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Szanowni Państwo,

P

rofiAuto Wirtualny Warsztat, wskazywany jako jedyne tak nowoczesne oprogramowanie do nauki zawodu, otrzymał kolejne wyróżnienie i został laureatem
I Kongresu VRT w kategorii VR w Kształceniu Zawodowym. Przypomnijmy, że wcześniej wzbudził zainteresowanie NATO DEEP eAcademy – specjalnej agendy Sojuszu Północnoatlantyckiego wspierającej kraje partnerskie NATO
w reformowaniu systemów szkolnictwa i harmonizacji programów kształcenia.

W tym numerze piszemy także o silnikach V8, które powoli przechodzą do historii. Duża pojemność i jeszcze większa
moc stoją w sprzeczności z zaostrzającymi się normami emisji spalin i klimatyczną neutralnością. Ale udało nam się znaleźć na rynku kilka ciekawych propozycji, niestety, w dosyć
wysokich cenach.

Zaletą V8 jest m.in. ich długa żywotność. Czy nowoczesny samochód może przejechać 500 tys. lub więcej kilometrów, jak modele z lat 90.? Mechanicy z sieci ProfiAuto Serwis wskazują, że
Sukcesem jest także drugi sezon kampanii internetowej ProfiAu- tak, i radzą, jak należy o nie dbać.
to „Łowcy Usterek”, realizowanej z kabaretem Łowcy.B. Łącznie
spoty na kanałach ProfiAuto w mediach społecznościowych wy- W części lifestylowej uczymy boksu i pokazujemy alternatywę
świetliło ponad 14 mln osób!
dla znikających z rynku odtwarzaczy CD, na które popyt dramatycznie maleje. To oczywiście gramofony na winyle, które zapewniają dźwięk najwyższej jakości – jak ze studia nagraniowego.
Miłej lektury!
Kontakt: Moto-Profil Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziniec 10,
41-506 Chorzów, tel. 32 604 10 00, e-mail: info@profiauto.pl.
Produkcja: Imago Public Relations
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Natalia Piskorz
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profiWYDARZENIA

Wirtualny Warsztat
z nagrodą
Dwa dni wypełnione prezentacjami, warsztatami z wykorzystania wirtualnej i roz
szerzonej rzeczywistości (VR i AR) oraz panelami dyskusyjnymi prowadzonymi przez
kilkudziesięciu specjalistów z branży nowych technologii i świata nauki. 14–15 lip
ca w Wiśle odbyła się, organizowana przez firmę VRTechnology, I edycja Kongre
su VRT „Zastosowania VR/AR w praktyce”. Patronat nad wydarzeniem objęło m.in.
ProfiAuto, które od kilkunastu miesięcy wraz z Akademią WSB, Katowicką Specjalną
Strefą Ekonomiczną i VR Technology rozwija projekt ProfiAuto Wirtualny Warsztat.

J

ednym z kluczowych projektów
pokazowych było właśnie oprogramowanie ProfiAuto Wirtualny
Warsztat, które w wirtualnej rzeczywistości uczy młodych mechaników nauki zawodu i zatacza coraz szersze kręgi nie tylko w sferze edukacji. Już
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w pierwszej połowie 2022 roku oprogramowanie wzbudziło zainteresowanie NATO DEEP eAcademy – specjalnej agendy
Sojuszu Północnoatlantyckiego wspierającej kraje partnerskie NATO w reformowaniu systemów szkolnictwa i harmonizacji programów kształcenia. Instytucja

ta objęła także patronat nad samą konferencją.
Podczas kongresu poruszane były również kwestie istotne dla praktycznego
zastosowania VR w takich obszarach jak:
systemy na potrzeby bezpieczeństwa
i obronności, gry i rozrywka, symulacje

www.profiauto.pl

profiWYDARZENIA
Wirtualny Warsztat

medyczne, cyberbezpieczeństwo, edukacja czy szkolenia. Natomiast ProfiAuto
Wirtualny Warsztat wskazywany był jako
jeden z najciekawszych symulatorów nauki zawodu, które mogą realnie wpłynąć
na branżę motoryzacyjną w Polsce. Potwierdzeniem tego była statuetka „Laureat I Kongresu VRT w kategorii VR w Kształceniu Zawodowym”.
Projekt to oprogramowanie komputerowe na bazie technologii VR, w którym
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użytkownik porusza się po modelowym
wirtualnym warsztacie samochodowym. Zawiera on kilka scenariuszy serwisowych, takich jak np. wymiana tarcz
i klocków hamulcowych, amortyzatorów
czy akumulatora. Program na bieżąco koryguje błędy i uczy adeptów mechaniki
dobrych nawyków. Plan wprowadzenia
oprogramowania do systemu kształcenia został ogłoszony w październiku 2021
roku podczas konferencji „Szkoła przyszłości”, której towarzyszył „I Wojewódzki
Turniej Młodych Mechaników VR”. Kolejnym etapem inicjatywy był zorganizowany na przełomie 2021 i 2022 roku pilotaż –
cykl spotkań, podczas których niemal 200
uczniów szkół mechanicznych ze Śląska

szkolonych było pod kątem wykorzystania oprogramowania do codziennej nauki, jako uzupełnienie klasycznych praktyk zawodowych. Ze względu na sukces
pierwszych szkoleń projekt jest już prezentowany i wdrażany w szkołach zawodowych w całej Polsce. Jesienią tego
roku zapowiadana jest także kolejna odsłona konferencji oraz druga edycja turnieju mechaników. Wstępnie planowane
są również wdrożenia w szkołach w Czechach i na Słowacji.
Partnerami projektu ProfiAuto Wirtualny Warsztat są czołowi producenci części zamiennych: ATH Heinl, Bosch, Brembo, MANN-FILTER, MILWAUKEE, Monroe,
Osram, Schaeffler, Valeo, VARTA oraz ZF.

www.profiauto.pl
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profiWYDARZENIA
Aplikacja

Motoryzacyjny
hit internetu

Naprawa na raty?
Mamy rozwiązanie!

Drugi sezon kampanii internetowej ProfiAuto „Łowcy Usterek”, realizowanej z ka
baretem Łowcy.B, niemal z marszu stał się motoryzacyjnym hitem w sieci. Łącz
nie spoty na kanałach ProfiAuto w mediach społecznościowych wyświetliło ponad
14 mln osób!

I

nternauci żywo reagowali na produkcje i komentowali je. Spoty były
także opisywane na różnego rodzaju portalach internetowych, w tym
na jednych z największych stron
poświęconych mediom online w Polsce,
jak wirtualnemedia.pl czy interaktywnie.
com. Pozytywnie wypowiadali się o nich
też blogerzy, jak namasce.pl. O kampanii pisały również branżowe media motoryzacyjne.
Dziękujemy partnerom drugiej serii „Łowców Usterek” – firmom Brembo,
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MANN-FILTER, OSRAM oraz Zimmermann.
Cieszymy się, że nowatorska forma promocji sieci ProfiAuto Serwis oraz naszych
dostawców tak dobrze sprawdza się w realizowanych przez markę projektach marketingowych.
„Łowcy Usterek” to krótkie spoty reklamowe, w których członkowie kabaretu
Łowcy.B wcielają się w mechaników prowadzących trudne rozmowy z osobliwymi
klientami. Fabuła – w nieco przerysowany sposób – opiera się na rzeczywistych
sytuacjach, jakich świadkami byli pracow-

nicy ProfiAuto Serwisów na przestrzeni
ostatnich lat.
Drugi sezon „Łowców Usterek” dostępny jest m.in. na kanale YouTube ProfiAuto. Aby obejrzeć filmy, zeskanuj kod QR.
https://www.
youtube.com/
playlist?list=
PLxl-Fw_weglpV3r03i6l4cZ7eCk6AYLt

Awarię auta zwykle trudno przewidzieć, a naprawa to najczęściej nieplanowany
wydatek w naszym budżecie. Dla większości Polaków samochód to podstawowy
środek lokomocji, który pozwala dojechać do pracy, zawieźć dzieci do szkoły czy
zrobić zakupy. W niepewnych czasach, czego przykładem były okresy lockdownu
podczas pandemii koronawirusa czy obecny brak dostępności nowych aut, jeszcze
więcej z nas przesiadło się na samochody używane. Te z zasady wymagają więk
szej dbałości o ich stan. O ile małe awarie czy przeglądy zwykle nie nadwyrężają
naszego portfela, o tyle problem pojawia się w sytuacji, gdy zepsuje się „coś więk
szego”. A na to nie każdy jest przygotowany.

D

latego w aplikacji ProfiAuto
uruchomiliśmy dla kierowców funkcję naprawy na raty, dzięki której każdy serwis
może być rozłożony na wygodne do spłacenia transze. Opcja ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem,
a warsztaty z powodzeniem wykorzystują
ją do tego, by wesprzeć swoich klientów
w przypadku skomplikowanego i droższego serwisowania. Dzięki niej mechanik nie musi odmawiać klientowi naprawy, gdy ten nie jest w stanie zapłacić za
serwis i części zamienne do swojego auta.
Wsparcie finansowe w aplikacji udzielane jest przez Alior Bank. Zasady są proste
i przejrzyste. Złożenie wniosku kredytowego przez kierowcę dokonuje się poprzez
aplikację, w otwartym zleceniu serwisowym. Mechanik obsługujący zlecenie uzupełnia kosztorys i sumuje wszystkie jego
elementy, które są potrzebne do zrealizowania naprawy.
Maksymalna kwota, jaką można uzyskać
w celu opłacenia serwisu samochodu, to
aż 7750 złotych. Okres spłaty rat wynosi 3
do nawet 48 miesięcy, a miesięczny koszt
to tylko 1 proc. kwoty udzielonej pożyczki. Ponadto wszelkie formalności załatwiane są online, przy czym niepotrzeb-

www.profiauto.pl
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ny jest wkład własny ani zgoda małżonka.
Użytkownik aplikacji, który złożył za jej pośrednictwem wniosek oraz uzyskał pozytywną decyzję kredytową banku, może
odetchnąć więc z ulgą, że jego domowy
budżet nie zostanie zbytnio obciążony.
Kierowcy, którzy mają przed sobą kosztowną naprawę, już dziś mogą więc rozważyć opcję naprawy na raty w aplikacji
ProfiAuto. Wystarczy pobrać ją na swoje-

go smartfona i umówić się za jej pośrednictwem do jednego z naszych serwisów.
A przy okazji skorzystać z wielu dodatkowych funkcji, jakie oferuje. To
działa!
Dowiedz się więcej na www.profiauto.pl/aplikacja

www.profiauto.pl
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Koguty zapiały...
za milion złotych!
Jak z pomocą Poloneza czy Żuka w trzy dni zebrać milion złotych na cele charyta
tywne? To (prawie) proste – zorganizować w środku lata rajd perełek klasycznej
motoryzacji, w którym weźmie udział 3000 uczestników. W tym roku odbyła się VI
edycja Rajdu Koguta – imprezy od lat zrzeszającej pasjonatów klasycznej moto
ryzacji. A jako że ProfiAuto wie, jak działać charytatywnie, nasze ekipy też wzięły
w nim udział. Poniżej krótka relacja, z której dowiecie się, o co chodzi w tej impre
zie i dlaczego jest taka ważna.

J

ak mówią organizatorzy, „Rajd Koguta to wynik miłości do motoryzacji i pomagania. Oprócz przygody i dobrej zabawy uczestnicy
mogą pomóc najbardziej potrzebującym”. W ubiegłorocznej edycji zebrano łącznie ponad pół miliona złotych,
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a w tym roku – niemal milion! Cała kwota zostanie podzielona na wsparcie dla
chorych dzieci oraz kilkanaście fundacji działających charytatywnie. W imprezie biorą udział głównie samochody wyprodukowane w epoce PRL oraz z byłego
bloku wschodniego. Przed dwunastoma

miesiącami wzięło w nim udział ok. 1200
samochodów i motocykli z poprzedniej
epoki. W tegorocznej, VI już edycji, aż 1600
ekip przemierzyło całą Polskę i przejechało trasę z Oławy do Giżycka.
W imprezę zaangażował się też nasz zespół. Sieć ProfiAuto reprezentował Ford

www.profiauto.pl
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Raptor (jeszcze nie „klasyk”, ale możliwe,
że kiedyś nim będzie), uzbrojony w barwy
sponsorów: Brembo i MANN-FILTER. Chłopaki z Raptora nie tylko przejechali nim
cały rajd, ale też – dzięki zaangażowaniu
Brembo, MANN-FILTER i ProfiAuto – zorganizowały akcję „Wielkiej Dolewki” płynów do spryskiwaczy, dzięki której każdy
z uczestników mógł liczyć na uzupełnienie płynu z marką ProfiPower. Wspólnie
z Brembo i MANN-FILTER ufundowaliśmy też nagrodę dla zwycięskiej załogi.
Ale Raptor nie był naszym jedynym reprezentantem, bo w imprezie wziął też udział
zespół ProfiAuto AUTOCRAFT z Trzebnicy
oraz ekipa Dan-Car z Bytowa. Dan-Car to
już w zasadzie instytucja charytatywna
w naszej sieci. Przedstawiciele firmy od
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lat pomagają potrzebującym, a w zeszłym
roku rozpoczęli akcję #car2rare, poprzez
którą zbierają fundusze dla podopiecznych Fundacji Platynowa Drużyna, wspierającej dzieci z tzw. chorobami rzadkimi.
W I połowie 2022 roku zorganizowali nawet swój własny charytatywny rajd zabytkowych samochodów, a w czerwcu ekipa
Dan-Car na czele z Agnieszką Żyźniewską wystartowała właśnie w Rajdzie Koguta. Choć powiedzieć, że wystartowali, to
mało, bo w tegorocznej edycji wydarzenia zgarnęli nawet trzy nagrody:
 1. miejsce od burmistrza miasta Giżyc
ko za wiersz motoryzacyjny,
 5. miejsce za zdjęcie drużynowe w Oławie,
 2. miejsce za wykonanie autorskiego
modelu samochodu.

– Bardzo dziękujemy naszemu zespołowi i wszystkim towarzyszom podróży. Całe
wydarzenie miało charakter charytatywny
i zebraliśmy prawie milion złotych, który
zostanie przeznaczony dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz na zakup sprzętu
dla szpitala w Oławie. Dla fanów motoryzacji, takich jak my, tych kilka dni spędzonych na Rajdzie Koguta to niesamowita
przygoda. Dziękujemy za wspólny udział
w tak wyjątkowym wydarzeniu Automobilklubowi Bytowskiemu i Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Mamy nadzieję,
że do zobaczenia za rok! – powiedziała po
rajdzie Agnieszka Żyźniewska.

www.profiauto.pl
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Gorące lato
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wili za sobą załogi Marek Nowak/Adam
Grzelka (Opel Corsa Rally4, +1:03,6 sekundy) oraz Grzegorz Bonder/Kamil Heller (Renault Clio Rally4, +1:44,9 sekundy).

sportu samochodowego
Czołowi polscy kierowcy i piloci nie mieli zbyt wiele czasu na wakacyjny
odpoczynek. Letnie miesiące były w sezonie 2022 wyjątkowo intensywne.
Kibicom i zawodnikom przyniosły nie tylko ogromną dawkę sportowych emocji,
ale wyłoniły też pierwszych tegorocznych mistrzów Polski.
78. ORLEN Rajd Polski – Rally Poland
(10–12 czerwca 2022)
Rywalizacja w Mikołajkach była trzecią
rundą RSMP i kolejną odsłoną szutrowej
części sezonu. Tym razem do krajowej czołówki dołączyli najlepsi zawodnicy Starego
Kontynentu. W czwartej odsłonie FIA ERC
wśród 76 ekip na starcie stanęli mistrzowie RSMP 2021. To właśnie Miko Marczyk
i Szymon Gospodarczyk (Škoda Fabia Rally2 evo) dyktowali tempo na mazurskich
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Jakub Rozmus

szutrach, ale mieli też godnych rywali ze
Szwecji. Kristensson i Johansson (Hyundai i20 R5) na mecie ustąpili rywalom o 10
sekund (na dystansie 188 km), dzięki czemu objęli prowadzenie w generalce RSMP.
Na trzecim stopniu podium w rajdzie stanęli Estończycy – Ken Torn i Kauri Pannas
(Ford Fiesta R5, +18,1 sekundy). Trójkę mistrzostw Polski skompletowali Grzyb i Binięda (Škoda Fabia Rally2 evo, wolniejsi
o 1:48,0 sekund).

Wśród polskich załóg samochodów
2WD pierwszą sezonową wygraną zanotowali Adam Sroka i Patryk Kielar – z dużą
przewagą nad duetami Predko/Sadowski
(+2:53,2 sekundy) oraz Gazda/Mikuliszyn
(+4:50,5 sekundy). Wszystkie załogi w samochodach Peugeot 208 Rally4. Dla zwycięzców był to debiut w stawce mistrzostw
Europy.

www.profiauto.pl

41. Rally Žemaitija (7–9 lipca 2022,
Litwa)
Miesiąc po Rajdzie Polski rywalizacja przeniosła się na Żmudź, gdzie Polaków czekał ciężki pojedynek z litewską czołówką.
Obie nacje pogodzili ostatecznie Szwedzi,
którzy potwierdzili swoją dominację na
luźnej nawierzchni. Załodze Kristensson/
Johansson kroku byli w stanie dotrzymać
tylko gospodarze – Butvilas/Vaitkevičius
(Škoda Fabia R5, +19,3 sekundy) i Jurkevičius/Paliukėnas (Škoda Fabia Rally2 evo,
+38,6 sekundy), a więc drugi i trzeci duet
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Jakub Rozmus/Agnieszka Wołkowicz

mistrzostw Litwy. Tym samym, z dwoma
zwycięstwami i trzecim podium na koncie, Szwedzi zostali zdobywcami tytułu szutrowych mistrzów Polski. Najlepsi
w gronie Polaków byli Sylwester Płachytka i Jacek Nowaczewski, którzy po pięknym pojedynku z Grzybem i Biniędą o 1,3
sekundy obronili drugi stopień podium
w rundzie RSMP.
Tytuł świętowali także Adam Sroka i Patryk Kielar, którzy po mistrzostwo w 2WD
sięgnęli z drugim zwycięstwem z rzędu.
Na szybkich litewskich szutrach pozosta-

31. MARMA Rajd Rzeszowski (4–6
sierpnia 2022)
Początek sierpnia tradycyjnie należał
do zawodów z bazą w stolicy Podkarpacia. Cykl RSMP ponownie zagościł na
nawierzchni asfaltowej, a był to powrót
w bardzo widowiskowym stylu. Tym razem
tempo dyktowali Grzyb i Binięda, którzy
prowadzili w rajdzie od drugiego odcinka
specjalnego do mety ostatniej próby. Drugi świetny wynik z rzędu uzyskali Płachytka i Nowaczewski, którzy stracili do zwycięzców 13,1 sekundy (z trzema wygranymi
odcinkami na koncie). Kolejne 22 sekundy za Polakami byli goście z Czech – Erik
Cais pilotowany przez Petra Těšínskiego. Zeszłoroczny triumfator z Rzeszowa
nie punktował w RSMP, więc na trzecim
stopniu polskiego podium stanęli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (+43,3 sekundy).
Ogromnego pecha mieli szutrowi liderzy
sezonu 2022 – Kristensson i Johansson dwa
razy przebili opony i na mecie zameldowali się pod koniec czołowej ósemki. Sroka i Kielar wyraźnie prowadzili w 2WD, ale
błąd na szóstej próbie kosztował ich dachowanie i ostatecznie spadek na czwartą pozycję w stawce. Trudny technicznie
i rozgrywany przy upalnej pogodzie Rajd
Rzeszowski ukończyły tylko 44 z 65 zgłoszonych załóg.

www.profiauto.pl
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Załoga ProfiAuto na trasie
Reprezentanci barw ProfiAuto Michał Tochowicz i Piotr Białowąs w tym sezonie
skupili się przede wszystkim na nawierzchni asfaltowej, więc kibice mogli zobaczyć
ten duet na szutrach tylko w Rajdzie Polski. Po wymagającej batalii na mazurskich
odcinkach specjalnych, wyjątkowo za sterami Hyundaia i20 R5, ostatecznie uplasowali się na 8. pozycji w klasyfikacji RSMP.
Tochowicz, dla którego był to debiut na
luźnej nawierzchni w samochodzie z napędem 4×4, osiem z 14 prób kończył w czołowej dziesiątce „generalki”.
Na Rajd Rzeszowski zespół wrócił do Citroena C3 Rally2 i wiązał z tym startem duże nadzieje. Niestety, na drugim odcinku
Tochowicz doznał kontuzji kręgosłupa i nie
był w stanie kontynuować jazdy. Szczęśliwie badania nie wykazały poważnych
uszkodzeń i zespół bez przeszkód rozpoczął przygotowania do 6. Rajdu Śląska (9–
11 września 2022) – domowej imprezy firmy Moto-Profil i marki ProfiAuto.

rundy na trasie w Magurze Małastowskiej (17–19 czerwca). Kierowca Forda Fiesty musi cały czas pilnować rywali za swoimi plecami, ponieważ szansę na podium
ma czterech kolejnych kierowców. Trzeci
w stawce Dubai do zwycięstw w Korczynie dołożył jeszcze rundę w Limanowej.
Wyścig już tradycyjnie stanowił najmocniejszy punkt tegorocznego kalendarza.
Mimo bardzo zmiennych warunków
i obfitego deszczu weekend na Przełęczy pod Ostrą był najmocniej obsadzonym polskim wyścigiem. W połączonych
stawkach GSMP i FIA EHC Mistrzostw Europy w Wyścigach Górskich znalazło się aż
113 kierowców z 12 krajów. Nie brakowało
największych sportowych nazwisk Starego
Kontynentu, ale, niestety, pogoda mocno
wypaczyła wyniki. Jednym z największych
szczęściarzy był Krzysztof Chorąży (Mitsubishi Lancer Evo IV), który wygrał dziewiątą rundę mistrzostw Polski. W niedzielnym
finale mistrzostw Europy nie było już niespodzianek – triumf w szóstej rundzie cyklu zgodnie z przewidywaniami odniósł
lider punktacji kategorii 2 samochodów
z nadwoziem otwartym oraz autor rekordowego czasu przejazdu trasy w Limanowej – Christian Merli (Osella FA 30).
Największa grupa szczęśliwych zawodników wracała jednak z jubileuszowej, 25. edycji Grand Prix Sopot – Gdynia

Górskie Samochodowe Mistrzostwa
Polski 2022 – rundy 3–12
Polscy „górale” od początku czerwca do
połowy sierpnia rozegrali pięć z siedmiu
wyścigowych weekendów – z których finalnie będzie się składał sezon 2022. Mimo że w porównaniu do zeszłorocznej
odsłony frekwencja wyraźnie się zmniejszyła, to sama rywalizacja w czołówce
stała się bardziej wyrównana. Na jeden
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Jakub Rozmus/Agnieszka Wołkowicz

weekend przed końcem sezonu (Wyścig
Kremnica, 2–4 września) w tabeli klasyfikacji generalnej widnieje pięciu różnych
zwycięzców. Najwięcej, bo sześć, ma na
swoim koncie lider Karol Krupa. Kierowca Škody Fabii CT do podwójnych wygranych w Czarnej Górze (3–5 czerwca)

i Grand Prix Sopot – Gdynia (12–14 sierpnia) dołożył jeszcze po jednym triumfie w słowackich Banovcach (15–17 lipca)
i w Limanowej (29–31 lipca).
Jedynym rywalem, który jest jeszcze
w stanie odebrać Krupie mistrzostwo Polski, jest Sebastian Stec – zwycięzca piątej

www.profiauto.pl

Agnieszka Wołkowicz

(12–14 sierpnia). To tutaj wyłoniono pierwszych nieoficjalnych mistrzów Polski 2022
w wyścigach górskich. Szarfy mistrzowskie zapewnili sobie między innymi: Jędrzej Szcześniak – Lamborghini Huracan
(Grupa RWD i klasa 1), Roman Baran – Mitsubishi Lancer (klasa 3b), Krzysztof Chorąży – Lancer Evo IV (klasa 4a), Herbi – Lancer Evo (klasa 5b), Janusz Jania – Honda

Integra (klasa 10b), Leon Zardzewiały –
Honda Civic (klasa 10c), Paweł Kopacz –
Fiat 126p (klasa 12a) czy Wojciech Kaszowski – Ford Sierra RS Cosworth – jako mistrz
klasyfikacji generalnej samochodów historycznych. To jednak nie koniec emocji, ponieważ losy najcenniejszej z koron
GSMP 2022 rozstrzygną się dopiero w słowackiej Kremnicy.

Klasyfikacja generalna RSMP 2022
1 Tom Kristensson / Andreas Johansson (Hyundai i20 R5)
2 Grzegorz Grzyb / Adam Binięda (Škoda Fabia Rally 2 Evo)
3 Kacper Wróblewski / Jakub Wróbel (Škoda Fabia Rally 2 Evo)
4 Maciej Lubiak / Grzegorz Dachowski (Škoda Fabia Rally 2 Evo)
5 Sylwester Płachytka / Jacek Nowaczewski (Škoda Fabia Rally 2 Evo)

138 pkt
124 pkt
108 pkt
71 pkt
69 pkt

Klasyfikacja generalna RSMP 2022 (grupa 2WD)
1 Adam Sroka / Patryk Kielar (Peugeot 208 Rally4)
2 Grzegorz Bonder / Kamil Heller (Renault Clio Rally4)
3 Jacek Sobczak / Michał Marczewski (Porsche 997 GT3)
4 Błażej Gazda / Maciej Mikuliszyn (Peugeot 208 Rally4)
5 Gracjan Predko / Adrian Sadowski (Peugeot 208 Rally4)

122 pkt
93 pkt
92 pkt
69 pkt
62 pkt

Klasyfikacja generalna GSMP 2022 (kategoria 1)
1 Karol Krupa (Škoda Fabia CT)
2 Sebastian Stec (Ford Fiesta)
3 Dubai (Mitsubishi Lancer Bergmonster)
4 Jędrzej Szcześniak (Lamborghini Huracan)
5 Szymon Piękoś (Mitsubishi Lancer)

192 pkt
149 pkt
129 pkt
127 pkt
114 pkt

Kompleksowa gama
wycieraczek Valeo
Gama wycieraczek Valeo dostępnych na rynku wtórnym jest doskonałym przykładem na to, że
korzystając z oferty jednego producenta części można spełnić oczekiwania klientów ze wszystkich
segmentów cenowych.

Park samochodowy w Polsce jest jednym z najbardziej zróżnicowanych w całej Europie zarówno pod względem marek aut, jak i ich wieku. W ostatnich miesiącach w Polsce rósł zarówno import samochodów używanych (kilku lub kilkunastoletnich), jak również rejestracje
samochodów nowych, co także pokazuje, jak różne auta trafiają na polskie drogi. Wszystko to sprawia, że zróżnicowane są także oczekiwania klientów w kwestii obsługi posprzedażowej ich samochodów. Jedni klienci poszukują części identycznych z tymi, z którymi auto wyjechało z fabryki, a inni rozwiązań ekonomicznych, jednak bez uszczerbku dla jakości.
Valeo jest światowym liderem wśród dostawców wycieraczek na oryginalne wyposażenie.
Firma w swoim portfolio posiada wycieraczki O.E. klasy premium, w tym innowacyjne wycieraczki Aquablade™, jak również funkcjonalne gamy multiconnection oraz produkty w segmencie ekonomicznym.
Marki dostępne w ofercie Valeo pozwalają na zapewnienie pełnego asortymentu przednich
i tylnych piór wycieraczek we wszystkich segmentach cenowych.
Premium O.E. – Valeo Silencio, SWF
Dla klientów poszukujących produktu najwyższej jakości przeznaczone są marki Valeo Silencio i SWF. Marki te zapewniają jakość identyczną z produktem montowanym fabrycznie. Dostępne są w zestawach dedykowanych do poszczególnych modeli samochodów. Gwarantują
idealne dopasowanie: długości, precyzji docisku oraz typu zaczepu na ramieniu wycieraczki.
Od teraz na rynku aftermarketowym pod marką Valeo Silencio dostępne są także innowacyjne wycieraczki AquaBlade™. Znajdują one zastosowanie w modelach samochodów, w których system rozprowadzający płyn jest zintegrowany z piórem wycieraczki i rozprowadza go
na całej długości wycieraczki. Takie rozwiązanie to nie tylko wygoda, ale i znaczący wzrost
bezpieczeństwa. Dzięki sprawniejszemu oczyszczeniu szyby kierowca szybciej reaguje na
zagrożenie, a droga zatrzymania samochodu jadącego z prędkością 50 km/h może być krótsza nawet o 4 metry.

Wycieraczki Valeo AquaBlade™
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W płaskich wycieraczkach Valeo Silencio stosowany jest nowy rodzaj gumy VisioRubber™.
Jest to materiał kompozytowy, który powstaje w wyniku połączenia naturalnego kauczuku w dolnej części pióra (ostrzu) z gumą syntetyczną znajdującą się w jego górnej części
(podstawie). Innowacyjna metoda mikroprecyzyjnego cięcia materiału pióra gwarantuje
wydłużoną żywotność. Specjalna mieszanka kauczukowa została wzbogacona cząsteczkami grafitu, które znacznie podnoszą jakość oczyszczania szyby już od pierwszego ruchu ramion wycieraczek.
Gama alternatywna – Valeo HydroConnect
Valeo Hydro Connect to gama płaskich wycieraczek przeznaczonych na niezależny aftermarket. Składa się z trzech grup: piór wycieraczek przeznaczonych do przednich szyb,
tylnych oraz piór wycieraczek przednich typu Upgrade umożliwiających wymianę wycieraczki szkieletowej na nowoczesne płaskie rozwiązanie. Valeo korzysta tu ze swojego
ogromnego doświadczenia producenta oryginalnego wyposażenia samochodów, by dostarczyć wycieraczki najwyższej jakości odpowiadające aktualnym trendom na rynku akcesoriów motoryzacyjnych.
Uniwersalna konstrukcja i wymienne adaptery umożliwiają zastosowanie w niemal każdym
modelu samochodu. Produkty są pakowane pojedynczo, co ułatwia dobór.

PP

profifelietony

jak Porsche Cayenne cabrio
Być może nie jest to najlepsze określenie.
Cayenne cabrio nie nadawało się bowiem
do jazdy i nie miało odpowiednich wzmocnień usztywniających nadwozie. Przypominało raczej studyjny model w skali 1 do 1,
który miał służyć do testowania funkcjonalności pojazdu, komfortu zajmowania
miejsca w środku czy ustalenia idealnej
pozycji nad głową.

orsche Cayenne świętuje w tym
roku 20. urodziny. Obecnie nikt
nie wyobraża sobie oferty producenta ze Stuttgartu bez tego
dużego SUV-a. Mało kto wie, że
model, który wyciągnął markę z kryzysu Tył SUV-a coupé zdradza nam,
i poważnej zapaści finansowej, był rozwa- że projektanci do końca nie mieli
żany w wersji bez dachu.
pomysłu, jak ma on wyglądać.
Lewe światła usytuowano niżej, jak w sporPomysł na SUV-a cabrio zrodził się
towym 911. Prawą stronę wyrównano z limniej więcej w tym samym czasie,
nią SUV-a. Ani jedno, ani drugie rozwiązane nie prezentowało się najlepiej. Boczne
gdy Nissan pochwalił się modelem
szyby zawężono ku dołowi, co miało wproMurano CrossCabrio.
Wkrótce po premierze Cayenne w 2002 wadzić nieco elegancji, z kolei dwoje drzwi
roku w zarządzie Porsche pojawił się po- wydłużono o 20 cm w porównaniu ze
mysł, by zaprojektować różne wersje zwykłym Cayenne, stawiając znak zapypojazdu, m.in. odmianę coupé, wariant tania w kwestii praktyczności.
z trzecim rzędem siedzeń oraz kabrioNajważniejszym elementem był mięklet. Coupé zadebiutowało stosunkowo ki dach – mówimy w końcu o kabriolecie.
niedawno, bo w 2019 roku. Przedłużone Można go było zdjąć ręcznie, Porsche praCayenne pozostało w planach nigdy nie- cowało jednak nad elektrycznym mechazrealizowanych, a Cayenne bez dachu do- nizmem jego składania. Stworzyło nawet
czekało się czegoś na kształt statyczne- komputerową symulację, jak cała operago prototypu.
cja miałaby się odbywać. Sposób składania

był podobny do tego, który możemy spotkać w Porsche 911 Targa (991). To znaczy, że
dach przesuwa się nad nieruchomym pałąkiem i jest efektownie „połykany” z tyłu
przez pokrywę bagażnika. Ostatecznie nie
udało się go w pełni skonstruować.
Porsche Cayenne cabrio nie powstało
z dwóch powodów. Po pierwsze z przeprowadzonych prognoz finansowych wynikało, że model nie przyniesie firmie zysku. Producent nie był również przekonany
do tego, czy SUV bez dachu będzie wystarczająco atrakcyjny dla potencjalnych
nabywców.
Patrząc z perspektywy czasu na małą
popularność Nissana Murano z otwartym
nadwoziem czy znikomą sprzedaż Range
Rovera Evoque’a cabrio, decyzja o nierozwijaniu tego kontrowersyjnego projektu
w produkcyjną wersję była chyba właściwa. Z drugiej strony trochę szkoda – dziś
Porsche z nadwoziem cabrio z początku produkcji i pewnie w limitowanej serii
mogłoby liczyć na duże zainteresowanie
wśród miłośników klasyków.

Marcin Szostak
felietonista ProfiAuto

Gama ekonomiczna – Valeo First
Dla klientów poszukujących wysokiej jakości w dobrej cenie przeznaczona jest marka Valeo First.
Gama Valeo First obejmuje pióra wycieraczek konwencjonalne, płaskie oraz hybrydowe.
Wszystkie technologie w jednej gamie ułatwiają dobór optymalnego modelu wycieraczki. W wycieraczkach płaskich tej marki zastosowano technologię kontroli przepływu powietrza 3D, wynikającą z innowacyjnego kształtu spoilera PYRAMID. Gumowe pióra wycieraczek zawierają specjalną mieszankę obrabianego kauczuku, dzięki któremu został
zoptymalizowany proces zbierania wody z szyby samochodowej. Wycieraczki posiadają wewnętrzny, metalowy rdzeń, który zapewnia prawidłowy docisk na całej powierzchni oczyszczanego obszaru szyby.
Wycieraczki Valeo to gwarancja dobrego wyboru
Oferta wycieraczek Valeo jest szeroka i odpowiada na potrzeby każdego klienta. Jedno jest
jednak pewne – bez względu na to, czy klient wybierze produkty z marek gam premium,
czy też zdecyduje się na wycieraczki z linii ekonomicznych Valeo, zawsze możemy być pewny ich wysokiej jakości.

	www.profiauto.pl
Artykuł sponsorowany
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Jeżdżę spokojnie,
ale dynamicznie
Leszek Blanik to legenda
polskiej gimnastyki:
mistrz olimpijski, mistrz
świata, mistrz Europy. Na
swojej półce chwały ma
dwa medale olimpijskie
za skoki: brązowy
z Sydney i złoty z Pekinu.
Jest pierwszym polskim
sportowcem, którego
nazwiskiem nazwano
element gimnastyczny.
Chodzi o podwójne
salto w przód z pozycji
łamanej, czyli zapisany
przez Międzynarodową
Federację Gimnastyczną
pod numerem 332 skok
‑przerzut nazwany „blanik”.
W 2010 roku podczas
międzynarodowej gali
gimnastycznej „Leszek
Blanik – Finałowy Skok”
oficjalnie zakończył
karierę. Ma żonę Magdę
i dwójkę dzieci.
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1. Idealny samochód powinien mieć… automatyczną skrzynię biegów, dobry silnik i dużo koni. Minimum 200 KM, ze względu na bezpieczeństwo.
2. Największa ekstrawagancja, na jaką pozwoliłbym sobie w samochodzie, to…
musiałby to być amerykański Hummer, wtedy byłoby sporo miejsca do popisu. Ja wyposażyłbym go w kolumny, żeby grającą w środku muzykę naprawdę było słychać.
Przyznam, że nie lubię w aucie jeździć po cichu (śmiech).
3. W samochodzie najważniejsze są dla mnie następujące parametry… nie
będę oryginalny – przyspieszenie! Zwłaszcza, gdy myślę o dłuższych trasach. To ważne, szczególnie przy wyprzedzaniu. Nie zliczyłbym, ile w ciągu roku robię dłuższych
tras, bo jest ich dość dużo, ale przynajmniej raz w tygodniu przemierzam trasę z Gdańska – gdzie działa moja Akademia (red.: Akademia Blanika AZS AWFiS Gdańsk) – do
Warszawy, gdzie działam jako prezes Polskiego Związku Gimnastycznego.
4. Mój pierwszy samochód to był… to było w 1998 roku, zaraz po zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Za zarobione samodzielnie pieniądze kupiłem w salonie bordowego Citroëna. To była sportowa, 3-drzwiowa Xsara z małym, ale całkiem wystarczającym mi wówczas 1,5-litrowym silnikiem. I choć miała manualną skrzynię biegów, a ja
preferuję automaty, bardzo mile wspominam tamto auto. Jeździło się nim komfortowo, głównie ze względu na naprawdę wygodne fotele. Moim pierwszym samochodem w ciągu pięciu lat zrobiłem wiele kilometrów, potem go sprzedałem i zacząłem
korzystać z aut użyczonych mi przez dealerów samochodowych. Były to różne marki.
5. Obecnie jeżdżę samochodem marki… jeżdżę związkową Toyotą Corollą
hatchback, z kolei prywatnie sportową, niżej zawieszoną wersją Volkswagena Passata cc z 2-litrowym silnikiem i 212 KM pod maską.
6. Gdybym mógł kupić dowolny samochód, to byłby to… wystarczyłby mi Volkswagen Arteon, no a gdybym mógł trochę bardziej zaszaleć, wybrałbym Porsche 911.
7. W samochodzie słucham muzyki… rockowej! Lubię płyty Bon Jovi i Antyradio.
Ale jestem też fanem słowa, zwłaszcza audycji radiowych. I jak mam na taką ochotę, włączam TOK FM.
8. Największa wada samochodu to… zbyt mała pojemność zbiornika paliwa. Nie
lubię pamiętać o tankowaniu i często zdarza mi się jeździć na oparach i o mało gdzieś
nie dojechać. Często na gwałt szukam stacji benzynowej (śmiech).
9. Ulubiony kraj do podróżowania samochodem to… lubię kręte drogi, górzyste
tereny. Krótko mówiąc, ciekawe i dość wymagające trasy. Lubię podróżować po Chorwacji, gdzie dodatkowo napotykam piękne widoki. Kiedyś zaś bardzo lubiłem pokonywać trasę z Polski do Czech, przez Ostrawę.
www.profiauto.pl

10. Niezapomniana przygoda z samochodem/w samochodzie… na szczęście podczas mojej trwającej od 1998 roku przygody za kierownicą nie miałem większych nieprzyjemności. Zdarzyło się, że ktoś mnie zahaczył, ale nic niebezpiecznego. Pamiętam
jednak moment, to był zdaje się 2007 rok, gdy szykowałem się na olimpiadę w Pekinie i skądś wracałem, przejeżdżałem przez niewielką miejscowość. Sieć dróg w Polsce nie była jeszcze tak rozwinięta jak dziś, więc droga była raczej wąska i słabo oświetlona. Zrobiła się nagle taka ulewa, że wycieraczki w moim Citroënie c5 całkowicie odmówiły posłuszeństwa. Zastrajkowały, a pamiętam, że
byłem umówiony na konkretną godzinę. I wpadłem na pewien pomysł! Pomyślałem sobie, że dodam gazu. Będę jechać tak szybko,
że wycieraczki nie będą aż tak potrzebne (śmiech). I choć nie było to zbyt rozsądne, muszę przyznać, że pomysł sprawdził się świetnie. Jechałem ponad 130 km/h i przy takiej prędkości, w takim samochodzie, woda z przedniej szyby jakoś rozchodziła się na boki.
Ja w ogóle wyznaję zasadę, że czasem lepiej jest jechać nieco szybciej i mocniej skupiać się na drodze, niż jechać zbyt wolno i zasypiać za kierownicą. Choć z drugiej strony zauważam, że z wiekiem tej adrenaliny, której kiedyś potrzebowałem, potrzebuję trochę mniej. Jeżdżę spokojnie, ale wciąż dynamicznie.
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Tarcze hamulcowe
Układ hamulcowy jest najważniejszym układem bezpieczeństwa w samochodzie. Jednym z jego
głównych elementów są tarcze hamulcowe.
Pierwsze próby z wykorzystaniem tarcz i klocków hamulcowych sięgają końca XIX w. Co
prawda wtedy tarcze były znacznie cieńsze, a klocki dociskane za pomocą sznura. Citroen
DS zapisał się w historii motoryzacji jako pierwszy samochód wyposażony seryjnie w hamulce tarczowe. Przez te wszystkie lata zarówno zasada działania, jak i materiały właściwie się nie zmieniły. Aż do momentu opracowania przez Boscha dla Porsche innowacyjnych tarcz hamulcowych iDisc.

Technologia bliżej nas

Układy hamulcowe Boscha.
Dbamy o kompleksowe
bezpieczeństwo od 1927 r.
Innowacyjne systemy hamulcowe firmy Bosch obecne są na drogach od ponad 90 lat. Nie ustajemy w wysiłkach,
aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo jazdy. W tym celu korzystamy z wieloletniego doświadczenia
i wszechstronnej wiedzy specjalistycznej. Dzięki temu użytkownicy mogą polegać na naszych produktach.
motobosch.pl

Porsche Cayenne Turbo. W aucie o mocy 550 KM przyśpieszającym w poniżej 4 s
do 100 km i o masie powyżej 2 t nie ma miejsca na kompromis.
Tarcze iDisc nie tylko dobrze wyglądają, ale przede wszystkim mają wyższe parametry hamowania, nieosiągalne dotychczas dla tarcz standardowych. Obecnie iDisc występują tylko
na wyposażeniu fabrycznym, ale prawdopodobne jest, że w przyszłości trafią na rynek wtórny i nie tylko do Porsche.
Tarcza hamulcowa iDisc oraz fragment układów zawieszenia i napędowego.

Czym wyróżniają się tarcze hamulcowe iDisc?
Główna różnica to zewnętrzna warstwa, którą są pokryte. Jest
gładka jak lustro, a do tego bardzo twarda – warstwa węglika
wolframu ma grubość ok. 100 µm. Aby uświadomić, jak twarda, powiem, że jest wykorzystywana jako warstwa tnąca
w wiertłach widiowych i porównywalna z diamentem,
osiągając w skali Vickersa ok. 1600 HV.
Pierwszym producentem, który zaufał kompetencjom
Boscha, jest Porsche, który zamontował iDisc seryjnie
w modelu Cayenne Turbo. Właściwości fizyczne takiej
tarczy zbliżone są do tarcz ceramicznych, a są prawie
trzykrotnie tańsze. Dodatkowy koszt iDisc w porównaniu ze standardowym układem hamulcowym to
ok. 3000 euro, mimo to jest on tańszy w stosunku do
układu z tarczami ceramicznymi o 6000 euro. Cayenne
z iDisc łatwo rozpoznać po białych zaciskach hamulcowych. Kolor ten nie jest przypadkowy, gdyż podczas użytkowania powierzchnia jest polerowana przez klocek i przybiera kolor zbliżony do białego. Ponadto iDisc prawie się nie
zużywa, a więc nie pyli. Co także ma podkreślić biały kolor zacisków, który przy tarczach iDisc nie zostanie zabrudzony pyłem
z tarczy hamulcowej.

iDisc Bosch są bardziej trwałe niż tarcze seryjne,
umożliwiając ponad dwa razy dłuższe przebiegi.
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Potwory

pod maską

Rasowo brzmiący silnik V8 powoli przechodzi do historii.
To ginący gatunek, wypierany przez zelektryfikowane
układy napędowe. Duża pojemność i jeszcze
większa moc, której gwarantem jest 8-cylindrowa

jednostka, stoją w sprzeczności z zaostrzającymi się
normami emisji spalin i klimatyczną neutralnością.
Przyszłość motoryzacji wydaje się więc przesądzona –
jest nią downsizing, a docelowo elektryfikacja.
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Z

na rynku.

anim jednak spełni się czarny sen petrolheadów, rzućmy okiem na kilka najciekawszych aut z V-ósemką
pod maską, które są dostępne

Lexus RC F – od 433 000 zł

Silnik: wolnossący V8
Moc: 470 KM
Moment obrotowy: 520 Nm
Przyspieszenie 0–100 km/h: 4,3 s
Prędkość maksymalna: 270 km/h
Japońskie coupé z napędem na tył i wielkim wolnossącym silnikiem V8 jest rodzynkiem na rynku. Charakteryzuje się znakomitym prowadzeniem, torową dynamiką
i osiągami, których może mu pozazdrościć niemiecka konkurencja.
Japończycy tradycyjnie zrobili go po
swojemu. Jednostka bez doładowania
sprawia wrażenie ospałej i nie wyrywa
auta do przodu, ale wystarczy tylko wybrać tryb Sport+, by RC-F nabrał sportowego wigoru. Można liczyć na przyspieszenie do setki na poziomie 4,3 sekundy
i jazdę z prędkością 270 km/h.
Większość jednak doceni jego wygodne
fotele i wysoką jakość wykończenia wnętrza. Pomimo dość twardego zawieszenia
RC-F świetnie odnajduje się jako daily car,
oferując znakomite tłumienie nierówności.
Poza tym, pomimo upływu lat, jego stylistyka nadal jest świeża. Lexus RC F zwyczajnie może się podobać.
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Lexus, Range Rover

Range Rover Sport –
od 776 600 zł
Silnik: V8 twin turbo
Moc: 530 KM
Moment obrotowy: 750 Nm
Przyspieszenie 0–100 km/h: 4,5 s
Prędkość maksymalna: 250 km/h
To już trzecia generacja odmiany Sport.
Pojazd zachował charakterystyczną sylwetkę i czerpie stylistycznie ze zwykłego
Range Rovera, ale też się od niego różni,
przede wszystkim agresywnie narysowanym przodem z dużymi wlotami powietrza w zderzaku i wąskimi lampami. Najciekawszy jest jednak tył, gdzie wąskie

światła połączono blendą na całej szerokości auta.
Co więcej, można go mieć z mocną jednostką pod maską. W ofercie wciąż jest
bowiem obecne 4,4-litrowe V8 o mocy
530 KM i momencie obrotowym wynoszącym 750 Nm. Współpracuje z nim 8-biegowa automatyczna przekładnia i napęd
na wszystkie koła. Doładowany silnik V8
zamienia potężnego Range Rovera w luksusowy pokój hotelowy, który może katapultować się do setki w zaledwie 4,5
sekundy. Niewiele jest podobnie komfortowych aut na świecie o takich osiągach.
A w planach producent ma jeszcze nową
wersję SVR, również z V8, która może mieć
ponad 600 KM.

www.profiauto.pl
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Aston Martin DBX 707 –
od 232 000 dol.

Ford Mustang GT –
od 264 200 zł

Dodge Charger SRT
Hellcat – od 76 000 dol.

Silnik: wolnossący V8
Moc: 450 KM
Moment obrotowy: 529 Nm
Przyspieszenie 0–100 km/h: 4,9 s
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Ford Mustang to amerykańska ikona i nie
jest to określenie na wyrost. Jest rozpoznawalny pod każdą szerokością geograficzną dzięki udziałowi w całej masie
filmów. Auto na trwałe weszło do popkultury, a w swojej 58-letniej historii sprzedało się w liczbie ponad 10 mln egzemplarzy.
Długa maska i muskularne błotniki zawsze były jego znakiem rozpoznawczym
i nic pod tym względem się nie zmieniło po liftingu w 2018 roku. Mustang wciąż
świetnie wygląda, jest nadal szybki na prostej i brzmi jak dzikie zwierzę na wolności.
To właśnie wolnossący 5-litrowy V8 pod
maską jest jego największym atutem. Jednostka kręci się do 7500 obr./min i generuje 450 KM oraz 529 Nm momentu obrotowego. Napęd trafia oczywiście na
tylne koła za sprawą 6-biegowej manualnej skrzyni lub 10-stopniowego automatu
w opcji. W połączeniu z szerokimi oponami Michelin Pilot Sport 4 i szperą na papierze osiąga setkę w 4,9 sekundy.
Ciekawostka: Ford zdaje sobie sprawę,
że nie wszystkim bulgot Mustanga może
przypaść do gustu, dlatego w imię dobrosąsiedzkich relacji przewidział możliwość
jego odpalania w trybie cichym.

Silnik: V8 ze sprężarką mechaniczną
Moc: 717 KM
Moment obrotowy: 881 Nm
Przyspieszenie 0–100 km/h: 3,7 s
Prędkość maksymalna: 328 km/h
To jeden z najmocniejszych sedanów na
świecie, tak przynajmniej twierdzi Dodge.
Rzeczywiście, liczby na to wskazują. 6,2-litrowe V8 ma aż 717 KM i trudno znaleźć dla
niego bezpośrednią konkurencję. Imponuje również momentem obrotowym na
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poziomie 881 Nm, a trzeba wiedzieć, że napęd trafia wyłącznie na tylną oś.
Osiągi Dodge’a są oszałamiające. Z włączonym systemem Launch Control do
setki Charger rozpędza się w 3,7 sekundy, a wszystko to dzieje się przy nasilającym się pomruku jednostki z piekła rodem,
czyli Hellcat.
Ten w pewnym sensie rodzinny czterodrzwiowy samochód może pędzić z prędkością 328 km/h, a na pokonanie ¼ mili
potrzebuje jedynie 11 sekund. Nowa generacja będzie z pewnością równie szybka,
ale już wyłącznie elektryczna, co zostało
oficjalnie potwierdzone przez producenta.

www.profiauto.pl

Silnik: V8 twin turbo
Moc: 707 KM
Moment obrotowy: 900 Nm
Przyspieszenie 0–100 km/h: 3,3 s
Prędkość maksymalna: 310 km/h
Aston Martin DBX 707 oferuje jeszcze lepszą dynamikę od standardowego DBX-a.
Dzięki ulepszonemu zawieszeniu pneumatycznemu, przestrojonemu układowi wspomagania kierownicy oraz węglowo-ceramicznym tarczom hamulcowym
Aston Martin DBX 707 łączy precyzję prowadzenia ze sportowym charakterem.
Sercem SUV-a jest znajomy 4-litrowy silnik V8. Nowa para turbosprężarek z łożyskami kulkowymi wraz z kalibracją jednostki sprawiły, że auto generuje 707 KM oraz
900 Nm momentu obrotowego. O 157 koni mechanicznych i 200 Nm więcej od seryjnej wersji. V8 zapewnia odpowiednie
efekty dźwigowe, szczególnie że w DBX
707 zamontowano nowy, czterowylotowy aktywny układ wydechowy.
Z jednostką współpracuje 9-biegowa
przekładnia z mokrym sprzęgłem i z trybami automatycznym i ręcznym, która umożliwia szybszą zmianę biegów.
W połączeniu z napędem na wszystkie
koła i zmodernizowanym tylnym mechanizmem różnicowym o ograniczonym poślizgu SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h
w zaledwie 3,3 sekundy. Co ciekawe, układ
napędowy zaprojektowano tak, by możliwe było przeniesienie 100 proc. momentu na tylną oś.
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Chevrolet Corvette
Z06 generacji C8 –
od 106 395 dol.
Silnik: wolnossący V8
Moc: 679 KM
Moment obrotowy: 623 Nm
Przyspieszenie 0–100 km/h: 2,7 s
Prędkość maksymalna: jeszcze
nieznana
Nowe wydanie Corvette Z06 zadebiutowało
w USA pod koniec zeszłego roku. Auto, dopracowywane m.in. na Nürburgringu, wyróżnia wolnossąca jednostka z wyścigowego modelu C8.R. Silnik jest nieco mniejszy
od tego, który znajdziemy w poprzedniku.

Zamiast 6,2 l ma „jedynie” 5,5 l pojemności.
Mimo to generuje aż 680 KM (623 Nm), czyli
o 20 KM więcej, i to bez turbosprężarki, a kręci się do niebotycznych 8600 obr./min.
Amerykanie zachwalają dopracowaną konstrukcję, poprawione zawieszenie
i układ chłodzenia. Dodatkowo w Corvette
zredukowano o 19 kg masę nieresorowaną, a w 8-biegowej automatycznej skrzyni skrócono ostatnie przełożenie.
Z zewnątrz Corvette wyróżnia się zderzakiem z wlotami powietrza oraz poszerzonymi błotnikami. Nowy przedni splitter wraz z tylnym spojlerem gwarantują
165 kg docisku przy prędkości 300 km/h,
a za hamowanie odpowiada układ Brembo z 6-tłoczkowymi zaciskami.

www.profiauto.pl
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niem sportowych aspiracji kierowcy, i po
raz pierwszy – układ czterech kół skrętnych. W opcji można, a nawet powinno
się zaznaczyć ceramiczne hamulce, które
zdecydowanie poprawiają skuteczność
hamowania.

Mercedes-AMG E 63 S –
od 607 700 zł

Audi RS6 – od 634 800 zł
Silnik: V8 biturbo
Moc: 600 KM
Moment obrotowy: 800 Nm
Przyspieszenie 0–100 km/h: 3,6 s
Prędkość maksymalna: 305 km/h
Praktyczność na co dzień (bagażnik ma
565 l), komfort i wysokie osiągi. Nie ma
drugiego takiego kombi na świecie, które byłoby tak wszechstronne jak Audi RS6.
Sprawdzi się na długiej trasie jako idealne auto rodzinne, ale kiedy sytuacja tego wymaga, potrafi się zamienić w sportową bestię.
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Pod maską RS6 skrywa dynamiczny 4-litrowy silnik V8 biturbo TFSI o mocy 600
KM i 800 Nm, dostępnych w zakresie od
2100 do 4500 obr./min. Pierwszą setkę osiąga w zaledwie 3,6 sekundy (rzeczywiste
wyniki są na poziomie 3,3 sekundy) i może pędzić z prędkością maksymalną nawet
305 km/h. Przy spokojnej jeździe można
jednak odłączyć cztery cylindry, co pozwoli na spokojne „żeglowanie” przy prędkości 55–160 km/h i mniejsze zużycie paliwa.
W standardzie znajdziemy adaptacyjne pneumatyczne zawieszenie RS, zaprojektowane z myślą o podróżowaniu
na długich dystansach, z uwzględnie-

Silnik: V8 biturbo
Moc: 612 KM
Moment obrotowy: 850 Nm
Przyspieszenie 0–100 km/h: 3,4 s
Prędkość maksymalna: 300 km/h
Mercedes-AMG E 63 S jest wygodną limuzyną, ale również zwinnym pojazdem, który da kierowcy mnóstwo przyjemności
z pokonywania krętych dróg. Podwójnie
doładowany silnik V8 wypluwa aż 612 KM
i 850 Nm, dostępnych od 2500 obr./min, co
przekłada się na osiągi. Dzięki napędowi
4×4 i szybkiej 9-biegowej automatycznej
skrzyni sprint do setki jest kwestią 3,4 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km/h, ale po
zdjęciu blokady na wyświetlaczu może pojawić się magiczna liczba 300.
Pomijając sportową charakterystykę, jest
to w pełni uniwersalna limuzyna. W nowej
generacji mamy pneumatyczne zawieszenie i na nowo zestrojony układ jezdny, co
odczują zarówno kierowca, jak i pasażerowie.

www.profiauto.pl

Retrofity LED firmy OSRAM
nowoczesne zamienniki żarówek halogenowych
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Z myślą o osiągach
Automobili Lamborghini pokazało model Urus Performante, podnosząc
poprzeczkę sportowego charakteru i osiągów super SUV-ów.

Firma OSRAM jest pionierem legalizacji stosowania retrofitów LED w samochodach w wielu krajach europejskich. To właśnie produkty marki OSRAM NIGHT BREAKER® LED były pierwszymi produktami legalnie
stosowanymi na drogach w Niemczech, a następnie podobną procedurę zastosowano w Austrii, Chorwacji
i Słowenii. Także na polskich drogach można spotkać samochody z retrofitami NIGHT BREAKER® LED.
Retrofity NIGHT BREAKER® LED to rewolucja w technologii i wzornictwie: zamienniki żarówek halogenowych H7
LED firmy OSRAM do świateł mijania to innowacyjne rozwiązanie, które jako pierwsze w Europie zostało dopuszczone do użytku na drogach publicznych w Niemczech.
NIGHT BREAKER® LED H7 to wyjątkowo jasna lampa
LED o chłodno-białej barwie światła przypominającej
światło dzienne, która emituje światło jaśniejsze do 220%
w porównaniu z minimum homologacyjnym. W porównaniu z żarówkami halogenowymi, NIGHT BREAKER® LED
poprawia oświetlenie pojazdu także dzięki swojej odporności na wibracje, co sprawia, że produkt działa do 5 razy
dłużej w porównaniu z żarówką halogenową.

„Jesteśmy w OSRAM świadomi, że taka droga nie jest
ani prosta, ani wygodna, oraz powszechnie dostępna dla
wszystkich. Ale jest to pierwszy krok, a fakt, że udało się
uzyskać dopuszczenie retrofitów NIGHT BREAKER® LED
jest dowodem na to, że są one bezpieczne i spełniają
wszystkie wymagania stawiane przed źródłami światła.
Naszym zdaniem niezbędne są jednak rozwiązania systemowe, które będą w stanie ułatwić właścicielom samochodów legalną modyfikację oświetlenia bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. By tak się stało,
niezbędne jest wprowadzenie stosownych przepisów na
szczeblu ogólnokrajowym” – mówi Andrzej Przybylski,
dyrektor działu Automotive w OSRAM Polska.

J

eszcze przed swoją premierą Urus
Performante ustanowił nowy rekord
w kategorii SUV-ów produkcyjnych
na trasie Pikes Peak International Hill
Climb Road, przekraczając linię mety na wysokości 4302 metrów w czasie 10:32
i pobijając poprzedni rekord z 2018 r. wynoszący 10:49.
Urus Performante posiada moc 666 KM,
rozpędza się do setki w 3,3 s, a jego maksymalna prędkość wynosi 306 km/h. Silnik ma
osiem cylindrów i 3996 cm sześc.
Czysty, ostrzejszy, bardziej wyrazisty design
maski i zderzaka podkreśla supersportową
genetykę Performante, ale zachowuje wrodzoną elegancję Urusa. Szerokie zastosowanie materiałów kompozytowych sprawia, że
jest to samochód z największą liczbą części
z włókna węglowego w swoim segmencie.
Dzięki głębokim nacięciom w linii maski
aż do nowego przedniego zderzaka ma-

ska silnika z wylotem powietrza jest wykuta z lekkiego włókna węglowego w kolorze nadwozia lub opcjonalnie częściowo
widocznego włókna węglowego. Dach
z opcjonalnych włókien węglowych nawiązuje do supersportowych modeli Lamborghini, takich jak Huracán Performante
i Super Trofeo.
Z profilu obniżoną sylwetkę Urusa Performante podkreślają wydatny przód i tylny błotnik oraz zderzak, zwiększające jego
całkowitą długość o 25 mm. Tył jest równie charakterystyczny. Spojler z żebrami
z włókna węglowego czerpie inspirację
z Aventadora SVJ i przyczynia się do zwiększenia siły docisku.
Tylny zderzak i dyfuzor są również wykonane z włókna węglowego, a lekki,
sportowy wydech z tytanu nadaje charakterystyczny dla Lamborghini rezonans
w zależności od wybranego trybu jazdy.

Dwukolorowa kolorystyka podkreśla dynamikę tego modelu: na tle koloru nadwozia elementy takie jak pomalowane na
czarno klamki drzwi, wyloty powietrza nad
maską i krawędź spoilera natychmiast rzucają się w oczy.
Wewnątrz kokpit standardowo wyposażony jest w czarną Alcantarę Nero Cosmus
z nowym sześciokątnym przeszyciem siedzeń. Opcje kolorystyczne i wykończenia Performante dają wiele możliwości
w aranżacji wnętrza. Skórzana kierownica jest wykończona w matowej czerni, podobnie jak aluminiowa listwa wewnętrzna w czarnym anodyzowanym kolorze.
Dzięki opcjonalnemu „Pakietowi Dark”
matową czerń można rozszerzyć na inne
detale wnętrza.
Pierwszy egzemplarz trafi do klienta pod
koniec 2022 r. Cena na rynku europejskim
wynosi 218,5 tys. euro.

Badanie techniczne wykazało, że zastosowanie zamiennika NIGHT BREAKER® H7 LED firmy OSRAM polepszyło
parametry oświetlenia drogi, nie powodując przy tym nadmiernego olśnienia innych uczestników ruchu.

Firma OSRAM wykazała, że także w Polsce można
uzyskać dopuszczenie retrofitów do użytku na drogach
publicznych. W ramach kampanii Komendy Głównej
Policji i Instytutu Transportu Samochodowego „Twoje
światła – nasze bezpieczeństwo” specjaliści sprawdzili
parametry reflektorów po zmianie źródeł światła w kilku
samochodach Dacia Duster. Następnie rzeczoznawca
z odpowiednimi uprawnieniami wystawił ocenę techniczną, potwierdzającą, że rozsył światła i inne parametry po
zainstalowaniu zamienników są prawidłowe. Kolejnym
krokiem była wizyta na stacji kontroli pojazdów, gdzie
właściciele aut z retrofitami uzyskali dopuszczenie źródeł
światła LED w samochodzie. Ocenę techniczną uzyskaną
od rzeczoznawcy oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu trzeba wozić ze sobą.

Jest to kolejny argument przemawiający za korzyściami
płynącymi z opracownia ogólnodostępnych rozwiązań
umożliwiających dopuszczenie solidnych i przetestowanych zamianników LED, które w znaczący sposób mogą
poprawić oświetlenie, a co za tym idzie komfort i bezpieczeństwo jazdy.
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Przestronny EQE SUV
EQE SUV to wielozadaniowy wariant limuzyny klasy wyższej EQE, który również
zaoferuje kluczowe innowacje modelu EQS, a jednocześnie zyska bardziej
dynamiczny charakter niż EQS SUV.

P

od względem ilości miejsca na
nogi i nad głowami, a także na
wysokości łokci, pięciomiejscowy EQE SUV będzie jednym
z najbardziej przestronnych
przedstawicieli swojego segmentu. Jego
światowa premiera odbędzie się 16 października 2022 roku.
EQE SUV bazuje na dużej platformie dla
samochodów elektrycznych Mercedes-EQ. Ponadto wyróżnia go konsekwentnie scyfryzowane wnętrze, ze szczególnie imponującym efektem w zestawieniu
z opcjonalnym hiperekranem MBUX Hyperscreen. Niemal cała deska rozdzielcza
stanowi wtedy jeden panoramiczny ekran.
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Wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości
pozornie płynnie łączą się pod wspólną
szklaną osłoną.
Wzornictwo bocznych otworów wentylacyjnych przypomina turbinę, celowo nawiązując do hiperanalogowego motywu
poprzez kontrast zaawansowanej technologicznie, precyzyjnej mechaniki z cyfrowym światem szklanych wyświetlaczy.
Przednia część konsoli środkowej unosi
się w przestrzeni. Pas z otworami wentylacyjnymi w kokpicie ma swoją kontynuację na przednich drzwiach. Wysunięty
panel sterowania z mechanizmem otwierania drzwi i panelami do sterowania foteli stanowi funkcjonalną interpretację

elementów, które wcześniej były czysto
dekoracyjne.
Połączenie awangardy z tradycyjnymi
materiałami i ich kolorystyką nadaje wnętrzu niespotykany klimat.
Hybrydowy element ozdobny łączy
przytulność, jaką zapewniają drewniane
okładziny, z technicznym minimalizmem
prawdziwego aluminium. Z kolei antracytowe wykończenie 3D, przywodzące na
myśl płaskorzeźbę, zawiera drobne metalowe pigmenty. Specjalną atmosferę tworzy również laserowo wycinany element
dekoracyjny podświetlony wzorem Mercedes-Benz.

www.profiauto.pl
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Xperion 6000 Flood light

MINI Concept Aceman

Lampy robocze LED

MINI pokazało model studyjny jako zapowiedź nowej koncepcji pojazdu
w segmencie małych samochodów premium: elektryczny, bez elementów
chromowanych i skóry, w zupełnie nowej stylistyce i z zaawansowaną
technologią cyfrową zapewniającą użytkownikom intensywne doznania.

J

ako pierwszą zapowiedź nowej stylistyki przyszłej generacji modeli
MINI brytyjska marka prezentuje
MINI Concept Aceman. W samochodzie koncepcyjnym znajdują
się innowacje konstrukcyjne i technologiczne, za pomocą których MINI definiuje
typową dla marki frajdę z jazdy. Elektryczny napęd, jasna i zredukowana stylistyka
Charismatic Simplicity, nowe cyfrowe wnętrze oraz odpowiedzialna koncepcja materiałowa całkowicie rezygnująca ze skóry
i elementów chromowanych to cechy charakterystyczne pierwszego koncepcyjnego modelu crossovera MINI dla segmentu małych samochodów klasy premium.
Unikalne, typowe dla MINI wrażenia płynące z wnętrza są zapewnione przez powierzchnie wykonane z dzianiny pochodzącej z recyklingu, ze świeżymi kontrastami

Zaprojektowane
z myślą o Tobie

kolorystycznymi oraz płynną koncepcję
sterowania cyfrowego z nowym wyświetlaczem OLED w centralnym zestawie wskaźników. Ponadto w modelach elektrycznych
nowej generacji po raz pierwszy zastosowano niezależny projekt dźwięku, aby uzyskać
emocjonalnie silne dźwięki jazdy i autentyczne tło dla nowych trybów Experience.
Funkcjonalna, dwubryłowa konstrukcja
z krótkimi zwisami zapewnia maksymalną
przestrzeń dla pasażerów i bagażu na minimalnej powierzchni. MINI Concept Aceman ma czworo drzwi i dużą klapę tylną,
a we wnętrzu znajduje się pięć miejsc siedzących.
Przy długości zewnętrznej 4,05 m, szerokości 1,99 m i wysokości 1,59 m MINI Concept Aceman prezentuje typowe dla marki
proporcje w wyjątkowo atrakcyjnej odsłonie. Klasyczny trzyczęściowy podział ka-

roserii, panoramiczne okna dookoła pojazdu i dach zostały zinterpretowane na
nowo. Płynne przejście między karoserią
pojazdu a powierzchniami szklanymi optymalizuje właściwości aerodynamiczne.
Wyrazista i zredukowana stylistyka MINI
Concept Aceman pozbawiona jest chromowanych listew, które występowały we
wcześniejszych generacjach modeli. Szerokie obramowania na dole karoserii, silnie podkreślone nadkola, duże obręcze
kół, charakterystyczny bagażnik dachowy, jak również pas przedni i tylny w stylu
osłony podwozia podkreślają solidne właściwości modelu crossovera zapewniającego frajdę z jazdy w mieście.
Również we wnętrzu MINI Concept Aceman dominuje zminimalizowana stylistyka o prostych kształtach i precyzyjnie wykonanych detalach.

Zaawansowana wydajność świetlna
dla profesjonalistów
Odkryj nasze zupełnie nowe lampy projektorowe Philips Xperion 6000,
zaprojektowane z myślą o wykonywaniu codziennych zadań w trudnych warunkach.

Flood

Flood Audio

Flood Mini

Philips.com/Xperion-6000
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Model koncepcyjny

VISION 7S

Škoda zaprezentowała siedmiomiejscowy samochód koncepcyjny VISION 7S.
Dzięki akumulatorowi o pojemności 89 kWh zaoferuje zasięg ponad
600 kilometrów.

Š

koda do 2026 r. wprowadzi na rynek trzy nowe, całkowicie elektryczne modele, a następne auta z takim napędem są w fazie
przygotowania. Studium koncepcyjne Škody VISION 7S daje możliwość
zapoznania się z jednym z tych modeli.
Według założeń do 2030 r. udział całkowicie elektrycznych samochodów w europejskiej sprzedaży Škody wzrośnie do ponad 70 proc. Aby wesprzeć ten cel, marka
w ciągu najbliższych pięciu lat zainwestuje
kolejne 5,6 mld euro w elektromobilność
i 700 mln euro w cyfryzację.

Dzięki obrotowemu centralnemu ekranowi dotykowemu i przesuwanym elementom VISION 7S oferuje pasażerom
dwie różne konfiguracje wnętrza. Podczas jazdy wszystkie elementy sterujące
znajdują się w idealnej pozycji i są łatwo
dostępne dla kierowcy, a centralny 14,6-calowy ekran dotykowy jest ustawiony pionowo, co zapewnia lepszą dostępność
i gromadzenie informacji.
Podczas ładowania lub postoju można
przejść w tryb relaks jednym naciśnięciem
przycisku na konsoli środkowej. Wnętrze
zmienia się wówczas w jednym elegan-

ckim, synchronicznym ruchu: kierownica
i zestaw wskaźników odsuwają się do tyłu od kierowcy i pasażerów, tworząc dodatkową przestrzeń. Fotele w pierwszym
rzędzie obracają się do wewnątrz i pochylają, co zapewnia jeszcze większy komfort, umożliwiając także oglądanie ekranu
pasażerom z tyłu. Fotele w drugim rzędzie również się rozkładają. Wszyscy pasażerowie mogą cieszyć się wygodniejszą pozycją siedzącą i lepszym widokiem
na ekran, który obraca się do pozycji poziomej, aby optymalnie wyświetlać treści rozrywkowe.

Wymiana łożyska koła
nie jest łatwa.

Profesjonalna naprawa łożysk kół zawsze obejmuje wymianę odpowiednich
akcesoriów. FAG WheelSet zawsze zawiera wszystkie komponenty określone
przez producenta pojazdu do naprawy, a często nawet więcej, jeżeli eksperci
Schaeffler uznają to za konieczne. Oszczędza to czas, jest fachowe i bezpieczne.
https://aftermarket.schaeffler.pl/pl/wheelbearing
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Land Cruiser
w limitowanej edycji
Toyota Land Cruiser ma niezrównaną reputację dzięki solidnej wydajności i zdol
ności do radzenia sobie w najtrudniejszych warunkach terenowych, sprawdzoną
przez ponad 70 lat. To wspaniałe dziedzictwo jest jednym z punktów odniesienia
dla najnowszego dodatku do gamy Land Cruisera, Matt Black Edition.

J

ak sama nazwa wskazuje, ta nowa
wersja ma matowe czarne wykończenie na zewnętrznych detalach
pojazdu, komunikując siłę i poczucie
celu Land Cruisera. Z przodu obejmuje obramowanie i pionowe listwy wlotu
powietrza, górne ozdoby reflektorów i ramki świateł przeciwmgielnych. Matowoczarne
są również boczne stopnie, relingi dachowe,
obudowy lusterek zewnętrznych i 18-calowe
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felgi aluminiowe, a także wykończenie tylnych drzwi nad tablicą rejestracyjną.
Odświeżony został również wygląd wnętrza, a klienci mają do wyboru dwie nowe
skórzane tapicerki siedzeń, łączące czarne oparcia i poduszki z bocznymi podparciami w kontrastującym szarym lub brązowym kolorze.
Nowa edycja Matt Black Edition jest dostępna dla Land Cruisera w wersji pięcio

drzwiowej, wyposażonego w układ napędowy na cztery koła z czterocylindrowym
silnikiem turbodiesel o mocy 204 KM, o pojemności 2,8 litra i momencie obrotowym
500 Nm, z 6-biegową automatyczną skrzynią biegów.
Nowy Land Cruiser Matt Black Edition
trafi do sprzedaży w Europie w czwartym
kwartale 2022 roku.

www.profiauto.pl
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Czym kierować się
przy doborze płynu
hamulcowego?
Na temat płynów hamulcowych powiedziano już chyba wszystko. Mimo to często pojawia się
pytanie „Jaki płyn hamulcowy zastosować w moim samochodzie?”.

Hołd dla

kultowych modeli
Wystarczy jeden rzut oka i widać, jak bardzo ID. Buzz oddaje hołd kultowym
modelom T1 i T2. Przykład? Charakterystyczny przód. Przetłoczenie w kształcie
litery V i duże, wyraźne logo VW sprawiają, że przód wygląda świetnie,
co dodatkowo podkreśla listwa świetlna łącząca reflektory.

Z

Płyny hamulcowe ATE to gwarancja właściwego wyboru. Od oltimera, przez limuzynę z ABS
i ESP aż do samochodu sportowego. Zapewniają jakość, trwałość oraz doskonałą ochronę przeciwkorozyjną. Tylko który z nich wybrać? Nie jest obojętne, którego płynu użyjemy. Sprawdź,
który płyn będzie odpowiedni dla twojego samochodu.
Przede wszystkim należy kierować się wskazaniami producenta pojazdu, które znajdują się na
zbiorniczku wyrównawczym, np. „Use Only DOT 3”, „Use Only DOT 4”, „Use only DOT 3 or 4”
DOT 3 – Pierwotnie przeznaczony do pojazdów starszej generacji. Obecnie jest nadal najczęściej stosowanym płynem w samochodach, które przyjeżdżają do Polski z innych rynków
przeznaczenia (Ameryka, Azja).
DOT 4 SL – Płyn przeznaczony do pojazdów z rynku europejskiego, które nie są wyposażone w system stabilizacji toru jazdy ABS, ESP, ASR
DOT 4 SL.6 – Niskowiskozyjny płyn hamulcowy do stosowania w samochodach posiadających systemy stabilizacji toru jazdy.
DOT 5.1 – Jego właściwości są dokładnie takie same jak DOT 4 SL.6. Lepkość kinetyczna
tych dwóch cieczy eksploatacyjnych jest identyczna. Różni się jedynie wydłużonym czasem
eksploatacji. W przypadku DOT 4 SL.6 są to dwa lata, a w przypadku DOT 5.1 – trzy, zgodnie
z wymogami producentów nowych pojazdów
Czy można mieszać ze sobą płyny DOT 4 SL.6 i DOT 5.1? Nie powinno się mieszać ze sobą tych
płynów, ale można je zastępować, ponieważ wszystkie właściwości chemiczne są identyczne i nie powodują żadnych uszkodzeń.
Warsztaty, które oferują wymianę płynu hamulcowego, bardzo często kierują się temperaturą jego wrzenia. Jednak nie jest to kryterium doboru odpowiedniego płynu hamulcowego. Temperaturą wrzenia możemy się kierować w momencie, kiedy będziemy

40

Artykuł sponsorowany

serwisować samochody do wyczynów sportowych oraz rajdów. W takich sytuacjach
z pomocą przychodzi:
Typ 200 New Racing – Do samochodów sportowych, które nie posiadają systemów stabilizacji toru jazdy, gdzie przy intensywnych obciążeniach układu zależy nam, aby
płyn posiadał wysoką temperaturę wrzenia.
Na opakowaniach płynów hamulcowych ATE widnieją wszystkie niezbędne informacje dla
warsztatu, takie jak temperatura wrzenia płynu hamulcowego (na niebiesko – „suchego”
i na czerwono – zawodnionego). W wypadku pomiarów temperatury wrzenia w pojeździe
(np. urządzeniem ATE BFT 320 P) jest to dla nas skala odniesienia, w jakim stanie jest płyn
w pojeździe i czy należy go już wymienić. Dodatkowo, na każdym opakowaniu znajduje się
data przydatności płynu hamulcowego do użycia – maksymalnie pięć lat od daty produkcji przy opakowaniach metalowych (nieotwieranych). Przy opakowaniach plastikowych od
dwóch do trzech lat.
Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętaj o regularnej
kontroli i wymianie płynu hamulcowego!

boku i z tyłu kontynuowany
jest podział nadwozia na strefę górną i dolną. Szczególnie
efektownie wygląda to w opcjonalnym, dwukolorowym
malowaniu, które również nawiązuje do
historycznego modelu T1. Do tego świetne proporcje i urzekające wnętrze dające
ogromny komfort i wolność podróżowania.
Nawiązując do tradycji poprzedników,
ID. Buzz jest jednocześnie samochodem
łączącym i rozwijającym najważniejsze
trendy motoryzacyjne naszych czasów.
Obie wersje modelu – ID. Buzz i dostawczy
ID. Buzz Cargo – mają w pełni elektryczny napęd. Są wyposażone w akumulatory
o użytecznej pojemności 77 kWh (82 kWh
brutto) i 204-konny silnik elektryczny

umieszczony z tyłu pojazdu. Przy ładowaniu prądem zmiennym maksymalna
moc to 11 kW, a przy wykorzystaniu prądu stałego rośnie ona do nawet 170 kW. Na
stacji szybkiego ładowania uzupełnienie
energii od 5 do 80 procent zajmie ok. 30
minut. Podobnie jak inne modele rodziny
ID., także ID. Buzz i ID. Buzz Cargo są zbudowane na platformie opracowanej specjalnie dla pojazdów elektrycznych (MEB).
Ponieważ w modelu ID. Buzz nie ma silnika
z przodu, można było zaprojektować przekładnię kierowniczą w taki sposób, by auto było maksymalnie zwrotne. Efekt? Średnica zawracania to ok. 11 m – tyle samo,
co w kompaktowym Golfie. To umożliwia
parkowanie nawet w ciasnych miejscach
parkingowych. ID. Buzz świetnie sprawdzi

się więc w zatłoczonych miastach.
Ważną rolę w wyborze materiałów do
produkcji ID. Buzza odegrał zrównoważony rozwój. We wnętrzu wyeliminowano całkowicie skórę i materiały
pochodzenia zwierzęcego. Na przykład jedna z tkanin obiciowych wykonana jest z przędzy składającej się
z przetworzonych butelek PET i plastiku
odzyskanego z morza. We wnętrzu zastosowano różne kombinacje materiałów
wysokiej jakości. Stawiając na ekologię,
użyto lakieru zamiast chromu i efektu
drewna zamiast prawdziwego drewna.
Ceny Volkswagena ID. Buzz zaczynają się
od 201 700 zł netto za wersję osobową
i od 199 900 zł netto za wersję ID. Buzz
Cargo.

Obejrzyj film „Czym kierować się przy doborze
płynu hamulcowego” na YouTube:

www.profiauto.pl
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Najlepsze praktyki
zapewniają najlepsze
wyniki, w tym wydajność,
bezpieczeństwo
i niezawodność

wymieniaj
amortyzatory
parami

Prawidłowo działające zawieszenie samochodu spełnia wiele zadań. Zapewnia precyzyjne kierowanie i obsługę. Przyczynia się do bardziej stabilnej i wygodnej jazdy. Skraca drogę hamowania i chroni opony pojazdu przed nadmiernym zużyciem. Zawieszenie pomaga również poprawić ogólne bezpieczeństwo jazdy w szerokim zakresie warunków drogowych i pogodowych.
W przypadku nieprawidłowego działania, w tym zużycia lub uszkodzenia amortyzatorów
i innych elementów, zawieszenie może nie zapewniać tych ważnych korzyści. Dlatego każdy
element zawieszenia powinien być sprawdzany co 20 000 kilometrów lub przynajmniej raz
w roku i natychmiast wymieniany w przypadku stwierdzenia śladów zużycia.
Jednak wymiana tylko zużytych elementów zawieszenia nie wystarczy. Mechanicy powinni
pamiętać, aby wymieniać amortyzatory parami oraz o wykonaniu kompletnej naprawy, poprzez montaż nowych zestawów ochronnych i montażowych, które są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznej, cichej, komfortowej jazdy i właściwości jezdnych samochodu.
W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego tak ważna jest wymiana obu amortyzatorów.
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Dlaczego amortyzatory są tak ważne?
Głównym celem amortyzatora jest utrzymanie stałego kontaktu koła z nawierzchnią, zapewniając najlepszą przyczepność i kontrolę. Gdy pojazd napotyka nierówne nawierzchnie, zawieszenie porusza się pionowo, aby pomóc zachować stabilność, kontrolę i komfort pasażerów.
Niezawodna przyczepność kół do nawierzchni jezdni zapewnia skuteczność przyspieszania
i hamowania, a także stabilność w zakrętach na różnego rodzaju nawierzchniach. Aby pełnić
te funkcje, każdy amortyzator musi być w pełni sprawny.
Dlaczego należy wymieniać amortyzatory parami?
Aby zapewnić zrównoważone działanie zawieszenia, oba amortyzatory muszą znajdować się
w równoważnym stanie roboczym. Ponieważ nowy amortyzator nie uległ jeszcze żadnemu
zużyciu wewnętrznemu, praca ze starym amortyzatorem będzie skutkować nierówną charakterystykę tłumienia na osi, co może spowodować nadmierną kompensację nowego amortyzatora, zwiększając ryzyko jego uszkodzenia i przedwczesnego zużycia.
Dodatkowo w niektórych krajach zauważalna różnica w stanie amortyzatorów może spowodować, że pojazd nie przejdzie kontroli technicznej.
Regularnie sprawdzaj stan amortyzatorów
Monroe zaleca sprawdzanie amortyzatorów i kolumn co 20 000 km, a także podczas wszystkich rutynowych przeglądów. Mechanicy powinni zwracać uwagę na uszkodzenia przegubów
kulowych układu kierowniczego i zawieszenia, słabą reakcję układu kierowniczego, wyciek
płynu z amortyzatora lub obudowy kolumny amortyzatora, nierównomierne zużycie opon,
nadmierne podskakiwanie pojazdu i przechyły podczas zmiany pasa.
Jeśli którykolwiek z tych objawów jest ewidentny, należy wymienić zarówno uszkodzony
amortyzator, jak i odpowiednią jednostkę.

	www.profiauto.pl
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Pierwsze BMW M3 Touring
BMW M GmbH rozszerza gamę modeli swoich wyczynowych samochodów klasy
średniej premium o dodatkowy wariant karoserii. Pierwsze BMW M3 Touring
łączy w sobie autentyczne wyścigowe emocje, wyjątkowo indywidualny
charakter i większą funkcjonalność.

W

szechstronne wnętrze nadaje pierwszemu BMW M3
Touring unikalny charakter i stwarza nowe możliwości doświadczania osiągów typowych dla M. Nowy system BMW
iDrive z zakrzywionym wyświetlaczem
BMW tworzy nowoczesny akcent w zakresie obsługi i łączności. Czwarty wariant karoserii BMW M3 i BMW M4 po limuzynie, coupé i kabriolecie jest kontynuacją ofensywy
modelowej z okazji 50-lecia BMW M GmbH.
Pierwsze BMW M3 Touring bardzo konsekwentnie realizuje typowe dla M połączenie dynamiki, zwinności i precyzji z nieograniczoną przydatnością do codziennej
eksploatacji i długich tras. Ekstrawagancki
wygląd zewnętrzny wskazuje na indywidualną koncepcję pojazdu. Samochód ma
oryginalny wygląd wyraźnie wyróżniający się w ramach serii modelowej i dyna-
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miczną prezencję niespotykaną u swoich
konkurentów.
Wersja 6-cylindrowego silnika rzędowego M TwinPower Turbo opracowana do
modeli Competition generuje moc 375 kW
(510 KM) i maksymalny moment obrotowy
650 Nm. Silnik o pojemności 3,0 l oferuje
typowy dla M wysokoobrotowy charakter
i liniowe oddawanie mocy, które utrzymuje się aż po wysokie obroty. Na bazie tej
jednostki powstał również silnik nowego
samochodu wyścigowego BMW M4 GT3.
Układ chłodzenia i smarowania został zaprojektowany z myślą o bardzo dużych
przeciążeniach wzdłużnych i poprzecznych na torze wyścigowym.
Układ wydechowy M z elektrycznie
sterowanymi klapami wzbogaca wrażenia z jazdy o niezwykle emocjonujące brzmienie. Silnik przekazuje napęd
za pośrednictwem 8-stopniowej skrzy-

ni M Steptronic z Drivelogic, która oferuje trzy programy zmiany biegów i może być obsługiwana za pomocą łopatek
przy kierownicy. Moc przenoszona jest na
drogę poprzez napęd na wszystkie koła
M xDrive oraz aktywny mechanizm różnicowy M na tylnej osi.
Adaptacyjny rozdział momentu obrotowego na wszystkie cztery koła optymalizuje trakcję, zwinność i stabilność jazdy
BMW M3 Competition Touring z napędem
M xDrive, które przyspiesza od zera do
100 km/h w 3,6 s. Sprint od 0 do 200 km/h
trwa 12,9 s. Z opcjonalnym pakietem M Driver możliwe jest podniesienie ograniczonej elektronicznie prędkości maksymalnej
z 250 do 280 km/h.
Sprzedaż BMW M3 Touring rozpocznie
się wraz z początkiem produkcji w listopadzie 2022 r.
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Hybrydowy

Mazda CX-60 w wersji PHEV (z napędem
hybrydowym z możliwością ładowania
akumulatora z gniazdka) wprowadza
pierwszy u tego producenta układ
napędowy pełnej hybrydy typu plug-in.

flagowiec
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F

lagowy model Mazdy reprezentuje wszystko, co marka zawarła w swoich genach w okresie
ostatnich stu lat – od wybitnego designu nadwozia i wnętrza,
przez inspiracje najlepszym japońskim
rzemiosłem, po najnowsze innowacje
technologiczne skupione na człowieku
i przodujące w skali światowej układy napędowe.
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STYL NADWOZIA
Nadwozie zostało zaprojektowane oczywiście w duchu Kodo. Uwagę zwraca atletyczna budowa SUV-a. Głęboko wyrzeźbiony profil przedni i boczny z długą
maską i stanowczo uciętym tyłem tworzą silną, dynamiczną formę. Jego zasadnicza struktura daje poczucie stabilności –
na tej samej zasadzie, jak szkielet i układ

mięśniowy żywego organizmu pozwalają
mu pewnie i mocno stać na ziemi. Właśnie
w tym przejawia się istota stylistyki Kodo:
Mazda CX-60, widziana z dowolnej strony, ma dzięki swej silnej konstrukcji wydawać się osadzona na solidnym, organicznym szkielecie.
Przedni grill celowo otrzymał inne proporcje niż w pozostałych modelach Mazdy. Zwiększona wysokość tego elemen-

www.profiauto.pl

tu, a także fakt, że wizerunkowy motyw
skrzydła ma teraz wbudowane elementy świetlne – kierunkowskazy i światła do
jazdy dziennej – jeszcze mocniej akcentują ekspresję przodu nadwozia.
Kolejną nowością jest projekt przednich
reflektorów. W odróżnieniu od poprzednich modeli, ich kształt w CX-60 jest pionowy, z grafiką świetlną w kształcie litery
L. Przekłada się to na nową ekspresję, podkreślającą siłę pojazdu typu SUV.
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Nowa Mazda CX-60 może być wyposa- się długimi, ciągłymi liniami, które poprzez
żona w koła na felgach z lekkich stopów skrajne dysze nawiewu powietrza sięgao średnicach 18 lub 20 cali.
ją boczków drzwi, wzmacniając poczucie przebywania w obszernym wnętrzu.
Masywna forma konsoli środkowej
śmiało przenika przestrzeń kabiny od
Projekt wnętrza pełni podobną rolę, jak przodu ku tyłowi, podkreślając zarówno
styl zewnętrzny: wyraża siłę architektu- solidność konstrukcji, jak i obecność silry Mazdy CX-60 jako pojazdu klasy SUV nika ułożonego wzdłużnie, nowej, 8-biez silnikiem z przodu i napędem tylnych gowej skrzyni automatycznej i napędu
kół. Szeroka tablica rozdzielcza cechuje na tylne koła.

STYL WNĘTRZA
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Nowy system dostosowania optymalnej
pozycji za kierownicą (Driver Personalisation System) w modelu CX-60 obejmuje
trzy funkcje: automatycznego asystenta pozycji za kierownicą; automatycznego przywracania ustawionej pozycji oraz
asystenta wsiadania i wysiadania. Funkcja automatycznego asystenta pozycji za
kierownicą przy użyciu kamery wykrywa
lokalizację oczu kierowcy, na tej podstawie
oblicza jego wzrost i ocenia typ sylwetki, po czym automatycznie dostosowuje
ustawienia fotela, kierownicy, wysokości wyświetlacza head-up i lusterek zewnętrznych, dopasowując je do pozycji
oczu kierowcy.
W partii kabiny przeznaczonej dla kierowcy, nazywanej kokpitem, znajdują się
trzy główne obszary wyświetlania informacji. Są to: zestaw cyfrowych wskaźników za kierownicą, w całości w technologii TFT-LCD, duży wyświetlacz head-up
na przedniej szybie oraz centralny ekran
systemów informacji i rozrywki o przekątnej 12,3 cala.

Połączenie pracy silników benzynowego
i elektrycznego składa się na łączną moc
systemową 327 KM/241 kW i potężny maksymalny moment obrotowy 500 Nm, co
czyni z tej wersji Mazdy CX-60 najmocniejszy samochód drogowy w historii marki.
Mazda CX-60 PHEV zapewnia też imponujące osiągi: jest zdolna przyspieszać od 0
do 100 km/h w zaledwie 5,8 sekundy, a jej
ograniczona elektronicznie prędkość maksymalna wynosi 200 km/h.
Odnośnie do wydajności, nowy napęd
PHEV, szczególnie podczas pracy wyłącznie na silniku elektrycznym, uzyskuje do-

skonałe parametry ekologiczne. Średnie
zużycie paliwa w cyklu mieszanym, mierzone według procedury WLTP, wynosi 1,5 l/100 km, a emisja CO₂ przy tym samym cyklu i metodzie pomiaru wynosi
tylko 33 g/km.
Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV umożliwia
przejechanie dystansu do 63 km w trybie
napędu czysto elektrycznego przy prędkościach do 100 km/h.
W nowym modelu wprowadzone zostaną również dwa silniki nowej generacji, skonstruowane zgodnie z koncepcją
„right sizing”, to znaczy odpowiedniego
doboru pojemności skokowej dla poprawy łącznej wydajności (oszczędności paliwa i zarazem odpowiedniej mocy). Będą to silniki rzędowe, sześciocylindrowe:
benzynowy e-Skyactiv X o pojemności 3 litrów oraz dieslowski Skyactiv-D o pojemności 3,3 litra z dwoma różnymi poziomami mocy. Wspierane opracowanym przez
Mazdę systemem M Hybrid Boost – miękkiej hybrydy o napięciu 48 V, jednostki te
łączą wysoką moc z doskonałymi wynikami w zakresie oszczędności paliwa i emisji CO₂.
Wszystkie trzy jednostki napędowe
współpracują z nową ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów i z systemem
i-Activ All-Wheel Drive – napędu na cztery
koła. Silnik Diesla e-Skyactiv D i silnik benzynowy e-Skyactiv X mogą również występować jedynie z napędem na tylne koła.
Ładowanie akumulatora trakcyjnego
prądem przemiennym AC 7,2 kW od 0 do
100 proc. trwa 2 godziny i 20 minut.

SILNIK
Mazda CX-60 w wersji PHEV to model
plug-in z napędem hybrydowym i zewnętrznym ładowaniem akumulatora
trakcyjnego. Napęd ten łączy czterocylindrowy silnik benzynowy Skyactiv-G
o pojemności 2,5 litra z bezpośrednim
wtryskiem paliwa z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 129 kW i wydajnym akumulatorem o pojemności 17,8 kWh z napięciem 355 V.
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BEZPIECZEŃSTWO
Szeroki zestaw zaawansowanych technologii wspomagania kierowcy i-Activsense zapewnia czołowy w tej klasie pojazdów poziom bezpieczeństwa czynnego
i ma na celu uzyskanie najwyższych ocen
bezpieczeństwa – pięć gwiazdek Euro
NCAP.

profitest
Mazda CX-60

DANE TECHNICZNE
Mazda CX-60 wyposażona jest w szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Są to: funkcja nieograniczonej
widoczności See-Through View, czyli nowa generacja systemu kamer 360 stopni, który poprawia widoczność podczas
jazdy z niskimi prędkościami; układ kontroli zjazdu ze wzniesień (HDC), który
pomaga w bezpiecznym pokonywaniu

stromych zjazdów o śliskiej lub nierównej nawierzchni; tempomat (i-ACC), który może teraz uwzględniać ograniczenia prędkości na podstawie informacji
uzyskanych z systemu rozpoznawania
znaków drogowych, oraz funkcja BSM –
ostrzegania przed wysiadaniem z samochodu pod koła pojazdu nadjeżdżającego z tyłu.

Mazda CX-60 ma 4745 mm długości, 1890 mm
szerokości, 1680 mm wysokości i rozstaw osi 2870 mm
Szerokość kabiny na wysokości ramion w rzędzie
przednich foteli wynosi 1504 mm (o 44 mm więcej niż
w CX-5); w tylnym rzędzie siedzeń 1441 mm (o 50 mm
więcej niż w CX-5)
Pojemność bagażnika wynosi 570 litrów, wzrasta
do 1148 litrów po położeniu oparć tylnej kanapy i do
1726 litrów przy załadunku do poziomu sufitu
Hybrydowy układ napędowy PHEV: czterocylindrowy
silnik benzynowy Skyactiv-G o pojemności 2,5 litra
z wtryskiem bezpośrednim, silnik elektryczny
o mocy 129 kW i wysokonapięciowy akumulator
o pojemności 17,8 kWh
Systemowa moc układu napędowego 327 KM/241 kW
i maksymalny moment obrotowy 500 Nm
Przyspieszenie 0–100 km/h w 5,8 sekundy, prędkość
maksymalna 200 km/h (elektronicznie ograniczona)
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym WLTP 1,5 l/100 km,
emisja CO₂ WLTP tylko 33 g/km
Zasięg 63 km w trybie napędu czysto elektrycznego,
przy prędkościach do 100 km/h
Ładowanie akumulatora trakcyjnego prądem
przemiennym AC 7,2 kW od 0 do 100 proc.
w 2 godziny i 20 minut.
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Nowe rozwiązanie
przeznaczone
dla samochodów
elektrycznych
Firma Brembo, lider w dziedzinie rozwoju i produkcji wysokiej klasy układów hamulcowych,
wprowadziła niedawno zestaw Brembo Beyond EV Kit. Jest to zestaw dedykowany do samochodów elektrycznych i składa się ze specjalnie powlekanych tarcz oraz innowacyjnych
klocków hamulcowych. Rozwiązania Brembo, bazujące na długiej tradycji i doświadczeniu
na rynku oryginalnego wyposażenia, zostały zaprojektowane w celu zapewnienia jak najlepszych osiągów i najwyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez zastosowanie innowacyjnych
materiałów i technologii produkcji.
Zestaw Brembo Beyond EV Kit obejmuje tarcze EV i klocki hamulcowe EV, przygotowane dla
najpopularniejszych modeli samochodów elektrycznych. Nowe produkty cechują się cichą
pracą i są bardziej odporne na utlenianie, co przyczynia się do ich dłuższej żywotności i większej trwałości. Podwójna warstwa ochronna tarcz zapobiega korozji, nadając im połysk i estetyczny wygląd. Materiał cierny klocka niezawierający miedzi i galwanizowana płytka nośna
zmniejszają powstawanie pyłu i hałasu podczas hamowania.

Kluczowe znaczenie podczas procesu projektowania miały trwałość i bezpieczeństwo. Hamowanie rekuperacyjne w samochodach elektrycznych pozwala zmniejszyć wykorzystanie klocków i tarcz. Jednak z upływem czasu może to prowadzić do większego gromadzenia się na nich rdzy, co wpływa na skuteczność układu i koszty serwisu. Celem Brembo było
stworzenie zestawu hamulcowego, który generuje mniejszy hałas i jest odporny na korozję,
a także minimalizuje opór resztkowy. Najnowsza oferta klocków i tarcz Brembo EV spełnia te
warunki, dzięki innowacyjnym materiałom, najnowszej technologii i procesom stosowanym
przy produkcji części na pierwszy montaż.
Układy hamulcowe odgrywają ważną rolę w kształtowaniu mobilności przyszłości,
a firma Brembo, jako dostawca najlepszych rozwiązań, opracowuje nowoczesne i wysoko zaawansowane produkty, które poprawią dynamikę jazdy samochodów nowej
generacji.
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Co powiesz na jazdę w otoczeniu kolorów?
Dla odważnych. Dla lubiących się wyróżniać. Dla naprawdę wyjątkowych.

Opracowana i produkowana przez Brembo, unikalna nowa gama stworzona z
myślą o pojazdach premium. Czerwone. Czarne. Pomarańczowe. Zielone.
I wiele innych.
Zaciski Brembo X-Style, dla tych, którzy żyją na własny sposób. Wersje
kolorystyczne tak wyjątkowe jak wyjątkowi są kierowcy, dla których
„zwyczajne” nigdy nie jest satysfakcjonujące.
Wiele opcji kolorystycznych
Innowacyjne rozwiązanie
Legendarne wzornictwo
Ekskluzywność Brembo

bremboparts.com
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Jak wydłużyć

cjach sugerowany z dużą tolerancją, do
wyboru zależnie od warunków czy sposobu eksploatacji.

Trwałość aut?

O hybrydach słów kilka

Czy nowoczesny samochód może przejechać 500 tys. lub więcej kilometrów, jak mode
le z lat 90.? Mechanicy z sieci ProfiAuto Serwis wskazują, że tak, jednak wymaga to nie
co więcej poświęcenia i dobrego serwisu. Wiedza o tym, jak maksymalnie wydłużyć ży
cie auta, może się przydać, szczególnie w obliczu rosnących cen, kłopotów z produkcją
czy unijnego prawa, które od 2035 roku może zakazać rejestrowania aut spalinowych.

D

laczego, choć współczesne auta są bardzo trwałe, opinie na
ten temat są odmienne? Jak
twierdzą mechanicy, są one po
prostu bardziej skomplikowane, dlatego potrzeba fachowej wiedzy oraz
specyficznych umiejętności serwisowych.
Samochody z lat 80. czy 90. nie wymagały
zbyt wiele i przejeżdżały setki tysięcy kilometrów. Nowe też mogą osiągnąć takie przebiegi, jednak trzeba poświęcić znacznie więcej uwagi przy serwisie i wykonać bardziej
złożone naprawy. Są jednak ogólne zasady,
o których właściciele nowych modeli powinni pamiętać. Wtedy niemal każde auto powinno wytrzymać setki tysięcy kilometrów.
– Problemem nowoczesnych samochodów nie jest trwałość, lecz serwis – mówi
Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto Serwis. –
Dawniej auta serwisowało się z podziałem
na benzynowe i diesle. Dziś mamy jeszcze
benzyny z turbo i bez lub z kilkoma rodzajami doładowania. Są też hybrydy, i to
w różnej formie. Każdy silnik jest zupełnie
inny, są też niuanse specyficzne dla jednej
marki czy rodziny silników, które mechanik, a nawet właściciel auta, powinien znać.
Ogólne zasady jednak się nie zmieniają –
podstawowy serwis bez oszczędzania to
przepis na dużą trwałość. Nawet niewielkiego, wysilonego silnika – dodaje ekspert.

pomijając jednak nadwozie. Naprawy
blacharskie, choć możliwe, nie są lubiane przez użytkowników. Korozja to wróg
numer jeden, jeśli chodzi o długoletnią
eksploatację auta. Nawet kiedy trzeba naprawiać zawieszenie, może się okazać, że
z powodu korozji pojawią się problemy.
– Niestety, postępu w dziedzinie zabezpieczenia przeciwko korozji w motoryzacji
nie widać – mówi Adam Lehnort z ProfiAuto Serwis. – Nie można powiedzieć, by było gorzej, bo wiele starych aut skończyło
swój żywot z powodu rdzy. Lepiej jednak
też nie jest. Nowoczesne samochody mają ponadto słaby lakier – zauważa ekspert.
Co więc można zrobić, by zabezpieczyć
samochód na lata i setki tysięcy kilometrów? To, co robili kierowcy z poprzedniego
pokolenia i uważali to za standard. Podstawą jest dobre zabezpieczenie antykorozyjne podwozia i wszelkich zakamarków,
w których mogą gromadzić się woda i brud.
Wciąż dotyczy to niestety głównie aut z Japonii. Niektóre marki oferują taką usługę już
przy zakupie samochodu (zwłaszcza japońskie), ale co kilka lat i tak podwozie powinno zostać poddane rewizji i ewentualnej
powtórce pod kątem jego zabezpieczenia.
Warto też zabezpieczyć lakier, na przykład
folią ochronną, zwłaszcza w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia.

Najważniejsze jest…
nadwozie

Silnik wymaga nie tylko
serwisu

Wbrew pozorom nie silnik czy skrzynia biegów są tymi podzespołami, które mają największy wpływ na trwałość samochodu.
Każdą bowiem część można wymienić,

Współczesne silniki są wytrzymałe i wykonane z mocnych materiałów, jednak
wymagają od swoich właścicieli pewnych nawyków. Kierowcy używający aut
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z doładowaniem muszą pamiętać, że taki motor potrzebuje przynajmniej pięciu
minut od rozruchu na zimno, nim wciśnie
się gaz w podłogę. A jedną–dwie minuty
na ochłonięcie, jeśli pokonaliśmy ostatnie
kilometry z gazem w podłodze.
– Turbosprężarka może mieć ogromną
trwałość, ale jest urządzeniem delikatnym –
wskazuje ekspert ProfiAuto Serwis. – Zadbana wytrzyma bardzo długo. Dbałość
o turbinę to odpowiednie rozgrzewanie
i chłodzenie, a także świeży i wysokiej klasy olej, odporny na wysoką temperaturę.
Ważna jest też odpowiednia lepkość, co
pozwoli mu szybko dotrzeć do newralgicznych punktów – podkreśla Adam Lehnort.
Samochody z doładowaniem, zmiennymi fazami rozrządu i łańcuchem lub kilkoma łańcuchami napędzającymi wałki rozrządu wymagają szczególnej uwagi przy
serwisie olejowym. Należy go wykonywać
częściej, niż zalecają producenci – maksymalnie co 12–15 tys. km, a jeśli samochód
jest eksploatowany na krótkich dystansach
lub intensywnie, to nawet co 10 tys. km
lub raz w roku, niezależnie od przebiegu.
Warto też pamiętać o wymianie filtrów,
świec zapłonowych, pilnowaniu terminów
wymiany pasków rozrządu i osprzętu (kompletu części z tłumikami drgań włącznie).
Nie powinniśmy także zapominać o regularnych przeglądach głowicy i zaworu EGR
pod kątem gromadzenia się nagaru. To cecha jednostek z wtryskiem bezpośrednim,
które co jakiś czas warto z niego oczyścić.
Istnieje obecnie kilka metod niewymagających demontażu, jak na przykład chemia.
Coś niemal nieznanego w prostych jednostkach z lat 90., w nowoczesnym silniku powinno być robione co 50–100 tys. km.
www.profiauto.pl

Nie ignoruj skrzyni biegów!
Szczególnie tych nowoczesnych, skonstruowanych tak, by generowały możliwie najmniejsze opory. Dzisiejsze automaty to o wiele bardziej zaawansowane
konstrukcje niż dawniej. Zmieniają biegi
błyskawicznie, mają wiele przełożeń (nierzadko nawet 8–10), korzystają z trybu „żeglowania” i działają w trybie start&stop. To
przekładnie, które potrafią więcej, lecz są
bardziej wymagające. Manualne też jednak potrzebują opieki.
– Wymiana oleju w skrzyni biegów jest
konieczna, choćby producent auta czy
przekładni temu zaprzeczał – podkreśla
ekspert ProfiAuto Serwis. – Nie ma czegoś
takiego, jak olej na całe życie przekładni,
chyba że krótkie. Nowoczesne skrzynie
manualne nie są tak trwałe jak dawniej,
ale wynika to z braku serwisu, który kiedyś był zalecany. Automaty muszą radzić
sobie z gigantycznym nierzadko momentem obrotowym i mogą wytrzymać dużo
dłużej, jeśli pamiętamy o oleju.
Jak często wymieniać olej w skrzyni biegów? Warto przyjąć ogólne zasady, ponieważ producenci samochodów nie podają
już w zasadzie żadnych. W manualu warto
wymienić olej co 60 tys. km. To samo dotyczy automatów – w tych ze słabszymi silnikami co 60 tys. km, w tych z mocnymi
jednostkami co 30–40 tys. km. W autach
terenowych koniecznie po każdym głębszym brodzeniu w wodzie i częściej, jeśli
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służą jako holowniki przyczep. Są jednak
jeszcze dość specyficzne przekładnie CVT.
– Jeśli przekładnię bezstopniową mamy
w miejskim samochodzie z niezbyt mocnym silnikiem, można ją traktować jak klasyczny automat i wymieniać olej co 40–
60 tys. km – radzi Adam Lehnort. – Jednak
zupełnie inaczej będzie w większym samochodzie z mocnym silnikiem (powyżej
100 KM), którym często jeździmy z dużymi prędkościami, na przykład po autostradzie. W takich przekładniach CVT należy
wymieniać olej co 30 tys. km, czyli niejako
co drugą wymianę oleju w silniku.

Czy są jakieś zalecenia, które wydłużą
trwałość hybryd? Zdecydowanie tak! Dotyczą zarówno hybryd plug-in z możliwością ładowania, jak i klasycznych aut hybrydowych.
Należy przede wszystkim trzymać się zaleceń ogólnych, wymienionych powyżej.
Jednak w hybrydach jeszcze ważniejsza
jest dbałość o układ chłodzenia. Bateria to
newralgiczny element, który może wytrzymać bardzo długo, o ile nie jest regularnie
przegrzewany. Bardzo istotny jest też olej.
Silnik hybrydy włącza się wtedy, kiedy potrzebuje. Nierzadko startuje na zimno i musi
szybko wygenerować pełną moc. Płynność
oleju jest więc kluczowa dla jego trwałości.
Jeśli producent silnika zaleca abstrakcyjnie
niską lepkość, np. 0W-20, to nie jest przesada, a działanie dla dobra silnika. Nie poprawimy, lecz pogorszymy jego trwałość,
stosując inne oleje niż zalecane.
– W hybrydach plug-in istotne jest ładowanie baterii trakcyjnej, które powinno odbywać się możliwie małym prądem
(niska moc). Najkorzystniejsze jest używanie domowego gniazda 230 V. Korzystanie
z ładowarek dla aut elektrycznych może
nieco nadwyrężyć kondycję baterii. Istotna jest też płynna jazda takim samochodem, ponieważ układ przeniesienia napędu nierzadko musi sobie radzić z dużym
momentem obrotowym generowanym
przez dwa czy nawet trzy silniki – podsumowuje ekspert ProfiAuto Serwis.

Właściwy olej to podstawa Profesjonalny serwis,
Ważne jest, by używać olejów (silnikowych
a nie na skróty
czy przekładniowych) zgodnych z zaleceniami producenta. Jest to bardzo istotne
we współczesnych autach, w których nierzadko używa się specyficznych materiałów lub konstrukcji wymagających odpowiednich parametrów oleju.
– Najczęściej powtarzanym pytaniem na
różnych forach czy grupach jest to o markę
i lepkość, a to nie jedyna istotna kwestia –
mówi Adam Lehnort z ProfiAuto Serwis. –
Ważne są też inne paramenty, które producent określa w klasie API czy ACEA. Olej
musi pasować do konstrukcji silnika lub
skrzyni biegów, jego czy jej materiałów,
ale także innych podzespołów, jak układ
wylotowy z filtrem DPF. Lepkość to akurat
mniej istotny parametr, w wielu konstruk-

Eksperci wskazują, że porządny serwis
i naprawy samochodu bez przesadnych
oszczędności to podstawa dużej trwałości.
Jeśli chcemy naprawiać na skróty, prawdopodobnie szybko zemści się to kolejnymi
awariami powodowanymi przez wcześniejsze oszczędności. Dlatego warto wybierać warsztaty, które usuwają nie tylko
usterkę, ale też jej przyczynę, a na koniec
zabezpieczają przed kolejną awarią.

Adam Lehnort
ekspert ProfiAuto
www.profiauto.pl

Targi Automechanika Frankfurt 2022: ZF wspiera elektryfikację rynku części zamiennych
poprzez prezentację zrównoważonych produktów i innowacyjnych usług
Mobilność nowej generacji, rozwijana dzięki pojazdom elektrycznym, autonomicznym i obsługiwanym przez oprogramowanie,
całkowicie odmieni rynek aftermarketowy. Na targach Automechanika firma ZF zaprezentowała nowy asortyment produktów
i innowacyjne koncepcje usług, wspierające warsztaty, dystrybutorów i floty w drodze ku transformacji. Po raz pierwszy
ZF Aftermarket powitało swoich gości w Forum Messe Frankfurt. Efektowny budynek był idealnym miejscem do nawiązywania
kontaktów biznesowych i spotkań z klientami oraz zaprezentowania targowych premier na scenie głównej.
• Z F Aftermarket zaprezentowało pierwsze na rynku części i rozwiązania
serwisowe dla mobilności nowej generacji
• Międzynarodowa premiera płynów do elektrycznych i hybrydowych
układów napędowych podkreśla kompleksowe podejście ZF Aftermarket
do elektromobilności
• ZF jest pionierem zrównoważonego rynku części zamiennych dzięki rozszerzonej
ofercie produktów regenerowanych

hydrokinetyczne, sprzęgła, zaciski hamulcowe i elementy silnika są regenerowane w 22 zakładach i punktach serwisowych w 12 krajach. ZF Aftermarket przekłada to wieloletnie doświadczenie w ofertę asortymentu produktów regenerowanych. „Jednym z naszych najważniejszych celów korporacyjnych jest ochrona środowiska” – mówił Philippe Colpron. „Dlatego
stale pracujemy nad dalszym rozwojem naszej oferty w zakresie części regenerowanych”.
Regeneracja to zrównoważony proces przemysłowy, którego efektem jest jakość, bezpieczeństwo i funkcjonalność dorównujące tym, które oferują nowe części seryjne. Pozwala to
na kilkukrotne wykorzystanie produktów, zapewniając znaczne oszczędności energii i materiałów – w zależności od produktu nawet o 90 procent – w porównaniu z produkcją całkowicie nowej części.
Na targach Automechanika firma ZF Aftermarket skupiła się na znacznie powiększonym asortymencie regenerowanych przekładni kierowniczych do samochodów osobowych i pojazdów
użytkowych. Przekładnie kierownicze TRW zostały wprowadzone do popularnych modeli
pojazdów, takich jak Audi A3, Skoda Octavia, Volkswagen Golf V/VI i Passat. Praktycznie we
wszystkich segmentach samochodów swoją pozycję ugruntowała obecność funkcji elektromechanicznego wspomagania kierownicy. Coraz częściej w ten rodzaj układu kierowniczego
wyposażane są nawet ciężkie SUV-y, limuzyny i samochody dostawcze. W takim przypadku
jednak naprawa samej przekładni kierowniczej nie jest możliwa; zawsze konieczna jest jej
całkowita wymiana. Znacznie poszerzona została również oferta przekładni kierowniczych
WABCO Reman do pojazdów użytkowych, która obecnie obejmuje przekładnie kierownicze
m.in. do samochodów ciężarowych DAF, Iveco, Scania, Renault i Volvo.
Na terenie Forum Messe Frankfurt został przedstawiony unikatowy zakres technologii ZF Aftermarket.
ZF Aftermarket zaznaczyło swoją obecność na targach Automechanika dzięki nowej koncepcji i nowej lokalizacji. Tętniące życiem forum targowe służące nawiązywaniu kontaktów, duża scena główna do prezentacji na żywo i pełny harmonogram sesji szkoleniowych na scenie
warsztatowej dały odwiedzającym szansę na poznanie prezentowanych innowacji i szerokiego zakresu wiedzy specjalistycznej ekspertów ZF Aftermarket.
Philippe Colpron, dyrektor ZF Aftermarket, podkreślił również kluczową rolę możliwości osobistych rozmów z gośćmi. „Wiemy już, że nasze nowości z targów Automechanika były na
ustach wszystkich. Ważniejsze dla nas jest jednak to, że mieliśmy okazję porozmawiać z każdym klientem, który odwiedził nas na targach Automechanika”.

„Po prawie trzech latach lockdownu, w imieniu ZF z przyjemnością ponownie witam naszych
klientów na targach Automechanika. Wreszcie mamy szansę osobiście zaprezentować, jak
wspólnie możemy rozwijać obszar usług w mobilności” – powiedział ze sceny głównej Philippe Colpron, dyrektor dywizji ZF Aftermarket. „Kompleksowe przenikanie branży pojazdów
nowymi funkcjami łączności, oprogramowaniem i napędami elektrycznymi otwiera drogę
do prawdziwej rewolucji na rynku części zamiennych. Wszystkie warsztaty muszą być na to
przygotowane. Wczesne przewidywanie nadchodzących zmian i proaktywne przygotowania to kluczowe czynniki sukcesu dla wszystkich obecnych na tym rynku”.
Podczas targów ZF Aftermarket skupiło się na prezentacji nowych usług i innowacyjnych produktów oraz na przekazywaniu rzetelnej wiedzy, aby otworzyć zupełnie nowy horyzont możliwości dla swoich partnerów.
ZF [pro]Tech stawia na elektryfikację wśród swoich partnerów poprzez innowacyjne
usługi, budując ich zdecydowaną przewagę konkurencyjną.
ZF szacuje, że do 2030 roku ponad połowa wszystkich nowo produkowanych na świecie pojazdów będzie miała napęd czysto elektryczny lub hybrydowy. W związku z tym firma ZF
Aftermarket znacznie wzbogaciła swój cieszący się uznaniem koncept warsztatowy ZF [pro]
Tech o kolejne innowacje, które uzupełniły popularne szkolenia z zakresu wysokiego napięcia.
Obejmują one tematykę z zakresu obsługi e-mobilności, innowacyjne rozwiązania dla warsztatów, a także narzędzia, które pozwolą zakomunikować konsumentom swoje kompetencje w zakresie napraw pojazdów elektrycznych.
ZF znacząco rozszerzyło także asortyment produktów dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
Dotychczasowa oferta, od elementów układu kierowniczego i podwozia firmy LEMFÖRDER dla
modeli VW ID.4 i ID.3, przez amortyzatory SACHS dla BMW i3, po klocki hamulcowe TRW Electric Blue dla Tesli Model S, została uzupełniona o e-płyny – środki smarne do elektrycznych i hybrydowych układów napędowych. Nowe produkty zadebiutowały na targach Automechanika.
W ramach kompleksowego rozwiązania dla e-mobilności ZF Aftermarket wprowadziło płyny do pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
Ponieważ coraz więcej pojazdów elektrycznych i hybrydowych jest serwisowanych lub naprawianych w niezależnych warsztatach, ZF Aftermarket wprowadziło do oferty nowe oleje
o wysokich parametrach: ZF Lifeguard eFluid do przekładni redukcyjnych samochodów elektrycznych, silników elektrycznych i elektroniki siłowej, a także ZF Lifeguard Hybrid do przekładni hybrydowych ZF w samochodach osobowych. Ponieważ moment obrotowy i moc
w elektrycznych układach napędowych są wyższe niż w silnikach spalinowych, nowe e-płyny muszą spełniać najwyższe standardy wydajności i jakości. Jako dostawca rozwiązań dla
rynku OE, ZF może zagwarantować spełnienie tych wysokich wymagań.
ZF Lifeguard eFluid i ZF Lifeguard Hybrid zapewniają najlepszą ochronę i mniejsze zużywanie
się układu napędowego, zwiększoną wydajność oraz optymalną kontrolę temperatury nawet
podczas intensywnego przyspieszania i rekuperacji.
ZF jest pionierem zrównoważonego rynku aftermarketowego dzięki rozszerzonej ofercie produktów regenerowanych.
Firma ZF od ponad 60 lat prowadzi działalność w zakresie przemysłowej regeneracji czę- Na targach Automechanika firma ZF Aftermarket zaprezentowała ofertę regenerowanych
ści i podzespołów do pojazdów. Skrzynie biegów, układy kierownicze, osie, przekładnie przekładni kierowniczych.
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Lider na rynku części zamiennych
dla samochodów osobowych.
Innowacyjne rozwiązania. Jakość OE.
Technologie, na których możesz polegać.
aftermarket.zf.com/pl
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Dlaczego tarcze hamulcowe
w samochodach
hybrydowych korodują?

powstające przy hamowaniu. I o ile producenci samochodów zelektryfikowanych
chwalą się, że klocki i tarcze wytrzymują
przebiegi powyżej 100 tys. km, o tyle elementy te, w szczególności na tylnej osi,
będzie trzeba szybciej wymienić z powoRdza na tarczy hamulcowej pojawia się, du ich małego użytkowania.
ponieważ ten element ma ciągły kontakt
z wilgocią. Nawet w suche dni, gdy wybie- Jak temu zaradzić?
rzemy się na myjnię, możemy zauważyć, Toyota zaleca swoim użytkownikom zmarże po spłukaniu wodą tarcze momentalnie nowanie części energii i dohamowywapokrywają się rudym nalotem, ale zostaje nie, pomimo że bardzo dobrze radzi sobie
on wyczyszczony przez klocki w trakcie ha- układ odzyskiwania energii kinetycznej.
mowania, i tak to się nieprzerwanie dzieje. ADAC opublikował nawet ostrzeżenie, że
W pojazdach hybrydowych i elektrycz- korozja tylnych elementów ciernych w ponych jest jednak trochę inaczej. Tutaj in- jazdach elektrycznych zagrażać może bezżynierowie postarali się, żeby żadna ilość pieczeństwu. Niemiecka organizacja rekoenergii wytwarzana przez samochód nie menduje, żeby najpierw, po zdjęciu nogi
marnowała się i została wykorzystana do z pedału gazu, uruchomił się na moment
ładowania baterii trakcyjnych. Tym samym, system rekuperacji, a w ostatniej fazie hakiedy kierowca puści pedał przyspiesza- mowania docisnąć hamulec. Pozwoli to
nia, pojazd automatycznie przełącza się na odzyskanie energii i przeczyszczenie
w tryb odzyskiwania energii i samochód tarcz z rdzy.
zaczyna zwalniać bez potrzeby naciskania przez kierowcę na pedał hamulca. Taka rekuperacja ogranicza pracę hamulców
i użytkownicy hybryd oraz pojazdów elektrycznych nie muszą ich wykorzystywać
w takim stopniu, jak kierowcy tradycyjnych samochodów. To też sprawia, że żySpora dostępność części na rynku i dowotność tarcz i klocków jest wyższa.
Praktyka jednak pokazuje, że mniej in- świadczenie mechaników sprawiają, że
tensywne korzystanie z hamulców powo- w zasadzie każdą awarię mechaniczną
duje, że na tarczach najpierw pojawia się można usunąć. Kiedy samochód zaczyna
rudy nalot, a później głębsza korozja. Prob- korodować, możesz być pewien, że bęlem w szczególności dotyczy tarcz tylnej dzie drogo, nieopłacalnie, czasochłonosi, ponieważ są tam dużo mniejsze siły nie i auto będzie regularnie odwiedzać

Małe ognisko korozji
wystarczy, żeby mieć
problem z autem. Dlaczego?

blacharza. Nowe auta w większości nie
rdzewieją, a naprawy starych nie mają ekonomicznego uzasadnienia. Pojazd sprawny blacharsko to dla użytkownika w zasadzie kosmetyka, ale tak naprawdę to także
bezpieczeństwo. Skorodowany samochód
nie zapewnia należytej ochrony.

Internauta: „W trakcie
kontroli drogowej
policjant zatrzymał dowód
rejestracyjny, ponieważ
paliła się kontrolka
poduszki powietrznej.
Czy miał takie prawo?”
Zacznijmy od tego, że kierowcy często ignorują zapaloną kontrolkę poduszek. W samochodach nowych właściciele usuwają
tego typu awarie, ale w starszych odwlekają naprawę w czasie lub w ogóle nie naprawiają. W większości przypadków za zapalenie się kontrolki airbag odpowiedzialne
są kostki pod siedzeniami. Znajdują się tam
przyłącza fotela z instalacją samochodową.
To też miejsce, w którym lubi się zbierać
wilgoć, dlatego styki łączy śniedzieją. Stąd
pojawiający się błąd. Elektryk samochodowy za usunięcie awarii skasować może

kilka stów, dlatego kierowcy oszczędzają niezależne. Ze względu na małą popularna naprawach z ich punku widzenia ma- ność hybryd mało jest też serwisów odpoło istotnych.
wiednio wyposażonych i z pracownikami
posiadającymi odpowiednie kompetencje.
Ale czy mają rację?
Mechanik serwisujący hybrydę powinien
Z prawnego punktu widzenia zapalona nie tylko znać się na prądzie, ale i posiadać
kontrolka poduszki powoduje, że nasz uprawnienia sepowskie do 1 kV. Stanowisamochód jest technicznie niesprawny sko w warsztacie musi być odpowiednio
i drogówka ma prawo, a nawet obowią- przygotowane, oznakowane i zabezpiezek zatrzymania dowodu rejestracyjne- czone. Tutaj serwisant ma do czynienia
go. Obecnie kierowcy częściej mogą być z napięciem kilkuset woltów.
przyłapani z niesprawnym autem. Policjant
Owszem, hybryda oparta jest na tradyw trakcie drogowej kontroli ma obowiązek cyjnym silniku spalinowym, ale ceny częspisania wskazań drogomierza. To właś- ści eksploatacyjnych wcale nie muszą
nie przy tej okazji najczęściej odnotowu- odzwierciedlać tego, do czego jesteśmy
ją niesprawne auto i zatrzymują dowód przyzwyczajeni. Tutaj świeca zapłonowa
rejestracyjny.
potrafi być cztery razy droższa.
Samochód hybrydowy wymaga okresowych przeglądów. Zatem tutaj nie zaoszczędzimy na wymianie płynów eksploatacyjnych i filtrów. Co więcej, skrzynie
CVT wymagają częstszej wymiany oleju,
a układ chłodzenia – zadbania o płyn. Jest
on wykorzystywany do chłodzenia baterii.
Pojazdy hybrydowe mają wiele zalet i moZ kolei, kiedy przyjdzie komuś do głowy
gą być panaceum na rosnące ceny paliwa. „po taniości” nabić klimatyzację, to rówTakie auta mają także swoje wady, które są nież będzie musiał liczyć się z większymi
skrupulatnie przemilczane, ale na szczęś- kosztami. Klimatyzacja w pojazdach hycie nie jest ich za wiele.
brydowych i elektrycznych oparta jest na
układzie pompy ciepła. Jej działanie różni
O czym mowa?
się od tego, które znamy z silników spaliPojazdu wyposażonego w napęd hybry- nowych. Olej stosowany w sprężarkach
dowy nie naprawisz w pierwszym lepszym klimatyzacji nie może przewodzić prądu,
serwisie. Z autem na gwarancji każdy pra- dlatego przypadkowy mechanik ze stacją
cownik ASO poradzi sobie bez proble- klimatyzacji także nie ogarnie naszej klimy.
mu. Ale to kosztuje, dlatego po okresie
Powinniśmy się z tym liczyć, decydując
gwarancji kierowcy wybierają warsztaty się na taki samochód.

Hybrydy to same
oszczędności. Ale
czy na pewno?

Przegląd auta na gwarancji
zrobisz w serwisie ProfiAuto
Kierowcy samochodów na gwarancji nie
muszą serwisować pojazdów w ASO – to
nadal nie jest dla wszystkich oczywiste.
Niektórzy importerzy wbrew prawu blokowali klientom taką możliwość. Interwencja
prezesa UOKiK wszystko wyjaśniła.
Prezes UOKiK zakwestionował praktyki
ograniczania uprawnień z tytułu gwarancji wyłącznie z uwagi na fakt dokonywania przeglądów lub serwisów poza ASO.
Należy jednak zaznaczyć, że serwis gwarancyjny w warsztacie niezależnym musi
być dokonywany zgodnie ze standardem
danej marki.

Laski na kierownicę
wracają do łask
Były bardzo popularne w latach 90. minionego wieku. Wówczas samochody nie posiadały jeszcze seryjnych zabezpieczeń.
Za immobilizer czy alarm trzeba było słono dopłacać, jeśli w ogóle producent oferował takie zabezpieczenia.
Obecnie „laska na kierownicę” powraca
do łask. Wszystko za sprawą kradzieży na
walizkę. Kierowcy chcą w ten sposób dodatkowo zabezpieczyć swoją ruchomość.
Taka ochrona może okazać się całkiem
sensowna. Współczesny złodziej to „elektronik”, któremu zależy na czasie. Mechaniczne zabezpieczenie może z powodzeniem odstraszyć intruza, który nie będzie
przygotowany na jego sforsowanie, a jeśli już, to z pewnością kosztować go to będzie więcej czasu, niż zaplanował na całą
operację. Większość zrezygnuje z forsowania takich zabezpieczeń.

Więcej: fb.com/DoradcaProfiAuto
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profistyl życia
Męska kuchnia

Kapuśniak

Czego potrzebujemy
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z włoskiej kapusty
Dominik Duraj, szef kuchni w katowickiej
restauracji Młodnik, potrafi wnieść sporo
fantazji do wydawałoby się nawet tradycyjnej
potrawy. Lubi się bawić smakami i nietypowymi
zestawieniami. Między innymi za to
restauracja Młodnik znalazła się wśród
najlepszych w Polsce i otrzymała
nagrodę „Poland 100 Best
Restaurants 2022”.

Czego potrzebujemy
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Czego potrzebujemy
che)
(składniki na jajko po
Z 1 jajko
Z 0,5 l wody
ego jabłkowego
Z 2 łyżki octu winn
Z sól

Czego potrzebujemy

Duraj w 2015 roku jako jeden z nielicznych został nagrodzony trzema
czapkami przewodnika Gault & Millau oraz nominowany do nagrody
Chef of the Year. W roku 2017 ten sam przewodnik uznał go za Szefa
Roku Polski Południowej.
A oto przykład takiej zabawy ze smakami. Kapuśniak z włoskiej
kapusty made by Duraj.
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(do podania)
nki dojrzewającej
Z kilka plastrów szy
Z oliwa
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Męska kuchnia

Jak robimy
Na oliwie przysmażamy pokrojoną czerwoną cebulę oraz ząbki czosnku. Następnie dorzucamy
poszatkowaną kapustę włoską – smażymy od 2
do 3 minut. Całość podlewamy bulionem i gotujemy do momentu zmięknięcia kapusty oraz cebuli.
Doprawiamy: octem, solą i pieprzem oraz tymiankiem. Na koniec dodajemy passatę pomidorową.
Oczyszczone kurki przysmażamy krótko na oliwie (ok. 3 min), żeby nie były zbyt miękkie i gorzkie. Przyprawiamy solą, pieprzem oraz liśćmi tymianku.

Jak robimy
Do rondelka wlewamy wodę, sól oraz ocet (na
każde 0,5 l wody dajemy 2 łyżki octu winnego
jabłkowego). Całość zagotowujemy. Jajko wbijamy na wrzącą wodę. Gotujemy przez 3 min, aby
żółtko było płynne. Po ugotowaniu jajko płuczemy w zimnej wodzie w celu pozbycia się nadmiaru octu.
Do miski wlewamy kapuśniak. Dodajemy jajko
oraz kurki. Na górę kładziemy kilka plastrów szynki dojrzewającej. Całość skrapiamy oliwą.
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Dlaczego FILTRON
odniósł sukces?

W 1982 roku nikt nie przypuszczał, że założony na zaledwie 13m2 zakład rzemieślniczy w Gostyniu stanie się zalążkiem uznanej
w całej Europie marki filtrów samochodowych, która będzie zatrudniać tysiące pracowników i mieć w swojej ofercie ponad 2700
rodzajów filtrów. Dziś produkty FILTRON są obecne niemal w każdym samochodzie, a sama marka świętuje 40 lat istnienia i ma
powody do dumy.

Amerykański sen
Wszystko się zaczęło od pomysłu na regenerację zużytych filtrów paliwa i oleju do maszyn
rolniczych. „To było ryzyko, ale spróbowałem” – wspomina Piotr Giermaziak, który 40 lat temu wynajął małe pomieszczenie w Gostyniu i otworzył zakład, gdzie samodzielnie produkował pierwsze filtry.
To był klucz do sukcesu. Zapotrzebowanie na filtry okazało się tak duże, że zaledwie po roku od rozpoczęcia działalności musiał zatrudnić nowych pracowników i powiększyć zakład.
W tamtym okresie wszystkie prace były wykonywane ręcznie, począwszy od plisowania bibuły po wytłaczanie metalowych denek do filtrów, co stawiało przed pracownikami spore
wymagania. „Każdy z pracowników musiał być bardzo elastyczny, ponieważ codziennie był
odpowiedzialny za inne zadania” – opowiada Krzysztof Ślusarek, który jest związany z firmą od 34 lat. – „Pod koniec lat 80. jeden pracownik był w stanie wyprodukować ok. 30 filtrów panelowych w ciągu zmiany”. Dla porównania – dziś w tym samym czasie jeden pracownik tworzy ich nawet 360.
Tak duży wzrost efektywności produkcji filtrów był możliwy dzięki inwestycjom w innowacje
i nowe technologie, które od lat wpisują się w główną strategię rozwoju firmy.

FILTRON nie boi się wyzwań
Na początku lat 90. FILTRON sprzedawał już 275 000 filtrów rocznie, co wymagało rozbudowania magazynu i stworzenia Działu Sprzedaży, który pierwotnie składał się tylko z czterech
pracowników oraz jednego samochodu. „Początkowo nasi sprzedawcy na spotkania z klientami jeździli pociągami i tramwajami” – mówi Tadeusz Wojciechowski z Działu Sprzedaży
FILTRON, gdzie pracuje od 31 lat.
Brak floty samochodów dla sprzedawców, która została zakupiona dopiero w 1998 roku, nie
był jedynym problemem, z którym mierzyła się firma w pierwszych latach rozwoju. Mirosław Smektała, związany z marką FILTRON od 26 lat, wspomina, że trudności sprawiała również lokalizacja zakładu produkcyjnego, który znajduje się na wzgórzu. „Zimą samochody dostawcze miały duże problemy z podjechaniem pod górę na oblodzonej nawierzchni, dlatego
surowce zaczęliśmy przewozić za pomocą traktorów. To rozwiązanie okazało się tak dobre,
że stosujemy je do dziś” – opowiada Smektała.
Mimo licznych przeszkód FILTRON był coraz bardziej obecny na rynku i starał się wyróżnić
na tle całej branży filtracyjnej. To właśnie w tym okresie wdrożono system jakości zgodny
z międzynarodowymi normami ISO, stworzono laboratorium, gdzie wykonuje się testy filtrów, i opatentowano pierwszą, oryginalną konstrukcję filtra. Marka FILTRON była również
stale obecna na targach motoryzacyjnych, podczas których nawiązywano cenne współprace
z firmami z całego świata oraz zdobywano wiedzę z obszaru nowych technologii.
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Eksperci od filtracji
Z biegiem lat FILTRON ugruntował swoją pozycję, wyróżniając się szerokimi kompetencjami
w zakresie filtracji. Zakład produkcyjny w Gostyniu to aktualnie jedno z nielicznych miejsc na
świecie, gdzie można od podstaw skonstruować i wyprodukować niemal każdy rodzaj filtra
do samochodów osobowych. Wielu klientów docenia również fakt, że to właśnie tutaj bardzo szybko wdraża się wiele innowacji z branży filtracyjnej, takich jak technologia PROTECT+
w filtrach kabinowych lub technologia bezwypływkowa. „To jedno z najbardziej nowoczesnych rozwiązań, które stosujemy w filtrach powietrza” – tłumaczy Daniel Konieczny, Kierownik Działu Technologii Produkcji. „Technologia bezwypływkowa stosowana w czasie procesu
produkcyjnego minimalizuje ryzyko powstawania na filtrze drobnych cząstek zastygniętego
poliuretanu, który po dostaniu się do układu spalania mógłby doprowadzić do awarii samochodu lub wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy”.
To wszystko nie byłoby możliwe bez obecności ekspertów z technologii produktu, Działu Konstrukcji Wyrobu oraz laboratorium, którzy wspólnymi siłami udoskonalają produkcję
filtrów zgodnie z najnowszymi standardami w branży i dbają o to, aby produkty marki FILTRON były zawsze niezawodne.

Przyszłość pełna możliwości
Obecnie jednym z kluczowych aspektów rozwoju firmy jest automatyzacja procesów produkcyjnych. Kiedyś niemal wszystkie elementy filtra były wykonywane ręcznie, przez co utrzymanie standardów jakości stanowiło duże wyzwanie. Dziś FILTRON każdego roku inwestuje
w nowoczesny park maszynowy i weryfikuje jakość surowców w laboratorium, gdzie aktualnie stosuje się aż 60 metod badawczych. W efekcie wszystkie produkty FILTRON są niezawodne i spełniają najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa.
Przełomowym momentem w historii marki FILTRON było również dołączenie w 2016 roku
do grupy MANN+HUMMEL, która jest światowym liderem w dziedzinie technologii filtracji dla motoryzacji. Umożliwiło to działowi konstrukcji odpowiedzialnemu za markę FILTRON
współpracę ze specjalistami z całego świata w rozwoju technologii filtracji.
To wszystko sprawia, że dziś marka FILTRON po 40 latach może się poszczycić stałym miejscem wśród światowych liderów w dziedzinie filtracji, a przede wszystkim zyskała zaufanie
tysięcy mechaników samochodowych w całej Europie.
www.profiauto.pl
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Uczymy się

1. Rozgrzewka
na skakance

samoobrony

2. Walka z cieniem

Trening został przygotowany przez Annę Krasoń
oraz Tobiasza Witek ze Studia GTS w Katowicach.

Aeroboks to połączenie fitnessu, boksu oraz innych sztuk walki. Trening jest bardzo dyna
miczny, a tempo spalania kalorii wysokie. Wzmacnia mięśnie ramion, tułowia, nóg, rozwija
szybkość oraz zwinność, a także uczy samoobrony.
Trening należy poprzedzić rozgrzewką, podczas której możemy użyć skakanki, powalczyć
z cieniem, czy też wykonać bieg bokserski. Podczas zajęć, w rytm muzyki, na przemian wy
prowadza się przed siebie ciosy bokserskie oraz kopnięcia.
Dodatkowo można używać hantli, aby wzmocnić siłę mięśni ramion. Ważne, aby po zasadni
czej części treningu przejść do wyciszenia oraz rozciągania, co pozwala na wprowadzenie or
ganizmu w stan rozluźnienia i relaksu.
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3. Bieg bokserski

6. Cios sierpowy

4. Pozycja bokserska – z tej pozycji
będziemy wykonywać wszystkie uderzenia

7. Kopnięcie
boczne

5. Cios prosty
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ZESTAWY MICRO-V
Z POMPĄ
WODNĄ

ZESTAWY
E-START ™ MICRO-V®
PŁYNNIEJSZA DROGA
NAPRZÓD

Zapobiegaj awariom, takim jak nagła utrata wspomagania układu kierowniczego lub usterka paskowego układu napędowego: wymieniaj
pompę wodną wraz z paskiem Micro-V® i częściami metalowymi. Jeżeli pompa wodna jest jednym z elementów napędu paska pomocniczego, należy wymienić ją wraz z pozostałymi częściami układu.
Zestaw Micro-V® z pompą wodną to wygoda i jakość w jednym pudełku.
Co więcej, wymiana wszystkich części układu napędu paska pomocniczego wraz z pompą wodną jest bardziej efektywna i zapobiega
kosztownym reklamacjom. Kierowca samochodu jest bezpieczniejszy na drodze i nie musi oddawać auta do ponownej naprawy w przypadku awarii pompy wodnej tuż po instalacji nowego paska i napinacza.
TWOJE KORZYŚCI
yy Części wysokiej jakości od marki, której ufasz
yy Brak kosztownych reklamacji
yy Możliwość zamówienia tylko jednego produktu
yy Lepsza obsługa klienta

ROZWIĄZANIA DLA OBECNYCH I PRZYSZŁYCH HYBRYD
Firma Gates współpracuje z największymi producentami samochodów na świecie,
aby opracować bardziej efektywne sposoby spalania paliwa dla redukcji emisji CO2
oraz innych szkodliwych substancji.

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA WARSZTATU, CZYLI ASORTYMENT
SPECJALISTYCZNYCH ZESTAWÓW
Montaż nowego paska na elementach metalowych, których cykl eksploatacji dobiegł końca, nie jest dobrym pomysłem. W tym przypadku okres eksploatacji nowego paska ulegnie znacznemu skróceniu. Najlepszym długoterminowym rozwiązaniem zarówno dla układu napędu paska synchronicznego, jak i pomocniczego jest jednoczesna wymiana wszystkich części eksploatacyjnych.
Aby ułatwić pracę mechanikom, firma Gates oferuje różne rodzaje zestawów zawierających wszystkie niezbędne
komponenty do kompleksowej naprawy układu.
Odkryj nasz asortyment zestawów:
yy Zestawy rozrządu
yy Zestawy rozrządu z pompą wodną
yy Zestawy rozrządu z pompą wodną i termostatem
yy Zestawy Micro-V®
JAK POZNAĆ, CZY POMPA WODNA WYMAGA WYMIANY
Pompa wodna jest sercem układu chłodzenia silnika. Dlatego najlepiej zapobiegać awariom poprzez weryfikację
i wymianę pompy wodnej podczas serwisu paskowego układu napędowego. Czytaj więcej o weryfikacji i diagnostyce pompy wodnej.
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PASKI I ZESTAWY GATES® E-START™ MICRO-V®:
NAJNOWSZA I NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
OE DLA TWOJEGO POJAZDU
Gates to marka, która stoi za rozwiązaniami technologicznymi zapewniającymi
redukcję zużycia paliwa oraz emisji spalin. Jednym z nich jest napędzany paskiem
układ rozrusznik — generator (BSG). Umożliwia on wyłączenie silnika na czerwonym
świetle, na przykład przed ponownym szybkim i płynnym uruchomieniem,
gdy potrzebne jest przyspieszenie. Moduły BSG odzyskują energię podczas
hamowania, służą jako generatory do ładowania baterii i zapewniają dodatkowe
zwiększenie mocy. Taka siła i wszechstronność wymaga specjalnego rodzaju paska.
Pasek Gates E-Start™ Micro-V® wytycza nową drogę.

DOSTĘPNA DLA

DOSTĘPNA W

GATESTECHZONE.COM

APLIKACJA GATES AUTOMOTIVE CATALOGUE APP

© GATES 2022 — Wszelkie prawa zastrzeżone.

profistyl życia
męskie gadżety

Winyl

profistyl życia
męskie gadżety

znowu w modzie

Po zachłyśnięciu się
płytą CD coraz więcej
melomanów wraca do
słuchania muzyki na
płytach winylowych. Skąd
się bierze ich fenomen?
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profistyl życia
męskie gadżety
Nie tylko nostalgiczni melomani, ale coraz częściej młodzi ludzie sięgają po „staromodne” odtwarzacze płyt winylowych.
Nie jest to tylko przelotna moda. Formaty cyfrowe muszą być kompresowane,
aby można je było zmieścić na CD lub
przesyłać w serwisach streamingowych.

profistyl życia
męskie gadżety
Utwory tracą przez to część wierności nagrania, do słuchacza nie docierają dźwięki, które powstały w studiu nagraniowym. Dla większości ludzi nie ma
to znaczenia, ale dla melomanów ma.
Cały proces puszczania muzyki z czarnych płyt często przybiera formę rytuału,

a ich przechowywanie, pielęgnacja i konserwacja urastają niemalże do rangi religii. Dlatego winyl staje się wyborem nie
tylko osób poszukujących odmiennego
brzmienia, ale również tych, które pragną obcować z muzyką w szczególny sposób i chłonąć każdy dźwięk.

Oto kilka modeli gramofonów z różnych półek cenowych.
AUDIO TECHNICA AT-LP3 Czarny
Cena: 1119 zł

Urządzenie zapewnia korzystanie z szeroko stosowanych wkładek: MM i MC za sprawą uniwersalnej głowicy AT-HS3 oraz przedwzmacniacza
gramofonowego, który dodatkowo pozwala na
podpięcie urządzenia do systemu stereo. Atrakcyjności produktowi dodaje również korzystna
cena w stosunku do jakości.

TEAC TN-400BT Orzech

doceni możliwość cyfrowego archiwizowania utworów bezpośrednio na kompuCena: 2269 zł
terze PC. Wystarczy użyć wyjścia na USB,
Producent zadbał o zachowanie satysfak- aby przenieść na sprzęt nagrania w wysocjonującej stabilności dźwięku przy różnych kiej rozdzielczości.
prędkościach na minutę. Głównym elemen� Sterowanie: Ręczne
tem gramofonu jest silnik prądu stałego,
który bezpośrednio uaktywnia aluminiowy � Typ napędu: Napęd paskowy
talerz. Ta okrągła część to model odlewany
� Prędkość obrotowa [RPM]: 331/3, 45, 78
ciśnieniowo, napędzany z wykorzystaniem
gumowego paska. Wielu użytkowników � Przedwzmacniacz: Tak

� Sterowanie: Automatyczne
� Typ napędu: Napęd paskowy
� Prędkość obrotowa [RPM]: 331/3, 45
� Przedwzmacniacz: Tak

Denon DP-300F (czarny)

Gramofon Pioneer DJ PLX-1000

Cena: 1499 zł

Do jego stworzenia została wykorzystana zaawansowana
technologia odlewania aluminium, dzięki czemu można
go pochwalić za trwałość oraz staranne wykonanie. Z myślą o ochronie kosztownych elementów przed zanieczyszczeniami gramofon posiada osłonę przeciwpyłową.
Ze względu na pełne zmechanizowanie urządzenia wykonuje ono samodzielnie większość funkcji, m.in. włącza silnik oraz
rozpoczyna odtwarzanie albumu, co znacznie ułatwia użytkowanie.

Cena: 3799 zł

Klasyka w nowoczesnym wydaniu, która została zaprojektowana specjalnie do stanowiska DJ-skiego, tak by szybka reakcja urządzenia pozwalała na płynne modyfikowanie
tempa poszczególnych utworów. Wybór
kilku poziomów prędkości pracy urządzenia pozwala modyfikować kontrolę tempa do nawet ±50 proc.
� Sterowanie: Ręczne

� Sterowanie: Automatyczne

� Typ napędu: Bezpośredni

� Typ napędu: Napęd paskowy

� Prędkość obrotowa [RPM]: 331/3, 45

� Prędkość obrotowa [RPM]: 331/3, 45

� Przedwzmacniacz: Nie

� Przedwzmacniacz: Tak
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Gotowi na hybrydy!

Uwaga: wysokie napięcie!

Problemem może być także kompatybilność z instalacją elektryczną –
systemy elektryczne, włącznie z silnikiem elektrycznym, są w wielu
konstrukcjach zintegrowane ze skrzynią biegów i zanurzone w oleju
przekładniowym. Użycie niewłaściwego oleju może zwiększać ryzyko
występowania krótkich spięć i awarii systemu elektrycznego. Dodatkowo w warunkach jazdy miejskiej, podczas której silnik spalinowy auta
hybrydowego działa z przerwami, temperatura robocza oleju może być
nawet o 40⁰C niższa niż w pojeździe konwencjonalnym.

Rynek pojazdów hybrydowych będzie rozwijał się coraz szybciej. Takie modele wprowadzają już
wszyscy liczący się producenci samochodów osobowych. Nowy układ napędowy stawia przed
olejem silnikowym nowe wyzwania. Produkty Castrol są gotowe im sprostać.
Dziś niemal każdy ważny producent samochodów ma w swojej ofercie samochody hybrydowe.
Eksperci przewidują, że w 2025 r. 1 na 6 samochodów na świecie będzie miał taki właśnie napęd.
Europa pójdzie pod tym względem jeszcze dalej – tu co czwarty samochód będzie hybrydą.

Bliżej limitu

W porównaniu z tradycyjnymi silnikami silniki w systemach hybrydowych pracują dłużej w warunkach większego wysilenia, to znaczy przy
wyższym odsetku swojej mocy maksymalnej. Większe obciążenia są
też przenoszone na układ napędowy. Zwiększony moment obrotowy
i działanie inteligentnych systemów układu napędowego mogą powodować osiąganie nawet dwukrotnie większych prędkości obrotowych w skrzyni biegów.

Czym jest hybryda?

Odpowiedź Castrol

Układ napędowy samochodu hybrydowego łączy silnik spalinowy z jednostką elektryczną. W niektórych hybrydach mały silnik elektryczny zapewnia jedynie doładowanie dla silnika tradycyjnego. Inne wyposażone są w silnik elektryczny o dużej mocy, zdolny samodzielnie napędzać
pojazd. Systemy elektryczne pozwalają na stosowanie mniejszych i bardziej wydajnych silników spalinowych. Dzięki temu pojazdy hybrydowe mogą cechować się niższą emisją i większą oszczędnością paliwa.

Oleje Castrol EDGE z technologią Fluid TITANIUM zmieniają swoje właściwości i pod dużymi obciążeniami stają się silniejsze, by skutecznie izolować od siebie powierzchnie metalowe i zmniejszać tarcie, które obniża
osiągi pojazdu. Dzięki temu kierowcy pojazdów hybrydowych mogą z ufnością korzystać z pełnych osiągów swoich silników. Z kolei oleje Castrol
MAGNATEC STOP-START dzięki unikalnej technologii DUALOCK zamykają
się na powierzchni, tworząc mocne pole siłowe i w ten sposób chroniąc
przed zagrożeniami specyficznymi dla systemów hybrydowych – nawet w niskich temperaturach roboczych. Olej ten nawet o 50 proc.* obniża zużycie mechaniczne silnika zarówno w fazie rozgrzewania silnika,
jak i jego restartów. By chronić układy napędowe, oleje Castrol TRANSMAX z technologią Smooth Drive™ przeszły testy w systemach hybrydowych. Oleje te zawierają aktywne molekuły kontrolne, które wywołują niską przewodniość elektryczną i w ten sposób pomagają utrzymać
pierwotną lepkość oleju nawet w warunkach bardzo dużych naprężeń.
Ponadto zapobiegają one pienieniu się środka smarnego i w ten sposób
chronią najważniejsze elementy skrzyni biegów.

Produkty testowane w pojazdach hybrydowych

Firma Castrol, wykorzystując samochód Toyota Prius, przebadała linie
środków smarnych Castrol EDGE i Castrol MAGNATEC STOP-START w warunkach zmodyfikowanego, 24-godzinnego testu NYCC (New York City Cycle – cykl jazdy miejskiej w Nowym Jorku), aby mieć pewność, że
nasze produkty są testowane w zastosowaniach z prawdziwą technologią hybrydową. Cykl testowy został powtórzony 120 razy w ciągu 24 godzin. W każdym cyklu silnik jest wyłączany i restartowany ponad 10 razy, co w sumie składa się na ponad 1200 wydarzeń stop-start w trakcie
całego testu. Castrol dodatkowo rozbudował ten test i utrudnił jego warunki, poszerzając cykl o osiąganie mocy maksymalnej i jazdę ze stałą
wysoką prędkością. Dzięki temu oleje Castrol EDGE i MAGNATEC STOP-START mogą nosić oznaczenia „testowane w hybrydach” i „nadające
się do silników hybrydowych”.

Wysokie obroty

Specyfika tych silników stawia przed olejem kilka wyzwań. Pierwszym
z nich jest szybkie rozpędzanie silnika do wysokich obrotów. Tempo
wzrostu prędkości obrotowej może być nawet ok. 10 razy większe niż
w samochodach konwencjonalnych. Kolejnym wyzwaniem jest dziesięciokrotnie częstsze wyłączanie i ponowne włączanie silnika – liczba takich zdarzeń może przekraczać 500 tys.
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Madera –

profistyl życia
Madera

Mówią o niej rajska wyspa w sercu Europy. Madera to jeden
z najbardziej urokliwych zakątków Europy na Oceanie Atlantyckim,
należący do Portugalii. Ze względu na panujący klimat jest
nazywana wyspą wiecznej wiosny. Przez cały rok przyciąga
turystów malowniczymi widokami oraz tropikalną roślinnością.
Niewątpliwie jest to świetne miejsce dla osób lubiących
piesze wędrówki oraz chcących aktywnie spędzić czas wolny.
O podróżowaniu po Maderze opowiada Natalia Majchrowska.

wyspa wiecznej wiosny
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O Maderze wiedziałam niewiele. Wybór tego kierunku podróży nastąpił pod wpływem impulsu. Szukając miejsca na wypoczynek, przeglądałam głównie oferty wyjazdów na wyspy położone w Europie. Zależało mi na miejscu, gdzie niekoniecznie
oddam się kąpielom słonecznym, ale znajdę atrakcje na aktywny wypoczynek, podziwiając przy tym piękne widoki. Madera okazała się strzałem w dziesiątkę.

Spacer w chmurach

Jak podróżować
Madera jest wyspą wulkaniczną, głównie górzystą. Dlatego
większość tras biegnie przez wydrążone w skałach tunele, które mogą ciągnąć się nawet kilkanaście kilometrów. Dodatkowo
dojazd do pobliskich miejscowości wiąże się z pokonaniem długich serpentyn (szczególnie na północy).
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Jeśli decydujemy się na wyjazd, warto pomyśleć o wynajmie samochodu, będąc jeszcze w Polsce. Transport publiczny nie dociera
do wszystkich miejsc, ponadto wiąże się z przesiadkami i długim czasem spędzanym w autobusie, co dla turysty jest mało komfortowe.
Z wynajętym samochodem w zasadzie z mapą w ręku możemy w przeciągu dziesięciu dni dotrzeć do najpiękniejszych i najciekawszych zakątków wyspy.

www.profiauto.pl

Centralna i północna części Madery to przede wszystkim tereny idealne na piesze wycieczki.
Na terenie Parque Natural de Madeira rozciągają się liczne
szczyty górskie, do których droga wiedzie przez malownicze
lasy, głębokie wąwozy i strome wzniesienia. Trasa, w zależności od trudności szlaku, może być łatwa lub bardziej wymagająca, ale czego się nie robi dla pięknych widoków.
Wybierając się na trasy trekkingowe, pamiętajmy o odpowiednim obuwiu oraz kurtce, gdyż pogoda na Maderze jest zmienna.
Temperatura może niespodziewanie spaść o kilkanaście stopni
i nagle przywita nas deszcz.
W wyższych partiach możemy doświadczyć niesamowitego widoku zatapiania się szczytów górskich w falach chmur, podczas
gdy kilkaset metrów niżej rozlewa się nad oceanem słoneczny żar.
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Jedną z najpopularniejszych atrakcji dla turystów są lewady –
kanały irygacyjne wykute w zboczach górskich, które używane
są do transportu wody deszczowej z północy na południe wyspy. Część ścieżek biegnących wzdłuż lewad wykorzystywana
jest dodatkowo w celach turystycznych jako szlaki, które prowadzą do wyższych pasm górskich. Jedną z najczęściej odwiedzanych jest Levada do Furado.
Na Maderze znajduje się jeden z najwyższych klifów w Europie – Cabo Girao usytuowany 589 m powyżej poziomu oceanu. Jest to jeden z punktów widokowych najczęściej odwiedzanych przez turystów z uwagi na szklaną podłogę, która
wystaje poza krawędź urwiska. Sama miałam problem, aby
w pierwszych sekundach stanąć na niej swobodnie i spojrzeć w dół. To niewątpliwie atrakcja dla osób lubiących poczuć dreszczyk emocji.
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Atrakcje w stolicy
Nie sposób przejść obojętnie obok pięknej roślinności, którą kusi Madera przez cały rok. W stolicy – Funchal – znajdują
się aż trzy ogrody botaniczne – Jardim Botanico, Quinta do Palheiro Ferreiro (malowniczo położone ogrody na poziomie około 500 m n.p.m.) oraz tropikalny Monte Palace Tropical Garden
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usytuowany na wzgórzu Monte, na które można wjechać koleją linową, podziwiając przy tym panoramę miasta.
W Funchal warto odwiedzić stare miasto słynące z wąskich,
brukowanych uliczek zamieszkanych przez rybaków. To tutaj
drzwi domostw zostały pomalowane w ramach artystycznego
projektu, który miał ożywić dzielnicę. Przez moment możemy
się poczuć jak w galerii sztuki pod gołym niebem. W pobliżu

www.profiauto.pl

starej dzielnicy znajduje się targowisko w postaci dwupiętrowej hali z otwartym dziedzińcem w środku, na którym można
kupić smaczne owoce i warzywa, przyprawy, sadzonki, a także
świeże owoce morza i ryby.
Każdy, kto odwiedzi Maderę, powinien spróbować tutejszych
owoców, takich jak: figi, marakuja, mango, owoce monstery czy
banany, których plantacje zwane fajãs (wykute w skałach tara-

83

	Natalia Majchrowska

sy obsadzone krzewami bananowców) rozciągają się od południa po północno-zachodnią część wyspy.
W Funchal przez cały rok odbywają się różnego rodzaju imprezy – festyny i zabawy z okazji przypadających świąt, np. Festiwal
Kwiatów, Festiwal Wina, Festiwal Atlantic oraz Madeira Nature Festival. Miasto warto odwiedzić również w okresie świąt Bożego Narodzenia, kiedy na ulicach pojawiają się liczne iluminacje świetlne.
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Cewka zapłonowa

– Hella podpowiada

Układ zapłonowy to, pomijając sterowanie (czy to elektroniczne, czy mechaniczne), przede wszystkim świece zapłonowe, przewody zapłonowe (jeśli jest to konstrukcja z przewodami) oraz cewka lub cewki zapłonowe. Niesprawność każdego z tych elementów układu niesie za sobą ryzyko poważnych uszkodzeń silnika, jego osprzętu a niejednokrotnie
może doprowadzić nawet do pożaru pojazdu.
W skrócie przybliżymy nieco zagadnienia niedomagania układu zapłonowego związane z jego sercem, czyli cewką. Bez niej silnik się nie uruchomi, a niesprawna przysparza wielu kłopotów. Przyjrzyjmy się zatem najczęściej występującym objawom awarii cewki zapłonowej:
yy Trudności z uruchomieniem silnika. Może to oznaczać niesprawność tylko w części układu zapłonowego – w tym przypadku jednej lub kilku cewek, jako że o niej mówimy.

Gdy diagnoza wykaże awarię cewki zapłonowej warto, żeby wymieniane elementy były
wysokiej jakości. Dobra cewka powinna gwarantować mocną i powtarzalną iskrę co pozwala na utrzymanie optymalnego procesu spalania oraz wysokich osiągów silnika. Powinna być odporna na drgania, agresywne środowisko (wilgoć w połączeniu z olejami czy
innymi płynami), a jej styki odporne na utlenianie się.
Mając na uwadze konsekwencje związane z nieprawidłową pracą cewki, warto dokonywać regularnie przeglądu układu zapłonowego, a w razie konieczności wymiany cewki
wybrać tą od renomowanego producenta, co w perspektywie czasu pozwoli zaoszczędzić pieniądze.

yy Nierównomierność pracy silnika na biegu jałowym.
Jeżeli jedna lub więcej cewek, lub jej/ich terminale są niesprawne, może to doprowadzać do zauważalnej niestabilności biegu jałowego.
yy Przerwy w zapłonie – wypadanie zapłonów. Silnik, który
szarpie, wpada w wyczuwalne wibracje lub wykazuje inne nieprawidłowości z przebiegiem procesu spalania, może mieć uszkodzoną cewkę zapłonową.
yy Backfiring (backfire) – strzelanie do kolektora ssącego. Niezwykle groźne zjawisko, często występujące w samochodach zasilanych LPG, jednak dochodzi do niego również w samochodach bez takiej instalacji.
Objawia się głośną, niekontrolowaną eksplozją w kolektorze ssącym, która może go jednocześnie zniszczyć oraz elementy tam się znajdujące (np. czujnik MAP
czy przepływomierz).
yy Zwiększone zużycie paliwa. Jest naturalną konsekwencją niepoprawnie działającego układu zapłonowego. Jeżeli silnik nie osiąga dostatecznej
mocy, wówczas kierowca lub sterownik silnika próbuje to zrekompensować większą dawką paliwa, co objawia się większym średnim jego zużyciem.

Chwila oddechu
Do regeneracji sił po górskich spacerach i wycieczkach najlepsza będzie kąpiel w naturalnych basenach utworzonych na
oceanie w miejscowości Seixal na północy wyspy lub w Porto
Moniz, w którym znajduje się kompleks rekreacyjny z przebieralnią i restauracją.
Jeśli planujemy zasmakować tradycyjnych specjałów, to należą do nich wino madera, słodkie ciasto korzenne (pieczone tylko na specjalne okazje) oraz popularny trunek – poncha. Jest
to napój alkoholowy na bazie rumu z trzciny cukrowej z dodatkiem świeżego soku z owoców (najczęściej z marakui), cytryny,
dosładzany miodem. Poncha serwowana jest praktycznie w każdej restauracji lub tawernie.
Planując wycieczkę zorganizowaną, można wybrać się na
przejażdżkę jeepem po maderskich zakątkach z lokalnym prze-
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wodnikiem. Mamy wtedy do wyboru zachodnią lub wschodnią część wyspy. Podczas wyprawy zwiedzimy bardziej dziewicze zakątki, gdzie zwykłą osobówką możemy po prostu nie
wjechać. Koszt wycieczki nie jest mały, ale warto, gdyż zainwestowane pieniądze na pewno zwrócą się w postaci niezapomnianych wrażeń.

Natalia
Majchrowska
starszy specjalista
ds. marketingu Moto-Profil
www.profiauto.pl
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Potrzeba

matką wynalazków
Coroczne targi Inter Auto odbyły się w tym roku 3 września w Bożej Woli koło No
wego Dworu Mazowieckiego. Ich organizatorem jest firma Inter Auto, która w ten
sposób poinformowała klientów o oficjalnym otwarciu nowego, czwartego już
sklepu swojej sieci.

D

laczego Nowy Dwór Mazowiecki? Ponieważ na tym
rynku nas nie było, a widzieliśmy w nim duży potencjał.
Zdecydowaliśmy się na rywalizację z silną konkurencją. Przez ponad pół roku analizowaliśmy dane z lokalnego rynku motoryzacyjnego, szukaliśmy
dobrej lokalizacji. W końcu zdecydowaliśmy się na świetnie położony obiekt o powierzchni 600 m kw. Menedżerem nowego oddziału jest Tomek, który awansował
ze stanowiska przedstawiciela handlowego w Pułtusku – wyjaśnia Sławomir Gogolewski, prezes Inter Auto.
Przygoda właściciela Inter Auto z motoryzacją zaczęła się 24 lata temu właśnie od sklepu w Pułtusku. Jak to często
bywa w takich sytuacjach, potrzeba jest

matką wynalazków. – Kupiłem Fiata Ritmo
i ciągle pojawiały się problemy z dostępnością części do niego. Miałem wykształcenie w dziedzinie motoryzacji, więc postanowiłem otworzyć sklep z częściami.
Wynająłem lokal o powierzchni 65 m kw.
i zacząłem sprzedawać części. Przez dwa

lata pracował tam mój brat Krzysztof, potem zacząłem zatrudniać kolejne osoby.
Przez dziewięć lat sklep funkcjonował
w tym miejscu, a potem kupiłem nieruchomość o powierzchni 600 m kw. i tam
się przenieśliśmy. Znacznie rozszerzyliśmy
działalność, między innymi o regenera-

Targi Inter Auto

cję wtryskiwaczy czy montaż szyb – dodaje właściciel.
Na tym jednak nie poprzestał, nadal intensywnie inwestował. W 2000 roku otworzył filię w Makowie Mazowieckim. Na
początku był to niewielki budynek o powierzchni 40 m kw., po dwóch latach kupił nieruchomość o powierzchni 600 m
kw. – Mieliśmy w tym miejscu kilku dobrych kontrahentów, więc zdecydowałem
się wejść na ten rynek. Prowadzeniem oddziału zajmował się Paweł, który jest obecnie dyrektorem handlowym firmy – wyjaśnia pan Sławomir.
Rok 2017 to kolejna inwestycja, tym razem w Przasnyszu. – Pomyślałem, że skoro
udało mi się w dwóch miejscach, to dlaczego nie zainwestować w kolejne. Zaczęliśmy od 50 m kw., teraz wynajmujemy jeszcze 150 m kw.
Inter Auto zatrudnia obecnie 38 osób. –
To nasza załoga stoi za wszystkimi sukcesami firmy, za jej rozwojem. Mam zgrany
zespół, który ciągle chce się rozwijać i nie
osiada na laurach – mówi właściciel. Nie
ukrywa, że ten sukces był możliwy także
dzięki współpracy z ProfiAuto, a wcześniej z Moto-Profilem. – Znana marka ułatwia promocję. Dostajemy także mocne
wsparcie szkoleniowe, marketingowe, logistyczne.
Żona pana Sławomira nie jest związana z branżą motoryzacyjną. Córka, która studiuje logopedię, zajmuje się także
promowaniem firmy w mediach społecznościowych.
Pan Sławomir poza pracą znajduje także
czas na swoją pasję – motocykle. W tym
roku z kolegami przejechał już na swoim BMW GS Grecję i Norwegię. Razem
z firmą Inter Auto angażuje się również
w liczne wydarzenia charytatywne, przygotowując stoiska oraz uczestnicząc w licytacjach.

Sławomir Gogolewski, prezes Inter Auto
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Pułtusk

Maków Mazowiecki

Przasnysz

Boża Wola
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Zapewniamy

wysoki standard
Warsztat samochodowy ProfiAuto Serwis Dojlidy wiele lat temu postawił na
obsługę marek premium: Audi, BMW, Mercedes, Porsche, i dziś stał się liderem
w tym segmencie nie tylko na lokalnym rynku.

M

amy wielu klientów nie
tylko z Białegostoku, ale
również z okolicznych
miejscowości. Pewnie wynika to z tego, że staramy
się zapewnić standardy jeszcze lepsze
niż w Autoryzowanych Stacjach Obsługi,
więc klienci przyjeżdżają do nas – wyjaśnia Maciej Borkowski, który razem z Pawłem Banachowskim prowadzi serwis od
2005 roku.

– Na początku obsługiwaliśmy wszystkie marki. Z czasem zrozumieliśmy, że
kluczem do sukcesu jest specjalizacja
w trzech-czterech. Wiąże się to z zakupem niezbędnych narzędzi i sprzętu przeznaczonych do konkretnej marki
oraz z wyszkoleniem załogi. Szybko okazało się, że była to dobra strategia – rynek aut luksusowych rośnie szybciej niż
popularnych modeli, jest bardziej odporny na wahania koniunktury gospodar-

czej. Wysoka jest też rentowność – wyjaśnia Borkowski.
W tej chwili serwis dysponuje sześcioma stanowiskami, w tym czterema z podnośnikami. Zatrudnia czterech wysoko
wykwalifikowanych specjalistów. Panowie podzielili się zadaniami w ten sposób, że Maciej Borkowski odpowiada
za logistykę, marketing, administrację,
a Paweł Banachowski za funkcjonowanie serwisu.
Warsztat jest partnerem sieci ProfiAuto Serwis, która zrzesza profesjonalne
autoserwisy z całej Polski. Specjalizuje się
w mechanice pojazdowej, naprawie silników, komputerowej diagnostyce, naprawie układów kierowniczych oraz wymianie filtrów, oleju, klocków hamulcowych.
Początkowo warsztat mieścił się w lokalu o powierzchni ok. 100 m kw. i miał

dwa stanowiska. Po pięciu latach rozszerzył się do 300 m kw., a dziś ma prawie
600 m kw. Jest w nim, oprócz części serwisowej, magazyn, pomieszczenie socjalne, poczekalnia dla klientów.
– Myślimy nad dalszym rozwojem.
Chcemy powiększyć warsztat, bo robi się
ciasno, otworzyć sklep z częściami motoryzacyjnymi. Rozglądamy się za działką in-

westycyjną – ujawnia Maciej Borkowski.
Prywatnie pan Paweł poświęca czas
głównie rodzinie – ma żonę i dwójkę
dzieci. Pan Maciej jest nadal singlem i jego miłością są motocykle. Ma ich sześć:
trzy zabytkowe Hondy z lat 1968–78, dwa
Harleye i Triumpha. – Lubię jeździć na motocyklach, ale frajdę sprawia mi też dłubanie przy nich – nie ukrywa.

Od lewej: Paweł Banachowski i Maciej Borkowski
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lista naszych partnerów
DOLNOŚLĄSKIE
Bielawa AUTO EXPERT Parkowa 14, 78 264 10 20, expert‑24.pl
Bogatynia REMI Aleja Żytawska 29, 797 761 982, remi24.eu
Bolesławiec REMI Masarska 1e, 505 442 446, remi24.eu
Dzierżoniów AUTO EXPERT Świdnicka 38, 74 830 19 52,
expert‑24.pl
Głogów AUTO CZĘŚCI LIPIEC Kościuszki 16, 76 834 06 46,
auto‑czesci‑lipiec.pl
Jelenia Góra PROFI 4 CARS Jana Sobieskiego 47, 75 61 05 487,
profi4cars.pl
Kąty Wrocławskie CAR ZONE 1 Maja 90, 531 322 547,
carzone.pl
Legnica TM PARTS Ogrodowa 1, 501 442 789, tmparts.pl
Lubań REMI Dąbrowskiego 39, 513 606 300, remi24.eu
Lubin KOT‑ CAR Bolesławiecka 1, 76 746 09 10,
czescisamochodowe.lubin.pl
Milicz AUTO-MAR Marek Płókarz Piłsudskiego 5A/4,
513 100 053, auto‑mar.pl
Oleśnica AUTO MIX Rzemieślnicza 11a, 71 398 59 51, automixsc.pl
Oława AUTO KOMFORT BIS Łagodna 16, 512 283 660,
autokomfortbis.pl
Polkowice MOTO RABAT Dąbrowskiego 1i, 531 287 919
Siechnice AUTO‑CENTRUM Opolska 30, 571 808 543,
autocentrum‑matusiewicz.pl
Strzelin AUTO‑CENTRUM Dzierżoniowska 16c, 71 782 86 31,
autocentrum‑matusiewicz.pl
AUTO‑CENTRUM Kopernika 13, 71 786 41 36,
autocentrum‑matusiewicz.pl
Syców AUTO-MAR Marek Płókarz Mickiewicza 25,
515 142 837, auto‑mar.pl
Świdnica AUTO‑CENTRUM Kliczkowska 35, 74 852 34 26,
autocentrum‑matusiewicz.pl
Trzebnica PHU AUTOCRAFT Milicka 31, 71 387 02 66,
autocraft.net.pl
Twardogóra AUTO-MAR Marek Płókarz
Leśna 1, 517 191 291, auto‑mar.pl
Wałbrzych TM PARTS Skarżyska 4, 507 230 383, tmparts.pl
Wrocław CAR‑ZONE Rogowska 147, 71 357 69 02, 88 898 97 77,
car‑zone.pl
Zgorzelec REMI Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8e,
75 721 00 51, remi24.eu
Złotoryja SIEMIENIEC Legnicka 1, 76 878 19 50, 66 863 61 99,
siemieniec‑zlotoryja.pl
kujawsko ‑ pomorskie
Brodnica AUTO COMPLEX Wybickiego 3, 56 649 87 69,
autocomplex.eu
Chełmno ARMAR Łunawska 2, 56 686 96 56, phuarmar.pl
Chełmża auto ‑ mar Sienkiewicza 5, 56 675 26 73,
auto‑mar.com.pl
Grudziądz MOTO JACK Szosa Toruńska 13/15, 564644992
Inowrocław EURO‑HURT Stanisława Kiełbasiewicza 9A,
52 353 03 41, eurohurt.eu
Janikowo EURO‑HURT Klonowa 1c, 52 302 01 00, eurohurt.eu
Mogilno EURO-HURT Powstańców Wielkopolskich 44, eurohurt.eu
Świecie ARMAR Cukrowników 3, 72 663 10 00, phuarmar.pl
Toruń auto-mar Antczaka 58, 56 657 55 99, auto‑mar.com.pl
auto-mar Grudziądzka 140, 56 657 55 98, auto‑mar.com.pl
Tuchola Auto-Strefa Słoneczna 1, 52 334 17 51,
autostrefa‑profi.pl
Wąbrzeźno ARMOT Budowlana 4, 56 688 01 70, armotparts.pl
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profiPARTNERZY
lista naszych partnerów
lubelskie
Biała Podlaska MARKO al. Warszawska 111, 83 343 14 18,
marko.bt.pl
MAX‑AUTO Narutowicza 8a, 83 343 19 98, max‑auto.com.pl
Chełm MARKO Kolejowa 35, 82 565 25 89, marko.bt.pl
MOTO‑GAMA Hrubieszowska 102, 82 564 86 14,
motogama‑profi.pl
Włodawa MARKO Korolowska 71, 82 572 14 37, marko.bt.pl
lubuskie
Międzyrzecz AUTO‑JAREx ks. Skargi 6, 50 160 52 28,
autojarex.pl
Skwierzyna AUTO‑JAREx Mostowa 16, 95 717 62 00,
autojarex.pl
Sława Auto Części Lipiec Powstańców Śląskich 21,
60 782 09 00, auto‑czesci‑lipiec.pl
Świebodzin AUTO‑JAREX gen. Władysława Sikorskiego 30,
51 258 43 96, autojarex.pl
Zielona Góra AUTO CZĘŚCI LIPIEC Ogrodowa 32,
60 906 06 60, auto‑czesci‑lipiec.pl
AUTO CZĘŚCI LIPIEC Trasa Północna 23, 51 969 66 21,
auto‑czesci‑lipiec.pl
Żagań AUTO CZĘŚCI LIPIEC Józefa Piłsudskiego 45B,
51 149 84 93, auto‑czesci‑lipiec.pl
Żary MOTO‑FART Moniuszki 33, 68 374 09 44, moto‑fart.pl
łódzkie
Bełchatów LEMAR BIS Czapliniecka 31, 44 633 06 31,
lemarbis.com.pl
Łęczyca AUTO‑NOVA Kazimierza Odnowiciela 13, 24 721 34 68,
auto‑nova.pl
Łódź 4cars Wróblewskiego 90/92, 42 205 97 20, 4carslodz.pl
GABRIELMOTOPARTS Gabriel Łubisz Obywatelska 103,
42 202 22 22, gabrielmotoparts.com
WAZCAR Wojska Polskiego 190, 42 616 17 50, wazcar.pl
WAZCAR Milionowa 23, 42 616 17 50, wazcar.pl
Opoczno PROFI-CARS Inowłodzka 22E, 44 155 64 98,
sklep.profi‑cars.pl
Pabianice WAZCAR gen. W. Sikorskiego 30/32, 42 215 50 30,
wazcar.pl
Piotrków Trybunalski 4CARS Próchnika 2, 44 715 50 10,
4cars.pl
Tomaszów Mazowiecki MAXI PARTS Smutna 45,
798 798 393, maxiparts.com.pl
Widawa MIRBAR Sieradzka 37, 43 672 10 43, oponywidawa.pl
Wieluń AUTO‑Części Patacz Staszica 48, 43 843 95 70,
patacz‑czesci.pl
LEMAR BIS Warszawska 44a, 43 843 41 41, lemarbis.com.pl
małopolskie
Brzeźnica AUTO‑MOTO‑VALDI Kalwaryjska 17, 33 879 20 26,
autoczescivaldi.pl
Gorlice AMIBO Reymonta 12, 18 352 70 87, amibo.com.pl
Kraków Land Team Zakopiańska 129, 12 252 36 60,
landteam.pl
Kraków‑Zielonki AUTO CZĘŚCI HURT‑ DETAL
CYGANEK Malinowa 1, 12 415 20 64, autoczescizielonki.pl
Krynica‑Zdrój Carex 1 J.I. Kraszewskiego 165, 18 472 40 20,
carex.auto.pl
Limanowa LIM CARS Kościuszki 27, 18 337 57 67, lim‑cars.pl
LIM CARS Krakowska 67a, 66 615 62 09, lim‑cars.pl

Mszana Dolna CAREX NR 1 Orkana 5, mszana@carexnr1.pl,
carex.auto.pl
Nowy Sącz CAREX NR 1 Klasztorna 45A, 18 414 88 68,
carex.auto.pl
Rogoźnik BIELA STARE BYSTRE os. Za Torem 12a,
18 265 59 00, biela.auto.pl
Skawina AUTO‑MOTO‑VALDI Krakowska 85b, 12 276 82 35,
autoczescivaldi.pl
Tarnów MYTNIK Krakowska 234, 14 627 16 00, mytnik.com.pl
Zakopane Auto Moto Handel Chramcówki 3,
18 200 02 60, motorybka.pl
mazowieckie
Boża Wola INTER AUTO Modlińska 39, 511 666 609,
interauto-czesci.pl
Chotomów JARO‑FILTR Piusa XI 30a, 693 913 002, jarofiltr.pl
Garwolin CARTEX Targowa 66, 25 682 64 38, cartexsklep.pl
Góra Kalwaria CARTEX Wyszyńskiego 13, 22 727 31 52,
cartexsklep.pl
Grójec MOTORESZKA ks. Piotra Skargi 29b, 663 163 888,
motoreszka.pl
Łaskarzew CARTEX Garwolińska 17, 25 684 61 03, cartexsklep.pl
Łosice AUTO KUCEWICZ Piłsudskiego 18, 83 357 32 30,
autokucewicz.pl
Maków Maz. INTER AUTO Przasnyska 77, 29 717 12 76,
interauto‑czesci.pl
Mińsk Mazowiecki CARTEX Boczna 11, 25 756 52 17,
734 404 857, cartexsklep.pl
Mława AUTO PARTS Płocka 124, 23 654 54 13,
autoparts‑mlawa.pl
Pilawa CARTEX Letniskowa 1, 25 685 67 70, cartexsklep.pl
Płock AUTKO CZĘŚCI SAMOCHODOWE Przemysłowa 7,
24 366 88 78, autko.com.pl
Pruszków JARO‑FILTR Aleje Jerozolimskie 476, 515 405 725,
jarofiltr.pl
Przasnysz INTER AUTO Leszno 6A, 29 766 67 00,
interauto‑czesci.pl
Pułtusk INTER AUTO Tadeusza Kościuszki 179, 23 692 03 17,
interauto‑czesci.pl
Radzymin JARO‑FILTR Jana Pawła II 75, 609 514 004,
jarofiltr.pl
Tłuszcz JARO‑FILTR Tadeusza Kościuszki 17, 500 221 210,
jarofiltr.pl
Warszawa JARO‑FILTR Mechaników 12c, 22 510 10 20,
jarofiltr.pl
Warszawa-Wesoła JARO‑FILTR Fabryczna 14, 609 514 002,
jarofiltr.pl
opolskie
Głogów AUTO CZĘŚCI MORAWIEC 3 Maja 4A, 72 635 33 83
Głubczyce BOLE Paweł Derkowski Kręta 4,
77 543 22 10, derkowski.eu
Kędzierzyn‑Koźle TD AUTO Konstantego Damrota 28,
60 511 96 25
Kietrz CARTEL FHU Niepodległości 33, 77 485 59 35, cartel.biz.pl
Namysłów AUTO‑CENTER Reymonta 6c, 77 410 70 75,
autocenter‑namyslow.pl
Namysłów AUTO‑CENTER Stawowa 2, 77 410 59 80,
autocenter‑namyslow.pl
Nysa AUTO MOTO EXPERT Podolska 20, 57 000 51 41,
autocenter‑namyslow.pl
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podkarpackie
Boguchwała FULL CAR Lutoryż 441, 17 871 53 54,
fullcar.com.pl
Jarosław INTER‑AUTO Zamojska 10, Szówsko, 16 623 00 93,
inter.auto.pl
Kolbuszowa MOTORES Rzeszowska 12, 17 583 88 38,
motores.pl
Lubaczów MOTO FAN abp. E. Baziaka 11, 53 484 99 99,
automotofan.com
Łańcut Motores Podzwierzyniec 78, 66 882 48 31, motores.pl
Miłocin FULL CAR Miłocin 296, 17 852 81 90, fullcar.com.pl
Narol MOTO FAN Warszawska 38, 53 510 22 24,
automotofan.com
Przemyśl MOTO FAN Mickiewicza 65a, 16 676 05 50,
automotofan.com
Radymno MOTO FAN Budowlanych 1, 533 748 000,
automotofan.com
Rzeszów M
 OTORES Mikołaja Reja 13, 17 864 22 71, motores.pl
MOTORES Podkarpacka 55, 17 860 04 77, motores.pl
Sanok MOTORES Jana Pawła II 59, 13 464 78 72, motores.pl
Sokołów Młp. FULL CAR pl. św. Jana, 17 771 28 60,
fullcar.com.pl
Stalowa Wola AUTO EXPRESS al. Jana Pawła II 92,
15 844 51 52, auto‑express.net.pl
Tajęcina MOTORES Tajęcina 110a, 17 864 22 77, motores.pl
Tarnobrzeg HURT DETAL Dekutowskiego 7, 15 823 38 61,
mwdyl.pl
podlaskie
Augustów AUTO MOTO CENTRUM Mostowa 30,
87 643 45 64, amcentrum.pl
Auto ‑ Michaś Kilińskiego 5, 87 643 74 55, automichas.pl
Białystok POLAMEL Wysockiego 51, 85 653 89 22, polamel.com.pl
POLAMEL Handlowa 7, 85 746 10 72, polamel.com.pl
Dąbrowa Białostocka AUTO‑MICHAŚ 1000‑lecia Państwa
Polskiego 34, 88 898 90 81, automichas.pl
Grajewo AUTO CZĘŚCI MICHAŚ Osiedle Południe 26A,
86 272 68 81, automichas.pl
Siemiatycze MARKO Pałacowa 12, 85 655 40 66, marko.bt.pl
Suwałki POLAMEL Przytorowa 19, 87 506 50 50, polamel.com.pl
pomorskie
Brusy MOTO‑GAWIN Kalwaryjna 10a, 609 543 682,
motogawin.pl
Bytów Dan‑Car Przemysłowa 40, 59 721 24 80, dancar.pl
Dzierzgoń AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Zawadzkiego 10b,
662 069 571, czesci‑woznicki.pl
Gdańsk KM AUTO CZĘŚCI Barniewicka 44, 58 719 66 06,
km.auto.pl
KM AUTO CZĘŚCI Miałki Szlak 26, 50 489 60 77, km.auto.pl
Kwidzyn AUTO‑CZAR Spacerowa 7, 55 279 42 60, autoczar.pl
Luzino AUTO‑LIEDER Narcyzowa 50a, 58 736 13 66,
autolieder.pl
Prabuty AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Legionów 3A,
668 058 747, czesci‑woznicki.pl
Pruszcz Gdański BIG‑ MOT Grunwaldzka 107, 58 692 14 99,
bigmot.pl
Puck AUTO‑LIEDER Swarzewska 25A, 58 774 30 23, autolieder.pl
Kowalski Sychty 1, 58 673 00 05, kowalski‑hurt.pl
Reda KM AUTO CZĘŚCI Obwodowa 117, 50 489 59 83,
km.auto.pl
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Sierakowice MAWW Dworcowa 1, 58 681 60 16, maww.pl
Starogard Gdański MOTO JACK Norwida 2, 58 562 53 87
MOTO JACK Wł. Jagiełły 2, 58 563 03 35
Stegna KM AUTO CZĘŚCI Gdańska 17, 55 247 64 39,
km.auto.pl
Tczew MOTO JACK 30 Stycznia 53A, 58 531 04 28
Wejherowo AUTO‑LIEDER Gdańska 146, 58 672 56 03,
autolieder.pl
Władysławowo Kowalski Stoczniowców 14, 58 674 22 55,
kowalski‑hurt.pl
Żukowo LDJ MAGROS Gdyńska 43b, 58 681 74 66,
magros‑auto.pl
śląskie
Chorzów JADAR AUTO 3 Maja 157, 32 246 01 26, 722 104 104,
jadar‑auto.pl
Częstochowa ARKO Bardowskiego 46/56, 34 366 18 03,
arko.net.pl
Dąbrowa Górnicza AUTO‑PARTS Majewskiego 220a,
32 260 05 89, auto‑parts.pl
Goczałkowice‑Zdrój GO‑WEST Uzdrowiskowa 4a,
32 750 57 40, go‑west.ig.pl
Godów MROAUTO 1 Maja 23, 32 476 56 09, mroauto.pl
Katowice ABAK MOTO Warzywna 9, 32 202 15 55,
abak‑moto.pl
Lubliniec HENEL AUTO‑CZĘŚCI Skłodowskiej 57a,
34 351 31 14, henel.com.pl
Orzesze JADAR AUTO Katowicka 17, 32 322 28 30,
jadar‑auto.pl
Racibórz BOLE Paweł Derkowski pl. Wolności 1,
32 414 03 07, derkowski.eu
Rogów MROAUTO Raciborska 69a, 32 451 24 08, mroauto.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
POLSAD Żabia 34, 41 247 96 20, autocentrum.ostrowiec.pl
Skarżysko‑Kamienna IZJ‑AUTO Norwida 19, 41 252 02 82,
izjauto.pl
Staszów RD DYL Świerczewskiego 11, 15 864 39 27, dylautoczesci.pl
RD DYL Towarowa 30a, 15 864 39 27, dylautoczesci.pl
warmińsko‑ mazurskie
Biskupiec AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Lipowa 2, 608 521 173,
czesci‑woznicki.pl
Ełk UNICAR Śląska 1, 87 621 60 29, unicarelk.pl
Giżycko AUTO LECH Romualda Traugutta 5, 87 428 53 73,
autolech.info
Gołdap AUTO REFLEX Kolejowa 4, 790 575 151, autoreflex.pl
Iława AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Kościuszki 4/2, 89 649 41 00,
czesci‑woznicki.pl
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Wiejska 2B, 89 649 41 00,
czesci‑woznicki.pl
Kisielice AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI al. Wojska Polskiego 7A,
600 977 149, czesci‑woznicki.pl

Lidzbark AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Hallera 3, 608 809 187,
czesci‑woznicki.pl
Olecko AUTO‑REFLEX Kamienna 1B, 87 520 01 11,
autoreflex.pl
Olsztyn Profi Automotive Lubelska 36, 53 332 59 71,
profiautomotive.pl
Rozogi Maciej Parzych Dystrybucja Części
Samochodowych Rynek 1, 89 722 66 99,
parzychauto.pl
Susz AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Stare Miasto 20, 782 494 100,
czesci‑woznicki.pl
Szczytno Maciej Parzych Dystrybucja Części
Samochodowych Bohaterów Westerplatte 3,
89 624 01 23, parzychauto.pl
Zalewo AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Żeromskiego 26/3,
881 057 280, czesci‑woznicki.pl
wielkopolskie
Buk FIRMA BILIŃSKA Katarzyna Bilińska‑Kaus, Dobieżyńska 60,
61 894 96 81, automotosklep.com
Gniezno ARMICAR Grunwaldzka 6, 61 423 74 80, armicar.pl
Grabów M‑ MOT Klasztorna 11B, 62 738 57 98, m‑mot.pl
Grodzisk Wlkp. MAXOIL Gorzelniana 4a, 61 444 53 54,
maxoil.pl
Jarocin M‑ MOT Wojska Polskiego 55, 62 738 57 83, m‑mot.pl
Kalisz M‑ MOT Obozowa 3, 62 738 57 86, m‑mot.pl
Kępno M‑ MOT Rzeźnicka 14, 62 738 57 85, m‑mot.pl
Koło AUTO CZĘŚCI‑AD MARCINIAK Powiercie Kolonia 3J,
63 261 53 07, admarciniak.eu
Konin Brems Hurtowa 2, 570 102 081, brems.eu
Kostrzyn Wielkopolski MOTO‑CAR Okrężna 18,
61 639 47 25, moto‑car.net
MOTO‑CAR Półwiejska 1, 60 522 28 01, moto‑car.net
Krotoszyn M‑ MOT Bolewskiego 25, 62 738 57 87, m‑mot.pl
Odolanów M‑ MOT Kaliska 17, 62 738 57 82, m‑mot.pl
Ostrów Wlkp. M‑ MOT Dworcowa 16a, 62 738 57 80, m‑mot.pl
M‑ MOT Wrocławska 93f, 62 738 16 00, m‑mot.pl
Ostrzeszów M‑ MOT pl. Stawek 6, 62 738 57 89, m‑mot.pl
Pecna MOTO-CAR Główna 11, 61 221 24 00, moto-car.net
Piła JARG ‑ MOT Philipsa 2, 67 213 50 17, jargmot.pl
Pleszew M‑ MOT Ogrodowa 1, 62 742 32 33, m‑mot.pl
Poznań AKTYW Kopanina 20, 61 839 15 55, aktyw.pl
Przeźmierowo SAROS Krańcowa 6c, 61 652 41 07,
saros.com.pl
Szamotuły MOKAR Sportowa 30, 61 292 70 71, mokar.pl
Turek AUTO MARKET Kaliska 85, 50 332 32 32, amturek.pl
zachodniopomorskie
Koszalin MS AUTO Szczecińska 25C, 607 354 820,
msauto.pl
Stargard Szczeciński ARIS AUTO Różana 2, 91 578 35 44,
aris.auto.pl
WIECZOREK I SYN Kwiatowa 9, 537 330 780,
wieczorekisyn.pl
Szczecin JARECKI CZĘŚCI SAMOCHODWE
Langiewicza 1, 505 026 123, jarecki.szczecin.pl
MOTO-PARTNER Dąbrowskiego 60, 91 489 07 12,
moto-partner.szczecin.pl
WIECZOREK I SYN Wernyhory 15, 91 487 87 14,
wieczorekisyn.pl
Szczecinek PROCAR Pilska 5, 79 474 50 40, procar.org.pl
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