że musimy zjeść 
coś „konkretnego”.  
I na takie momenty 
jest nasza propozycja. 
Najpierw na przystawkę 
przygotujemy tatar, 
a potem, jako danie 
główne, stek.  
Oba dania są z wołowiny. 
Jak je przyrządzić 
pokazuje Witold Wróbel, 
szef kuchni katowickiej 
restauracji NOVO.  
  

Tatar  
i stek

PROFISTYLŻYCIA
MĘSKA KUCHNIA
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 Tatar z polędwicy wołowej,  
szpik z cielęciny, żółtko 

Z   80 g wołowiny, 5 g pomidorów suszonych  

5 g szalotki 

Z  1 anchois, 1 łyżka oliwy 

Z  sól 

Z  1 jajko, ziemniak, ser pecorino 

Z  kość szpikowa cielęca przecięta wzdłuż 

Z  5 g kaparów marynowanych

Z  pieprz do smaku

Co potrzebujemy

Polędwica wołowa, gratin z ziemniaka, 

szpinak, pieczarki, sos z zielonego pieprzu 

Z   200 g steka z polędwicy wołowej 

Z   150 g młodego szpinaku 

Z masło, czosnek, gałka muszkatołowa 

Z   5 g marynowanego pieprzu 

Z   100 ml wina czerwonego 

Z   5 g masła 

Gratin z ziemniaka 

Z   250 g ziemniaka pokrojonego w cienkie  

talarki 

Z   250 ml śmietany 36 proc.  

Z   4 jajka , 30 g startego sera 

Z   gałka muszkatołowa 

Z   sól, pieprz do smaku

Co potrzebujemy

PROFISTYLŻYCIA



Jak robimy Jak robimy
Tatar z polędwicy wołowej,  
szpik z cielęciny,  
żółtko.

Kroimy cienko ziemniaka i płuczemy w lodowa-
tej wodzie. Smażymy w 160 stopniach chipsy 
z ziemniaka. Odsączamy na ręczniku i odstawia-
my. Kość szpikową doprawiamy kaparami i zapie-
kamy w 180 stopniach ok. 10-15 min w piekarniku, 
aż wbity nóż w szpik będzie gorący. Wszystkie 
składniki siekamy drobno w kostkę. Doprawia-
my do smaku oliwą, solą i pieprzem. Oddziela-
my żółtko od białka. Przyozdabiamy posiekany 
tatar żółtkiem, chipsami z ziemniaka i plastrami 
pecorino. Tatar serwujemy na talerzu. Dekoruje-
my żółtkiem i chipsami oraz zapieczonym szpi-
kiem cielęcym. 
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PROFISTYLŻYCIA
MĘSKA KUCHNIA

Polędwica wołowa, gratin 
z ziemniaka, szpinak, pieczarki, 
sos z zielonego pieprzu.

Mieszamy wszystkie składniki. Dodajemy plastry 
ziemniaczane. Przekładamy do żaroodpornego 
naczynia i zapiekamy ok. godziny do miękkości 
w temp. ok. 160 stopni. Młody szpinak krótko blan-
szujemy na maśle z przyprawami. Steka z polę-
dwicy grillujemy ok. 5 min, co minutę odwracając. 
Odstawiamy na kolejne 3 min. Po 3 min grillujemy 
po minucie z każdej strony i odstawiamy na 1 min. 
Czerwone wino redukujemy do ok. 30 ml z zielo-
nym pieprzem. Zagęszczamy masłem. Gratin ser-
wujemy na ogrzanym talerzu z blanszowanym 
szpinakiem i grillowanymi pieczarkami. Skrapia-
my zredukowanym winem z zielonym pieprzem.
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PROFISTYLŻYCIA
MĘSKA KUCHNIA

  Przemysław Jendroska
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GOTOWI 
NA
WIOSNĘ

PROFISTYLŻYCIA
TRENING PERSONALNY

Nasi trenerzy personalni tym razem 
przygotowali trening stabilizacyjny, 
który pozwoli rozwinąć mięśnie 
głębokie, a także będzie idealną bazą 
dla wiosennych aktywności. Trening 
ma być dokładny, poprawny technicznie 
oraz wykonywany w wolnym tempie.

Trening został przygotowany przez Ewelinę 
Jarząbek ze Studia GTS w Katowicach.

   Przemysław Jendroska



PROFISTYLŻYCIA
TRENING PERSONALNY

PROFISTYLŻYCIA
TRENING PERSONALNY

1. Zakrok z powerbagiem
– Utrzymuj kąt prosty w obu stawach kolanowych 
– Pamiętaj o prostych plecach 
Zaangażowane mięśnie: czworogłowe, dwugłowe, 
przywodziciele 
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2. Szeroki przysiad 
z kettlebellem

– Rozstaw nogi szeroko, skieruj 
stopy oraz kolana na zewnątrz

– Prostując się, unieś ręce nad sobą
Zaangażowane mięśnie: 

czworogłowe, naramienne

3. Wahadło
–  Unieś wyprostowaną nogę oraz jednocześnie 

pochyl tułów, tak aby stanowiły linię
– Pamiętaj o prostych plecach
Zaangażowane mięśnie: pośladkowe, proste 
brzucha, biodrowo-lędźwiowe

5. Skrętoskłony na piłce
– Unosząc się, wykonuj wydech

Zaawansowane mięśnie: kośne brzucha

4. Rozpiętki na piłce
– Oprzyj głowę na piłce, podnieś biodra
– Opuszczaj ręce, aż zamkną się łopatki

-  Przez cały czas utrzymuj lekko ugięte łokcie
Zaangażowane mięśnie: piersiowe, lędźwiowe

7. Deska na piłce
– Utrzymuj proste plecy

Zaawansowane mięśnie: proste 
brzucha, lędźwiowe

6.  Nożyce pionowe 
w siadzie prostym

–  Oprzyj przedramiona, napnij mięśnie 
brzucha 

– Wykonaj 30 powtórzeń
Zaangażowane mięśnie: proste brzucha
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PROFISTYLŻYCIA
KONSOLE DO GIER

Świat elektronicznej rozrywki na wysokim poziomie jest na wyciągnięcie ręki. Niegdyś 
niszowe hobby wymagające wymykania się do kolegów, sąsiadów i kafejek interneto-
wych dziś możliwe jest w każdym domu. Ale co kupić? Playstation4, Xbox One, Ninten-
do Switch czy komputer PC?

PROFISTYLŻYCIA
KONSOLE DO GIER

ELEKTRO NICZNA

ROZRYWKA
  AdobeStock
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PROFISTYLŻYCIA
KONSOLE DO GIER

PROFISTYLŻYCIA
KONSOLE DO GIER

Niesłabnąca popularność gier 
video i  chęć posiadania tej 
w  miarę przystępnej formy 
rozrywki mocno widoczna 
jest w obrotach realizowanych 

przez światowych producentów konsol 
i komputerów. Zanim jednak zdecyduje-
my się poświęcić wolny czas na partyjkę 
topowego Fortnite’a czy kultowe League 
of Legends, należy odpowiedzieć sobie na 
fundamentalne pytanie: na czym? I nie 
mówię tu o fotelu przy biurku vs. kana-
pa w salonie. Mówię o wyborach jeszcze 
szerszych – bo dziś konsolę wziąć można 
do wanny, do samochodu i na wycieczkę 
za miasto. Znaczenie przy podejmowa-
niu decyzji o sprzęcie ma więc już nie tyl-
ko grafika, możliwości techniczne i cena 

– ale też styl życia. Do tego dochodzą ty-
tuły ulubionych gier, które produkowane 
są często z myślą o konkretnym urządze-
niu. I jak to w przypadku elektroniki bywa 

– nie bez znaczenia jest zasobność portfela. 

KONSOLOWISKO 
Zabawę na kanapie w szerokim gronie zna-
jomych gwarantują głównie konsole – te, 
które obsługują przesyłanie obrazu przez 
złącza HDMI, można podłączyć także pod 
niemalże dowolny monitor z obsługą pro-
tokołu HDCP, nie tylko telewizor. Trzeba 
pamiętać, że sprzęty, które proponuję, są 

konsol Microsoftu jest wspólna, ale już na 
jakość ich działania i wyświetlania duży 
wpływ mają kwestie techniczne. Plusem 
tej biblioteki jest wsteczna kompatybil-
ność tytułów z poprzednich konsol Mic-
rosoftu, często działających lepiej niż na 
wcześniejszych generacjach sprzętu.

Obecnie pierwszy model Xbox One jest 
przez graczy pomijany. Jeśli rozmyślacie 
nad konsolą spod zielonego sztandaru, 
to rozmyślania proponuję zacząć od mo-
delu Xbox One S. Najbardziej optymalny 
jest oczywiście zakup najdroższych – Xbox 
One X. W przypadku konsol Microsoftu nie 
mamy do dyspozycji żadnych tytułów eks-
kluzywnych gier – takich dostępnych tylko 
dla tego sprzętu. Wszystkie gry dostępne 
są w wersji na PC. 

Nintendo Switch
Konsola stacjonarna i typowy handheld 
w  jednym. Synonim ogromu możliwo-
ści w maleńkim gabarycie. Można grać 
na telewizorze, ale można wysunąć Swi-
tcha ze stacji dokującej i udać się w świat. 
Łóżko, wanna, poczekalnia w sklepie, gdy 
żona przymierza setną parę spodni, albo 
w kolejce do lekarza. Nieduży rozmiarowo 
Switch nie jest najbardziej potężną konso-
lą na rynku, nadrabia jednak mobilnością 
i szeroką paletą dostępnych tytułów, tak-
że takich, których nie znajdziemy nigdzie 
indziej. Niektóre z nich, pozornie wygląda-
jące jak gry dla dzieci, mogą stanowić nie 
lada wyzwanie dla najbardziej doświad-
czonych graczy. Do tego dochodzi nie-
kończący się strumień wydawnictw gier 
niezależnych oraz portów gier z dużych 
konsol. Trzeba mieć jednak na względzie, 
że niektóre gry muszą zostać odpowiednio 
zmodyfikowane pod możliwości Małego 
Pstryczka i nie będą wyglądać tak dobrze 
jak na sprzęcie od konkurencji. Wszystko 
jest kwestią kompromisu, z którym trze-
ba się liczyć, chcąc grać w łóżku pod cie-
płą kołdrą czy czekając, aż pociecha zakoń-
czy lekcje tańca. Docelowo na telewizorze 
uświadczymy obraz w rozdzielczości do 
1080p, podczas gdy wyświetlacz o przekąt-
nej 6,2 cala potrafi osiągnąć do 720p. Do-
datkowo konsola wyposażona jest w dwa 
kontrolery, które są dobrą podstawą dla 
gier w duecie wyświetlanych na TV. Do-
stępne tytuły gier wydawane są na kar-
tridżach, co eliminuje obawę przed znisz-
czeniem czytnika. 

na końcu swojego cyklu życia, a niedłu-
go wystartuje nowa generacja tych urzą-
dzeń. Obecnie, kupując dowolną konsolę, 
zapewniamy sobie obszerną bibliotekę 
gier – prawdopodobnie przekraczającą 
ilość dostępnego czasu wolnego – wciąż 
w relatywnie niewielkiej cenie. Ale jesz-
cze w 2020 r. pojawią się na rynku następ-
cy dotychczasowych modeli, o wyższych 
parametrach i lepszych możliwościach, ale 
też odpowiednio wyższej cenie. Skupmy 
się jednak na tym, co w tej chwili jest do 
wyboru.

PLAYSTATION 4
Obecnie na rynku funkcjonują obok siebie 
trzy modele sprzętu do grania opatrzone-
go marką SONY. Playstation 4 to “zwykła” 
wersja, z kolei model slim składa się z tych 
samych podzespołów, co wersja zwykła, 
ale poupychane są w zgrabnym gabarycie. 
Ich silniejszym, choć młodszym bratem 
jest Playstation 4 Pro, oferująca mocniejsze 
podzespoły umożliwiające wyświetlanie 
obrazu z gier w rozdzielczości 4K (podsta-
wowy model oferuje granie w rozdziel-
czości maksymalnej do 1080p, a napęd 
Blue-ray nie umożliwia jednak odtwarza-
nia filmów w rozdzielczości 4K). 

Biblioteka gier dla wszystkich modeli 
jest identyczna. Modele różnią się jednak 
między sobą wydajnością i rozdzielczością 

obrazu, na korzyść wersji Pro. Na konso-
lach Sony dostępne są gry niedostępne 
na urządzeniach konkurencji – w tym kul-
towe tytuły, takie jak Marvel Spider Man, 
God of War, Bloodborne, Horizon Zero Dawn 
czy The Last of Us. Konsole nie posiadają 
wstecznej kompatybilności, co oznacza, 
że gry z wcześniejszych konsol Sony nie 
działają. Konsole te posiadają obsługę HDR 
i dają możliwość streamowania gier na in-
ne urządzenia za pomocą funkcji Remote 
Play, umożliwiając też rozgrywkę na kom-
puterze PC czy telefonie. Przy obecnie po-
wszechnie kupowanych telewizorach 4K 
wybór PS4 Pro wydaje się być oczywisty. 
Jeśli jednak konsolę podłączamy do TV HD 
lub FullHD – wystarczający będzie podsta-
wowy model PS4.

XBOX ONE 
Xbox One to konsola trzeciej generacji wy-
puszczona przez Microsoft. Pierwsza wer-
sja tego sprzętu nie jest warta szczególne-
go zainteresowania ze względu na marne 
osiągnięcia w kwestiach technicznych. Gry 
na tej konsoli często były wyświetlane 
w niższej rozdzielczości niż na sprzętach 
konkurencji z tego samego rocznika. Krok 
naprzód Microsoft wykonał, wypuszczając 
na rynek Xbox One S – konsolę mniejszą, 
bardziej wydajną, wyposażoną już w czyt-
nik obsługujący filmy Blue-ray w rozdziel-
czości 4K czy HDR. Szału wciąż nie ma, ale 
jest lepiej niż w przypadku wersji podsta-
wowej. Alternatywą może być model Xbox 
One S All-Digital – konsoli, która jednak 
pozbawiona jest napędu optycznego, co 
w praktyce oznacza brak możliwości od-
twarzania zakupionych płyt czy to z fil-
mem, czy z grami. XOne S All Digital sku-
piony jest głównie na dystrybucji cyfrowej 
gier i usłudze Xbox Game Pass – to typowy 

“growy” Netlix, który za miesięczną opłatą 
daje dostęp do przepastnej biblioteki gier. 
Xbox Game Pass dostępny jest w każdym 
modelu Xboxa, ale też na komputerach 
PC z systemem Windows 10, choć biblio-
teka w wersji komputerowej jest słabiej  
wyposażona. 

Najnowszy model Xbox One X zawie-
ra to wszystko, co poprzednicy, ale ma 
najmocniejsze podzespoły umożliwia-
jące wyświetlanie natywnej rozdziel-
czości 4K w grach. Gwarantuje większą 
wydajność… za odpowiednio większe  
pieniądze. Warto nadmienić, że bibliote-
ka dostępnych gier dla wszystkich modeli 

Ze względu na swoją specyfikę Switch 
jest idealny dla osób, których często nie 
ma w domowym zaciszu, albo też nie ma-
ją dużo czasu na granie w ogóle. Pozwa-
la na zabawę w dowolnych warunkach, 
a dzięki oferowanym grom stanowi ide-
alną platformę do rodzinnych rozgry-
wek – nawet z kilkuletnimi dziećmi. Elek-
troniczna rozrywka w służbie rodzinnej 
integracji to zapewne jeden z najważ-
niejszych argumentów, po które sięgają 
panowie, by uzasadnić (przed żoną) ko-
nieczność zakupu. Na rynku dostępne 

są obecnie dwie wersje Switcha – zwykła 
oraz Lite. W wersji Lite nie ma możliwości 
podłączenia konsoli do telewizora, a tak-
że kontrolery podłączone są do niej na sta-
łe. Co prawda można dokupić dodatkowe 
i podłączyć je bezprzewodowo, jednak 
to dodatkowe koszty i komplikacje, któ-
rych można sobie zaoszczędzić, wybiera-
jąc wersję drugą. 

Sugeruję, by przy zakupie wybrać mo-
del urządzenia z oznaczeniem HAC-001 
(-01) – jest to wersja o najdłuższej żywot-
ności baterii. 

  Materiały prasowe
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TOMEK NITKA, „NITEK”
pasjonat branży gamingowej,  
który przy regałach z grami czuje  
się jak u mamy na obiedzie.  
Na co dzień zajmuje się recenzowaniem 
gier i streamowaniem (m.in. 
w szeregach ekipy Ja, Rock).  
Chodzą słuchy, że przy porodzie 
zamiast pępowiny przecinano mu 
kabel od pada.

Komputer PC
Komputery to zdecydowanie najdroższy bilet wstępu do świa-
ta elektronicznej rozrywki. To także jednocześnie najbardziej 
wszechstronny zakup, bo służyć może nie tylko do zabawy. Przy 
konfiguracji odpowiednich podzespołów warto zasięgnąć po-
rady specjalisty, który dostosuje zakup do zasobności portfe-
la. Bo o ile zakup konsoli to wydatek rzędu około 2 tys. zł, tak 
w przypadku komputerów taki koszt pojawia się przy zakupie 
jednego podzespołu (np. karty graficznej). Doliczając do tego 
odpowiednią płytę główną, dopasowaną pod procesor, pamięć 
RAM, dyski twarde, obudowę, monitor, zasilacz… chyba nie mu-
szę mówić, że te wydatki mogłyby nie mieć końca. Prostszym 
rozwiązaniem wydaje się być zakup laptopa, ale ze względu na 
ograniczone możliwości tych urządzeń rozwiązanie to wytwor-
nym graczom nie jest szczególnie polecane. Możliwości rozbu-
dowy nie jest wiele, a wiadomo nie od dziś, że kwestia inwe-
stowania w sprzęt komputerowy wypisz wymaluj przypomina 
zabawę w tuningowanie ukochanego samochodu. Trzeba mieć 
świadomość, że w tej skarbonce nie ma dna. 

?

  AdobeStock



OUTLET ARENA MORAVIA to największe 
centrum outletowe w Północnych Morawach,  
które na powierzchni 12 000 m2 oferuje  
szeroki asortyment towarów i  usług po-
nad 50 renomowanych, światowych marek. 

W Outlet Arena Moravia możesz kupić markową 
odzież, sprzęt sportowy, kosmetyki, biżuterię 
i  dodatki oraz akcesoria domowe w cenach co 
najmniej 30% niższych od cen regularnych przez 
cały rok.  Znajdziesz tu marki takie jak Adidas, Puma, 
New Balance, biżuteria Aurum, Levi’s, Gant, Guess, 
Calvin Klein, Tom Tailor, s. Oliver i  wiele innych.

Outlet otwarty jest codziennie od 8:00 do 20:00, 
posiada 800 bezpłatnych miejsc parkingowych. 
Ponadto co miesiąc proponuje wiele dodatkowych 
promocji oraz imprez towarzyszących. 

JAK DOJECHAĆ?
Z Katowic / Brna / Ołomuńca / autostradą D1, 
a następnie ulicami Slovenská i Hlučínská.

OUTLET ARENA MORAVIA
Hlučínská 1170, Moravská Ostrava 
E-mail: info@outletarenamoravia.com 
Strona internetowa: www.outletarenamoravia.com

W W W . O U T L E T M O R A V I A . C Z

Jesteśmy otwarci w każdą niedzielę od 10:00 do 20:00.

new balance
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Mariusz Wańdoch, 
właściciel ProfiAuto 
Serwis Bartex w Jeleniej 
Górze, otrzymał podczas 
Regionalnej Konferencji 
sieci we Wrocławiu 
nagrodę specjalną 
za zaangażowanie 
w promocję marki 
ProfiAuto Serwis.

Bartex Auto Serwis robi wrażenie. 
Nowoczesny budynek, dosko-
nała lokalizacja i widok z okien, 
który zapiera dech w piersiach 

– Karkonosze i  szczyt Śnieżki. 
W obecnym budynku przy ul. Spółdziel-
czej 53a firma mieści się od pięciu lat. – 
W poprzedniej lokalizacji było nam już 
za ciasno. Mieliśmy dwa, trzy stanowiska, 
a teraz jest ich aż siedem – mówi Mariusz 
Wańdoch.

W branży motoryzacyjnej Wańdoch jest 
już od wielu lat. W 2001 r. jego kolega, któ-
ry prowadził warsztat w Jeleniej Górze, za-
proponował mu, aby został szefem ser-
wisu. Kiedy właściciel chciał go sprzedać, 
pan Mariusz zaproponował, że go odku-
pi. I tak od 2007 r. pracował już na swoim.

– Przy budowie obecnego serwisu wyko-
rzystałem doświadczenia z poprzednich 

miejsc. Ale otrzymaliśmy 
także dużą pomoc z  Pro-
fiAuto. Od projektu bu-
dowlanego, poprzez do-
radztwo techniczne, pomoc 
w lokalizacji przyłączy tech-
nicznych i analizę zgodną 
z  przepisami, aż po do-
bór odpowiedniego wy-
posażenia warsztatowe-
go – wszystkim zajmowali 
się inżynierowie techniczni 
z ProfiAuto odpowiedzialni 
za przygotowanie i doradz-
two techniczne Bartex Auto 
Serwis – mówi pan Mariusz.

PA Serwis Bartex współ-
pracuje z  ProfiAuto od 
ośmiu lat. – Szukałem sie-
ci, która będzie traktowa-
ła mnie poważnie, jak part-
nera. Zaoferuje stabilność 
cen i wsparcie w prowadzeniu biznesu. Ta-
ką siecią okazało się ProfiAuto – wyjaśnia 
pan Mariusz.

Serwis ma nowoczesne wyposażenie, 
oferuje geometrię w technologii 3D, ser-
wis klimatyzacji, diagnostykę komputero-
wą, kompleksowy serwis ogumienia oraz 
serwis mechaniczny wykonujący naprawy 
w pełnym zakresie. W pracy panu Mariu-
szowi pomaga syn Bartosz, który po ukoń-
czeniu studiów zajął się prowadzeniem 
biura obsługi klienta. To ważny element 
funkcjonowania serwisu. Każdy klient naj-
pierw udaje się do biura obsługi, gdzie do-
radcy przygotowują zlecenie i wspólnie 
z klientem opisują stan techniczny pojaz-
du, następnie zabezpieczając jego wnę-
trze przez zabrudzeniami. Doradcy ma-
ją także dostęp do podstawowych części 

takich jak żarówki, apteczki, wycieraczki, 
płyn do spryskiwaczy, kosmetyki samo-
chodowe, akumulatory itd. i w razie po-
trzeby mogą od razu zaproponować uzu-
pełnienie lub ich wymianę.

Warsztat pana Mariusza okazał się tak 
wzorcowy, że posłużył jako baza do pro-
jektowania serwisu w technologii VR. Wy-
świetlany w goglach obraz jest genero-
wany z  wykorzystaniem dynamicznej 
technologii 3D, w zależności od ruchu 
i  gestów użytkownika. Wrażenie potę-
guje przestrzenny dźwięk. Ale na pewno 
warto skonfrontować ten obraz z orygina-
łem. – Zapraszamy, żeby porównać pro-
gram komputerowy z naszym serwisem. 
Ale takiego widoku z okien, jak my mamy, 
nie zaoferuje żaden komputer – śmieje 
się pan Mariusz.

SERWIS JAK Z KOMPUTERA

   ProfiAuto
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Powodów przejścia na swoje było kil-
ka: coraz trudniej było się dogadać z firmą, 
w której pracowali, zaczęli się spalać, tra-
cąc czas na rozwiązywanie niepotrzebnych 
problemów, czuli, że nad nimi jest „szklany 
sufit”, że osiągnęli już wszystko, co można 
było osiągnąć.

Pierwsze rozmowy z ProfiAuto zaczęli 
prowadzić jesienią 2018 roku. Pod koniec 
roku założyli firmę, w marcu 2019 już działa-
li. Tempo ekspresowe. W tej chwili TD Auto 

oferuje części zamienne do samochodów 
najpopularniejszych marek, płyny i mate-
riały eksploatacyjne, a także akcesoria sa-
mochodowe.

TD Auto jest partnerem ProfiAuto – gwa-
rantuje to nie tylko szeroki asortyment skle-
pu, ale również najwyższą jakość świad-
czonych przez niego usług. W magazynie 
znajduje się ponad 300 tys. części samo-
chodowych – zarówno oryginalnych, jak 
i zamienników z różnych półek cenowych.

– Od początku roku sklep zaczyna na sie-
bie zarabiać. A trzeba pamiętać, że w bran-
ży motoryzacyjnej nie są to najlepsze 
miesiące. To sukces przy tak trudnym, na-
syconym rynku – mówi Tomasz. 

W pracy bardzo wspiera go żona Ange-
lika. – Widziała, jak się spalam i zachęcała 
mnie do otwarcia własnej firmy. Sama zaj-
muje się domem. Mamy czteroletnie bliź-
niaczki i sześciolatka. Przy trójce takich ma-
łych dzieci jest mnóstwo pracy, podziwiam 
ją, że daje radę. Oczywiście, w każdej wol-
nej chwili staram się ją odciążyć, ale wiado-
mo, że przez pierwsze miesiące po otwar-
ciu sklepu było trudno o czas dla rodziny 

– mówi Tomasz. 
Z tym czasem dla rodziny niebawem zno-

wu może być ciężko. TD Auto planuje bo-
wiem otwarcie filii, również na Opolszczyź-
nie. – Widzimy możliwości dalszej ekspansji 
i staramy się to wykorzystać. To trudny ry-
nek, ale jeśli ma się doświadczenie i dobrą 
strategię rozwoju, można wciąż jeszcze zna-
leźć miejsce dla siebie – dodaje Tomasz.

NIGDY NIE JEST  ZA PÓŹNO
TD Auto  
w Kędzierzynie-Koźlu  
jest przykładem na to,  
że nigdy nie jest za późno 
na wejście na rynek  
części samochodowych.  
Tomasz Gajewski  
i Dawid Wójcik 
zdecydowali się  
otworzyć sklep  
rok temu.

– Sklep działa co prawda od roku, ale nie 
jest to dla nas nowy rynek. Ja od kilkuna-
stu lat jestem z nim związany, przez osiem 
lat prowadziłem filię dużej sieci sprzeda-
ży części. Z kolei Dawid, współwłaściciel, 
w tej samej filii był jednym z najlepszych 
w Polsce sprzedawców. Oczywiście, mieli-
śmy lekkie obawy, czy się uda. Ale przy na-
szej znajomości tej branży byliśmy skazani 
na sukces – uśmiecha się Tomasz Gajewski, 
36-latek, współwłaściciel TD Auto.

   ProfiAuto
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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
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 PŁÓKARZ Piłsudskiego 27, 513 100 053, 
auto-mar.pl
Oleśnica  AUTO MIX Rzemieślnicza 7b/1, 71 398 59 51, automixsc.pl
Strzelin  AUTO-CENTRUM Dzierżoniowska 16c, 71 782 86 31, 

oleje-strzelin.pl 
AUTO-CENTRUM Kopernika 13, 71 786 41 36, 
oleje-strzelin.pl

Syców  AUTO MARPŁÓKARZ Mickiewicza 25, 515 142 837, 
auto-mar.pl

Świdnica AUTO-CENTRUM Kliczkowska 35, 74 852 34 26, 
oleje-strzelin.pl
Trzebnica PHU AUTOCRAFT Milicka 31, 71 387 02 66, 
autocraft.net.pl
Twardogóra AUTO MAR PŁÓKARZ Lipowa 20, 517 191 291, 
auto-mar.pl
Wałbrzych  AUTO CZĘŚCI KOMAR Kombatantów 2, 

53 279 87 68, autoczescikomar.pl 
Wrocław  CAR-ZONE Rogowska 147, 71 357 69 02, 88 898 97 77, 

car-zone.pl
Zgorzelec ZAWODNY Batorego 1a, 75 641 08 84, zawodny-profiauto.pl
Zgorzelec REMI Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8e, 75 721 00 51
Złotoryja SIEMIENIEC Legnicka 1, 76 878 19 50, 66 863 61 99, 
siemieniec-zlotoryja.pl
KUJAWSKO-POMORSKIE    
Brodnica AUTO COMPLEX 18 Stycznia 34, 56 649 86 69, 
autocomplex.eu
Brodnica AUTO COMPLEX  Wybickiego 3,  56 649 87 69, 
autocomplex.eu
Chełmno  ARMAR Młyńska 31, 56 686 96 56, phuarmar.pl
Chełmża  AUTO-MAR Sienkiewicza 5, 56 675 26 73, auto-mar.com.pl
Inowrocław EURO HURT-HURTOWNIA  
 MOTORYZACYJNA Stanisława Kiełbasiewicza 9a, 52 353 03 41, 
eurohurt.eu
Janikowo EURO HURT-HURTOWNIA  
MOTORYZACYJNA Klonowa 1c,  52 302 01 00, eurohurt.eu
Sępólno Krajeńskie SZYPRYY I SZYPRYT Sienkiewicza 105, 
52 388 22 93, szypryt.pl
Świecie ARMAR Cukrowników 3, 72 663 10 00, phuarmar.pl
Toruń AUTO–MAR Antczaka 58, 56 657 55 99, auto-mar.com.pl
Toruń AUTO–MAR Grudziądzka 140, 56 657 55 98, auto-mar.com.pl
Tuchola AUTO-STREFA Słoneczna 1, 52 334 17 51, autostrefa-profi.pl
Wąbrzeźno ARMOT Wolności 4, 56 688 01 70, armotparts.pl

LUBELSKIE    
Biała Podlaska  MARKO 1000-lecia 22c, 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
Kostrzyn TEMA Sucharskiego 19, 95 781 03 02, tema.gorzow.pl
Międzyrzecz AUTO-JAREX JAROSŁAW ŚLIWIŃSKI 
ks. Skargi 6, 50 160 52 28, autojarex.pl
Nowa Sól ZAWODNY os. Konstytucji, 3 maja 28f, 68 352 49 30, 
zawodny-profiauto.pl
Skwierzyna AUTO-JAREX JAROSŁAW ŚLIWIŃSKI 
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 Spółdzielcza 1, 51 149 84 93, 
auto-czesci-lipiec.pl
Żagań ZAWODNY Jana III Sobieskiego 12/1A, 88 105 47 78, 
zawodny-profiauto.pl
Żary MOTO-FART A. CZERWONAJCIO, 
J. WÓJTOWICZ 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 18 Stycznia 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

Łódź  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 Partyzancka 180, 42 215 50 30, wazcar.pl
Piotrków Trybunalski 4CARS Próchnika 2, 44 715 50 10, 4cars.pl
Tomaszów Mazowiecki ASPOL ZBIGNIEW KRYSIAK 
Główna 76, 44 723 76 10, aspol.kia.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 DETAL 
RITA TRYBOWSKA-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

Nowy Sącz CAREX 1 Klasztorna 45, 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 GŁADYSZ GRZEGORZ Targowa 66, 
25 682 64 38, cartexsklep.pl
Góra Kalwaria CARTEX GŁADYSZ GRZEGORZ 
Wyszyńskiego 13, 22 727 31 52, cartexsklep.pl
Grójec HURTOWNIA MOTORYZACYJNA 
ks. Piotra Skargi 29b, 663 163 888, motoreszka.pl
Łaskarzew CARTEX GŁADYSZ GRZEGORZ 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 GŁADYSZ GRZEGORZ 
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 GŁADYSZ GRZEGORZ 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
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
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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
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
Augustów 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 P.P. 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 SZYPRYT I SZYPRYT Mickiewicza 1, 53 738 70 27, szypryt.pl
Bytów DAN-CAR Przemysłowa 40, 59 721 24 80, dancar.pl
Brusy MOTO-GAWIN Kalwaryjna 10a, 609 543 682, motogawin.pl
Chojnice SZYPRYT I SZYPRYT Kościerska 19b, 52 397 65 32, 
szypryt.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 CEZARY POMYKACZ 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
Pruszcz Gd. 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
Słupsk AUTOMAX P&S Przemysłowa 10, 59 840 06 98 
Tczew MOTO JACK 30 Stycznia 53A, 58 531 04 28 
Wejherowo AUTO-LIEDER Gdańska 144, 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 DARIUSZ SEIF SP. J. 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 G. AUTO-PARTS Majewskiego 220a, 32 764 05 47, 
auto-parts.pl
Godów MROAUTO 1 Maja 23, 32 476 56 09, mroauto.pl
Gumna DARMA Nad Stawem 2, 33 858 84 44, darma.com.pl
Istebna DARMA Istebna 1241, 33 471 17 30, darma.com.pl

Jastrzębie-Zdr. 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 DARIUSZ SEIF SP. J. Katowicka 17, 
32 322 28 30, jadar-auto.pl
Pszczyna  DARMA Słowackiego 61, 32 447 04 60, darma.com.pl 

GO-WEST Uzdrowiskowa 4a, 32 750 57 40, go-west.ig.pl
Racibórz  BOLE PAWEŁ DERKOWSKI pl. Wolności 1, 
32 414 03 07, derkowski.eu
Rogów MROAUTO MROZEK 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  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
Ostrowiec Świętokrzyski 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
Staszów 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, 
Giżycko AUTO LECH Romualda Traugutta 5, 87 428 53 73, autolech.net
Jeziorany MACIEJ PARZYCH DYSTRYBUCJA  
CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH Kopernika 30, 89 526 03 05, 
parzych.auto.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 
aleja Wojska Polskiego 7A,  600 977 149, czesci-woznicki.pl
Lidzbark AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Hallera 3, 608 809 187, 
czesci-woznicki.pl
Lubawa AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Kopernika 14a, 532 881 515, 
czesci-woznicki.pl
Olecko AUTO- REFLEX Przytorowa 3, 87 520 01 11, autoreflex.pl
Olsztyn PROFI AUTOMOTIVE Lubelska 36, 53 332 59 71, 
profiautomotive.pl

Rozogi MACIEJ PARZYCH DYSTRYBUCJA  
CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH 24 Stycznia 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

Międzychód TEMA gen. Sikorskiego 37 A, 95 725 60 10, tema.gorzow.pl
Odolanów M-MOT Kaliska 17, 62 738 57 82, m-mot.pl
Ostrów Wlkp.  M-MOT Dworcowa 16a, 62 738 57 80, m-mot.pl 

M-MOT Wrocławska 93f, 62 738 16 00, m-mot.pl
Ostrzeszów M-MOT pl. Stawek 6, 62 738 57 89, m-mot.pl
Piła JARG-MOT Philipsa 2, 67 213 50 17, jargmot.pl
Pleszew M-MOT Ogrodowa 1, 62 742 32 33, m-mot.pl
Poznań  AKTYW Kopanina 20, 61 839 15 55, aktyw.pl 

SAROS Kopanina 109, 61 868 50 65, saros.com.pl
Przeźmierowo SAROS Krańcowa 6c, 61 652 41 07, saros.com.pl
Szamotuły MOKAR Sportowa 30, 61 292 70 71, mokar.pl
Turek AUTO MARKET Kaliska 85, 50 332 32 32, amturek.pl
ZACHODNIOPOMORSKIE    
Koszalin MS AUTO Szczecińska 25C, 607 354 820, msauto.pl
Stargard Szcz. ARIS Różana 2, 91 578 35 44, aris.auto.pl
Szczecin  MOTO-PARTNER Kolumba 73, 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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