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Kupujemy używane auto
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Sri Lanka zaprasza
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Szanowni Państwo,

Z

aczęło się jak u Hitchcocka – dwa lata temu pandemia koronawirusa zamknęła linie produkcyjne samochodów na całym świecie. Kiedy wydawało się, że
powoli wszystko wraca do normy, wybuchła wojna
w Ukrainie i branża motoryzacyjna znowu ma problemy z dostawami. Efekt: na nowe samochody czeka się miesiącami, niektóre marki sprzedają auta bez dodatkowego wyposażenia, obiecując że wmontują, jak będzie dostępne. No i ceny
poszybowały w górę. Odbiło się to oczywiście na rynku wtórnym, gdzie dochodzi do sytuacji, kiedy roczny samochód jest
tyle samo wart, co w momencie kupna. Wpłynęło to na decyzje
zakupowe wielu Polaków. Część szuka jak najlepszego samochodu używanego w dobrej cenie – dla tych czytelników mamy ciekawy tekst, jak kupować i na co zwracać uwagę. Inni wstrzymują
się i postanawiają nadal jeździć obecnym autem – tym z Państwa

z kolei radzimy, jak serwisować i naprawiać auto z wykorzystaniem aplikacji ProfiAuto.
W tym numerze przeczytacie także o nowym elektryku BMW iX,
którym mieliśmy okazję już jeździć. Piszemy, co nowego pojawiło się w autosalonach. Nasi mechanicy radzą, czy warto tankować paliwo w wersjach premium, i jak zawsze odpowiadają
na Państwa pytania.
A w części lifestylowej zapraszamy na wyprawę do dalekiej
i egzotycznej Sri Lanki, pokazujemy, jak upiec placki z łososiem,
a potem zrzucić zbędne kilogramy z pomocą naszego trenera
personalnego.
Miłego czytania!

Natalia Piskorz

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

kierowniczego i zawieszenia
Życie jest jak ekscytująca podróż.
Żeby Twoja podróż była bezpieczna i komfortowa,
konieczny jest niezawodny partner. Partner, który rozumie
czekającą na Ciebie drogę i poprowadzi Cię z pełnym
zaufaniem i precyzją, gdziekolwiek życie Cię zabierze.
Zaufaj elementom febi do układu kierowniczego
i zawieszenia!

Obejrzyj film “Kieruj
swoim życiem” - w tym
celu zeskanuj kod matrycowy lub odwiedź stronę
steering.febi.com/pl/
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Podsumowanie roku

Rok na pełnej
prędkości!

Zeszły rok był dla ProfiAuto wyjątkowo intensywnym czasem. Zwiększyła się
liczba partnerów, wzrosły zyski, rozwinęły się też projekty z wykorzystaniem
nowoczesnych, pionierskich technologii.

S

tosunkowo szybko przystosowaliśmy nasz biznes do warunków pandemicznych w 2020
roku. Dzięki temu w 2021 mogliśmy kontynuować kierunek
wprowadzania rozwojowych dla Moto-Profilu i sieci ProfiAuto projektów. Coraz śmielej inwestujemy w nowe technologie, jak oprogramowanie ProfiBiznes
do efektywnego zarządzania sklepem
lub hurtownią motoryzacyjną, ProfiAuto Wirtualny Warsztat czy aplikacja

ProfiAuto dla kierowców. Te rozwiązania to przyszłość nie tylko naszej firmy,
ale i branży. Jednocześnie profesjonalizujemy sieć warsztatów, wspierając ją
szkoleniowo, marketingowo oraz za pomocą coraz obszerniejszego i zróżnicowanego pod kątem dostawców katalogu
części zawierającego ponad 350 tysięcy
referencji. Ta dywersyfikacja oraz skala
naszego biznesu okazały się kluczowe
w sytuacji, gdy cały świat miał problemy
z produkcją i wysyłkami komponentów

z uwagi na pandemię. Będą też równie
ważne dla każdego sklepu, hurtowni czy
warsztatu w nowym roku – prognozuje
Michał Tochowicz, prezes zarządu firmy
Moto-Profil, będącej właścicielem marki ProfiAuto.

Sieć ProfiAuto nadal rośnie
Sytuacja rynkowa w ostatnich dwóch latach sprzyja niezależnym dystrybutorom
części motoryzacyjnych. Potwierdzeniem
tego – a jednocześnie siły marki ProfiAuto – było zwiększenie liczby nowych partnerów o kolejne 4 sklepy i hurtownie motoryzacyjne. Łącznie sieć liczy już 260
sklepów i hurtowni oraz ponad 2200 warsztatów w kraju i za granicą.

Marka rozwijała także aplikację Profi
Auto dla kierowców, która jest odpowiedzią na zmieniający się profil klienta –
osoby często korzystającej z urządzeń
mobilnych i oczekującej nowoczesnych
rozwiązań. Dzięki aplikacji kierowca może
szybko i łatwo umówić się na wizytę u profesjonalnego mechanika w okolicy, śledzić
wydatki na paliwo czy rozłożyć naprawy
na dogodne raty zero procent.
– Choć zawsze koncentrujemy się na
bieżących potrzebach rynku i naszych
partnerów, myślimy perspektywicznie,
na miarę XXI wieku. Bacznie obserwujemy nie tylko zmieniające się przepisy

Nowoczesne technologie
dla aftermarketu
i kierowców
Rok 2021 był kolejnym krokiem w rozwoju pionierskich dla firmy i branży dystrybutorów części rozwiązań. Dotyczyło to
m.in. ProfiAuto Wirtualnego Serwisu –
oprogramowania na bazie wirtualnej rzeczywistości, która pomoże zrewolucjonizować system kształcenia mechaników
w Polsce.
W październiku 2021 przedstawiciele ProfiAuto i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zorganizowali „I Wojewódzki
Turniej Młodych Mechaników VR”, a podczas towarzyszącej mu konferencji „Szkoła Przyszłości” przedstawili realizowany
od grudnia 2021 program wprowadzania
jej do szkół.
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Podsumowanie roku
Racing Cup. Odbyły się w kilkunastu miastach w Polsce, Czechach i na Słowacji.
Wzięło w nich udział 468 mechaników,
którzy najpierw szkolili się z zakresu „Jak
prowadzić i rozwijać rentowny warsztat?”,
a następnie rywalizowali na torze kartingowym.
Po kilku miesiącach nieobecności przedstawiciele ProfiAuto po raz kolejny zorganizowali ProfiPower Tour, który w 2021
roku odbył się aż 72 razy. Wspólnie z partnerami ProfiAuto odwiedziliśmy 576 warsztatów. Wydarzeniom towarzyszyła promocja, w ramach której za zakup części
ProfiPower przedstawiciele serwisów
otrzymywali nagrody.
Swoją premierę w poprzednim roku
miał także konkurs „Rozpędź się do 200”.
Przedstawiciele 200 warsztatów ProfiAuto Serwis, które zgromadziły największą
Po covidowej przerwie, w 2021 roku po- liczbę punktów motoPROFIT wybranych
wróciły spotkania z cyklu ProfiAuto dostawców, otrzymywali w nim nagrody
krajowe i unijne, ale także nowe pokolenia klientów i mechaników. Widzimy, że
postępująca cyfryzacja usług oraz elektryfikacja branży motoryzacyjnej niosą
za sobą konieczność wprowadzania rozwiązań, które staną się za kilka, kilkanaście lat standardem. Jako świadoma swojej pozycji, nowoczesna firma chcemy
być liderem tych zmian i zapewnić klientom narzędzia, dzięki którym staną przed
konkurencją, a nie będą jej w przyszłości gonić – mówi Adam Kapek, wiceprezes Moto-Profil.

Spotkania i wydarzenia –
ProfiAuto Racing Cup
i ProfiPower Tour

profiWYDARZENIA
Podsumowanie roku
rzeczowe do wyboru (smartfon, laptop lub
ekspres ciśnieniowy), strony www serwisu czy tablice na zlecenia.

Nowe projekty
marketingowe i rozwój
marki ProfiPower
W roku 2021 marka ProfiAuto nadal przeprowadzała zakrojone na szeroką skalę
działania promocyjne. Dotyczyły zarówno samej sieci, jak i wprowadzonej w roku 2020 marki własnej części i akcesoriów
motoryzacyjnych – ProfiPower. W związku z jej popularnością oferta ProfiPower
powiększyła się na przestrzeni ostatnich
12 miesięcy o nowy asortyment. Poza
wprowadzonymi przed dwoma laty akumulatorami, filtrami i elementami układu hamulcowego, są to teraz także m.in.

kosmetyki samochodowe czy elementy
zawieszenia.
W poprzednim roku dział marketingu
i PR postawił także na nową formę promocji, sprofilowaną pod kątem mediów
społecznościowych i treści wideo. Kampania internetowa „Łowcy usterek” promująca sieć ProfiAuto Serwis oparta została
na 4 spotach dystrybuowanych w Internecie. Filmy z udziałem kabaretu Łowcy.B na
kanałach YouTube, Facebook, Instagram
i TikTok łącznie obejrzało (częściowo lub
całkowicie) niemal 6 200 000 internautów. Łączna liczba wyświetleń sięgnęła
aż 9 milionów widzów.
– Zgodnie z duchem czasu umocniliśmy nasze działania promocyjne w Internecie. Przykładem tego była kampania
„Łowcy usterek” stworzona z kabaretem Łowcy.B, która przyniosła znakomite efekty w postaci niemal 7 milionów
widzów, dopasowanych do grup odbiorczych. Sportowy profil marki podkreśliło
zostanie sponsorem tytularnym Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
(„ProfiAuto RSMP”) w poprzednim sezonie, który to cykl ma wierne grono fanów
w Polsce. Strategie marketingowe opieramy więc zarówno na aktualnych trendach, jak i warunkach, w jakich funkcjonuje obecnie świat. Ważne jest dla nas to,
że działamy efektywnie, a jednocześnie
nadal wyznaczamy nowe standardy promocyjne w branży – mówi Łukasz Kopiec,
członek zarządu Moto-Profil.
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Potwierdzeniem intensywnych działań
w mediach społecznościowych jest pozycja ProfiAuto na Facebooku. Obecnie to
jeden z najpopularniejszych fanpageów
motoryzacyjnych w Polsce. Stronę obserwuje ponad 110 tysięcy osób, a same reklamy osiągnęły niemal 64 miliony wyświetleń.
Marka ProfiAuto jest także bardzo aktywna w mediach tradycyjnych. Kampanie telewizyjne w roku 2021 to niemal 1000 spotów w czasie maj-grudzień
2021, a kanały, na których były emitowane,
to m.in.: TVN (pogoda i sport w głównym
wieczornym paśmie), TVN24, TVN Turbo,
TTV, National Geographic.
Dzięki reklamom i innym działaniom
marketingowym łącznie w 2021 r. w mediach pojawiło się 4500 publikacji o Profi
Auto (w tym artykułów prasowych). Dzięki
temu marka dotarła do ponad 32 milionów odbiorców.

Nieunikniona elektryfikacja
i przygotowanie do zmian
w kolejnych latach
Przedstawiciele marki bardzo dokładnie monitorują kierunek elektromobilności i już teraz przygotowują się do
zapowiadanych przez Unię Europejską
zmian. Dotyczy to również cyberbezpieczeństwa oraz dostępu do danych, które

mogą mieć kluczowy wpływ na rozwój
i utrzymanie dobrej kondycji niezależnego rynku motoryzacyjnego. Ułatwia
to m.in. obecność przedstawicieli firmy
w radzie nadzorczej TEMOT International – międzynarodowego stowarzyszenia dystrybutorów części, współpracującego z organizacjami lobbującymi na
rzecz branży aftermarketowej, jak np. FIGIEFA. Przełożeniem tego na bieżącą
działalność marki były m.in. zintensyfikowane w 2021 roku szkolenia z naprawy samochodów hybrydowych czy wyposażonych w systemy wspomagające
kierowcę – ADAS.
– W tym i kolejnych latach „elastyczność” będzie w branży aftermarketowej
kluczowym słowem. W kontekście pandemii, zmian legislacyjnych czy wyzwań
logistycznych dystrybutorzy części muszą dopasowywać swoje procedury, systemy i procesy biznesowe do gwałtownych zmian na rynku. Tak, jak robimy to
w ProfiAuto. Wymaga to zgranego zespołu, perspektywicznego spojrzenia oraz
dobrej współpracy z partnerami biznesowymi. Podstawą i wyróżnikiem naszych
działań od początku działalności firmy były – i zawsze będą – otwarte oraz transparentne relacje z klientami. Połączenie takiego podejścia wraz z dalekowzrocznym
spojrzeniem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii to według nas recepta
na sukces w roku 2022 i kolejnych – dodaje Michał Tochowicz.
www.profiauto.pl
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Wirtualny Warsztat

Wirtualna rzeczywistość

wkroczyła do szkół mechanicznych
W ostatnich miesiącach niemal 200 młodych mechaników ze Śląska po raz pierwszy uczyło się swojego fachu poprzez wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości (VR).
Marka ProfiAuto, firma VRTechnology oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) zakończyły pilotaż pionierskiego projektu, podczas którego wraz z największymi dostawcami części motoryzacyjnych kształcili uczniów szkół mechanicznych z pomocą nowej technologii. Z uwagi na sukces pierwszych wdrożeń kolejna
faza projektu zakłada wprowadzenie oprogramowania VR do placówek edukacyjnych na terenie całego kraju.

G

łównym celem inicjatywy
jest stworzenie nowoczesnej platformy edukacyjnej,
która ułatwi przyszłym mechanikom profesjonalny start

w zawodzie.
Plan wprowadzenia oprogramowania
ProfiAuto Wirtualny Warsztat do systemu
kształcenia ogłoszony został podczas konferencji „Szkoła przyszłości” w październiku 2021 roku. Towarzyszył jej „I Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR”,
w którym udział wzięło niemal 20 szkół
mechanicznych z regionu Śląska. Kolejnym etapem inicjatywy był zorganizowany
w szkołach pilotaż – cykl spotkań, na których zaprezentowano i wdrożono narzędzie, ukazano pełne spektrum jego możliwości oraz przedstawiono plan rozwoju
kolejnych modułów. Tym samym od grudnia 2021 roku do końca stycznia bieżącego
roku kadra nauczycielska oraz niemal 200
uczniów szkół mechanicznych z Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Mikołowa, Pszczyny,
Rybnika i Strzelec Opolskich szkolonych
było pod kątem wykorzystania oprogramowania do codziennej nauki jako uzupełnienia klasycznych praktyk zawodowych.
W spotkaniach uczestniczyli także partnerzy projektu – szkoleniowcy czołowych
dostawców części z branży automotive,
takich jak ATH-Heinl, Monroe, Osram czy
Varta. Ich eksperci byli jednocześnie trenerami poszczególnych modułów szkoleniowych.
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Jak działa oprogramowanie
ProfiAuto Wirtualny
Warsztat?
ProfiAuto Wirtualny Warsztat to program,
w którym użytkownik porusza się po modelowym, wirtualnym warsztacie samochodowym. Zawiera on kilka scenariuszy
serwisowych, takich jak np. wymiana tarcz,
klocków hamulcowych, amortyzatorów
czy akumulatora. Program na bieżąco koryguje błędy i uczy adeptów mechaniki
dobrych nawyków. Forma wirtualna pozwala jednocześnie na wielokrotne powtarzanie danego ćwiczenia, bez ograniczeń
czasowych i sprzętowych. ProfiAuto Wirtualny Warsztat może zawierać nieskończoną liczbę scenariuszy i wirtualnych makiet
dydaktycznych, dopasowanych do konkretnych potrzeb edukacyjnych. Jest tym
samym narzędziem, które może z powodzeniem służyć także do nauki zdalnej, cyklicznego sprawdzania wiedzy, a nawet
egzaminowania. Sieć ProfiAuto oraz firma
VRTechnology – twórcy narzędzia – udostępniają technologię wirtualnego warsztatu uczniom bezpłatnie.

Kolejna faza projektu –
wdrożenia w całej Polsce
Kolejna faza projektu zakłada m.in. wdrożenie narzędzia w szkołach z całej Polski

wprowadzeniu technologii VR widzą remedium na ograniczoną infrastrukturę
i możliwości sprzętowe jednostek edukacyjnych.
– ProfiAuto Wirtualny Serwis to świetna
propozycja dla uczniów, którzy nie uczestniczą jeszcze w typowych zajęciach praktycznych, a już teraz mogliby wykonywać
czynności obsługowe. To również bardzo
atrakcyjna propozycja niespotykanej dotąd formy zajęć. Wreszcie to propozycja
zgodna z zainteresowaniami, umiejętnościami informatycznymi i zdolnością do
swobodnego poruszania się w przestrzeni cyfrowej młodego pokolenia. Niebagatelną zaletą jest także eliminacja kosztów
zakupu materiałów i części zamiennych,
niezbędnych do prowadzenia warsztatów
i praktyk zawodowych w tradycyjny spo-

sób. Z perspektywy szkół zaletą oprogramowania jest też możliwość wykonywania
ćwiczeń bez ograniczeń czasowych oraz
to, że korzystanie z technologii VR eliminuje niebezpieczeństwo związane z potencjalnymi zdarzeniami wypadkowymi
podczas regularnych praktyk – mówi Iwona Piętka-Topolska z Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.
Jak wskazują przedstawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, projekt ProfiAuto Wirtualny Serwis wpisuje się
w szerszy kontekst promocji szkolnictwa
zawodowego jako nowoczesnej i wartościowej edukacji.
– Pilotaż naszego projektu wyraźnie
wskazał, że narzędzia cyfrowe i nowoczesne technologie znakomicie uzupełniają
dotychczas znane procesy edukacyjne.

Dzięki nim kształcenie zawodowe, które
niekiedy wydaje się uczniom i rodzicom
mało interesującą formą nauki, zyskuje zupełnie nowy wymiar. Co równie ważne, taki sposób nauki jest także odpowiedzią na
potrzeby rynku pracy. Pracodawcy z sektora automotive potrzebują dzisiaj bowiem
pracowników wszechstronnych i przygotowanych do pracy z najnowocześniejszymi
narzędziami i systemami cyfrowymi. Takie
projekty są doskonałą odpowiedzią na te
wyzwania – podsumowuje dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Partnerami projektu ProfiAuto Wirtualny Warsztat są czołowi producenci części
zamiennych: ATH Heinl, Brembo, MANN-FILTER, Monroe, Osram, Schaeffler oraz
Varta.

oraz udostępnienie go w kilku wersjach językowych. Twórcy oprogramowania tworzą także kolejne scenariusze serwisowe
z nowymi partnerami projektu – przedstawicielami największych koncernów produkujących części dla branży motoryzacyjnej, jak Milwaukee, Schaeffler czy Valeo.
Prowadzą ponadto zaawansowane prace
nad wersją oprogramowania kompatybilną z popularnymi okularami VR – Oculus
Quest. Na 2022 rok planowana jest również kolejna edycja Turnieju Młodych Mechaników VR.
– Pilotaż projektu i pierwsze wdrożenia
pomogły sprawdzić nasze narzędzie na
tzw. żywym organizmie. Dzięki temu mogliśmy już na tym etapie wprowadzić wiele
nowych udogodnień, ale przede wszystkim poznać konkretne potrzeby szkół. Rozmowy z uczniami i kadrą nauczycielską
dodatkowo utwierdziły nas w przekonaniu, że tego typu technologia jest bardzo
potrzebna, ponieważ stanowi remedium
na szereg wyzwań, z jakimi szkolnictwo
techniczne zmaga się na co dzień. Cieszymy się, że projekt został tak pozytywnie
przyjęty i wraz z jego partnerami jesteśmy zdeterminowani, aby jak najskuteczniej rozwijać go na terenie całego kraju,
a tym samym rewolucjonizować system
kształcenia adeptów mechaniki w Polsce –
mówi Anna Herisz, koordynator projektu
z ramienia ProfiAuto.
Słowa te potwierdzają także przedstawiciele szkół mechanicznych, którzy we
www.profiauto.pl
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profiWYDARZENIA
nowy partner

Kolejny partner

ProfiAuto w Małopolsce
Sieć ProfiAuto powiększyła się o nowego partnera, tym razem z Małopolski. Land Team jest kolejnym punktem, który w ostatnich
miesiącach zmienił barwy na czarno-pomarańczowe.
Przedstawiciele ProfiAuto wskazują, jak wygląda obecnie ogólnopolska mapa oddziałów i co sprawia, że właściciele sklepów oraz hurtowni
decydują się na dołączenie do ogólnopolskiej sieci.

P

o dołączeniu firmy Land Team
z Krakowa sieć ProfiAuto liczy
obecnie 261 sklepów i hurtowni motoryzacyjnych. Najwięcej
znajduje się w województwach:
dolnośląskim, wielkopolskim oraz śląskim.
Sukcesywnie mapa partnerów zapełnia się
także we wschodniej części Polski. Z informacji przekazywanych przedstawicielom ProfiAuto przez nowych członków sieci wynika, że główny wpływ na decyzję
o dołączeniu ma przede wszystkim szeroka oferta katalogowa, pakiet wsparcia, jaki
otrzymują partnerzy na początku współpracy, oraz rozpoznawalność marki.
– Bardzo cieszy nas fakt, że przystępują do nas nie tylko przedsiębiorcy, którzy
dopiero zdecydowali się rozpocząć biznes
w branży aftermarket, ale też firmy będące na rynku od lat. Jak wskazują nam ich
właściciele, szczególnie w dobie pandemii i ciągłych zmian na rynku kluczowy
jest dla nich dostęp do bardzo obszernego
katalogu produktów oraz sprawne oprogramowanie do jego obsługi. Dzięki temu mogą liczyć na pewne dostawy nawet w przypadku globalnych problemów
logistycznych czy wstrzymania produkcji
u niektórych producentów części. Konsekwentnie powiększamy też pakiet korzyści
dla firm przystępujących do sieci i widzi-

12

	ProfiAuto

my, że ta strategia rozwoju biznesu decyduje o naszej przewadze. W ostateczności
pozwala ona rozwijać się zarówno firmom
członkowskim, jak i całej marce ProfiAuto – mówi Adam Kapek, wiceprezes Moto-Profil, który odpowiada m.in. za działania handlowe.
Obecnie każda firma przystępująca do
sieci ProfiAuto otrzymuje wsparcie, na które składają się m.in.: dostęp do niemal 8,5
miliona części w katalogu, szkolenia dla
pracowników, oprogramowanie ProfiBiznes, narzędzia marketingowe oraz atrakcyjne formy finansowania wyposażenia, co
bezpośrednio przekłada się na współpracę z lokalnymi warsztatami.

– Działamy na rynku dystrybucji części
już stosunkowo długo i widzimy, jak bardzo
się on zmienia. W pewnym momencie doszliśmy do przekonania, że bez nowoczesnych narzędzi IT, szerokiej oferty katalogowej oraz kompleksowego systemu wsparcia
pod kątem szkoleń czy innych wydarzeń nie
będziemy w stanie zrobić kolejnych kroków
w kierunku rozwoju firmy. Jeśli dodatkowo
stoi za tym tak uznana w całym kraju marka,
co ma swoje znaczenie na mocno nasyconym rynku małopolskim, to decyzja ta nie
wymagała zbyt wielu przemyśleń i postanowiliśmy dołączyć do drużyny ProfiAuto –
mówi Jacek Luty, właściciel sklepu motoryzacyjnego Land Team.
www.profiauto.pl

Nowoczesne technologie
w produkcji klocków
hamulcowych

Maciej Szlichting – kierownik Działu Badań i Rozwoju TOMEX

Jakie są nowoczesne technologie
w produkcji klocków hamulcowych?
Nowoczesne technologie w branży materiałów ciernych
oferują m.in. precyzyjną obróbkę termiczną podczas procesu utwardzania żywic w okładzinie ciernej czy jednoetapowe kształtowanie ostatecznej geometrii okładziny ciernej, a także precyzyjne dozowanie ilości farby stosowanej do
ochrony klocków przed warunkami atmosferycznymi. Stosowanie scorchingu, czyli obróbki termicznej wierzchniej
warstwy materiału ciernego, oraz aktywacja powierzchni
pod klejenie nakładek antypiskowych (SHIM) to rozwiązania absolutnie krytyczne dla produkcji wysokiej jakości klocków hamulcowych. W dobie wzrostów cen energii sięga
się po rozwiązania oszczędzające zużycie energii podczas
procesu wytwarzania, stosując prasowanie materiału ciernego w temperaturze otoczenia, ale przy bardzo wysokich
ciśnieniach jednostkowych.
Czy można wyprodukować klocek bezpyłowy,
czy to tylko chwyt marketingowy?
Błyszczące felgi, wolne od zabrudzeń pyłem ze ścierających
się okładzin, są obecnie coraz częściej pożądane przez kierowców. Estetyka hamulców staje się równie ważna, co skuteczność hamowania. Zapewniają to klocki z zawartością
materiału ceramicznego. Nie należy ich jednak mylić z dotychczas istniejącym pojęciem klocków ceramicznych, stosowanych w sporcie motorowym, które nie działają w niskich temperaturach, przez co nie nadają się do komercyjnej
eksploatacji. Fakt ten wynika z właściwości materiału ciernego, który swoją skuteczność osiąga przy temperaturach
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nieosiągalnych dla samochodu osobowego w ruchu drogowym. Dlatego też dla odróżnienia bardzo często klocki
te nazywane są „klockami bezpyłowymi”. Obecnie w Europie dużo uwagi poświęca się komfortowi jazdy oraz ograniczonemu pyleniu hamulców, co powoduje, że popyt na
takie klocki nieustannie wzrasta. W związku z tym firma
TOMEX Hamulce koncentruje się na rozwoju nowej rodziny klocków hamulcowych, stale poprawiając jednocześnie
ich wydajność. Celem są wysoko efektywne klocki hamulcowe o wysokim komforcie jazdy, które oferujemy w konkurencyjnej na rynku europejskim cenie.
W jaki sposób niezależny producent klocków,
jak TOMEX, projektuje klocki hamulcowe?
Przy projektowaniu i wdrażaniu nowych pozycji klocków hamulcowych bierze się przede wszystkim pod uwagę ograniczenia producenta układu hamulcowego, a więc uwzględnia
się typowo techniczne rozwiązania w zakresie kształtu metalowej płytki nośnej, zainstalowanych na niej akcesoriów,
takich jak sprężyny pozycjonujące czy odciągające, czujniki
czy nakładki antypiskowe. Oczywiście specjalistycznej firmie produkcyjnej dysponującej wysokiej jakości urządzeniami pomiarowymi nie stwarza to żadnych problemów, tym
bardziej że podstawowe elementy konstrukcyjne, takie jak
płytki nośne, sprężyny czy czujniki, są oferowane komercyjnie przed dostawców kwalifikowanych, tzw. TIER 2. Nie
oznacza to jednak, że wdrożenie do produkcji nowego wyrobu jest proste i tak oczywiste. Przede wszystkim należy
zwracać uwagę na ochronę patentową, którą zapewniają
sobie konstruktorzy innowacyjnych rozwiązań w zakresie

hamulców. W przypadku klocków dotyczy to m.in. akcesoriów instalowanych na metalowej płytce nośnej, tj. czujników, sprężynek itp. Szanujący się europejski producent
klocków hamulcowych zawsze respektuje takie zastrzeżone rozwiązania, tym bardziej że często sam zgłasza je do
ochrony na obszarze UE.
Odmienną kwestią jest dostosowanie właściwości materiału
ciernego do wymagań układu hamulcowego pojazdu. Niestety nie da się tego zrobić bez poznania właściwości okładziny zainstalowanej oryginalnie w danych pojeździe, która to jest precyzyjnie dobrana pod względem geometrii,
powierzchni i właściwości trybologicznych do wymagań
producenta pojazdu, wynikających pośrednio z restrykcji
homologacji zarówno całopojazdowej, jak i poszczególnych elementów układu hamulcowego. Współczynnik tarcia, ściśliwość, twardość czy odporność termiczna to tylko
podstawowe parametry materiału ciernego każdego klocka hamulcowego, które decydują o możliwościach zastosowania danego produktu w pojeździe. W tym celu wykonuje się żmudne badania laboratoryjne, stacjonarne na tzw.
ławach dynamometrycznych, badania drogowe na pojeździe oraz często zleca dodatkowe na uczelniach technicznych czy instytutach badawczych.
Finalnym etapem wdrożenia nowego wyrobu do produkcji
seryjnej jest zgłoszenie wytworzonego prototypu do badań homologacyjnych. Podczas tych badań akredytowana
jednostka homologacyjna kraju członkowskiego UE weryfikuje za pomocą badań stacjonarnych oraz drogowych
zgodność danego produktu z wymaganiami dotyczącymi
danego układu hamulcowego. Do sprzedaży na terenie Unii
Europejskiej dopuszczone są wyłącznie takie produkty, które nie odbiegają swoją skutecznością od fabrycznego wyposażenia pojazdu o +/-15%, i takie właśnie produkty oferuje firma TOMEX Hamulce.
www.profiauto.pl

PROFIWYDARZENIA
Kalendarz 2022

Kalendarz
zwycięża na Słowacji
Kalendarz artystyczny ProfiAuto na rok 2022 zebrał najwięcej głosów
w plebiscycie słowackiego portalu motoryzacyjnego MotoFocus.sk. Zdjęcia
z kultowym Fordem Mustangiem w świetle zjawiskowych neonów pokonały
aż 12 konkurentów, zajmując pierwsze miejsce.

K

onkurs na najlepszy motoryzacyjny kalendarz na Słowacji cieszy się coraz większą
popularnością wśród internautów. O jego
randze świadczy m.in. fakt, że z roku na rok
rośnie liczba zgłoszeń, a wraz z nią poziom
artystyczny projektów. Tym razem kalendarz sieci ProfiAuto zdobył aż jedną czwartą wszystkich głosów.
Głównym bohaterem nowej odsłony wydawnictwa
jest legendarny Ford Mustang z 1965 roku z widlastą
„ósemką” pod maską. Inspiracją do powstania tegorocznej edycji były powracające do łask w przestrzeni miejskiej i prywatnych kolekcjach neony, będące
tłem każdego ze zdjęć.
Autorem sesji jest znany fotograf Artur Nyk, a stylistką – Tatiana Szczęch. Kalendarz wydrukowany został w nakładzie blisko 9500 sztuk, z czego 7500 trafiło
na polski rynek – do członków sieci ProfiAuto i fanów marki.
Partnerami edycji 2022 są: Mann-Filter, Monroe, Philips oraz VARTA.

Link z sesji zdjęciowych kalendarza dostępny na: https://youtu.be/x_rk4ltT-Gs.
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PROFIWYDARZENIA
MOTORSPORT

Niezbędnik
fana motorsportu
Polscy kibice mogą w tym roku liczyć na rozszerzony kalendarz startów, w którym
ma się znaleźć w sumie 9 rund Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i aż
8 wyścigów w ramach Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski. Prześledźmy,
które weekendy 2022 roku warto poświęcić na oglądanie rajdów samochodowych
i wyścigów górskich.

RSMP
Według pierwszej wersji kalendarza inauguracyjna runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski miała wystartować
na Puławach. Ta rola przypadnie jednak
50. edycji Rajdu Świdnickiego KRAUSE.
Ważną zmianą, jaką przyniesie sezon,
jest większy nacisk na rywalizację na luźnej nawierzchni. Włączony do RSMP 2022
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41. Rajd Podlaski będzie pierwszą z trzech
szutrowych rund. Trzy tygodnie później
do Polski zawitają FIA ERC Mistrzostwa
Europy – rozgrywane równolegle z RSMP
na trasach Rajdu Polski. Podobnie jak
w zeszłym roku polscy zawodnicy powalczą także w litewskim Rajd Žemaitija.
Początek sierpnia w kalendarzu tradycyjnie należał będzie do Rajdu Rzeszowskiego, jednak najbardziej emocjonują-

cy dla kibiców ze Śląska będzie wrzesień.
W odstępie zaledwie trzech tygodni w regionie odbędą się dwie ważne imprezy –
6. Rajd Śląska z bazą w Chorzowie i legendarny Rajd Wisły. Na finał zmagań
w walce o tytuł Mistrza Polski zawodnicy staną na linii startu w słowackich
Koszycach. Na razie nie jest jeszcze potwierdzona nowa data rozegrania Rajdu
Nadwiślańskiego.

www.profiauto.pl

DOBRZE ZAPROJEKTOWANE

PROFIWYDARZENIA
MOTORSPORT

Agnieszka Wołkowicz

GSMP
„Górale” rozpoczną walkę w czwartym tygodniu maja. Będzie to wyjątkowa inauguracja, jakiej nie było od lat – na otwarcie sezonu zawodnicy zmierzą się z trasą
Wyścigu Górskiego Prządki. Ostatni raz taka sytuacja wydarzyła się w sezonie 2012.

Zabraknie niestety rund w Załużu, ale kalendarz jest pełen wyścigowych klasyków –
w Gorlicach, Limanowej, Banovcach czy
w Sopocie. Już tradycyjnie na trasie Przełęczy pod Ostrą w ramach FIA EHC pojawią się
najlepsi kierowcy Starego Kontynentu. W Polsce będzie można walczyć o punkty także
w Mistrzostwach Słowacji (Wyścig Magura
Małastowska czy AUTOPOLA Jankov Vŕšok).

Podobnie jak w RSMP, przewidziano
w kalendarzu zagraniczne rundy, i przy
tej okazji w cyklu zadebiutuje słowacki Wyścig Górski Kremnica.
Ostateczny terminarz RSMP i GSMP może się zmienić, ale zapowiada się, że będzie to jeden z najbardziej pracowitych
i ciekawych sezonów dla polskich zawodników i kibiców.

Kalendarz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9

49. Rajd Świdnicki KRAUSE (Świdnica)
41. Rajd Podlaski (Białystok)
78. Rajd Polski (Mikołajki)
Rajd Žemaitija (Kielmy, Litwa)
31. Rajd Rzeszowski (Rzeszów)
Rajd Śląska (Chorzów)
67. Rajd Wisły (Wisła)
47. Rally Košice (Koszyce, Słowacja)
Rajd Nadwiślański (Puławy)

22–24 kwietnia
21–22 maja
10–12 czerwca
8–10 lipca
4–6 sierpnia
9–10 września
30 września – 1 października
21–23 października
do potwierdzenia

Kalendarz Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 2022
1
2
3
4
5
6
7
8

Wyścig Górski Prządki (Korczyna)
Wyścig Górski Czarna Góra (Stronie Śląskie)
9. Wyścig Górski Magura Małastowska (Małastów)
Wyścig Górski Jankov Vršok (Banovce, Słowacja)
13. Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz pod Ostrą
25. Grand Prix Sopot Gdynia (Sopot)
Wyścig Górski Kremnica (Kremnica, Słowacja)
Rundy i trasa do potwierdzenia

20–22 maja
3–5 czerwca
17–19 czerwca
15–17 lipca
29–31 lipca
12–14 sierpnia
26–28 sierpnia
do potwierdzenia

Innowacyjność, która wyróżnia.
Ponad 130 lat temu, założyciel firmy FAG, Friedrich Fischer, wynalazł młyn
kulowy. To była baza, na której budowaliśmy jakość naszej produkcji łożysk,
i którą codziennie staramy się doskonalić i podnosić - dla naszych Klientów
i nas samych.
https://aftermarket.schaeffler.pl

19 	
Jakub Rozmus

www.profiauto.pl

Dmuchawa
nawiewu Valeo
Nawiew i cyrkulacja powietrza w kabinie pojazdu jest generowana przez wentylator napędzany
silnikiem – zwany potocznie dmuchawą. Moduł dmuchawy znajduje się wewnątrz układu
HVAC (z ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning). Składa się on z wiatraka, silnika nawiewu
i jednostki sterującej mocą.
Dmuchawa zapewnia wydajny przepływ powietrza w kabinie. Jest to kluczowy element zapewniający komfort i bezpieczeństwo pasażerów na przykład przez odparowywanie szyby przedniej.
Funkcja recyrkulacji powietrza polega na ponownym wykorzystaniu powietrza wewnątrz kabiny, jednocześnie zapobiegając przedostawaniu się powietrza z zewnątrz do wnętrza pojazdu. Zadaniem systemu recyrkulacji jest głównie umożliwienie osobom przebywającym w kabinie odizolowania się od środowiska zewnętrznego, gdy jest ono zanieczyszczone. Funkcja
ta może być powiązana z czujnikiem jakości powietrza, otwierającym i zamykającym klapę
wlotu powietrza w zależności od jakości środowiska zewnętrznego lub zanieczyszczenia kabiny (pomiar COx i NOx)
Układ HVAC, którego centralnym elementem jest dmuchawą umożliwia regulację temperatury
w zależności od wymagań kierowcy i pasażerów – aby to osiągnąć, moduł wykorzystuje klapę
mieszającą zimne powietrza przepływające przez parownik i ciepłe powietrze z nagrzewnicy.
Powietrze zassane z zewnątrz ochładza się, przechodząc przez żebra parownika, oddając
swoje ciepło czynnikowi chłodniczemu. Następnie do kabiny wdmuchiwane jest chłodne powietrze o temperaturze od 2°C do 10°C. Klimatyzacja jest często traktowana jako sposób na
chłodzenie powietrza, ale jedną z jej najważniejszych funkcji jest jego osuszanie. Odprowadzaną wilgoć z powietrza można skutecznie usunąć poprzez proces kondensacji na żebrach
parownika. Następnie wilgoć w postaci już skroplonej wody odprowadzana jest na zewnątrz.
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Niektóre bardziej zaawansowane układy HVAC mogą regulować temperaturę, kontrolując
natężenie przepływu gorącego płynu chłodniczego z układu chłodzenia przez nagrzewnicę. Ta opcja występuje zarówno w manualnych, jak i automatycznych systemach klimatyzacji i wykorzystuje mechaniczny zawór sterowany mechanicznie bądź elektromagnetycznie
przez jednostkę sterowania klimatyzacji.
Zdecydowana większość pojazdów jest wyposażona w dmuchawę. Co drugi pojazd jest oryginalnie wyposażony w dmuchawę Valeo. Produkty Valeo pochodzą z pierwszego montażu i są
gwarancją idealnego dopasowania do danej aplikacji, optymalnie cichej pracy przy wszystkich prędkościach obrotowych i co najważniejsze, precyzyjnie zapewniają idealną, pożądaną
przez pasażerów i kierowcę temperaturę w kabinie.

profiWYDARZENIA
aplikacja ProfiAuto

Aplikacja

na kryzysowe czasy
Od dwóch lat obserwujemy na rynku motoryzacyjnym wyraźne wyhamowanie sprzedaży nowych samochodów – dłużej trzeba czekać na realizację zamówienia, jest też znacznie drożej. Ceny samochodów używanych także poszły w górę. Dla wielu osób oznacza to konieczność odłożenia decyzji o zakupie nowego pojazdu i wydłużenie czasu użytkowania obecnego.

N

ajpierw pojawił się COVID-19
i spowodował globalne spowolnienie gospodarcze, które
wywołało załamanie produkcji, przerwanie łańcucha dostaw oraz perturbacje w systemie logistyki.
W tym samym czasie zaostrzyła się wojna gospodarcza pomiędzy USA i Chinami,
która wzmocniła kryzys na rynku półprzewodników. To przełożyło się na drastyczny spadek produkcji nowych samochodów
nawet w miejscach, gdzie produkcja powoli zaczęła wracać już do normy.

Wojna, sankcje i inflacja
W Polsce początek roku nie rozpoczął się
optymistycznie, zmiany w polskim prawie
podatkowym przełożyły się na niepewność decyzyjną i zakupową. Fabryki produkują tylko wcześniej zakontraktowane
i zaliczkowane zamówienia i nic nie wskazuje na to, by importerzy i dealerzy zmienili swoją ofertę pod względem cenowym.
Do tego galopująca inflacja i wzrost stóp
procentowych sprawiają, że klient, który
czeka na odbiór zamówionego kilka miesięcy temu samochodu, zapłaci za niego
zdecydowanie wyższą cenę niż z dnia zamówienia.
Agresja Rosji na Ukrainę, a w konsekwencji nałożenie globalnych sankcji przeciwko
Rosji, która jest głównym dostawcą ropy
i gazu dla Europy, spowodowała również drastyczne podwyżki na rynku paliw i idący za nimi wzrost kosztów produkcji i logistyki. Wojna spowodowała również
wstrzymanie produkcji nowych modeli pojazdów wielu marek, do których na terenach Ukrainy były produkowane np. wiązki elektryczne.
www.profiauto.pl

Adobe Stock
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Oszczędność czasu i energii
Obecna sytuacja wpłynęła na decyzję
o odłożeniu planu kupna nowego samochodu, a co się z tym wiąże, na wydłużenie okresu użytkowania posiadanego już
pojazdu. Aby był sprawny i niezawodny,
trzeba dbać o niego. Pomóc w tym mogą
nowoczesne technologie i sprawdzone
punkty serwisowe. Niewątpliwie jednym
z bardzo wygodnych narzędzi jest aplikacja ProfiAuto. Oszczędza czas i energię poświęcaną na dzwonienie do wielu
warsztatów po pomoc. Ponadto kierowca
zostanie od razu skierowany do zweryfikowanych, świadczących wysokiej klasy
usługi, serwisów samochodowych.
W aplikacji ProfiAuto zostały zaprogramowane także dodatkowe funkcjonalno-

ści, które przypominają o kończącej się
polisie ubezpieczeniowej lub konieczności wykonania przeglądu rejestracyjnego.
Dzięki aplikacji kierowca zdobywa również
dostęp do „historii pojazdu”, czyli zbioru
wszystkich informacji dotyczących auta.
Do najważniejszych należą zarejestrowane przebiegi pojazdu oraz informacje, czy
samochód nie jest kradziony lub czy brał
udział w istotnej szkodzie drogowej. Sama
aplikacja to również elektroniczna książka serwisowa, która zawiera historię napraw pojazdu. Dzięki temu przy sprzedaży samochodu można udokumentować
wszystkie przeprowadzone w nim naprawy, co przełoży się na większą wiarygodność sprzedającego oraz zmniejszy pole
do negocjacji ceny ze strony potencjalnego nabywcy.
www.profiauto.pl

Czy wiesz, jak korzystać
z systemów bezpieczeństwa
w Twoim samochodzie?
Nowoczesne pojazdy wyposażone są w bardzo zaawansowane systemy wspierające kierowcę w prowadzeniu samochodu. Od 2014 r. wszystkie nowe auta są wyposażone w system ESP. Obecnie pełni on nie tylko funkcję bezpieczeństwa
utrzymania pojazdu w zamierzonym torze jazdy, ale posiada też wiele funkcji podnoszących komfort, np. wspomaganie ruszania na wzniesieniu czy autonomiczne hamowanie
podczas parkowania. Należy pamiętać, że stosowanie systemów bezpieczeństwa wymaga często od kierowcy wiedzy
o tym, jak wpływają one za zachowanie pojazdu.

bardzo zbliżony do działań kierowcy. Jeśli system wykryje, że
kierowca nie trzyma rąk na kierownicy, zasygnalizuje to, a jeśli kierowca nie przejmie kontroli, auto zostanie zatrzymane.
Natomiast drugi system, którego zadaniem jest utrzymanie
pojazdu w pasie, działa w sposób gwałtowny. Jeśli pojazd
zbliża się do linii, zostają przyhamowane koła po przeciwnej stronie, co powoduje dość chaotyczne zachowanie auta.

ESP® niewidzialny asystent kierowcy
W 1995 r. po raz pierwszy zaprezentowano opracowany przez
Bosch układ stabilizujący tor jazdy samochodu. Odniósł on
Podobne tylko z nazwy
tak wielki sukces, że rozpoczęto produkcje seryjną, a układ
Pozornie podobne, dwa systemy o bardzo zbliżonej nazwie
hamulcowy stał się nie tylko układem do zatrzymogę działać inaczej. Dla przykładu system utrzymywania pojazdu, ale także niewidzialmywania pasa i system zapobiegania przekronym asystentem kierowcy. Obecnie
czenia linii, mimo że wydawałoby się działastał się on tak ważnym układem
ją podobnie, to jednak znacznie się różnią.
podnoszącym bezpieczeństwo
Pierwszy z nich to system, który za pomoi komfort podróżowania, że
cą kamer rozpoznaje pas, po którym pood listopada 2014 r. układ
rusza się pojazd, i utrzymuje go na nim.
ESP® (electronic stability
Wykorzystywany jest do tego aktywny
program) stał się drugim
układ kierowniczy, a samo utrzymanie
po ABS systemem monw pasie przebiega w sposób łagodny,
towanym seryjnie we
wszystkich nowych samochodach osobowych
wyprodukowanych w Europie. Według badań przeprowadzonych w 2012 r. ESP®
jest w stanie zapobiec do 80%

wypadków spowodowanych przez nadmierną prędkość. Czujniki, jakie są zamontowane w pojeździe, dostarczają do sterownika ESP® informacje o aktualnym położeniu pojazdu oraz
o założonym przez kierowcę torze jazdy.
Inne popularne systemy bezpieczeństwa
BDW (Brake Disc Wiping): Podczas jazdy w deszczu elementy cierne układu hamulcowego są mokre, co powoduje
zmniejszenie efektywności ich działania. Aby temu zapobiec,
system hamulcowy periodycznie zwiększa ciśnienie płynu hamulcowego w układzie, dosuwając klocki do tarcz. Zabieg taki ma na celu osuszenie obydwu elementów, by uzyskać maksymalną efektywność podczas hamowania.
HHC (Hill Hold Control): Ruszanie na wzniesieniu bywa
kłopotliwe, szczególnie kiedy auto jest mocno obciążone.
Aby zapobiec stoczeniu się pojazdu, kierowca musi jednocześnie operować pedałami hamulca, gazu i sprzęgła. Funkcja HHC ułatwia ruszanie na wzniesieniach poprzez utrzymywanie ciśnienia w układzie hamulcowym, przez około
2 sekund po tym, jak kierowca zdejmie nogę z pedału hamulca. Kierowca ma wystarczającą ilość czasu na przełożenie nogi z pedału hamulca na pedał gazu bez używania
hamulca ręcznego.
Rozważna jazda
Obecnie istnieje wiele systemów podnoszących bezpieczeństwo, w związku z czym ważne jest, aby każdy właściciel auta
zapoznał się i wiedział, w jaki sposób działają, by móc zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, które mogą się pojawić na
drodze. Niestety nie jest to proste, gdyż w instrukcjach obsługi często widnieje tylko informacja o systemie, bez opisu,
w jaki sposób on działa. Czasem, aby się przekonać, należy
sprawdzić system w kontrolowanych warunkach, ale jak wiele osób jest w stanie to zrobić? Dlatego warto poruszać
się po drogach w taki sposób, aby korzystanie z systemów bezpieczeństwa nie było potrzebne, ponieważ żaden system nie zastąpi logicznego myślenia i przewidywania.
Czy wiesz, że:
Firma Bosch jest pionierem w rozwoju pasywnych i aktywnych systemów bezpieczeństwa.
Najnowsze systemy wykorzystują kamery i sztuczną inteligencję do oceny sytuacji na drodze i wykonania prawidłowego manewru.
Nieodłącznym kompanem systemów bezpieczeństwa jest układ hamulcowy i jego części, poznaj,
co oferuje firma Bosch w tym zakresie i odwiedź
nas na: www.motobosch.pl
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Właściwa
odległość to
kwestia Twojego
bezpieczeństwa
hamulcebosch.pl

Wybierz
klocki i tarcze
hamulcowe Bosch
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VARTA® oferuje bezpłatny dostęp do VARTA Partner Portal.
Wspiera warsztaty w doborze, diagnostyce, sprzedaży
i montażu akumulatorów we wszystkich samochodach.

www.varta-automotive.com

Pewny start to akumulator

jak Pontiac
Aztek

ontiac Aztek jest przykładem
tego, co się dzieje, gdy wizja
utalentowanego projektanta
(Tom Peters) zostaje przemielona przez korporacyjną maszynkę do mięsa, a następnie zjedzona na ostro przez uczestników grupy fokusowej. Ci
ostatni podważyli sens produkcyjnej wersji Azteka, a mimo to General Motors dał
projektowi zielone światło.
Samochód znany z serialu „Breaking
Bad” zadebiutował w 2000 roku na targach w Detroit z przypiętym hasłem reklamowym: „prawdopodobnie najbardziej
wszechstronny pojazd na świecie”. Nie był
to debiut udany, choć nie można mu było
odmówić widowiskowości.
Don Butler, główny marketingowiec koncernu, robił co mógł, by o premierze było
głośno. Wskoczył nawet w tłum zatrudnionych statystów i przez krótką chwilę surfował na ich rękach niczym gwiazda rocka.
Problem w tym, że to Pontiac Aztek miał
być gwiazdą.
Szanse na to nie były zbyt duże, a w General Motors zdali sobie z tego sprawę zbyt
późno. Pontiac Aztek wyglądał jak nieuchronna katastrofa. Sami spójrzcie: podwójne reflektory, nietypowe proporcje,
dwudzielna maska i stromo opadający tył
z ogromną szybą. To się nie mogło udać.
Kierownictwo GM musiało mocno mrużyć oczy, by w tej stylistyce dostrzec połączenie Chevroleta Camaro z Chevroletem
Blazer. Dziś można powiedzieć, że projekt
okazał się innowacyjny jedynie z punktu widzenia wewnętrznych celów koncernu. Jednym z nich na pewno była kontrowersyjność.
Poza stylistyką nie było jednak aż tak tragicznie. Aztek skrywał pod maską 3,4-litrową jednostką V6 i oferował napęd na
przód lub wszystkie koła. Silnik miał 185
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koni mechanicznych i pozwalał rozpędzać
się do setki w przyzwoite 9,5 s.
Jego wnętrze, z licznymi schowkami, wypełniały twarde plastiki. Fotele były wygodne, a wyposażenie całkiem bogate.
Pierwsze egzemplarze posiadały przednie i boczne poduszki powietrzne, które wymagały dopłaty w kolejnych latach.
Prawdopodobnie największym atutem
Azteka był zestaw kempingowy z lodówką, namiotem i dmuchanymi materacami.
Producent w ten sposób chciał przypodobać się młodszym nabywcom, którzy mieli w nim miło spędzać czas gdzieś na odludziu. Być może właśnie w takim miejscu,
z dala od ludzkich spojrzeń, Pontiac Aztek
powinien zaparkować na zawsze.

Zakładana sprzedaż Azteka na poziomie
75 000 sztuk rocznie ostatecznie zakończyła się fiaskiem. Lifting przeprowadzony w błyskawicznym tempie, bo zaledwie
5 miesięcy po debiucie, nie był w stanie nic
zmienić. W ciągu 5 lat produkcji sprzedano 115 000 egzemplarzy.
W 2005 roku Pontiac Aztek przeszedł do
historii jako jeden z najbrzydszych samochodów na świecie. Najciekawsze jest to,
że z przebudowanej linii produkcyjnej po
Azteku zaczął zjeżdżać Chevrolet HHR. I to
był dopiero brzydal.

Marcin Szostak
felietonista ProfiAuto

www.profiauto.pl
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Andrzej Mastalerz

Lubię drogę, niekoniecznie cel
Andrzej Mastalerz
pochodzi z Chorzowa.
Jego ojciec był
kolejarzem, a on sam
uczył się w Technikum
Kolejowym w Gliwicach.
W latach młodzieńczych
trenował piłkę nożną
i początkowo chciał
studiować na Akademii
Wychowania Fizycznego.
Los skierował go jednak
na aktorskie tory.
Na ekranie zadebiutował
w roli brata Jacka
(Mirosław Baka)
w filmie Krzysztofa
Kieślowskiego „Krótki
film o zabijaniu” (1987).
Pierwszą znaczącą
rolę – chłopaka
o ksywie „Pasza” –
zagrał w melodramacie
Andrzeja Barańskiego
„Nad rzeką, której nie
ma” (1991). Od tej pory
zagrał w kilkudziesięciu
filmach, serialach,
spektaklach teatralnych.
Jego charakterystyczny
głos uwielbiają także
fani słuchowisk
radiowych.
Okazuje się, że pan
Andrzej nie ma prawa
jazdy. Wozi go żona.
Jak wygląda świat
motoryzacji z punktu
widzenia pasażera?
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1. Idealny samochód powinien mieć… powinien być przygotowany do podróży w zależności od jej celu. Jeśli na przykład mamy w planach dłużą podróż, a z infrastrukturą różnie bywa, powinien mieć pełen bak, odpowiednie ciśnienie w oponach, sprawne hamulce.
2. Największa ekstrawagancja, na jaką pozwoliłbym sobie w samochodzie, to…
dla mnie priorytetem jest bezpieczna podróż i wszystko to, co by rozpraszało czy nosiło
takie znamiona, po prostu nie byłoby czymś dobrym. Z dużą rezerwą podchodzę do ekstrawagancji w samochodzie, aczkolwiek rozumiem, że koncerny samochodowe poszukują nowych rozwiązań, zadowzlających tych, którzy takowych potrzebują.
3. W samochodzie najważniejsze są dla mnie następujące parametry… to znów
zależy od okoliczności. Jeśli jeździmy głównie po mieście, to dobrze, by samochód był nieduży. Jeśli jedziemy w dłuższe trasy, z pewnością napęd na cztery koła jest praktyczniejszy. A jeśli ktoś lubi się ścigać, ważne będzie dobre przyspieszenie.
4. Mój pierwszy samochód to był… nie posiadam prawa jazdy. Wynika to m.in.
z faktu, że u mnie w rodzinie nie było tradycji motoryzacyjnych, a i miniony system
polityczny temu nie bardzo sprzyjał. Dostęp do dóbr luksusowych, a takim był
wówczas samochód, był mocno utrudniony.
Naszym pierwszym rodzinnym autem był „maluch”. I to bardzo dobry egzemplarz. Kupiliśmy
go od kolegi z teatru i służył nam przez długie lata. Później został sprzedany znajomej i wiem,
że jej również porządnie sprawował się przez dłuższy czas. My z żoną natomiast zakupiliśmy
po „maluszku” Škodę, bodajże Favoritkę. Do Fiata 126 p wciąż podchodzę jednak z nostalgią.
5. Obecnie jeżdżę samochodem marki… korzystam głównie ze środków
transportu publicznego: tramwajów, autobusów, metra. Czasem poruszam się tzw.
transportem produkcyjnym albo taksówką planową. Wszystko zależy od specyfiki
mojej pracy. Przyznam, że w moim przypadku nacisków na zdobycie prawa jazdy
nigdy nie było i nie zdarzyło się, by brak prawa jazdy zaważył na obsadzie filmu.
Pamiętam natomiast, że kiedyś moi znajomi bardzo się zdziwili, widząc mnie
w filmie jadącego autem. Owszem, prowadziłem auto, które jednak jechało na
lawecie (śmiech). Kiedyś, w formie prezentu urodzinowego czy imieninowego, już
nie pamiętam, w czasach, gdy na Stadionie Dziesięciolecia można było kupić
praktycznie wszystko, kupiono mi prawo jazdy. Nigdy oczywiście z niego nie
skorzystałem (śmiech). Kiedyś nawet zdawałem i zaliczyłem egzamin w części
teoretycznej, oblałem jednak część praktyczną. I mogłem oczywiście jeszcze ten
egzamin powtórzyć, ale jakoś tak termin bezpowrotnie minął.
Prywatnie jeżdżę więc z żoną. Nie chcę wspominać, jakim samochodem, bowiem srogo zawiodłem się na ostatnim motoryzacyjnym zakupie. Podczas transakcji nie poinformowano nas o usterce. Małej, ale sam fakt zatajenia tej informacji spowodował, że
już więcej nie przekroczę progu salonu tej marki, która wydawała mi się bardzo solidna.
6. Gdybym mógł kupić dowolny samochód, to byłby to… moja świadomość rynku motoryzacyjnego jest nieduża i trudno wymienić mi tu konkretny model. Dużą nostalgią, jeszcze z czasów dzieciństwa, darzę Warszawę. Była ona pierwszym autem w naszej
rodzinie, należała do wujka i to właśnie Warszawą odbywaliśmy pierwsze ważne podróże i wyjazdy rodzinne.
www.profiauto.pl

7. W samochodzie słucham muzyki… nie ukrywam, że w tej kwestii musieliśmy się z żoną dotrzeć. Teraz żyjemy w samochodzie w pełnej symbiozie i wybieramy muzykę dopasowaną do naszych nastrojów. Czasem jest to coś pobudzającego, czasem
wręcz przeciwnie – wówczas z głośników unoszą się dźwięki muzyki klasycznej. Na dłuższych trasach słuchamy radia kierowców,
skąd mamy bieżące informacje o korkach i przeszkodach na drodze.
8. Największa wada samochodu to… trudno powiedzieć, bo wszystko jest dla ludzi. Cywilizacja ma swój awers i rewers. Szereg udogodnień, które są nam proponowane, należy przyjmować jednak z rezerwą. Ja na przykład głęboko zastanawiam się
nad autami elektrycznymi, czy to na dłuższą metę na sens. W ogóle myślę nad całą elektroniką w aucie, takie rozwiązania mają
bowiem swoje dobre i złe strony.
9. Ulubiony kraj do podróżowania samochodem to… w czasach przedpandemicznych często jeździliśmy z żoną do Włoch.
Ja zresztą jestem wielkim zwolennikiem drogi jako takiej, niekoniecznie zaś samego celu. Myślę, że w momencie podróżowania
tylko do celu wiele się traci. Nie mówiąc już o zmęczeniu wynikającym z koncentracji i chęci jak najszybszego dotarcia do wskazanego miejsca. W trakcie samej podróży wiele się wydarza, wiele się dzieje za oknami. Gdy podróżowaliśmy do Włoch, robiliśmy
to niespiesznie. Z jednym lub dwoma noclegami.
10. Niezapomniana przygoda z samochodem/w samochodzie… pamiętam taką ciekawostkę z gatunku różnic w interpretacji znaków drogowych. Była to nasza pierwsza podróż do Włoch, na początku lat 90. ubiegłego wieku. Wjechaliśmy do niedużego miasteczka i na ważnym skrzyżowaniu był nakaz jazdy w prawo. Wobec czego ruszyliśmy zgodnie ze znakiem. Po pewnym
czasie okazało się jednak, że kręcimy się… w kółko. W końcu zdesperowani zatrzymaliśmy jednego z mieszkańców. Powiedział
nam coś takiego: „Tu, gdzie jest znak nakazujący jazdę w prawo, musicie jechać prosto. Ta strzałka w prawo nie oznacza, że musicie jechać w prawo, tylko, że możecie” (śmiech).
Tomasz Jastrzębowski/REPORTER
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Dwuczęściowe tarcze hamulcowe firmy Brembo:

JAKIE SĄ ICH ZALETY
I JAK NALEŻY JE MONTOWAĆ

Jednym z wiodących trendów, który ma wpływ na branżę motoryzacyjną, jest dążenie do
zrównoważonego i ekologicznego rozwoju. Firma Brembo podejmuje określone działania,
aby zapewnić coraz bardziej odpowiedzialną produkcję, ograniczyć emisję zanieczyszczeń
i złagodzić skutki zmian klimatycznych dzięki bardziej ekologicznym rozwiązaniom technologicznym. Zmiana konstrukcji i materiałów elementów układu hamulcowego to dobry sposób na zmniejszenie masy nieresorowanej pojazdu, a tym samym ograniczenie ilości energii
wymaganej do jego zasilania oraz obniżenie zużycia paliwa.
Jednym z rozwiązań Brembo opracowanych z myślą o zrównoważonym rozwoju są dwuczęściowe tarcze hamulcowe pływające, nitowane lub co-cast. Mają one określone zalety w porównaniu z jednolitą (jednoczęściową) tarczą hamulcową.
Standardowe, jednolite tarcze hamulcowe są zwykle produkowane z żeliwa z powodu jego
trwałości i charakterystyki dotyczącej rozpraszania ciepła. Rozwiązania dwuczęściowe, takie jak pływające tarcze hamulcowe, mają aluminiową piastę i żeliwną powierzchnię hamującą. Piasta tarczy i powierzchnia hamująca to dwa osobne elementy połączone za pomocą
tulei mocujących. Zastosowanie tych lekkich materiałów umożliwia obniżenie masy tarczy
nawet o 30%, co z kolei ogranicza zużycie paliwa, a tym samym emisję zanieczyszczeń. Taki
sposób połączenia piasty tarczy z powierzchnią hamującą umożliwia także rozszerzanie powierzchni hamującej bez zniekształcania piasty.
Tarcze pływające wprowadzone na początku XXI wieku początkowo stosowano wyłącznie
w samochodach sportowych i supersamochodach. W ostatnich latach kompozytowe tarcze
hamulcowe wykonane z dwóch różnych materiałów, a dokładnie tarcze pływające i co-cast,
wprowadzono nawet w samochodach klasy średniej.
W porównaniu z tarczami pływającymi nitowane tarcze hamulcowe składają się ze stalowej piasty i żeliwnej powierzchni hamującej, które łączone są za pomocą stalowych nitów.
Brembo opracowało jeszcze jedną tarczę hamulcową składającą się ze stalowej piasty oraz
żeliwnej powierzchni hamującej – tzw. co-cast. W tym przypadku oba elementy zostały połączone ze sobą w procesie współodlewania.
Stalowy dzwon umożliwia zmniejszenie masy tarczy o około 15% w porównaniu z tarczą jednolitą tej samej wielkości. Powierzchnia tarczy pokryta jest powłoką wykonaną w technologii UV, która gwarantuje większą odporność na wilgoć i podwyższoną temperaturę. Ponadto
powłoka UV jest rozwiązaniem na bazie wody i nie wymaga rozpuszczalników, co pozwala
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oszczędzić 98% energii i emisji w porównaniu z powłokami konwencjonalnymi. Aby umożliwić dodatkową redukcję masy, stalowy dzwon tarcz hamulcowych co-cast i nitowanych
ma grubość 2,5 mm, a nie 7,5–9 mm jak w przypadku konwencjonalnego dzwonu żeliwnego,
przy zachowaniu jednakowego poziomu wydajności.
Dzięki zmniejszeniu masy tarczy wszystkie rozwiązania kompozytowe zapewniają efektywniejsze wykorzystanie mocy silnika, a więc zmniejszenie zużycia paliwa i emisji spalin. Poprawia to własności jezdne pojazdu, zwiększa precyzję prowadzenia i stabilność samochodu.
Wskazówki dotyczące prawidłowej wymiany tarcz dwuczęściowych
Biorąc pod uwagę różnicę w konstrukcji i materiałach stosowanych w dwuczęściowych tarczach hamulcowych, należy uwzględnić istotne kwestie związane z ich obsługą i montażem.
yy Z powodu mniejszej grubości dzwonu tarczy NIE WOLNO podnosić ani trzymać tych tarcz hamulcowych za stalowy dzwon, ponieważ może to spowodować niewielkie odkształcenia prowadzące do nadmiernego bicia bocznego lub drgań w układzie hamulcowym.
yy Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie oczyścić powierzchnię piasty koła oraz tarczę.
yy NIE skręcać kół, trzymając tarczę/zacisk. Spowoduje to odkształcenie lekkiego stalowego dzwonu tarczy.
yy Podczas zakładania koła należy przestrzegać odpowiedniej kolejności dokręcania śrub
kluczem dynamometrycznym, a także zalecanego przez producenta momentu ich dokręcania.
yy Śruby kół należy dokręcać w trzech krokach.
1) Ustawić ręcznie
2) Najpierw dokręcić momentem 75 Nm
3) Następnie dokręcić momentem końcowym (zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu)
yy Aby zapobiec zniekształceniu tarczy, należy używać wyłącznie wysokiej jakości oryginalnych felg.
Uwaga: nieprzestrzeganie powyższych wskazówek dotyczących montażu lub zastąpienie
tarcz kompozytowych jednolitymi może spowodować pojawienie się hałasu oraz wibracji.
www.profiauto.pl
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rossover

do miasta

Samochody z podniesionym nadwoziem zyskują na
popularności, co znajduje odzwierciedlenie na ulicach
polskich miast i miasteczek. Jest ich coraz więcej,
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wyróżniają się stylistyką i kolorami. Poza tym są praktyczne,
mają niezłe wyposażenie, dobrze jeżdżą i potrafią być
oszczędne. Czego chcieć więcej od crossovera?

www.profiauto.pl

31 	

www.profiauto.pl

PROFIAKTUALNOŚCI
najciekawsze crossovery na polskim rynku

Oto zestawienie najciekawszych
crossoverów na polskim rynku

Volkswagen Taigo –
od 87 190 zł

Street Safety!

Części hamulcowe Zimmermann:
sprawdzona jakość dla Twojego bezpieczeństwa

Tarcze dwuelementowe
Formula Z

Sportowe tarcze nawiercane
Black Z

Atuty: modne nadwozie, szeroki
wybór pakietów stylistycznych
Volkswagen Taigo to bliski krewny Volkswagena T-Crossa. Powstał na tej samej nowoczesnej platformie MQB A0 i dzieli z nim
wiele elementów. To, co go wyróżnia, to
nieco większe wymiary i przede wszystkim wygląd. Taigo ma opadającą linię dachu i jest crossoverem coupé. Cecha ta zarezerwowana była do tej pory dla aut ze
znacznie wyższej półki cenowej.
Już w podstawowej wersji Life Volkswagen Taigo oferuje całkiem bogate wyposażenie. Na pokładzie są LED-y, manualna
klimatyzacja, cyfrowy zestaw wskaźników
czy fotele z regulacją odcinka lędźwiowego. W bogatszej wersji Style (100 190 zł)
można liczyć na zaawansowanych asystentów jazdy (pakiet IQ Drive) oraz szereg rozwiązań z zakresu łączności (m.in. Apple
CarPlay, Android Auto).
Volkswagen Taigo skrywa pod maską
benzynową jednostkę 1.0 o mocy 95 lub
110 KM. Pierwsza występuje z 5-biegową skrzynią manualną, a druga może być

połączona z 6-biegowym manualem lub
7-biegowym DSG. Idealna wersja do miasta, czyli z automatyczną skrzynią, kosztuje co najmniej 98 790 zł. Ofertę zamyka
topowa odmiana Taigo ze 150-konnym silnikiem 1.5 TSI.

To pełnoprawny crossover, charakteryzujący się muskularną linią nadwozia i całkiem sporym prześwitem oraz
funkcjonalnym bagażnikiem – na uwagę zasługuje oryginalny schowek pod
podłogą.
Nie ma już w sprzedaży bazowej
95-konnej wersji Trend. Cennik otwiera
wariant Titanium, dostępny z 3-cylindrowym silnikiem 1.0 Ecoboost Hybrid 125
Atuty – nieszablonowy design,
KM, z którym połączono 6-biegową maprecyzyjny układ kierowniczy, niskie nualną skrzynię lub 7-biegową przekładnię DCT. Seryjny układ mild hybrid z instaspalanie (6,5 l/100 km)
Pierwsza Puma była niewielkim coupé, lacją 48 V wspomaga silnik dodatkowym
które powstawało w latach 1997–2002. momentem obrotowym (od 20 do 50 Nm)
Nową Pumę ze starą łączy tylko nazwa. i poprawia dynamikę.

Ford Puma – od 88 800 zł

Standardowe
tarcze w jakości OE

Zimmermann
Otto Zimmermann GmbH / Deutschland
info@otto-zimmermann.de

otto_zimmermann_official

www.otto-zimmermann.de
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Na liście wyposażenia znajdziemy fotel
kierowcy z masażem i regulacją podparcia
odcinka lędźwiowego, nastrojowe oświetlenie wnętrza czy bezprzewodową ładowarkę. Stylistycznie Puma wyróżnia się
17-calowymi obręczami i obudową lusterek w kolorze nadwozia.
Wyżej w ofercie stoi 155-konny wariant
z tym samym silnikiem, a na samym szczycie króluje Puma ST. W tym przypadku
3-cylindrowa jednostka odznacza się 1,5-litrową pojemnością i mocą 200 KM.

Nissan Juke – od 79 730 zł
Atuty: wyrazisty design, duże
możliwości personalizacji, nowe
przestronne wnętrze
Nowego Nissana Juke’a od poprzednika
różni niemal wszystko, ale jedno pozostaje bez zmian – charakterystyczna sylwetka. Patrząc na niego, od razu wiemy, że to
Juke. Co prawda większy, praktyczniejszy
i ładniejszy z każdej strony, ale z genem
pierwszej generacji.
Bazowa wersja crossovera – Visia startuje od 79 730 zł i na wyposażeniu ma m.in.
światła LED, elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami oraz podstawowe systemy bezpieczeństwa. Nie posiada jednak
automatycznej klimatyzacji nawet w opcji. Z zewnątrz poznamy go po 16-calowych stalowych felgach.
Takim wariantem nie zadamy szyku
w mieście, więc naturalnym wyborem
jest co najmniej wersja Acenta (86 230 zł),
która w standardzie posiada już 17-calowe
felgi aluminiowe, kamerę cofania, Apple
CarPlay/Android Auto czy tempomat.
Gama silników ograniczona
jest tylko do jednej jednostki
benzynowej 1.0 o mocy
117 KM, którą można
mieć z 6-biegową
manualną skrzynią lub 7-stopniowym, dwusprzęgłowym
automatem.

Renault Captur –
od 76 400 zł
Atuty: projekt wnętrza, efektowna
stylistyka, szeroki wybór
wyposażenia
Nowy Captur jest bliźniakiem technicznym Nissana Juke’a i podobnie jak on bazuje na platformie CMF-B. Nie można mu
odmówić ciekawej stylistyki, która rzuca
się w oczy. Podobnie jak Nissana Juke’a,
także Captura można wybrać w ciekawym
zestawie kolorystycznym.

O ile jednak Juke występuje tylko
z jednym silnikiem, w przypadku Captura wachlarz możliwości jest większy.
Pod maską może pracować 1.0 TCe (90
KM) lub 1.3 TCe (140 KM). W zeszłym roku
do oferty dołączyła wersja TCe 100 LPG
z fabryczną instalacją gazową oraz odmiana E-Tech plug-in, czyli hybryda ładowana z gniazdka o mocy systemowej
160 KM. Captur występuje z 6-biegową
przekładnią manualną, 7-stopniowym
dwusprzęgłowym automatem EDC lub
automatyczną przekładnią Multi-Mode
w przypadku hybrydy.

Nowy wizerunek, ta sama usługa. W 2022 roku Ajusa
obchodzi swoje 50-lecie w serwisie motoryzacyjnym. Producent
komponentów i uszczelek do silnika od 1972 roku.

Nissan, Renault
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Seat Arona – od 79 300 zł

Wersja Zen w standardzie ma m.in. 17-calowe stalowe obręcze, manualną klimatyzację, Easy Link z 7-calowym ekranem dotykowym bez nawigacji, światła przednie
LED. W wersji Intense (83 900 zł) dostaniemy dwukolorowe nadwozie, automatyczną klimatyzację, aluminiowe felgi i rozbudowane multimedia.

Toyota Yaris Cross –
od 81 900 zł
Atuty: dostępna wersja hybrydowa,
napęd 4×4, prosta obsługa i komfort
jazdy
Toyota Yaris Cross technicznie oparta jest
na hatchbacku, ale przewyższa go wymiarami, ma 17-centymetrowy prześwit i jako
jedyny crossover segmentu B-SUV oferuje
napęd na 4 koła (AWD-i).
Podobnie jak w przypadku konkurentów, przy wyborze bazowej wersji trzeba
się liczyć z ograniczonym wyposażeniem
i stalowymi felgami. W wersji Active znajdziemy jednak światła LED i podstawowe
systemy wspomagające działanie układu
kierowniczego. Kierowca ma do dyspozycji również kilka systemów wspierających bezpieczną jazdę, takich jak układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach,
adaptacyjny tempomat czy układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia wraz z systemem wykrywania pieszych
i rowerzystów.
Paleta dostępnych jednostek obejmuje
silnik benzynowy 1.5 Dynamic Force (125
KM) oraz wersję hybrydową bazującą na
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tym samym 3-cylindrowym benzyniaku
1.5 (116 KM). Optymalnym wyborem wydaje się jednak wersja hybrydowa z napędem na przednią oś i bezstopniową skrzynią e-CVT, która zaczyna się aktualnie od
92 500 zł.

Škoda Kamiq – od 76 300 zł
Atuty: przestronna kabina, pojemny
bagażnik (400 l), bogate wyposażenie
w wyższych wersjach
Najmniejszy crossover w gamie Škody pojawił się na rynku w 2019 roku. Charakteryzuje się spójną stylistyką i wysoką pozycją
za kierownicą, tak lubianą przez wielu kierowców w mieście. Dodatkowo jego gabaryty nie są wielkie, przez co łatwo poruszać
się nim w wąskich uliczkach i manewrować na parkingu.

Wnętrze został praktycznie przeniesione
z modelu Scala. Obydwa auta wykorzystują tę samą platformę MQB A i odznaczają
się takim samym rozstawem osi. To z kolei
oznacza, że Kamiq jest autem przestronnym i funkcjonalnym.
Škoda oferuje następujące benzynowe
jednostki napędowe: 1.0 TSI o mocy 95 i 110
KM oraz 1.5 TSI o mocy 150 KM. Jednostki
mogą współpracować z ręczną 6-biegową
przekładnią lub 7-biegowym DSG. Wyjątek
stanowi podstawowa wersja Active sparowana z 5-biegowym manualem.
Wyposażenie Kamiqa w standardzie
obejmuje m.in. klimatyzację manualną,
asystenta pasa ruchu, reflektory LED Basic z przodu czy system awaryjnego hamowania. Rozsądnym wyborem jest wersja
Ambition (82 300 zł), która ma już kamerę cofania, czujniki parkowania z tyłu i aluminiowe felgi.

www.profiauto.pl

Atuty: oszczędne silniki,
przestronność, dobre właściwości
jezdne
Crossover Seata jest produkowany od 2017
roku, a w zeszłym roku przeszedł niewielki lifting. Jego wygląd jest zdecydowanie
bardziej zachowawczy od Juke’a i Captura,
co nie oznacza, że brakuje mu oryginalności. Nie darmo otrzymał główną nagrodę
za najlepszy design w konkursie Red Dot
Design w 2018 roku. Konstrukcyjnie związany jest z modelem Ibiza.
Zgodnie z najnowszymi trendami Arona może być dostępna w dwukolorowym
malowaniu, z siedmioma wzorami tapicerek i sześcioma wzorami felg w rozmiarach
od 16 do 18 cali.
Pod maską pracują silniki 1.0 TSI (95 i 110
KM) i 1.5 TSI (150 KM). Można je zestawić
z 5- i 6-biegową przekładnią manualną lub
7-biegowym automatem DSG. Na wybranych rynkach będzie również dostępna
oszczędna 90-konna jednostka TGI zasilana gazem ziemnym.
Sensownym wyborem do miasta jest
wersja 1.0 TSI 110 KM z 7-biegowym DSG
(90 700 zł) oraz ze światłami do jazdy dziennej LED, tempomatem, wielofunkcyjną kierownicą i aluminiowymi obręczami.

Kia Stonic – od 67 000 zł

Od wprowadzenia na rynek w 2017 roku
Stonic sprzedał się w liczbie ponad 220 000
egzemplarzy. Lifting w 2020 roku rozszerzył paletę lakierów o nowe kolory i zwiększył wybór felg o nowe wzory, zaktualizował też multimedia i wprowadził do gamy
silnikowej miękką hybrydę – 1.0 T-GDI 48 V
120 KM.
Crossover dostępny jest także z jednostką benzynową pozbawioną układu mild
hybrid. Do wyboru pozostaje 1.2 DPI 84 KM

z 5-biegową manualną przekładnią oraz
1.0 T-GDI 100 KM z 6-biegową manualną
skrzynią lub dwusprzegłową przekładnią
DCT. Ten pierwszy silnik ma 4 cylindry, drugi jest 3-cylindrowcem.
W mieście sprawdzi się odmiana z silnikiem 1.0 T-GDi 100 KM z 7-stopniową automatyczną skrzynią DCT, która
w wersji BL ma niemal kompletne wyposażenie oferowane przez Kię i kosztuje
90 900 zł.

Atuty: atrakcyjny wygląd, duże
możliwości konfiguracji, 7 lat
gwarancji
Kia Stonic to typ crossovera, który może
być realną alternatywą dla miejskich
aut. Stylowo wygląda, jest wygodna i niczego jej nie brakuje pod
względem wyposażenia.

Seat, Kia
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Jak kupić

dobre auto używane
Stereotypy i obiegowe opinie o samochodach oraz ich awariach często zaburzają
nam pełen obraz tego, czy są faktycznie dobre, czy też nie. Wybierając dla siebie
używane auto lub jego wersję silnikową, warto zgłębić temat i spojrzeć na problem szerzej. Dobrze jest też polegać na wiedzy praktyków, a nie tylko internetowych teoretyków. Jak kupić dobre auto używane podpowiadają mechanicy Profi
Auto Serwis, największej w Polsce sieci warsztatów.

Awarie drobne i poważne –
które tanie, a które drogie?
Awarie postrzegamy i oceniamy przez pryzmat ich wagi oraz ceny naprawy. Przykładowo, kiedy silnik bierze olej, to wydaje się, że będzie drogo. Ale nie zawsze
trzeba to naprawiać. Popularne jednostki Fiata 1.416 V, Volkswagena 1.68 V albo
Forda 2.016 V mają problem z nadmierną konsumpcją oleju, ale i nie wymagają najwyższej klasy produktów. Jeśli taki silnik bierze 0,5 l/1000 km, to oznacza
5 l/10 000 km. To tak, jakby zrobić w roku
jedną wymianę więcej, ale bez filtra i robocizny, choć nie należy traktować tego
równoznacznie. Można natomiast w takim

silniku olej wymieniać rzadziej. Okazuje
się, że patrząc w ten sposób na temat, nie
jest to aż tak drogą usterką, jaką sobie wyobrażamy, myśląc o jej naprawie. Tym bardziej, że wspomniane jednostki to trwałe
i solidne konstrukcje.
Zupełnie inaczej bywa z niektórymi
drobnymi usterkami, które mogą sporo
kosztować, np. sondą lambda. Czasami
okazuje się, że zamiennik, który kupiliśmy za 200 złotych, za nic nie chce współpracować z komputerem i tylko oryginał
za np. 800 złotych jest odpowiedni. Już
z portfela znika łącznie 1000 złotych. O ile
problem z sondą nie wynika z wyciętego
katalizatora.
– Kupując auto używane z usterką albo
wykrywając ją podczas przeglądu przed

zakupem, należy sprawdzić nie tylko cenę, ale i dostępność danej części. Niekiedy groźnie wyglądająca awaria jest tania
w naprawie, ale może być wprost przeciwnie. Jeśli nie jest to marka bardzo popularna, nie wszystko da się kupić od ręki, a niektóre elementy są dostępne tylko
w ASO, co będzie się wiązało z wysokimi
kosztami. Jeszcze gorzej, kiedy kupujecie sportową lub terenową odmianę popularnego na rynku modelu. Konia z rzędem temu, kto znajdzie amortyzatory do
Alfy Romeo Crosswagon lub pogodzi się
z ich kosztem do prawie 20-letniego Su
baru Forestera z samopoziomowaniem –
mówi Adam Lehnort, ekspert ProfiAuto.

Znane wady
i typowe awarie
Te dwa hasła często odpychają zainteresowanych danym modelem samochodu,
kiedy czytają wszelkiej maści poradniki.
Ale warto spojrzeć na to zupełnie inaczej.
Jeśli auto ma wadę wieku dziecięcego, po
latach może być ona całkowicie rozwiązana. Jeśli nie przez samego producenta, to
przez mechaników. Czasami finansowo
lepiej wyjdziemy na tzw. wadzie, o której
wiemy i jest na nią rozwiązanie, niż na dobrym aucie z jedną przypadkową usterką.
Prosty przykład stanowią wadliwe panewki w silniku 1.5 dCi. Jeśli wiemy, że to
klasyczny problem, po zakupie można je
zweryfikować, a nawet wymienić stosunkowo niedrogo ze względu na dostępność
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tanich części. Dla porównania, w wielu nowoczesnych dieslach jeden wtryskiwacz
może kosztować tyle, co komplet części
do wymiany panewek „wadliwego” 1.5 dCi.
– Polscy mechanicy bardzo szybko rozwiązują typowe problemy, które powszechnie nazywamy wadami. Jeśli oddamy auto
do dobrego warsztatu, można skorzystać
z takiej wiedzy, a nawet wprost zapytać, czy
po zakupie trzeba coś zrobić ponad zwykły
serwis i potem tylko cieszyć się bezawaryjną jazdą – wskazuje Adam Lehnort.
To samo może dotyczyć tzw. typowych
usterek. Można się przestraszyć np. „padającymi cewkami” w samochodach marki Renault. A tymczasem komplet cewek
to wydatek rzędu 400 złotych. I jeszcze
ten „przerażający” wielu rozrząd z kołem
zmiennych faz kosztujący ok. 600 złotych.
Z drugiej strony, trwałe silniki Volvo, w których rzadko cokolwiek się psuje. Po zakupie i tak trzeba wymienić rozrząd, a tu już
samo tylko koło zmiennych faz stanowi
wydatek rzędu 800–1500 złotych.
– Producenci niechętnie przyznają się,
że coś może być wadą konstrukcyjną. Przykładem jest choćby „słynne” koło zmiennych faz rozrządu w silnikach Renault, które na samym początku było dostępne tylko
w ASO, i to na zamówienie, a cena nie schodziła poniżej 1200 złotych. Dopiero kiedy
mechanicy nie mieli już wątpliwości, że winowajcą nietrzymania obrotów przy odpalaniu jest KZFR, element ten zaczął systematycznie tanieć, aż do osiągnięcia dzisiejszej
ceny. Obecnie zaleca się jego wymianę przy
każdej wymianie rozrządu. Tak oto duża
wada silnika z czasem stała się jego drobną przypadłością – mówi ekspert ProfiAuto.

Japońskie auta najbardziej
niezawodne, a tych
na F nie kupuj
Znamy wiele stereotypów na temat marek.
Przecież każdy wie, że najbardziej niezawodne są japończyki, najbardziej awaryjne
te na F (Fordy, Fiaty i francuskie), a najdroższe w naprawach marki premium. Ogólnie
nie sposób się z tym nie zgodzić, ale kiedy
kupisz awaryjnego Fiata, może się okazać,
że przez 2–3 lata wydasz mniej na cztery
drobne naprawy, niż jednorazowo za zrobienie zawieszenia w japończyku, którego drugie imię to korozja.
– Rdza to nie tylko problem estetyczny.
Korozja negatywnie wpływa również na
elementy konstrukcyjne nadwozia. Mechanikom mocno utrudnia to wymianę nie-
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których części zawieszenia, a ciężar nieplanowanych czynności przy naprawie musi
wziąć na swoje barki właściciel auta. Telefon z serwisu do klienta, że coś poszło nie
tak i trzeba dodatkowo wymienić sztywne przewody hamulcowe, kiedy przyjechaliśmy jedynie na wymianę elastycznych,
wcale nie jest rzadkością w przypadku modeli z grupy ryzyka nadmiernego rdzewienia. Nie mówiąc już o tym, że we wcale nie
najstarszych egzemplarzach Mazdy progi
się poddają, kiedy samochód wjeżdża na
podnośnik, a niewinna wymiana wahacza
może przerodzić się w naprawę blacharską – wskazuje ekspert ProfiAuto.
Dla odmiany, spora grupa aut włoskich
i francuskich radzi sobie z korozją o wiele
lepiej niż japońskie. Natomiast fiaty i fordy to auta tak popularne, że nawet wysokiej jakości części można kupić w rozsądnej cenie.
Stereotyp o BMW – będziesz miał wydatki. To prawda, że części do aut premium
nie należą do tanich, a naprawy bywają
skomplikowane. O wiele łatwiej jednak dobrać i znaleźć części oraz mechanika specjalizującego się w tej marce, niż do Mitsubishi czy Nissana. Z kolei Audi, uznawane
za markę premium, ma wiele wspólnych
części zamiennych z równie popularnym,
a tańszym Volkswagenem czy nawet Škodą. Do żadnych innych samochodów rynek tak szybko nie przygotowuje zamienników, jak do aut Grupy VW.

Dużo pali, ale silnik jest
trwały i się nie psuje

No i wreszcie cena
Francuskie czy włoskie samochody są wyraźnie tańsze od tych najpopularniejszych,
najbardziej lubianych, szczególnie Volkswagenów i japończyków. Różnice mogą
wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych,
kiedy porównamy auta w podobnym stanie z tego samego rocznika. Czy na pewno są o te kilkanaście tysięcy lepsze? Czy
francuz zepsuje się na taką kwotę względem japończyka w całym okresie naszej
eksploatacji?
To samo może dotyczyć wieku samochodu. Płacimy za rocznik czy przebieg, a tymczasem każdy mechanik doskonale wie,
że jakość wykonania i trwałość mechaniki jest znacznie gorsza w nowszych modelach. Do tego z generacji na generację
samochody są coraz bardziej skomplikowane i droższe w naprawach. Często przy
drobnych naprawach serwisowych wymagają podłączenia do komputera.
– Mechanicy ProfiAuto Serwis często zauważają, że Polacy kupują na siłę młodsze
samochody, a nierzadko nie stać ich na naprawy. Jeśli budżet na zakup auta jest na
pograniczu generacji, warto poszukać nieco starszego egzemplarza wcześniejszej
generacji, z większym przebiegiem, niż
kupować najtańsze auta z nowszej. Przebieg też nie zawsze jest sprzymierzeńcem,
bo w aucie, które więcej stało niż jeździło, niektóre poważniejsze usterki mogą
się dopiero ujawnić, a zadbany egzemplarz z większym przebiegiem ma choroby wieku dziecięcego już za sobą – komentuje ekspert ProfiAuto.
Wybierając pragmatycznie używane auto, należy spojrzeć szerzej na popularne
hasła i nie dać się ponieść stereotypom. Liczy się nie sama awaryjność, lecz również
koszt usunięcia usterek – czyli nie co się
psuje, lecz za ile. Nie jak często coś trzeba
wymieniać, tylko czy jest to dostępne i ile
trzeba zapłacić za wymianę. Patrząc w ten
sposób, opierając się na wiedzy praktyków, kierowcy mogą kupić dobre auta,
z których będą zadowoleni, i co najważniejsze – będzie ich na nie stać.

Na pierwszy rzut oka ideał, ale jak dobrze
policzyć, to niekoniecznie musi się opłacać. Porównajmy dwa silniki – jeden pali
10 l/100 km, a drugi 8 l/100 km. Różnica to
ok. 13–14 zł/100 km przy obecnych cenach
paliwa. Po 10 tys. km to 1300–1400 złotych.
Czy naprawdę ten „gorszy”, ale oszczędniejszy silnik zepsuje się rocznie na taką kwotę? Z kolei jeśli przez trzy lata nic się nie zepsuje, w kieszeni zostanie ok. 4000 złotych.
– Obecnie na rynku jest już sporo dopracowanych silników benzynowych
z wtryskiem bezpośrednim, które zauważalnie mniej palą od swoich poprzedników
*Wyliczenia dotyczące cen paliw opierają
o większej pojemności, a nawet niższej się na danych z 15 marca 2022.
mocy. To wcale nie musi być zły wybór, jeśli przez kilka lat zaoszczędzimy kilka tysięcy złotych na paliwie. Niektóre japońskie
jednostki są naprawdę godne polecenia,
a nawet okryty złą sławą 2.0 TFSI nie jest
Adam Lehnort
taki zły, kiedy weźmiemy pod uwagę jeekspert ProfiAuto
go moc i spalanie – dodaje Adam Lehnort.
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Nowe coupé Škody

PROFIAKTUALNOŚCI
Škoda

Škoda dodaje wersję coupé do rodziny elektrycznego modelu ENYAQ iV. Charakteryzuje się połączeniem sportowej, atletycznej sylwetki z bardzo przestronnym wnętrzem i pojemnym bagażnikiem. Łagodnie opadająca ku tyłowi linia przyciemnianego, panoramicznego dachu oraz wyrazisty tył nadają elektrycznemu modelowi
dynamiczny charakter. Elektryczny SUV w wariancie coupé debiutuje od razu również w usportowionej wersji RS.
Podobnie jak ENYAQ iV, nowa Škoda
ENYAQ coupé iV jest oparta na modułowej platformie dla samochodów elektrycznych MEB Grupy Volkswagen. Coupé ma
4653 mm długości i 1879 mm szerokości.
Jego wysokość wynosi 1622 mm, a rozstaw osi 2765 mm. Sportowe linie zapewniają znakomitą aerodynamikę i współczynnik oporu powietrza (cd) wynoszący
0,234. Będzie dostępny na europejskich
rynkach z dwoma rozmiarami akumulatorów do wyboru, a także z napędem na tylną oś lub na cztery koła. Dostępne opcje
będą generowały moc od 132 kW do 220
kW (wariant RS). W zależności od specyfikacji, elektryczny model zaoferuje zasięg
nawet do 545 km w cyklu WLTP.
Atletyczny wygląd samochodu podkreślają duże obręcze kół ze stopów lekkich
o wymiarach od 19 do 21 cali. Premiera
coupé to także dwie nowe opcje kolory-

styczne dodane do gamy ENYAQ iV: efektowny metalizowany pomarańczowy phoenix i metalizowany szary graphite, który
zastępuje szary quartz ŠKODY. Lakier zieleń mamba jest zarezerwowany wyłącznie
dla wersji RS. Podobnie jak w przypadku
modelu ENYAQ iV, nowa koncepcja wnętrza z opcjami Design Selections zastępuje w wariancie Coupé klasyczne wersje wyposażenia.

Panoramiczny szklany
dach w standardzie
Nowa Škoda oprócz wersji SPORTLINE dostępna będzie również jako topowy usportowiony ENYAQ COUPÉ RS iV. Model wyposażony jest w dyskretny sportowy zderzak
przedni i boczne progi w kolorze nadwozia
oraz aluminiowe obręcze kół o wymiarach

od 19 do 21 cali. Od słupka B linia dachu łagodnie opada ku tyłowi i łączy się z tylną
klapą o ostrej krawędzi spływu. Linie pojazdu są dodatkowo podkreślone przez,
największy w gamie Škoda, przyciemniany, panoramiczny szklany dach, który jest
standardowym elementem wersji coupé.
Panoramiczny szklany dach płynnie łączy się z tylną szybą i wpuszcza do wnętrza więcej światła dziennego, nadając
samochodowi bardziej przestronny charakter, a jego powłoka pomaga zapewnić przyjemny klimat w kabinie. Podobnie
jak w przypadku modelu ENYAQ iV, wersja
coupé jest dostępna z opcjonalnym przodem Crystal Face, w którym pionowe żebra efektownego grilla ŠKODY są oświetlone za pomocą 131 diod LED, a poziomy
pas świetlny dopełnia imponujący wygląd
samochodu. ENYAQ COUPÉ RS iV jest standardowo wyposażony w Crystal Face.

Dwa rozmiary
akumulatorów i cztery
warianty mocy
Nowe coupé będzie dostępne na europejskim rynku w czterech poziomach wydajności. Moc zaczyna się od 132 kW w tylnonapędowym modelu ENYAQ COUPÉ iV 60, który
jest wyposażony w akumulator 62 kWh (netto: 58 kWh). ENYAQ COUPÉ iV 80 ma również
napęd na tylną oś i wytwarza moc 150 kW
z akumulatora 82 kWh (netto: 77 kWh). Modele ENYAQ COUPÉ iV 80x i ENYAQ COUPÉ RS
iV są wyposażone w drugi silnik na przedniej
osi, dzięki czemu posiadają napęd na cztery koła. ENYAQ COUPÉ iV 80x ma moc systemową 195 kW, podczas gdy topowy ENYAQ
COUPÉ RS iV dostarcza aż 220 kW z maksymalnym momentem obrotowym 460 Nm.
To pierwsza w historii całkowicie elektryczna Škoda RS. Jej charakterystyczne cechy to
wyjątkowo dynamiczne osiągi, czarne detale stylistyczne i pełnowymiarowy czerwony
pas odblaskowy z tyłu, typowy dla modeli RS
tej marki. ENYAQ COUPÉ RS iV przyspiesza
od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,5 sekundy
i osiąga prędkość maksymalną 180 km/h –
20 km/h – więcej niż jakikolwiek inny wariant nowego coupé. Wariant RS może zostać zamówiony w kolorze zieleń mamba,
który jest unikalny dla modeli RS marki.

nikiem oporu powietrza (cd) 0,234, co poprawia znakomity wynik modelu ENYAQ iV.
Niesamowita aerodynamika przyczynia
się do wysokiego poziomu wydajności samochodu. Niski opór ma znaczący
wpływ na maksymalny zasięg pojazdu,
który w modelu ENYAQ COUPÉ iV 80 wynosi do 545 km w cyklu WLTP. Dzięki możliwości szybkiego ładowania nowe coupé
doskonale nadaje się do pokonywania długich dystansów. Wyposażony w opcjonalny hak holowniczy ENYAQ COUPÉ iV może holować przyczepy o masie do 1400 kg
na pochyłościach 8 proc.
Podobnie jak w przypadku modelu
ENYAQ iV, we wnętrzu wariantu coupé
zastosowano holistycznie skoordynowane opcje wystroju wnętrza oparte na nowoczesnych przestrzeniach życiowych,
przy użyciu naturalnych, przetwarzanych
w sposób zrównoważony i pochodzących
z recyklingu materiałów. Przejrzysta struktura dostępnych opcji, w tym sprytnie za-

aranżowanych pakietów tematycznych
plus opcje indywidualne, znacznie ułatwia
konfigurację samochodu. Standardowe
opcje obejmują 13-calowy centralny ekran
infotainment i 5,3-calowy cyfrowy kokpit.
ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV może zostać
wyposażona w wyświetlacz head-up z rozszerzoną rzeczywistością oraz reflektory
Full LED Matrix. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewni nawet dziewięć poduszek powietrznych. W prowadzeniu pojazdu pomoże Travel Assist 2.5, podczas
gdy inne zaawansowane systemy wspomagania ostrzegą o potencjalnych kolizjach lub ułatwią parkowanie. Wyświetlacz Head-Up Display dostarczy kierowcy
jeszcze dokładniejszych informacji, dzięki czemu nie musi on odrywać wzroku od
drogi, podczas gdy reflektory Full LED Matrix zapewnią większe bezpieczeństwo,
gdy widoczność jest słaba, umożliwiając
kierowcy pozostawienie świateł drogowych włączonych przez cały czas.

Zwiększona wydajność
i zasięg dzięki doskonałej
aerodynamice
Zupełnie nowe, całkowicie elektryczne coupé Škody charakteryzuje się współczyn-
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Porsche na testach

Naładuj
samochód elektryczny
z OSRAM

Począwszy od sezonu 2023 o zwycięstwa w najważniejszych wyścigach
wytrzymałościowych na świecie – m.in. w Le Mans oraz na torach Daytona
i Sebring – będzie walczył nowy prototyp LMDh firmy Porsche.

Firma OSRAM stale poszerza gamę oferowanych produktów. Wśród nowości są m.in.
kable do ładowania samochodów elektrycznych BATTERYcharge. Do wyboru są najpopularniejsze rodzaje kabli, służące do ładowania samochodów ze złączem Typ 1 i Typ 2,
a więc zarówno w pełni elektrycznych, jak i hybryd typu plug-in.
Zależnie od potrzeb można zdecydować się na kabel, który
pozwala ładować z mocą 3,6 kW lub 7,2 kW, maksymalnie
natężenie prądu wynosi odpowiednio: 16 lub 32 A. Obie
wersje są dostępne z wtyczkami Typ 1/Typ 2 i Typ 2/Typ 2.

Wszystkie kable mają 5 metrów długości i są wyposażone
w ergonomicznie skonstruowane uchwyty, są odporne na
wnikanie kurzu i wody zgodnie z klasą ochrony IP65 oraz
wibracje i wstrząsy zgodnie z klasą ochrony IK10, a także
certyfikowane zgodnie z regulacją TÜV, mają trwałość do
20 000 h oraz 2-letnią gwarancję OSRAM.
Mimo że samochody elektryczne dysponują sporymi
akumulatorami trakcyjnymi, są wyposażone także w tradycyjne akumulatory o napięciu 12V. Warto o nie zadbać,
przy pomocy sprawdzonych, dobrej jakości prostowników.

P

ojazd wystartuje w Długodystansowych Mistrzostwach
Świata FIA WEC i północnoamerykańskiej serii IMSA WeatherTech SportsCar Championship
w barwach Porsche Penske Motorsport.
Właśnie rozpoczął się intensywny program testów, którego zadaniem jest przygotowanie prototypu do wyścigowego
debiutu. Premiera samochodu odbędzie
się w styczniu 2023 r., podczas tradycyjnej
inauguracyjnej rundy IMSA – 24-godzinnego wyścigu na torze Daytona.
Wybierając silnik spalinowy dla standardowych, przewidzianych w przepisach komponentów napędu hybrydowe-

go, Porsche zdecydowało się na jednostkę
V8 biturbo o dużej pojemności. Potężny silnik został zaprojektowany jako przystosowany do pracy na paliwach odnawialnych,
co oznacza możliwość znacznej redukcji
emisji CO2. W czasie wyścigu moc systemowa hybrydowego zespołu będzie sięgać około 500 kW (680 KM).
Przepisy dotyczące silników dla pojazdów klasy LMDh oferują dużą swobodę
co do doboru konstrukcji, pojemności
skokowej i liczby cylindrów. Maksymalna
prędkość obrotowa nie może przekroczyć
10 000 obr./min, a poziom hałasu podczas
przejazdu jest ograniczony do 110 decybeli. Jednostka musi ważyć co najmniej

180 kg, łącznie z układami dolotowym
i wydechowym oraz elementami układu
chłodzenia. Jeśli na pokładzie jest układ
turbodoładowania, limit ten obejmuje
również turbosprężarkę (lub turbosprężarki) oraz chłodzenie powietrza doładowującego. Zgodnie z przepisami maksymalna moc wynosi od 480 do 520 kW (od
653 do 707 KM).
Standardowe komponenty do odzyskiwania, magazynowania i dostarczania
energii elektrycznej są produkowane przez
firmy: Williams Advanced Engineering
(akumulator), Bosch (jednostka silnik-generator i elektronika sterująca) oraz Xtrac
(przekładnia).

Ostatni z kabli jest przeznaczony do trójfazowej ładowarki typu wallbox (wymienione wyżej – do jednofazowej), dzięki czemu maksymalna moc ładowania rośnie
do 22 kW (wyłącznie w wersji z wtyczkami Typ 2 na obu
końcach – OCC23P05). Pozwala on naładować akumulator o pojemności 60 kWh w ok. 3 h.
Wkrótce w ofercie OSRAM znajdą się przenośne kable
do ładowania, zasilane z gniazdka 230 V, w dwóch odmianach – Typ 1 (OPC10A05) i Typ 2 (OPC20A05).

OSRAM ma w swojej ofercie całą rodzinę prostowników z serii BATTERYcharge. Można nimi ładować
akumulatory 12V o pojemności nawet do 170 Ah, a także
te o napięciu 24V do 70 Ah. Jako nieliczne na rynku ładują
wszystkie typy akumulatorów, włączając litowo-jonowe.
Urządzenia mają czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, a wszystkie funkcje można obsługiwać jednym
przyciskiem. Ponadto mają zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji elektrycznej samochodu i skutkami
odwrotnego podłączenia biegunów.

Zależnie od wybranego natężenia prądu (6, 10 lub 16 A)
pozwalające ładować akumulator auta elektrycznego lub
hybrydowego z mocą 1,3; 2,2 lub 3,6 kW.
Porsche
43 	

www.profiauto.pl

PROFIAKTUALNOŚCI
Mercedes

Najmocniejsza
hybryda Mercedesa
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE stanowi nowy kamień milowy
w historii firmy – dysponuje mocą systemową 620 kW (843 KM) i maksymalnym
systemowym momentem obrotowym przekraczającym 1400 Nm.

C

zterodrzwiowe coupé to
pierwsza hybryda o wysokich
osiągach, a jednocześnie najmocniejszy do tej pory seryjny
model z Affalterbach. Połączenie 4-litrowego silnika V8 biturbo z jednostką elektryczną zapewnia mu doskonałe osiągi i wyjątkową dynamikę jazdy przy
zachowaniu imponującej efektywności.
Z okazji debiutu do oferty trafia specjalna
seria AMG Special Edition z lakierem AMG
green hell magno oraz licznymi specjalnymi akcentami na zewnątrz i we wnętrzu.
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE
jest już dostępny w sprzedaży w Polsce,
w cenie od 993 900 zł; seria AMG Special
Edition wymaga 103 312 zł dopłaty. Pierwsze egzemplarze pojawią się w europejskich salonach w kwietniu 2022 r.
Mercedes-AMG wykorzystuje rozwiązania techniczne z Formuły 1. Koncepcja ta
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obejmuje niezależny zespół napędowy
z jednostką elektryczną i akumulatorem
przy tylnej osi. W przypadku AMG GT 63
S E PERFORMANCE układ składa się z 4-litrowego silnika V8 biturbo z synchronicznym silnikiem elektrycznym z magnesami
trwałymi, wysokowydajnego akumulatora opracowanego przez AMG oraz w pełni zmiennego napędu na cztery koła AMG
Performance 4MATIC+.
Moc systemowa 620 kW (843 KM) i maksymalny systemowy moment obrotowy
ponad 1400 Nm umożliwiają przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,9 s.
Po mniej niż 10 s prędkość przekracza już
200 km/h. Przyspieszenie kończy się dopiero przy 316 km/h.
Zawieszenie AMG RIDE CONTROL+ za
sprawą bezstopniowo regulowanych
nadciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa w ciągu kilku milisekund dostoso-

wuje siłę tłumienia każdego koła do aktualnej sytuacji. Do wyboru bazowych
ustawień służą programy jazdy AMG DYNAMIC SELECT – od trybu Sport+, służącego do szczególnie dynamicznej jazdy,
po ustawienie Comfort, zapewniające
łagodne tłumienie. Ponadto zestrojenie
podwozia można zmieniać osobno, niezależnie od wybranego trybu jazdy, za
pomocą przełącznika. Do wyboru są trzy
konfiguracje.
Zintegrowany system kontroli dynamiki jazdy AMG DYNAMICS wpływa m.in. na
strategię działania elektronicznego systemu kontroli stabilności ESP®, napędu na
wszystkie koła i elektronicznie sterowanego tylnego mechanizmu różnicowego
o ograniczonym poślizgu. Efekt: większa
zwinność bez negatywnego wpływu na
stabilność.
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Premiery –

Toyota Gazoo Racing
Podczas tegorocznych targów na Tokyo Auto Salon Toyota pokazała trzy modele
przygotowane przez inżynierów Toyota Gazoo Racing: GR GT3 Concept, GRMN
Yaris i elektryczny bZ4X w sportowej wersji GR Sport Concept.

GRMN Yaris
Nowy GRMN Yaris został opracowany specjalnie na japoński rynek. Inżynierowie ograniczyli jego masę
o około 20 kg, poszerzyli nadwozie
o 10 mm, aby poprawić aerodynamikę, i zmniejszyli wysokość o 10 mm,
by uzyskać niższy środek ciężkości.
Samochód zostanie wyprodukowany
w limitowanej serii 500 egzemplarzy,
które będą dostępne tylko w loterii
rezerwacyjnej dla klientów w Japonii.

GR GT3 Concept
Z myślą o kierowcach startujących w wyścigach w kategorii GT3 –
na najwyższym poziomie rywalizacji dla zespołów prywatnych – TGR
opracowało model GR GT3 Concept. Powstał na drodze komercjalizacji
technologii z samochodów wyczynowych, a nie przez adaptację
pojazdów produkcyjnych do użytku w sportach motorowych.
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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

bZ4X GR Sport Concept
Nowa Toyota bZ4X to bateryjny elektryczny SUV, który trafi
do sprzedaży w Europie w tym roku. Na jego podstawie
Toyota opracowała model bZ4X GR Sport Concept, jeszcze
bardziej ekologiczny, a jednocześnie zapewniający jeszcze
więcej przyjemności z jazdy. Opony o dużej średnicy,
sportowe fotele i matowe czarne panele nadwozia to
jedne z głównych wyróżników tego konceptu.

Amortyzatory

Komponenty układu
hamulcowego

Oleje
przekładniowe
i zestawy olejowe

Części układu kierowniczego
i zawieszenia

Toyota
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Sprzęgła i DKZ

Skrzynie
biegów
i sprzęgła
hydrokinetyczne
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Elektryczny

Co wyjdzie, gdy połączymy zewnętrzną długość
i szerokość BMW X5, wysokość BMW X6 i do
tego dodamy koła w rozmiarach BMW X7?
BMW iX, nowy elektryczny flagowiec BMW
dostępny w sprzedaży od końca zeszłego roku.

flagowiec

BMW

48 	BMW
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MW iX to pierwszy pojazd typu
Sports Activity Vehicle zaprojektowany od podstaw z myślą
o mobilności wyłącznie elektrycznej. Trzeba przyznać, że
czasy pokracznych elektryków przeszły
już do historii. Ten model oferuje pionierskie podejście do designu, radości jazdy bez emisji spalin, wszechstronności
i luksusu.
Na początek w sprzedaży znalazły się
dwa warianty modelowe: BMW iX xDrive50
o mocy 385 kW/523 KM i zasięgu do 630 km
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(WLTP) oraz BMW iX xDrive40 o mocy 240
kW/326 KM i zasięgu do 425 km.
W późniejszym terminie pojawił się BMW
iX M60 – moc 619 KM/455 kW i zasięg do
561 km.

Zamknięte nerki
Nowatorski charakter BMW iX widać
wyraźnie w wyglądzie zewnętrznym.
Nadwozie o mocnych proporcjach
SUV-a i precyzyjnie zaprojektowane
detale sygnalizują nowoczesny luksus.

Jednym z najważniejszych elementów
nadwozia jest atrapa chłodnicy. – Wyraziste, pionowe i niemal zamknięte
nerki BMW służące jako „inteligentna”
powierzchnia z wbudowaną kamerą i radarem.
Wyjątkowo płaskie reflektory i lampy tylne w technologii LED, elektryczne klamki
ukryte w płaszczyźnie drzwi, kamera cofania z systemem czyszczenia zintegrowana
z emblematem BMW na klapie tylnej. Widać, że projektanci starali się konsekwentnie zoptymalizować właściwości aerody-

www.profiauto.pl

namiczne – współczynnik Cx wynosi 0,25.
Opcjonalnie dostępne są koła Air Performance w rozmiarach 21 i 22 cale.
Oprócz akustycznego systemu ostrzegania pieszych BMW iX wyposażony
jest w charakterystyczne odgłosy jazdy, które poprzez autentyczne reakcje
dźwiękowe na przyspieszanie i prędkość zapewniają emocjonujące wrażenia z jazdy. Warto zauważyć, że przy powstawaniu systemu BMW lconicSounds
Electric współpracował znany kompozytor muzyki filmowej Hans Zimmer.
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Kosmiczna kabina
Prawdziwy szok przeżyjemy jednak,
wchodząc do środka. To już technologia kosmiczna. Jest tu dużo przestrzeni,
fotele ze zintegrowanymi zagłówkami
tworzą luksusową atmosferę. Wyeliminowanie tunelu środkowego stworzyło
dodatkową przestrzeń na nogi, a także
miejsce na schowki. Konsolę środkową
zaprojektowano w stylu wysokiej klasy
mebla. Niezwykle nowoczesne akcenty
wyznacza panel obsługi z dotykowym

ekranem i przełącznik biegów. Oprócz
zakrzywionego ekranu niezwykłe wrażenia z jazdy zapewnia sześciokątna
kierownica – zastosowana po raz pierwszy w seryjnie produkowanym modelu BMW – oraz zintegrowany bezramkowo projektor wyświetlacza Head-Up
(w opcji).
W modelu po raz pierwszy zastosowano nowej generacji system obsługi
BMW iDrive. Wyraźny nacisk położono na
funkcję dotykową nowego zakrzywionego ekranu BMW i naturalną komunikację
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Układ napędowy generuje maksymalny moment obrotowy wynoszący 765 Nm
w BMW iX xDrive50 i 630 Nm w BMW iX
xDrive40. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h:
4,6 s (BMW iX xDrive50), 6,1 s (BMW iX
xDrive40).
Akumulator wysokonapięciowy ma
pojemność brutto 111,5 kWh w BMW iX
xDrive50 i 76,6 kWh w BMW iX xDrive40.
Dostępna do wyboru adaptacyjna lub
indywidualnie regulowana rekuperacja
energii hamowania zwiększa wydajność
i umożliwia jazdę „na jednym pedale”,
a także korzystanie z funkcji swobodnego toczenia w zależności od zapotrzebowania i sytuacji na drodze.

Naszpikowany czujnikami
i kamerami
głosową z unowocześnionym inteligentnym asystentem osobistym BMW. W pełni cyfrowy zestaw ekranów obejmuje wyświetlacz wskaźników o przekątnej 12,3
cala i wyświetlacz centralny o przekątnej
14,9 cala.
Klimatyzacja automatyczna w BMW iX
posiada nowatorski układ sterowania za
pomocą ekranu dotykowego oraz filtr cząstek stałych z nanowłókna do oczyszczania powietrza. Wentylacja oraz ogrzewanie powierzchni, foteli i kierownicy są
połączone, dając duży komfort.
Nawigacja BMW Maps oparta jest na
chmurze i wideo Augmented Reality na
wyświetlaczu centralnym. Planowanie
tras uwzględnia przerwy na ładowanie
poprzez Connected Charging. Combined
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Charging Unit umożliwia korzystanie ze
stacji szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 200 kW (BMW iX xDrive50)
lub 150 kW (BMW iX xDrive40).
Dla miłośników wysokiej jakości
brzmienia ważny będzie system nagłośnienia surround marki Harman Kardon z głośnikami w niewidoczny sposób
wbudowanymi w zagłówki. Z kolei system
Diamond Surround marki Bowers & Wilkins z dodatkową funkcją Audio 4D z niskotonowymi shakerami w fotelach kierowcy i pasażera zapewnia wrażenia jak
na sali koncertowej.
BMW oferuje do wyboru trzy warianty
wykończenia wnętrza: standardowe wyposażenie Atelier z powierzchniami Sensatec; wariant Loft z wysokiej jakości tkanina-

mi i mikrowłóknami oraz deską rozdzielczą
z gradientowym nadrukiem kolorystycznym; wyposażenie Suite z powierzchniami z naturalnej skóry.

Wydajne silniki
Kierowca przyzwyczajony do samochodu z automatyczną skrzynią biegów nie
poczuje, że jedzie elektrykiem – no, może z wyjątkiem niezwykłej płynności jazdy i dużego przyspieszenia. iX ma doskonale wyważone właściwości jezdne dzięki
elektrycznemu napędowi na wszystkie koła, pneumatycznemu zawieszeniu obu osi,
elektronicznie sterowanym amortyzatorom, zintegrowanemu aktywnemu układowi kierowniczemu.

www.profiauto.pl

Nowy BMW iX to oczywiście jeszcze nie
pojazd autonomiczny, ale niewiele mu brakuje. Zresztą inżynierowie nie ukrywali, że
zastosowany w nim nowy moduł technologiczny BMW iX ma wyjątkowy potencjał
do dalszego rozwoju funkcji automatyzacji jazdy i parkowania. Jest to możliwe
dzięki nowej generacji czujników, nowemu oprogramowaniu i potężnej platformie
obliczeniowej. Pięć kamer, pięć radarów
i dwanaście czujników ultradźwiękowych
do monitorowania otoczenia pojazdu „robi robotę”.
W tym modelu zastosowano najszerszy
zakres standardowych systemów wspomagających kierowcę, jaki kiedykolwiek był
montowany w modelach BMW. Użyto po
raz pierwszy systemu ostrzegania przed
kolizją czołową, który wykrywa nadjeżdżające pojazdy podczas skrętu w lewo
oraz rowerzystów i pieszych podczas skrętu w prawo. Jest także ostrzeganie przed
skrzyżowaniem z miejską funkcją hamowania oraz asystent kierowania i prowadzenia po pasie ruchu o znacznie szerszej
funkcjonalności. Aktywny regulator prędkości posiada z kolei automatyczny system
ograniczeń prędkości.
Reasumując: jeśli ktoś jest zainteresowany kupnem pojazdu w pełni elektrycznego, lubi luksus i ma na koncie odpowiednie środki – na pewno można mu polecić
BMW iX. To co wielu ludzi odstrasza od zakupu elektryka – zasięg, w tym przypadku
nie jest problemem, bo w wersji xDrive50
wynosi on aż 630 km.
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Lampy warsztatowe

Podręczne źródło światła
nie tylko dla mechanika
samochodowego
Potoczna nazwa „lampy warsztatowe” dla wielu potencjalnych użytkowników może
być myląca. Większość tych z oferty Philips doskonale sprawdzi się w szeregu innych
zastosowań w życiu codziennym.
Obecnie marka Philips oferuje ponad 20 modeli

za wzrokiem użytkownika. Jednocześnie wolne

szufladzie, sakwie motocykla, jak i ekwipunku

lamp warsztatowych. Różnice pomiędzy nimi

pozostają ręce i co ważne lampkę można za-

obozowicza.

sprowadzają się do przeznaczenia, a tym samym

świecić i zgasić gestem dłoni. Dodatkowo panel

Philips Xperion 6000 to najnowsza linia lamp

wielkości i kształtu obudowy. Mianownikiem

świetlny można regulować w trzech zakresach.

warsztatowych Philips. Model Slim charakteryzuje

xDrive40

wszystkich jest nowoczesne źródło światła, jakim

Jest to więc idealne rozwiązanie dla majster-

się rozkładanym - na zasadzie scyzoryka - panelem

Cena

od 357 900 zł

są diody LED. Ich zaletą jest biała barwa, która

kowiczów, jak też w sytuacjach awaryjnych, np.

świetlnym. Jego smukła budowa i możliwość obrotu

Skrzynia biegów

automatyczna

pozostaje neutralna dla ludzkiego oka. Technolo-

naprawie instalacji elektrycznej czy hydraulicznej.

w zakresie 270 stopni pozwala użytkownikowi zajrzeć

Rodzaj paliwa

gia ta pozwala również zmieniać moc świecenia

To również propozycja dla rowerzystów, biegaczy

w trudno dostępne miejsca - wnęki, kanały mon-

energia elektryczna

(wartość liczona w lumenach) w zależności od

czy miłośników wędrówek po lasach.

tażowe czy oprzyrządowanie silnika. Także i w tym

Moc systemowa

240 kW (326 KM)

konkretnych potrzeb.

Philips EcoPro20 kształtem zbliżona jest do

przypadku dodatkowym atutem jest mocowanie na

napęd na cztery koła

Drugą ważną cechą współczesnych lamp warsz-

tradycyjnej latarki kieszonkowej. W jej obudowie

magnes oraz rozkładany i obracany haczyk.

tatowych marki Philips jest bezprzewodowe

znajduje się składany i obracany wokół własnej

Wszystkie modele lamp warsztatowych Philips

6,1 s

zasilanie. Pozwala to na dużą swobodę użycia, na

osi haczyk, a dodatkowy system mocowania

łączy także jakość wykonania. Rękojeść wykonana

przykład podczas awarii samochodu na drodze,

stanowi silny magnes. Panel świetlny tworzą

jest z antypoślizgowego tworzywa, co zapewnia

jak też jazdy na jednośladzie czy wypoczynku

cztery diody LED o łącznej mocy 200 lumenów,

pewne trzymanie nawet w mokrej dłoni. Sama

w terenie bez dostępu do sieci elektrycznej. Po-

co pozwala na efektywne wykorzystanie lampy

obudowa charakteryzuje się dużą odpornością na

nowne ładowanie baterii jest banalnie proste, bo

w otwartej przestrzeni. Niewielka, kompakto-

uderzenia mechaniczne (upadek z wysokości) oraz

opiera się na podłączeniu do popularnego portu

wa obudowa zmieści się zarówno w kuchennej

szczelnością (kurz, piasek i woda).

Rodzaj napędu
Przyspieszenie
(0–100 km/h)
Zużycie energii
Zasięg elektryczny

(cykl mieszany)
21,2–19,4 kWh / 100 km
(cykl mieszany) 425–394 km

xDrive50

usb, również w samochodzie.

Cena

od 455 700 zł

Skrzynia biegów

automatyczna

Rodzaj paliwa

energia elektryczna

Moc systemowa

385 kW (523 KM)

Rodzaj napędu
Przyspieszenie
(0–100 km/h)

napęd na cztery koła

Które z nich wybrać?

M60

Philips Penlight jest modelem o wszechstronnym

Cena

od 549 900 zł

Skrzynia biegów

automatyczna

Rodzaj paliwa

energia elektryczna

Moc systemowa

455 kW (619 KM)

Wyposażono go w dwa źródła oświetlenia - jedną

4,6 s

Rodzaj napędu

napęd na cztery koła

punktową i panel z kilkoma diodami LED z try-

Przyspieszenie (0–100 km/h)

3,8 s

bem świecenia eco i boost. Dużym ułatwianiem

Zużycie energii

(cykl mieszany)
21,4–19,8 kWh / 100 km

Zużycie energii

(cykl mieszany) 24,5–21,8 kWh / 100 km

Zasięg elektryczny

(cykl mieszany) 630–590 km

Zasięg elektryczny

(cykl mieszany) 563–503 km

zastosowaniu. Kształtem przypomina długopis,
który ułatwia nie tylko noszenie w kieszeni, ale też
włożenie do skrzynki z narzędziami czy plecaka.

jest magnes wbudowany w obudowę o zmiennym kącie mocowania.
Philips HL22M to typ czołówki do założenia na
głowę. Dzięki temu snop światła zawsze podąża
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nie dla wszystkich silników

Choć ceny paliw premium biją rekordy, koncerny nadal kuszą na stacjach
benzynowych dodatkowymi oktanami. Mają one zwiększyć moc, zmniejszyć
spalanie i zadbać o większą żywotność silnika. Jak jest naprawdę i czy
uszlachetnione paliwa nadają się do każdego modelu samochodu – na te pytania
odpowiadają mechanicy z polskich serwisów motoryzacyjnych.

N

iemal wszystkie liczące się
koncerny paliwowe oferują
paliwa premium i przekonują o ich wyższości nad wersjami standardowymi. Tymczasem nie tylko kierowcy, ale też mechanicy
nie są przekonani o relacji ich ceny do osiąganych korzyści. Jak wskazują ci drudzy,
w optymistycznym scenariuszu spalanie
przy stosowaniu wersji uszlachetnionych
możemy obniżyć raptem od 1 do 5%, co
potwierdzały testy laboratoryjne niezależnych instytutów badawczych, jak ADAC.
Taka różnica w żaden sposób nie zrekompensuje jednak ceny zakupu. Podobnie
jest w przypadku poprawy osiągów – szacunkowy kilkuprocentowy wzrost mocy
jest niemal niezauważalny w codziennej
jeździe. Sytuacja natomiast wygląda jeszcze inaczej, jeśli chodzi o żywotność silnika. Według mechaników paliwa premium
mogą być ciekawą do rozważenia alternatywą, ale tylko wtedy, gdy tankujemy je
cyklicznie, przez dłuższy czas. Natomiast
właściciele starszych aut, z dużym przebiegiem, powinni do uszlachetnionych paliw
podchodzić z dużą ostrożnością.

– To, co powinno pomóc, może wręcz
zaszkodzić samochodom z dużym przebiegiem. Dodatki uszlachetniające i myjące obecne w paliwach premium mogą
wypłukiwać nagromadzone w silniku zanieczyszczenia, które zmieszają się z olejem w misce olejowej. Mogłoby się wydawać, że to bardzo dobrze, ponieważ
mamy czysty silnik, a olej wymieniamy
przecież na bieżąco. Jednak wypłukany w ten sposób nagar zmniejszy szczelność tłoka w cylindrze. Tym samym obniży się stopień sprężania, co skutkować
będzie zmniejszeniem mocy silnika, a nie
jej podwyższeniem – wskazuje Adam Leh

nort, ekspert sieci ProfiAuto Serwis. – Co
więcej, detergenty zastosowane w paliwach premium mogą wypłukiwać zawarte w układzie paliwowym zanieczyszczenia, które z kolei są w stanie uszkodzić
wtryskiwacze – dodaje Lehnort.

Uwaga na paliwa premium
w silnikach bez czujnika
spalania stukowego!
Mechanicy przekonują, że uszlachetnionych paliw nie powinni tankować

Paliwa uszlachetnione
szczególnie niebezpieczne
dla wysłużonych jednostek
Według producentów, oprócz poprawy
osiągów paliwo premium oczyszcza wnętrze silnika, zwiększa skuteczność domykania się zaworów i eliminuje problemy
z samozapłonem i nagarem.
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w szczególności kierowcy jeżdżący samochodami wyposażonymi w jednostki bez tzw. czujnika spalania stukowego.
Mowa o zdecydowanej większości modeli
produkowanych do końca lat 90.
– Za wzrostem oktanów mieszanek
premium kryją się tzw. dodatki przeciwstukowe, które mają zapobiec wypaleniu
tłoków i zaworów, a nawet uszkodzeniu
głowicy silnika.
Objawem spalania stukowego w trakcie jazdy jest charakterystyczny, metaliczny stukot podczas przyspieszania.
Jeśli dany silnik nie jest wyposażony
w ów czujnik, paliwo o zwiększonej
liczbie oktanów może spowolnić proces spalania do tego stopnia, że silnik
nie tylko nie zyska, ale wręcz straci swoją pierwotną moc.
Na szczęście problem ten nie występuje w większości samochodów produkowanych od początku XXI wieku,
wyposażonych w odpowiednie czujniki – wskazuje ekspert ProfiAuto Serwis.
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Profesjonalna chemia do
silników to alternatywa dla
paliw premium i ich ceny
Do świadomości fachowców z warsztatów bardziej przemawiają profesjonalne
dodatki do paliw. Mowa o chemii, którą
dolewamy na przykład co pięć tysięcy kilometrów przebiegu do baku auta. Opracowana z myślą o silnikach benzynowych
i wysokoprężnych, zdobyła sobie uznanie i według mechaników jest ciekawszą alternatywą dla paliw premium oferowanych w Polsce. Chodzi zwłaszcza
o produkty inżynierii molekularnej z nano- i mikrotechnologią (m.in. grafen),
których efekty potwierdzane są w warunkach drogowych, w testach długodystansowych, na hamowniach i w sporcie
wyczynowym. W ogólnym rozrachunku
jest to też opcja przyjaźniejsza dla portfela, jeśli porównamy ich ceny do regularnego tankowania paliw uszlachetnionych.

– Na pewno produkty premium to polepszenie samopoczucia kierowców. Koncerny dowodzą bowiem, że mieszanki
uszlachetnione wpływają nie tylko na stan
silnika, ale są też bardziej ekologiczne, skoro redukują emisję toksycznych substancji. Ich systematyczne stosowanie w przypadku nowszych jednostek nie dopuści
do powstania zanieczyszczeń i nagaru, co
w konsekwencji przyczyni się do wydłużenia żywotności silnika. Dzięki temu będziemy dłużej cieszyć się jego bezawaryjną pracą. Natomiast to, że wydaje nam się,
iż auto ma lepsze osiągi i mniej pali, jest
raczej efektem placebo. W czasach wysokich cen paliwa wybór podstawowych
opcji wydaje się więc bardziej rozsądnym
posunięciem kierowców – podsumowuje Adam Lehnort z sieci ProfiAuto Serwis.

Adam Lehnort
ekspert ProfiAuto
www.profiauto.pl
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Mariusz Maksym

Łukasz Cholewa

ekspert ProfiAuto

ekspert ProfiAuto

Zima mogła wpłynąć
na stan zawieszenia
Mało się o tym mówi, a jeszcze rzadziej robi. Zimą, kiedy drogowe warunki są dużo
trudniejsze, nasze zawieszenie i układ kierowniczy mogą ulec rozregulowaniu. Dlatego dobrą praktyką jest kontrola geometrii, kiedy zakładamy nowe opony, a już
obowiązkowo, kiedy zauważyliśmy przy
wymianie, że zimówki uległy nierównomiernemu zużyciu. Wcześniej skontroluj
jednak stan zawieszenia i układu kierowniczego – w niesprawnym zawieszeniu
nie ma najmniejszego sensu regulowanie
geometrii. Najpierw należy usunąć usterki. Geometrię ustawiamy również, kiedy
na zakrętach opony popiskują lub dokonujemy naprawy w zawieszeniu.

Uruchomiliście
klimatyzację, ale
niestety nie poczuliście
przyjemnego chłodu?
Prawdopodobnie doszło do awarii, a często można uniknąć przykrych niespodzianek – okresowo serwisując klimatyzację.
Niestety wielu kierowców o tym zapomina

i naraża się na koszty związane z ewentualną naprawą.
Pierwszym krokiem, który sami możemy zrobić dla dobra naszej kieszeni, jest
w miarę częste używanie klimatyzacji, nawet jeśli temperatura na to nie wskazuje.
W układzie oprócz czynnika chłodzącego
krąży również olej, który smaruje układ
i posiada właściwości konserwujące oraz
uszczelniające. Nieużywanie klimatyzacji w okresie zimowym może się przyczynić do uszkodzenie kompresora – olej nie
będzie równomiernie rozprowadzony po
całym systemie. W warunkach zimowych
jest sporo wilgotnych dni, podczas których
w samochodzie parują szyby. Włączenie
klimatyzacji znakomicie osusza wnętrze
i para z szyb błyskawicznie znika. To jeden z powodów, dlaczego warto używać
klimatyzacji zimą. Należy o tym pamiętać,
ponieważ, kiedy przyjdzie naprawdę duży
mróz, klimatyzacja na pewno nie zadziała – tym razem z przyczyn technologicznych. Stracimy więc okazję na jej przesmarowanie.
Niestety, nawet poprawne korzystanie
z klimatyzacji nie zwalnia użytkowników
z jej okresowego serwisowania. Przynajmniej raz w roku należy poddać ją przeglądowi. Do jego przeprowadzenia wymagany jest specjalistyczny sprzęt i wiedza,
więc sami nie damy rady tego zrobić. Me-

chanicy sprawdzą: sprężarkę, stan paska
napędzającego kompresor, osuszą układ
i napełnią właściwą ilością czynnika za pomocą specjalnych urządzeń, tzw. stacją klimatyzacji. Jedną z najczęstszych awarii
jest nieszczelny układ. Wówczas mechanicy sprawdzą szczelność, usuną przyczynę
wycieku i napełnią układ klimatyzacji. Należy pamiętać, że udając się do warsztatu,
powinniśmy w zleceniu podkreślić nieskuteczność działania „klimy”. Mechanicy zaczną od szukania nieszczelności. Nie będą
niepotrzebnie nabijać uszkodzonego układu i oszczędzimy dodatkowych kosztów.
Przy okazji warto również odgrzybić cały
układ i wymienić filtr kabinowy. Zwiększymy tym samym skuteczność przepływu powietrza. Pamiętajmy, że powinnyśmy stosować filtry kabinowe z węglem
aktywnym.

Czy konserwacja
podwozia ma sens?
Obecnie każdy samochód wyjeżdżający
z salonu jest zabezpieczony antykorozyjnie. Czasem lepiej, czasem gorzej, ale jest!
W czasach słusznie minionych szczęśliwy
kierowca po otrzymaniu długo oczekiwanego samochodu natychmiast udawał się
do warsztatu, żeby gruntownie zabezpieczyć przed rdzą swoje cztery kółka. Dzisiaj

już tak się nie dzieje, ale niestety nic nie
jest wieczne. Po kilku latach eksploatacji fabryczne zabezpieczenie przestaje
być wystarczające. Kiedy więc kupiliście
nowy samochód, z zamiarem długoterminowego użytkowania, po kilku latach
powinniście pomyśleć o zabezpieczeniu antykorozyjnym. Podobnie przy zakupie używanego samochodu. Tutaj jednak decyzja o zamiarze zabezpieczenia
przed rdzą powinna być uwarunkowana oględzinami blacharsko-lakierniczymi, wiekiem, okresem gwarancji perforacyjnej, przeglądami w ASO oraz marką.
W opinii fachowców najsłabiej chronione
przed korozją są samochody japońskie.
Nie jest to jednak reguła. Złośliwi uważają, że producenci zaniedbaniami w zabezpieczeniu blachy równoważą niezawodną mechanikę. Należy również pamiętać,
że potencjalnie długa gwarancja na perforację nadwozia uzależniona jest od regularnych przeglądów w ASO. W przypadku ich zlekceważenia auto utraci ochronę
gwarancyjną.
Jeśli już klamka zapadła, to największym
kłopotem okazać się może znalezienie wyspecjalizowanego warsztatu, który rzetelnie zająłby się naszym samochodem.
Obecnie konkurencja nie jest duża i niewiele jest wyspecjalizowanych w temacie
serwisów. Dlatego, wybierając warsztat,

powinniśmy zażądać od wykonawcy dokładnego umycia i osuszenia samochodu oraz precyzyjnego osłonięcia przed
działaniem środków zabezpieczających.
Dodatkowo należy zlecić wykonanie zabezpieczenia profili zamkniętych oraz
oczyszczenia i wstępnego zabezpieczenia ognisk rdzy. Wydaje się to oczywiste,
ale dyletantów nie brakuje. My też, jako
klienci, przy odbiorze auta nie zauważymy, czy skorodowane podwozie nie zostało bezpośrednio przykryte warstwą bitumiczną.

Wymiana opon na nowe
Wiecie, kiedy warto pomyśleć o zakupie
nowych opon? Według badań około 80
proc. ankietowanych zadeklarowało, że
niski stan bieżnika powinien decydować
o wymianie opon na nowe. Tak duży procent wskazuje, że wiedza w tym temacie
jest co najmniej niepełna.
Niski stan bieżnika to tylko jeden z powodów wskazujących na konieczność zakupu nowego ogumienia. Przepisy mówią, że minimalna głębokość bieżnika to
1,6 mm. Jednak zdaniem specjalistów jest
to zdecydowanie za mało dla bezpieczeństwa podróży, w szczególności na mokrej
nawierzchni, kiedy to rzeźba bieżnika musi szybko odprowadzić kilkadziesiąt litrów

wody na sekundę. Dla przykładu, opony
zimowe już przy wysokości bieżnika 4 mm
całkowicie tracą swoje właściwości. Powszechnie przyjmuje się, że dla ogumienia letniego minimalna wysokość bieżnika to około 3 mm.
Innym nie mniej istotnym czynnikiem
jest wiek opony. Nowa z reguły posiada
5-letnią gwarancję, a całkowity okres użytkowania nie powinien przekraczać 10 lat
od daty produkcji. Po tym okresie opony
należy wymienić na nowe pomimo tego,
że wysokość bieżnika nie osiągnęła jeszcze wartości minimalnej.
Trzecim uwarunkowaniem sygnalizującym niebezpieczną podróż na naszych kołach są wszelkie zniekształcenia
i uszkodzenia ogumienia. Jeśli takowe zauważymy, powinniśmy bez zbędnej zwłoki
udać się do warsztatu w celu zweryfikowania stanu faktycznego. Istotne jest zatem
w miarę regularne sprawdzanie ciśnienia
w ogumieniu, mimo że koła wyposażone
są w odpowiednie czujniki. Oprócz sezonowej wymiany opon to właśnie przy pomiarze ciśnienia najczęściej zauważamy
uszkodzenia gumy.

Więcej: fb.com/DoradcaProfiAuto
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z łososiem
Dominik Duraj jest szefem
kuchni w restauracji
Młodnik. To restauracja
w katowickich
Panewnikach, gdzie
w otoczeniu zieleni
można zakosztować
kuchni polskiej
oraz europejskiej
w najlepszym wydaniu.
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Duraj w 2015 jako jeden z nielicznych został nagrodzony trzema czapkami przewodnika Gault & Millau oraz nominowany do nagrody Chef of the Year. W roku
2017 ten sam przewodnik uznał go Szefem Roku Polski Południowej.
Razem z nim przyrządzimy grubo tarte
placki ziemniaczane z wędzonym łososiem, kawiorem, oprószone kozim serem.

www.profiauto.pl
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Jak robimy

Jak robimy

Zetrzeć ziemniaki z cebulą i czosnkiem na dużych
oczkach na tarce ręcznej lub w maszynce.

Po upieczeniu przestudzić, wyjąć z foremki i smażyć na głębokim oleju do uzyskania złocistego koloru i chrupiącej skórki.

Do ziemniaków z cebulą i czosnkiem dodać 2 jajka, sól, pieprz i liście tymianku.
Z powstałej masy utworzyć krążki o średnicy
10 cm i 1,5 cm grubości. Ułożyć je na papierze
do pieczenia lub w odpowiedniej foremce.
Piec w piekarniku w temperaturze 170/180°C
przez ok. 25 minut.
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Na talerz wyłożyć łyżkę stołową kwaśnej śmietany, na śmietanę położyć placek, na którym kładziemy wędzonego łososia.
Całość posypujemy łyżką kawioru i oprószamy
rozdrobnionym kozim serem.
Na koniec dekorujemy drobno porwanym koperkiem, można skropić oliwą koperkową.
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TRENING
z gumami
oporowymi

1. Przysiady z odwodzeniem
nogi w bok lub do tyłu
Zaangażowane mięśnie: czworogłowy uda, pośladkowy
średni i wielki, naprężacz powięzi szerokiej.

Trening z gumami oporowymi pozwala wyszczuplić sylwetkę, zbudować masę
mięśniową, uaktywnić mięśnie głębokie oraz poprawić elastyczność ciała. I to wszystko
bez wychodzenia z domu. Jest mniej kontuzjogenny niż tradycyjne treningi na
siłowniach. Gumy różnią się od siebie materiałem, z którego są wykonane, długością
czy szerokością. Z reguły im guma jest szersza, tym większy stawia opór.
Przygotowany zestaw ćwiczeń należy wykonywać trzy razy w tygodniu. Każde z ćwiczeń
wykonujemy w 4 seriach po 20 powtórzeń. Efekty gwarantowane.
Trening został przygotowany przez Tobiasza
Witek ze Studia GTS w Katowicach oraz
miłośniczkę zajęć fitness Annę Machnik.
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2. Unoszenie nogi w leżeniu bokiem
Zaangażowane mięśnie: pośladkowy średni
i wielki, naprężacz powięzi szerokiej.
Dla utrudnienia wykonaj ćwiczenie w podporze bokiem.
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5. Unoszenie bioder
w górę z wyprostowaną
nogą przy leżeniu tyłem
Zaangażowane mięśnie: czworogłowy
i dwugłowy uda, pośladkowy wielki,
proste brzucha, prostowniki grzbietu.

3. Wymachy nogi w klęku podpartym
Zaangażowane mięśnie: czworogłowy
i dwugłowy uda, pośladkowy wielki.

6. Przywodzenie
kolana w siadzie
prostym podpartym

Aby ćwiczenie było bardziej efektywne,
wykonaj je w podporze przodem.

Zaangażowane mięśnie:
czworogłowy uda, proste brzucha.

4. Odwodzenie kolana przy leżeniu bokiem
Zaangażowane mięśnie: pośladkowy średni
i wielki, naprężacz powięzi szerokiej.

7. Brzuszki skośne
Zaangażowane mięśnie: proste,
poprzeczne oraz skośne brzucha.
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Hulaj‑
noga
pod prądem

Hulajnogi elektryczne stały się
bardzo popularne, zwłaszcza
wśród nastolatków. Na rynku
jest wiele modeli w różnych
cenach – od kilkunastu tysięcy
do kilkuset złotych. Czym się
kierować przy wyborze?
68
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W każdym dużym mieście istnieje system wypożyczania hulajnóg na godziny, ale warto zastanowić się nad kupnem tego sprzętu, bo przy częstym korzystaniu może się okazać, że
wychodzi taniej niż wypożyczanie. Tym bardziej że na rynku
jest duży wybór.
Hulajnogi elektryczne jeżdżą nawet z prędkością 85 km/h!
Są lekkie, zwinne, zajmują niewiele miejsca. Można je nawet

profistyl życia
męskie gadżety
załadować do bagażnika samochodu, zostawić auto w centrum przesiadkowym i resztę drogi pokonać hulajnogą. Najważniejsze parametry to: maksymalny zasięg, waga oraz czas
ładowania. Należy pamiętać, że w Polsce od tego roku nowe
hulajnogi muszą mieć ogranicznik prędkości do 20 km/h. Aczkolwiek w internecie łatwo znaleźć filmy, jak samemu zdjąć
tę blokadę.

Oto kilka propozycji:
Motus Scooty 10

BMW E-Scooter

Cena od 2199 zł

Cena 3795 zł

Według rankingu Benchmark.pl to najlepsza
hulajnoga elektryczna dla większości z nas.
� Zasięg pojazdu 65 km

Ta hulajnoga elektryczna chroni środowisko i łatwo mieści
się w bagażniku. Ma cztery tryby. Podczas ładowania
jego stan jest wyświetlany na ekranie sterowania.

� Moc 350 W

� Zasięg pojazdu 12 km

� Czas ładowania ok. 8 h

� Moc 150 W

� Waga 17,8 kg

� Czas ładowania ok. 2,5 h
� Waga 9,9 kg

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Black

Fiat 500 F85K 350 PL

Cena 1950 zł

Cena od 13 49 zł

To bardzo popularna w Polsce hulajnoga i otwiera
ranking portalu dobrewybory.pl.
� Moc 600 W

Oferta atrakcyjna cenowo. Hamulec elektroniczny; tylny
tarczowy. Wyświetlacz pokazuje prędkość, przebieg
dzienny i całkowity, poziom rozładowania baterii;
sygnalizacja włączenia oświetlenia, sygnalizacja
hamowania.

� Czas ładowania do 9 h

� Zasięg pojazdu 20 km

� Waga 14,2 kg

� Moc 350 W

� Zasięg pojazdu 45 km

� Czas ładowania ok. 2,5 h
� Waga 13,8 kg
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Łza z policzka

Sri Lanka, nazywana również błogosławionym krajem
czy łzą z policzka Indii, stanowi bogactwo kolorów,
smaków i podróżniczych doznań. Nie bez
powodu po kilku latach przerwy spowodowanej
pandemią stała się jednym z chętniej
wybieranych przez Polaków kierunkiem.

Indii
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Azjatycka egzotyka

Herbata z Cejlonu

Sri Lanka to prawdziwa azjatycka egzotyka. Państwo, położone u wybrzeży południowych Indii, znane jest przede wszystkim z różnorodnego krajobrazu z kilkoma
strefami mikroklimatycznymi. Dużą część
kraju stanowi gęsta dżungla. Sri Lanka może się także poszczycić niezwykle zróżnicowaną fauną, której najważniejszymi reprezentantami są słonie.

Główną gałęzią gospodarki Sri Lanki i wiodącym źródłem utrzymania Lankijczyków jest rolnictwo. Około 40 procent ludności stanowią rolnicy zajmujący
się przede wszystkim produkcją herbaty, z której Sri Lanka jest znana na całym
świecie. Wrócić z wakacji bez zapasu herbaty to wręcz grzech!

Na ostro
Sri Lanka to kulinarny raj dla miłośników ostrego jedzenia i curry. Śmiało można stwierdzić, że lankijska kuchnia curry
stoi – głównie w połączeniu z ryżem. Mięsa je się tu stosunkowo mało (ponieważ
jest po prostu drogie). Z uwagi na położenie geograficzne wybór częściej pada
na pyszne owoce morza.
Natalia Piskorz
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Tuk-tuk? Tak, tak!

Wymagające czasy COVID-19

Obowiązkowym punktem wizyty na Sri
Lance jest przejażdżka tuk-tukiem. Chciałoby się powiedzieć, że na własną odpowiedzialność. W każdym razie tuk-tuków
jest o wiele więcej niż samochodów. To
najbardziej popularny środek lokomocji,
zapewniający mobilność niewielkim kosztem. Tuk-tukami jeżdżą wszyscy, włącznie
z lokalną policją.
Na Sri Lance próżno szukać przepisów
i zasad bezpieczeństwa drogowego. Można jeździć, jak się chce i wyprzedzać nawet
„na czwartego”. Dźwięk klaksonu jest najpewniej jednym z najczęściej słyszanych
przez Lankijczyków. Na szarym końcu drogowego łańcucha społecznego są z kolei
piesi. Nie mają praktycznie żadnych przywilejów, a przez ulicę przebiegają tak, by
nie przeszkadzać nadjeżdżającym pojazdom – wiedząc, że szansa, że którykolwiek
z nich się zatrzyma, jest bliska zeru.

W trakcie pandemii większość hoteli była zamknięta, co znacząco wpłynęło na tę
gałąź gospodarki. Teraz stopniowo się otwierają, choć widać, że przez nieużywanie
nadszarpnął je ząb czasu i w utrzymaniu
ich w dobrym stanie nie pomogła bliskość
wody. Standard 5-gwiazdkowy można raczej określać mianem 3-gwiazdkowego,
ale warto dać Sri Lance szansę z uwagi
na inne walory podróżnicze. Opcjonalnie można rozważyć wynajęcie domku/
pokoju bezpośrednio od Lankijczyków –
wtedy koszt wyjazdu znacząco spadnie,
a doznania z podróży na pewno na tym
nie ucierpią!

Natalia
Piskorz
PR manager
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Auto Części Lipiec

w wykwalifikowanym
zespole

Firma Auto Części Lipiec zaczynała od małego lokalu w Głogowie. Dziś jest
potentatem na rynku lokalnym z lokalizacjami w Głogowie, Sławie, Zielonej
Górze i Żaganiu.

J

est rok 1989. Krzysztof Lipiec wraca
do Głogowa z kontraktu w Niemczech, gdzie pracował jako kierownik budowy dla Energopolu Warszawa. Dziś brzmi to dziwnie, ale
wówczas trudno było znaleźć pracę w zawodzie budowlańca – rynek mocno się
załamał. Jego ojciec był taksówkarzem
i zauważyli, że w okolicy właściwie nie
ma sklepu z częściami samochodowymi.
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	 Krzysztof Lipiec

Trzeba było jeździć po nie do sąsiednich
miast. Nawiązali więc współpracę z rzemieślnikami i importerami, głównie z Poznania, i w 1993 r. otworzyli w Głogowie
sklep motoryzacyjny. – To był mały lokal,
ok. 10 metrów kw. Zamówienia były realizowane pod konkretnego klienta. Od
razu nastawiliśmy się na samochody zachodnich marek. Okazało się, że to był
strzał w dziesiątkę. Sklep szybko stał się

liderem na lokalnym rynku – wspomina
pan Krzysztof. – Nasz sklep posiada szereg
zalet, a jedną z nich jest znakomita lokalizacja. Nasza siedziba znajduje się tuż przy
drodze krajowej 12, więc można bez problemu dojechać do nas nie tylko z centrum
Głogowa i okolic, ale także z innych miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego, m.in. Leszna, Zielonej Góry
czy Legnicy.
www.profiauto.pl

W roku 2010 sklep miał już tak silną pozycję, że firma Auto Części Lipiec przekształciła się w hurtownię. Nastawiła się
w większym stopniu na dystrybucję części, sami zaczęli je importować z rynków
zagranicznych.
Dwa lata później współpracujący z nimi
warsztat mechaniczny w Sławie zaproponował, że chętnie zajmie się także sprzedażą ich części. Otwarto sklep, który z powodzeniem funkcjonuje do dziś.
W 2017 r. Krzysztof Lipiec dostał propozycję współpracy z firmy, która produkowała akumulatory w Zielonej Górze. Mieli
wolną powierzchnię, która idealnie nadawała się na hurtownię części samochodowych. – Na 700 metrach kw. otworzyliśmy
skład, który nastawiony jest na dystrybucję
do warsztatów i sklepów patronackich –
mówi pan Krzysztof.
Ale to nie był koniec ekspansji Auto Części Lipiec. W 2019 r. powstał w Żaganiu,
przy jednym z marketów sieci Dino, sklep.
Nastawiony jest na obsługę zarówno mechaników, jak i klientów detalicznych.
– W tej chwili zatrudniamy 30 pracowników w tych czterech lokalizacjach. Korzystamy też z zewnętrznych firm, które
obsługują transport – to kolejne 10 osób.
Naszym dużym atutem jest wykwalifikowany zespół obsługi klienta, który czuwa
nad realizacją zamówień i jest do dyspozycji. Ich ogromna wiedza w zakresie artykułów motoryzacyjnych pozwala na udzielanie fachowych rad.
W katalogu Auto Części Lipiec znajduje
się ponad 300 tys. części renomowanych
i znanych producentów. Firma współpracuje z wieloma hurtowniami, dystrybutorami oraz producentami części i akcesoriów
motoryzacyjnych. Ich łączna liczba wynosi
250. Tak duże zaplecze pozwala dostarczać
klientom bardzo bogaty asortyment artykułów motoryzacyjnych różnych marek. Są
to części do samochodów zarówno wszystkich popularnych marek, jak i tych mniej
rozpoznawalnych. – Zależy nam na satysfakcji naszych klientów. Wśród naszych zalet warto wymienić także korzystne ceny,
krótkie terminy realizacji zamówień indywidualnych do samochodów osobowych
i ciężarowych oraz indywidualne podejście – dodaje pan Krzysztof.
Części można zamawiać przez stronę
internetową. W tej chwili ok. 40 proc. zamówień jest dokonywanych poprzez nią.
Dzięki temu klienci unikają dzwonienia,
wysyłania maili czy nieporozumień w zamówieniach.
Firma od wielu lat współpracuje z siecią
ProfiAuto. – Wiele czynników o tym za-

79 	

decydowało, ale najważniejsze to szeroki
asortyment części, regularność dostaw,
doskonała logistyka, współpraca marketingowa, szkolenia, reklama marki ProfiAuto w mediach ogólnopolskich. – Mam
w planach wzmocnić logistykę, docierać
do większej ilczby miejsc, zagęszczać sieć
sprzedaży. Trudno by mi było to osiągnąć
bez współpracy z ProfiAuto – mówi.
Żona pana Krzysztofa – Renata, jest… jedną z jego klientek. Prowadzi bowiem w Głogowie warsztat samochodowy i oczywiście
należy do sieci ProfiAuto Serwis.

Dzieci pomagają rodzicom. Aleksandra
u taty zajmuje się administracją, marketingiem, reklamą i siecią floty. Tomasz z kolei
pracuje u mamy w warsztacie.
– Nie mamy z żoną za dużo wolnego
czasu, ale każdą wolną chwilę staramy się
spędzać aktywnie. Uwielbiamy jazdę na
rowerach, wędrówki po górach. Bardzo
lubimy Szklarską Porębę i pobliskie miejscowości już po czeskiej stronie granicy.
Wyjazdy tam to dla nas doskonały relaks –
mówi Krzysztof Lipiec.

www.profiauto.pl
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Nie boją się nowego
Serwis samochodowy CAR-EL Roberta Józefowicza działa w Łodzi od 1996 roku.

Z

wykształcenia jestem elektronikiem. Praktyki odbywałem
w warsztatach. To był mój początek fascynacji elektroniką
samochodową. Po skończeniu szkoły postanowiłem więc otworzyć
własny serwis i robić to, co lubię. Przy rodzinnym domu znalazło się wolne miejsce: garaż, zaplecze socjalne, mały magazyn i parking. Od tego momentu zaczęła
się działalność firmy CAR-EL – wspomina
Józefowicz.
Trafił na dobry czas – wiele osób chciało naprawiać radioodbiorniki w samochodach, montować alarmy i inne systemy
zabezpieczające przed kradzieżą. Zaczął
pracować sam, a po roku musiał już zatrudnić pracownika – kolegę z tej samej
szkoły, którą ukończył.
Firma szybko się rozwijała i już w 2002 r.
przeprowadził się do nowego budynku,
w którym funkcjonuje do dziś. – Zaczynaliśmy od małego warsztatu, który, po-

dążając za potrzebami kierowców i branży motoryzacyjnej, stał się nowoczesnym
i kompleksowym serwisem samochodowym. Ciągle się rozwijamy i rozszerzamy
współpracę, aby oferować naszym klientom najwyższą jakość usług w najlepszej
cenie – mówi właściciel.
Od wielu lat współpracuje z siecią ProfiAuto Serwis i nie ukrywa, że dużo mu
to daje: – Nie muszę martwić się marketingiem, reklamą, całą otoczką wizerunkową związaną z dobrym funkcjonowaniem firmy. Tym zajmują się specjaliści
z ProfiAuto Serwis. To duże wzmocnienie
i oszczędność wydatków. Poza tym są dobrze przygotowani merytorycznie. Właściwie wystarczy stosować się do ich rad
i wskaźniki rosną.
Obecnie w serwisie jest siedem dobrze wyposażonych stanowisk pracy,
w tym dwa kanały i podnośnik. Do tego sześcioosobowy, wykwalifikowany
zespół. – Wyspecjalizowana kadra i do-

bry sprzęt to tylko połowa sukcesu. Aby
klienci mogli cieszyć się z fachowej naprawy swojego auta, potrzebne są dobrej jakości trwałe produkty. W związku
z tym w naszym serwisie klient znajdzie
części oryginalne, części zamienne znanych marek oraz nowoczesne podzespoły
marki ProfiPower. To klient decyduje, które z nich trafią do samochodu podczas naprawy, jednak – co istotne – każdy może
liczyć na pełne wsparcie techniczne i doradztwo naszych pracowników – dodaje
pan Robert.
Warsztat świadczy pełen zakres usług
związanych z diagnostyką i naprawami
samochodów osobowych oraz dostawczych wszystkich marek. Specjalizuje się
w mechanice ogólnej, diagnostyce samochodowej, elektronice oraz naprawach klimatyzacji, a także w serwisie ogumienia.
Wszystkie naprawy wykonywane są dokładnie, starannie i zgodnie ze sztuką samochodową oraz postępowaniem opieki

serwisowej. Na wszystkie naprawy udzielana jest pełna gwarancja.
Mechanicy i diagności samochodowi,
mimo że posiadają wieloletnie doświadczenie, ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. – Idziemy krok w krok za zmieniającą
się motoryzacją, szkolimy się w nowych
rozwiązaniach technologicznych, testujemy nowoczesne urządzenia do diagnostyki i napraw. Ogólnie mówiąc: nie boimy się nowego! Bez względu na to, czy
jeździsz 20-letnim Fordem, nową hybrydową Toyotą, czy elektryczną Teslą, jeśli szukasz dobrego serwisu samochodowego w Łodzi – zapraszamy!
Pan Robert od kilku lat szuka działki pod
nową inwestycję, ponieważ w obecnej jest
już za ciasno. – Ale nie chcę się stąd wyprowadzać zbyt daleko. Mam wielu lojalnych
klientów, nie chcę ich zostawiać – zaznacza.
W pracy pomaga mu żona Agnieszka, która
prowadzi sprawy administracyjne i biurowe. Dwaj synowie, 23-letni Mateusz i 15-letni Patryk, powoli wdrażają się w funkcjonowanie serwisu. – Nie naciskam na nich.
Chcę, żeby dokonali własnego wyboru.
Cała rodzina lubi spędzać wolny czas
na wodzie – uwielbiają motorówki i skutery. Pływają na zbiorniku Jeziorsko, a latem przewożą sprzęt nad Morze Bałtyckie.

Właściciel firmy CAR-EL
Robert Józefowicz
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	Robert Józefowicz
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profiPARTNERZY
lista naszych partnerów
DOLNOŚLĄSKIE
Bielawa AUTO EXPERT Parkowa 14, 78 264 10 20, expert‑24.pl
Bolesławiec Zawodny Dolne Młyny 34b, 75 734 69 72,
zawodny‑profiauto.pl
Dzierżoniów AUTO EXPERT Świdnicka 38, 74 830 19 52,
expert‑24.pl
Głogów AUTO CZĘŚCI LIPIEC Kościuszki 16, 76 834 06 46,
auto‑czesci‑lipiec.pl
Jelenia Góra PROFI 4 CARS Jana Sobieskiego 47, 75 61 05 487,
profi4cars.pl
Kąty Wrocławskie CAR ZONE 1 Maja 90, 531 322 547,
carzone.pl
Legnica TM PARTS Ogrodowa 1, 501 442 789, www. tmparts.pl
Lubań REMI Dąbrowskiego 39, 513 606 300, remi24.eu
Lubań Zawodny Zgorzelecka 18a, 75 721 61 17,
zawodny‑profiauto.pl
Lubin KOT‑CAR Bolesławiecka 1, 76 746 09 10,
czescisamochodowe.lubin.pl
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 Płókarz Mickiewicza 25, 515 142 837,
auto‑mar.pl
Świdnica AUTO‑CENTRUM Kliczkowska 35, 74 852 34 26,
autocentrum‑matusiewicz.pl
Trzebnica PHU AUTOCRAFT Milicka 31, 71 387 02 66,
autocraft.net.pl
Twardogóra AUTO–MAR Marek Płókarz Leśna 1, 517 191 291,
auto‑mar.pl
Wałbrzych TM PARTS Skarżyska 4, 507 230 383, www. tmparts.pl
Wrocław CAR‑ZONE Rogowska 147, 71 357 69 02, 88 898 97 77,
car‑zone.pl
Zgorzelec REMI Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8e,
75 721 00 51
Złotoryja SIEMIENIEC Legnicka 1, 76 878 19 50, 66 863 61 99,
siemieniec‑zlotoryja.pl
kujawsko ‑ pomorskie
Brodnica AUTO COMPLEX 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
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Tuchola Auto-Strefa Słoneczna 1, 52 334 17 51,
autostrefa‑profi.pl
Wąbrzeźno ARMOT Budowlana 4, 56 688 01 70, armotparts.pl
lubelskie
Biała Podlaska MARKO al. Warszawska 111, 83 343 14 18,
marko.bt.pl
MAX‑AUTO Narutowicza 8a, 83 343 19 98, max‑auto.com.pl
Chełm MARKO Kolejowa 35, 82 565 25 89, marko.bt.pl
MOTO‑GAMA Hrubieszowska 102, 82 564 86 14,
motogama‑profi.pl
Włodawa MARKO Korolowska 71, 82 572 14 37, marko.bt.pl
lubuskie
Międzyrzecz AUTO‑JAREx ks. Skargi 6, 50 160 52 28,
autojarex.pl
Skwierzyna AUTO‑JAREx Mostowa 16, 95 717 62 00,
autojarex.pl
Sława Auto Części Lipiec Powstańców Śląskich 21,
60 782 09 00, auto‑czesci‑lipiec.pl
Świebodzin AUTO‑JAREX gen. Władysława Sikorskiego 30,
51 258 43 96, autojarex.pl
Zielona Góra AUTO CZĘŚCI LIPIEC Ogrodowa 32,
60 906 06 60, auto‑czesci‑lipiec.pl
AUTO CZĘŚCI LIPIEC Trasa Północna 23, 51 969 66 21,
auto‑czesci‑lipiec.pl
Żagań AUTO CZĘŚCI LIPIEC Józefa Piłsudskiego 45B,
51 149 84 93, auto‑czesci‑lipiec.pl
Żary MOTO‑FART Moniuszki 33, 68 374 09 44, moto‑fart.pl
łódzkie
Bełchatów LEMAR BIS Czapliniecka 31, 44 633 06 31,
lemarbis.com.pl
Łęczyca AUTO‑NOVA Części do samochodu
Przemysław Nowak K. Odnowiciela 13, 24 721 34 68,
auto‑nova.pl
Łódź 4cars Wróblewskiego 90/92, 42 205 97 20, 4carslodz.pl
GABRIELMOTOPARTS Gabriel Łubisz Obywatelska 103,
42 202 22 22, gabrielmotoparts.com
WAZCAR Wojska Polskiego 190, 42 616 17 50, wazcar.pl
WAZCAR Milionowa 23, 42 616 17 50, wazcar.pl
Opoczno PROFI CARS Inowłodzka 22E, 44 155 64 98,
profi‑cars.pl
Pabianice WAZCAR gen. W. Sikorskiego 30/32, 42 215 50 30,
wazcar.pl
Piotrków Trybunalski 4CARS Próchnika 2, 44 715 50 10,
4cars.pl
Tomaszów Mazowiecki MAXI PARTS Smutna 45,
798 798 393, maxiparts.com.pl
Widawa MIRBAR Sieradzka 37, 43 672 10 43, oponywidawa.pl
Wieluń Z.U.H. AUTO‑Części Patacz Staszica 48,
43 843 95 70, patacz‑czesci.pl
LEMAR BIS Warszawska 44a, 43 843 41 41, lemarbis.com.pl
małopolskie
Brzeźnica AUTO‑MOTO‑VALDI Kalwaryjska 17, 33 879 20 26,
autoczescivaldi.pl
Gorlice AMIBO Reymonta 12, 18 352 70 87, amibo.com.pl
Kraków Land Team Zakopiańska 129, 12 252 36 60, landteam.pl
Kraków‑Zielonki AUTO CZĘŚCI HURT‑DETAL
CYGANEK Malinowa 1, 12 415 20 64, autoczescizielonki.pl

Krynica‑Zdrój Carex 1 J.I. Kraszewskiego 165, 18 472 40 20,
carex.auto.pl
Limanowa LIM CARS Kościuszki 27, 18 337 57 67, lim‑cars.pl
LIM CARS Krakowska 67a, 66 615 62 09, lim‑cars.pl
Mszana Dolna CAREX NR 1 Orkana 5, mszana@carexnr1.pl,
carex.auto.pl
Nowy Sącz CAREX NR 1 Klasztorna 45A, 18 414 88 68,
carex.auto.pl
Oświęcim DARMA Kolbego 7, 33 848 55 99, darma.com.pl
Rogoźnik BIELA STARE BYSTRE os. Za Torem 12a,
18 265 59 00, biela.auto.pl
Skawina AUTO‑MOTO‑VALDI Krakowska 85b, 12 276 82 35,
autoczescivaldi.pl
Tarnów MYTNIK Krakowska 234, 14 627 16 00, mytnik.com.pl
Zakopane Auto Moto Handel Chramcówki 3,
18 200 02 60, motorybka.pl
mazowieckie
Chotomów JARO‑FILTR Piusa XI 30a, 693 913 002, jarofiltr.pl
Garwolin CARTEX Targowa 66, 25 682 64 38, cartexsklep.pl
Góra Kalwaria CARTEX Wyszyńskiego 13, 22 727 31 52,
cartexsklep.pl
Grójec MOTORESZKA ks. Piotra Skargi 29b, 663 163 888,
motoreszka.pl
Łaskarzew CARTEX Garwolińska 17, 25 684 61 03, cartexsklep.pl
Łosice AUTO KUCEWICZ Piłsudskiego 18, 83 357 32 30,
autokucewicz.pl
Maków Maz. INTER AUTO Przasnyska 77, 29 717 12 76,
interauto‑czesci.pl
Mińsk Mazowiecki CARTEX Boczna 11, 25 756 52 17,
734 404 857, cartexsklep.pl
Mława AUTO PARTS Płocka 124, 23 654 54 13, autoparts‑mlawa.pl
Pilawa CARTEX Letniskowa 1, 25 685 67 70, cartexsklep.pl
Płock AUTKO CZĘŚCI SAMOCHODOWE Przemysłowa 7,
24 366 88 78, autko.com.pl
Pruszków JARO‑FILTR Aleje Jerozolimskie 476, 515 405 725,
jarofiltr.pl
Przasnysz INTER AUTO Leszno 6A, 29 766 67 00,
interauto‑czesci.pl
Pułtusk INTER AUTO Tadeusza Kościuszki 179, 23 692 03 17,
interauto‑czesci.pl
Radzymin JARO‑FILTR Jana Pawła II 75, 609 514 004, jarofiltr.pl
Tłuszcz JARO‑FILTR Tadeusza Kościuszki 17, 500 221 210,
jarofiltr.pl
Warszawa JARO‑FILTR Mechaników 12c, 22 510 10 20, jarofiltr.pl
Warszawa-Wesoła JARO‑FILTR Fabryczna 14, 609 514 002,
jarofiltr.pl
opolskie
Głogów AUTO CZĘŚCI MORAWIEC 3 Maja 4A, 72 635 33 83
Głubczyce BOLE Paweł Derkowski Kręta 4,
77 543 22 10, derkowski.eu
Kędzierzyn‑Koźle TD AUTO Konstantego Damrota 28,
60 511 96 25
Kietrz CARTEL FHU Niepodległości 33, 77 485 59 35, cartel.biz.pl
Namysłów AUTO‑CENTER Reymonta 6c, 77 410 70 75,
autocenter‑namyslow.pl
Namysłów AUTO‑CENTER Stawowa 2, 77 410 59 80,
autocenter‑namyslow.pl
Nysa AUTO MOTO EXPERT Podolska 20, 57 000 51 41,
autocenter‑namyslow.pl
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podkarpackie
Boguchwała FULL CAR Lutoryż 441, 17 871 53 54, fullcar.com.pl
Jarosław INTER‑AUTO Zamojska 10, Szówsko, 16 623 00 93,
inter.auto.pl
Kolbuszowa MOTORES Rzeszowska 12, 17 583 88 38, motores.pl
Lubaczów MOTO FAN abp. E. Baziaka 11, 53 484 99 99,
automotofan.com
Łańcut Motores Podzwierzyniec 78, 66 882 48 31, motores.pl
Miłocin FULL CAR Miłocin 296, 17 852 81 90, fullcar.com.pl
Narol MOTO FAN Warszawska 38, 53 510 22 24, automotofan.com
Przemyśl MOTO FAN Mickiewicza 65a, 16 676 05 50,
automotofan.com
Radymno MOTO FAN Budowlanych 1, 533 748 000,
automotofan.com
Rzeszów MOTORES Mikołaja Reja 13, 17 864 22 71, motores.pl
MOTORES Podkarpacka 55, 17 860 04 77, motores.pl
Sanok MOTORES Jana Pawła II 59, 13 464 78 72, motores.pl
Sokołów Młp. FULL CAR pl. św. Jana, 17 771 28 60,
fullcar.com.pl
Stalowa Wola AUTO EXPRESS al. Jana Pawła II 92,
15 844 51 52, auto‑express.net.pl
Tajęcina MOTORES Tajęcina 110a, 17 864 22 77, motores.pl
Tarnobrzeg HURT DETAL Dekutowskiego 7, 15 823 38 61,
mwdyl.pl
podlaskie
Augustów AUTO MOTO CENTRUM Mostowa 30,
87 643 45 64, amcentrum.pl
Auto ‑ Michaś Kilińskiego 5, 87 643 74 55, automichas.pl
Białystok P OLAMEL Wysockiego 51, 85 653 89 22, polamel.com.pl
POLAMEL Handlowa 7, 85 746 10 72, polamel.com.pl
Dąbrowa Białostocka AUTO‑MICHAŚ 1000‑lecia Państwa
Polskiego 34, 88 898 90 81, automichas.pl
Grajewo AUTO CZĘŚCI MICHAŚ Osiedle Południe 26A,
86 272 68 81, automichas.pl
Siemiatycze MARKO Pałacowa 12, 85 655 40 66, marko.bt.pl
Suwałki POLAMEL Przytorowa 19, 87 506 50 50, polamel.com.pl
pomorskie
Brusy MOTO‑GAWIN Kalwaryjna 10a, 609 543 682, motogawin.pl
Bytów Dan‑ Car Przemysłowa 40, 59 721 24 80, dancar.pl
Dzierzgoń AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Zawadzkiego 10b,
662 069 571, czesci‑woznicki.pl
Gdańsk KM AUTO CZĘŚCI Barniewicka 44, 58 719 66 06,
km.auto.pl
KM AUTO CZĘŚCI Miałki Szlak 26, 50 489 60 77, km.auto.pl
Kwidzyn AUTO‑CZAR Spacerowa 7, 55 279 42 60, autoczar.pl
Luzino AUTO‑LIEDER Narcyzowa 50a, 58 736 13 66,
autolieder.pl
Prabuty AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Legionów 3A,
668 058 747, czesci‑woznicki.pl
Pruszcz Gdański BIG‑MOT Grunwaldzka 107, 58 692 14 99,
bigmot.pl
Puck AUTO‑LIEDER Swarzewska 25A, 58 774 30 23, autolieder.pl
Kowalski Sychty 1, 58 673 00 05, kowalski‑hurt.pl
Reda KM AUTO CZĘŚCI Obwodowa 117, 50 489 59 83,
km.auto.pl
Sierakowice MAWW Dworcowa 1, 58 681 60 16, maww.pl
Starogard Gdański MOTO JACK Norwida 2, 58 562 53 87
MOTO JACK Wł. Jagiełły 2, 58 563 03 35
Stegna KM AUTO CZĘŚCI Gdańska 17, 55 247 64 39, km.auto.pl
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Tczew MOTO JACK 30 Stycznia 53A, 58 531 04 28
Wejherowo AUTO‑LIEDER Gdańska 146, 58 672 56 03,
autolieder.pl
Władysławowo Kowalski Stoczniowców 14, 58 674 22 55,
kowalski‑hurt.pl
Żukowo LDJ MAGROS Gdyńska 43b, 58 681 74 66,
magros‑auto.pl
śląskie
Bielsko‑Biała DARMA Karpacka 22, 33 444 50 50, darma.com.pl
Chorzów JADAR AUTO 3 Maja 157, 32 246 01 26, 722 104 104,
jadar‑auto.pl
Częstochowa ARKO Bardowskiego 46/56, 34 366 18 03,
arko.net.pl
Dąbrowa Górnicza AUTO‑PARTS Majewskiego 220a,
32 260 05 89, auto‑parts.pl
Goczałkowice‑Zdrój GO‑WEST Uzdrowiskowa 4a,
32 750 57 40, go‑west.ig.pl
Godów MROAUTO 1 Maja 23, 32 476 56 09, mroauto.pl
Gumna DARMA Nad Stawem 2, 33 858 84 44, darma.com.pl
Istebna DARMA Istebna 1241, 33 471 17 30, darma.com.pl
Jastrzębie‑Zdrój DARMA Podhalańska 15a, 32 473 24 22,
darma.com.pl
Katowice ABAK MOTO Warzywna 9, 32 202 15 55, abak‑moto.pl
Lubliniec HENEL AUTO‑CZĘŚCI Skłodowskiej 57a,
34 351 31 14, henel.com.pl
Orzesze JADAR AUTO Katowicka 17, 32 322 28 30, jadar‑auto.pl
Pszczyna DARMA Słowackiego 61, 32 447 04 60, darma.com.pl
Racibórz BOLE Paweł Derkowski pl. Wolności 1, 32 414 03 07,
derkowski.eu
Rogów MROAUTO Raciborska 69a, 32 451 24 08, mroauto.pl
Rybnik DARMA Prosta 135B/2, 32 421 08 68, darma.com.pl
Skoczów DARMA Krzywa 4, 33 853 49 37, darma.com.pl
Tarnowskie Góry X‑TECH Gliwicka 98, 697 740 715,
x‑techauto.pl
Tychy DARMA Paprocańska 72, 729 053 224, darma.com.pl
DATA auto Mikołowska 60, 32 329 81 00 wew. 21,
data.com.pl
DATA auto Dąbrowskiego 27, 32 327 60 41, data.com.pl
świętokrzyskie
Kielce MOTOART Tarnowska 18, 41 362 22 22, motoart.com.pl
Ostrowiec Świętokrzyski POLSAD Kilińskiego 35a,
41 247 91 00, autocentrum.ostrowiec.pl
POLSAD Żabia 34, 41 247 96 20, autocentrum.ostrowiec.pl
Skarżysko‑Kamienna IZJ‑AUTO Norwida 19, 41 252 02 82,
izjauto.pl
Staszów RD DYL Świerczewskiego 11, 15 864 39 27, dylautoczesci.pl
RD DYL Towarowa 30a, 15 864 39 27, dylautoczesci.pl
warmińsko‑ mazurskie
Biskupiec AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Lipowa 2, 608 521 173,
czesci‑woznicki.pl
Ełk UNICAR Śląska 1, 87 621 60 29, unicarelk.pl
Giżycko AUTO LECH Romualda Traugutta 5, 87 428 53 73,
autolech.info
Gołdap AUTO REFLEX Kolejowa 4, 790 575 151, autoreflex.pl
Iława AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Kościuszki 4/2, 89 649 41 00,
czesci‑woznicki.pl
AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Wiejska 2B, 89 649 41 00,
czesci‑woznicki.pl

Kisielice AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI al. Wojska Polskiego 7A,
600 977 149, czesci‑woznicki.pl
Lidzbark AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Hallera 3, 608 809 187,
czesci‑woznicki.pl
Olecko AUTO‑REFLEX Kamienna 1B, 87 520 01 11, autoreflex.pl
Olsztyn Profi Automotive Lubelska 36, 53 332 59 71,
profiautomotive.pl
Rozogi Maciej Parzych Dystrybucja Części
Samochodowych Rynek 1, 89 722 66 99,
parzychauto.pl
Susz AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Stare Miasto 20, 782 494 100,
czesci‑woznicki.pl
Szczytno Maciej Parzych Dystrybucja Części
Samochodowych Bohaterów Westerplatte 3,
89 624 01 23, parzychauto.pl
Zalewo AUTO CZĘŚCI WOŹNICKI Żeromskiego 26/3,
881 057 280, czesci‑woznicki.pl
wielkopolskie
Buk FIRMA BILIŃSKA Katarzyna Bilińska‑Kaus Dobieżyńska 60,
61 894 96 81, automotosklep.com
Gniezno ARMICAR Grunwaldzka 6, 61 423 74 80, armicar.pl
Grabów M‑ MOT Klasztorna 11B, 62 738 57 98, m‑mot.pl
Grodzisk Wlkp. MAXOIL Gorzelniana 4a, 61 444 53 54,
maxoil.pl
Jarocin M‑ MOT Wojska Polskiego 55, 62 738 57 83, m‑mot.pl
Kalisz M‑ MOT Obozowa 3, 62 738 57 86, m‑mot.pl
Kępno M‑ MOT Rzeźnicka 14, 62 738 57 85, m‑mot.pl
Koło AUTO CZĘŚCI‑AD MARCINIAK Powiercie Kolonia 3J,
63 261 53 07, admarciniak.eu
Konin Brems Hurtowa 2, 570 102 081, brems.eu
Kostrzyn Wielkopolski MOTO‑CAR Okrężna 18,
61 639 47 25, moto‑car.net
MOTO‑CAR Półwiejska 1, 60 522 28 01, moto‑car.net
Krotoszyn M‑ MOT Bolewskiego 25, 62 738 57 87, m‑mot.pl
Odolanów M‑ MOT Kaliska 17, 62 738 57 82, m‑mot.pl
Ostrów Wlkp. M‑ MOT Dworcowa 16a, 62 738 57 80, m‑mot.pl
M‑ MOT Wrocławska 93f, 62 738 16 00, m‑mot.pl
Ostrzeszów M‑ MOT pl. Stawek 6, 62 738 57 89, m‑mot.pl
Pecna MOTO-CAR Główna 11, 61 221 24 00, moto-car.net
Piła JARG‑MOT Philipsa 2, 67 213 50 17, jargmot.pl
Pleszew M‑ MOT Ogrodowa 1, 62 742 32 33, m‑mot.pl
Poznań AKTYW Kopanina 20, 61 839 15 55, aktyw.pl
Przeźmierowo SAROS Krańcowa 6c, 61 652 41 07,
saros.com.pl
Szamotuły MOKAR Sportowa 30, 61 292 70 71, mokar.pl
Turek AUTO MARKET Kaliska 85, 50 332 32 32, amturek.pl
zachodniopomorskie
Koszalin MS AUTO Szczecińska 25C, 607 354 820, msauto.pl
Stargard Szczeciński ARIS AUTO Różana 2, 91 578 35 44,
aris.auto.pl
WIECZOREK I SYN Kwiatowa 9, 537 330 780,
wieczorekisyn.pl
Szczecin JARECKI CZĘŚCI SAMOCHODWE
Langiewicza 1, 505 026 123, jarecki.szczecin.pl
MOTO-PARTNER Dąbrowskiego 60, 91 489 07 12,
moto-partner.szczecin.pl
WIECZOREK I SYN Wernyhory 15, 91 487 87 14,
wieczorekisyn.pl
Szczecinek PROCAR Pilska 5, 79 474 50 40, procar.org.pl

www.profiauto.pl

