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SKLEP - SERWIS 4x4
- orurowanie (progi, zderzaki, klatki bezp.)
- nadkola gumowe
- specjalistyczne opony i felgi
- oœwietlenie (hella, wesem)
- wyci¹garki, hilifty, podnoœniki
- taœmy, liny holownicze, haki, szekle
- zawieszenia i hamulce
- fotele, pasy, kaski i kombinezony
- metromierze, dodatkowe wskaŸniki

32-020 Wieliczka, ul. Bogucka 15
tel.: (012) 288 04 79
e-mail: biuro@rako.pl, www.rako.pl
czynne: pon. -pt.: 9-18
sob.: 9-13
31-261 Kraków, ul. Wybiciego 3a
(na przeciw dawnego DH "Gigant")
tel.: (012) 633 20 50
e-mail: biuro@rako.pl, www.rako.pl
czynne: pon.-pt.: 10-18
sob.: 9-13

Sprzeda¿ samochodów i motocykli
Wyjazd z klientami po samochody
Myjnia samochodowa
Kosmetyka samochodowa

PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE SAMOCHODÓW TERENOWYCH
DO RAJDÓW, PRZEPRAW, TURYSTYKI
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strona 02

R

sz
er

do

Bielsko - Bia³a, ul. ¯ywiecka 155
tel.: /033/ 811 14 82, tel. kom.: 0 506 977 020
dominiks@op.pl

BIELSKO BIA£A

Mobil 1
Bielsko - Bia³a, ul. Morelowa 9, tel.: 033/ 821-78-10
¯y

e-mail: autogajek@autogajek.pl

Bielsko-Bia³a Komorowice
ul. Niepodleg³oœci
(obok Braterskiej 142)

tel.: 033/ 498 88 85
tel. kom.: 0662 765 149

wi
ec

www.autogajek.pl

CENA

klimatyzacja

L

radioodtwarzacz

elektr. otwierane
szyby przód / ty³
elekt. regulowane
lusterka / podgrz.

ABS

centralny zamek

airbagi
k/p/b

przyspieszenie
0-100km

prêdkoœæ
maksymalna

kurtyny
powietrzne
wspomaganie
kierownicy

SKUP - SPRZEDA¯

pojemnoœæ skokowa
/ moc silnika (KM)

nowe i u¿ywane

O
D
EL

AUTO CZÊŒCI DANIEL

M

opony nowe, bie¿nikowane, oleje, filtry
klocki, szczêki, akumulatory
amortyzatory, rozrz¹dy, sprzêg³a
³o¿yska, zawieszenia, przeguby, t³umiki
naprawy bie¿¹ce samochodów

SAMOCHODY NOWE

SKLEPY US£UGI

Auto-Mechanika

SERWIS OGUMIENIA - SKLEP MOTORYZACYJNY

W Y P O S A ¯ E N I E

CITROEN

ka

C1

998/68

157

13,7

/

/

/

/

od 28 400

C3

1124/61

153

15,9

/

/

/

/

od 35 900

C4

1360/90

182

12,8

/

/

/

/

od 48 900

XSARA PICASSO

1587/110

180

11,4

/

/

/

/

od 52 400

C4 PICASSO VTI

1749/127

185

11,7

/

/

/

/

od 63 900

BERLINGO

1360/75

150

17,5

/

/

/

/

od 49 900

SEICENTO

1110/54

150

14,5

/

/

/

/

od 20 090

PUNTO II

1250/60

155

14,3

/

/

/

/

od 32 990

PUNTO GRANDE

1400/77

165

13,2

/

/

/

/

od 31 490

PANDA

1100/54

155

14,0

/

/

/

/

od 24 990

BRAVO

1400/90

179

12,5

/

/

/

/

od 42 990

SEDICI

1600/107

180

10,8

/

/

/

/

od 46 990

LADA NIVA

1690/81

137

17,0

/

/

/

/

41 000

LADA KALINA

1596/81

165

13,0

/

/

/

/

35 000

LADA 110

1499/77

167

14,0

/

/

/

/

FIAT
DANIEL

AUTO MAJSTER ALWI
Wyposa¿enie: testery usterek Bosch Kts 670, Kts 540
urz¹dzenia do klimatyzacji,
podnoœniki, narzêdzia warsztatowe,
specjalistyczne urz¹dzenia do badañ
i regulacji pomp wtryskowych (stanowiska probiercze)

Bielsko-Bia³a ul. Batorego 27, tel.: 033 811 64 86
gsm 602 243 821, www.automajster.pl

ALWI Bosch Diesel Centrum
Autoryzowany serwis samochodowy Bosch
naprawa aparatury paliwowej
diesla: EDC VP, Common Rail,
Zexel, Delphi, Denzo.
Dystrybutor czêœci samochodowych
i elektronarzêdzi firmy Bosch.
Bielsko-Bia³a ul. Batorego 27
tel:. 033 811 64 86, gsm 693 287 740, www.automajster.pl

BESKIDIA
MOTOR SPz o.o.

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

02

34-300 ¯ywiec, ul. Weso³a 91
100 m od ronda w kierunku Bielska
tel./fax: 033 861 76 75

LADA

www.beskidiamotor.pl

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
SERWIS SAMOCHODOWY WSZYSTKICH MAREK

33 000

GAZELA ANDORIA
PODWOZIE

2637/115

130

17,0

/

/

/

/

51 990*

PODWOZIE BRYGADOWE 2637/115

130

17,0

/

/

/

/

54 990*

SKRZYNIOWY

2637/115

130

17,0

/

/

/

/

58 190*

FURGON

2637/115

130

17,0

/

/

/

/

57 390*

IZOTERMA

2637/115

130

17,0

/

/

/

/

64 090*

WYWROTKA

2637/115

130

17,0

/

/

/

/

63 490*

JAZZ Funky

1200/78

170

12,9

/

/

/

/

CD

43 900

CITY

1339/83

175

13,4

/

/

/

/

CD

37 900

CIVIC Type S

1799/140

205

8,9

/

/

/

/

CD

66 900

CIVIC 5d

1396/90

176

11,9

/

/

/

/

ACCORD 4d

2000/156

215

9,3

/

/

/

/

CD

82 900

CR-V

1998/150

180

10,0

/

/

/

/

CD

86 400

HONDA

55 900

G

E

ceny aktualne na dzieñ
zamkniêcia numeru

N

D

A

- nowoœæ
- pe³ny odpis
podatku VAT
k - airbag kierowcy
p - airbag pasa¿era
b - airbagi boczne
b.d. - brak danych

Prze³om roku jest zawsze idealnym momentem do zakupu wymarzonego, nowego samochodu. Producenci przeœcigaj¹ siê ofertach
wyprzeda¿y samochodów z poprzedniego
rocznika.
Na internetowej stronie Citroena
www.ciroen.pl mo¿na wci¹¿ jeszcze
zarezerwowaæ jednego z trzech Citroenów C5
1,6 HDI Dynamique z 2008 roku za 75 900 z³,
czyli o 2000 z³ taniej ni¿ w salonie.
Du¿o wiêcej promocji znajdziemy w Fiacie. Na
wszystkie osobowe modele tego w³oskiego
koncernu producent udziela promocji gotówkowej od 4 500 z³ do 20 000 z³ w zale¿noœci od
modelu. Dodatkowo Fiat oferuje kredyt "1-23" 1 rok pakietu ubezpieczeñ gratis
(OC/AC/NW), 2 lata kredytu bez odsetek i bez
wp³aty w³asnej, 3 lata gwarancji dla klienta
indywidualnego lub kredyt 1 rok bez odsetek
i bez wp³aty w³asnej dostêpne w zale¿noœci
od wersji. Dla przedsiêbiorców samochody
do-stêpne s¹ w leasingu. Kredyt przyznawany
jest na 23 do 35 miesiêcy. Jego wartoœæ to
100 procent wartoœci samochodu. Miminalna
wp³ata w³asna wynosi 20 procent.
Gor¹ce zimowe promocje dotar³y równie¿ do
salonów Hondy. Kupuj¹c wybrane modele tej
marki mo¿emy liczyæ na noworoczny prezent.
Do Hondy CR-V otrzymamy opony zimowe
Pirelli oraz upust w wysokoœci 10 000 z³. Do
benzynowej wersji Hondy Civic (3D/4D/5D)
przewidziane s¹ opony zimowe Pirelli lub
Forestone i ubezpieczenie gratis. Natomiast
do wersji diesel (3D/4D) producent przewidzia³ dodatkowy upust w wysokoœci 5 000 z³.
Przy zakupie popularnej Hondy City mo¿emy
liczyæ na opony zimowe Firestone i upust
cenowy rzêdu 7 500 z³. Dodatkowo Honda
obni¿y³a ceny czêœci zamiennych nawet o
24%. Im starszy model samochodu do którego kupujemy czêœci, tym rabat jest wy¿szy.
Promocja trwa do koñca marca przysz³ego
roku.
Od 24 listopada 2008 obowi¹zuje promocja
cenowa w Hyundaiu. Premierowa i10 dostêpna jest ju¿ 27 490 z³ z rabatem 2 500 z³ i promocyjnym pakietem AC/OC/NW za 1 150 z³.
Niezawodny i funkcjonalny Getz, dobrze
znany z polskich dróg, jest do nabycia ju¿ od
26 400 z³ z rabatem 6 500 z³. Na kompaktowego sedana Accenta producent udziela
7000 rabatu. Zainteresowani kupnem tegorocznego hitu motoryzacyjnego, jakim niew¹tpliwie okaza³ siê i30 (i30CW) mog¹ liczyæ na

P O L E C A M Y > > >

HYUNDAI
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NAJTAÑSZE
SKUTERY
I QUADY

AUTORYZOWANY DEALER I SERWIS
SKUTERÓW I QUADÓW
24 m-ce GWARANCJI
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czynne: pn.-pt.: 9.00 - 17.00, sob.: 9.00 - 12.00

E

- standard
- opcja
- niedostêpne
- klimatyzacja elektroniczna
CD - radioodtwarzacz z CD

i10

1100/66

152

15,6

/

/

/

/

GETZ

1086/66

150

15,6

/

/

/

/

i30

1396/109

187

11,7

/

/

/

/

CD

od 40 400

i30 CW

1591/122

192

11,0

/

/

/

/

CD

od 45 900

TUCSON

1975/141

174

11,3

/

/

/

/

CD

od 62 400

SANTA FE CRDi

2200/155

179

11,6

/

/

/

/

CD

108 900

107 - 2008 rok

1000/68

157

13,7

/

/

/

/

od 29 900

207 - 2008 rok

1360/75

170

13,9

/

/

/

/

od 37 900

307 Combi

1360/90

170

13,5

/

/

/

/

407 - 2008 rok

1600/100

192

11,7

/

/

/

/

CD

od 65 600

807 HDI

1997/120

180

12,9

/

/

/

/

CD

od 106 000

607 HDI

1997/120

180

12,9

/

/

/

/

CD
MP3

od 146 500

CD

od 27 490
od 28 200

PEUGEOT

od 67 700

Autoryzowany Dealer Hyundai Motor Poland

Bielsko-Bia³a, ul. Czarna 22
tel.: 033/810-77-00, fax: 033/821-84-93
e-mail: edcar@hyundai.pl, www.ed-car.pl

rabat 7 000 z³ i nawigacjê satelitarn¹ SONY w
prezencie (dotyczy wersji z silnikami benzynowymi oraz diesela 90KM i 140KM) oraz rabat
9 000 z³ i nawigacjê satelitarn¹ SONY (dotyczy
wersji z silnikiem diesela 115KM). Flagowa
limuzyna Hyundaia Sonata jest dostêpna z
rabatem 15 000 z³. Du¿e upusty przewidziane
s¹ równie¿ w kategorii SUV. Mniejszy z braci
Tucson oferowany jest ju¿ za 62 400 z³
rabatem 12 000 z³.

Lexus

Lexus IS-F
Niech moc bêdzie z Tob¹

8-cylindrowy silnik powy¿ej 3600 obrotów przeraŸliwym rykiem og³asza
pocz¹tek b³yskawicznego ataku. Brzmieniem bardziej przypomina
wtedy motor lec¹cego samolotu ni¿ jad¹cego samochodu.

www.AutoCentrum.pl

RAWO

Serwis Motoryzacyjny
Katowice

ul. Ga³czyñskiego 26

Kraków

o

cka

43-300 Bielsko
tel.: 0 697 689 504
tel.: 0 663 491 094

dersa
ra³a An
ul. Gene

¯ywiec

www.klimy.auto.pl

Szczyrk

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

- klimatyzacje samochodowe
-ogrzewanie postojowe
-spawanie aluminium
-elektromechanika
-zawieszenia, hamulce
-elektryka

owców
KATALOG
dla kier

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

fragment artyku³u pochodzi z:
codzienne newsy, wiele
pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców,
galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy

¯ywie

owców
KATALOG
dla kier

zdziwienie towarzysz¹ce potwierdzeniu informacji, ¿e wszystkie
systemy asystenckie by³y za³¹czone (taki by³ nakaz organizatora).
NajwyraŸniej przekroczy³em granice mo¿liwoœci za³¹czanego systemu
stabilizacji toru jazdy w trybie Sport w po³¹czeniu z przyczepnoœci¹ opon
do nawierzchni modliñskiego lotniska. Systemy bezpieczeñstwa
zadzia³a³y prawid³owo napinacze pasów (nie myliæ z napinaczami
pirotechnicznymi) zadba³y o przyleganie pleców do oparæ foteli, a
poduszki nie odpali³y, skoro nie dosz³o do dzwonu. Warto zaznaczyæ, ¿e
auto nie zachwia³o siê (nie grozi³o dachowaniem) i nie zosta³a
mechanicznie uszkodzona ani jedna felga czy opona (te ostatnie i tak
nastêpnego dnia mia³y termin wymiany). Ewidentnie Japoñczycy
zaprojektowali ten samochód na torze, ale uk³ad stabilizacji toru jazdy lub
aerodynamiczne owiewki podwozia maj¹ce zapewniaæ lepsz¹
przyczepnoœæ do pod³o¿a trzeba odrobinê poprawiæ.

RAW
O

ale rêk¹ mo¿emy zredukowaæ bieg w tym samym czasie kiedy
stop¹ wciskamy peda³ przyspieszenia, podczas gdy automat
musi dopiero rozpoznaæ nasze intencje.
Sportowy Lexus mimo swych licznych zalet nie jest maszyn¹
doskona³¹. Po pierwsze ma napêd tylko na tyln¹ oœ, a nie na
cztery ko³a. Po drugie ma silnik wolnoss¹cy (tzn. bez
do³adowania) i o ile nie ma akurat 4 lub wiêcej tys obr./min., to
zaledwie 200-konny dwulitrowy TSI zbieraj¹cy siê ju¿ od do³u i z
wciœniêtym do pod³ogi gazem zd¹¿y zacz¹æ nas wyprzedzaæ
zanim „strzelimy jak z procy” (trzeba jeszcze uwa¿aæ ¿eby go
nie najechaæ). Problem stosunkowo ma³ej mocy w dolnym
zakresie obrotów rozwi¹za³aby hybryda (ta z LS 600h powinna
daæ siê ³atwo zaadoptowaæ, w koñcu pasuje do tego samego
silnika) albo do³adowanie za pomoc¹ dwóch turbin. Po trzecie
auto ma za ma³y zasiêg na dalekie wyprawy do jakich jest wrêcz
stworzony. Po czwarte cztery „wydechy” z ty³u to tylko
obrzyny, a nie koñcówki t³umików. Nale¿a³o to lepiej zamaskowaæ.
Dla równowagi podam praktyczne zalety. 4-drzwiowe klasyczne nadwozie. Komfort jazdy jak na auto sportowe wyœmienity, nie ma nic wspólnego z „japoñsk¹” twardoœci¹ Lancera Evo
czy Imprezy STI. Ryk silnika powy¿ej 4 tys. obr./min. zapewnia
dobre „postrzeganie” na drodze. B³yskawiczne manewry
wyprzedzania wystarczy mocniej wcisn¹æ peda³ przyspieszenia. Znakomite ³opatki do zmiany biegów. Do tego na trasie
ekonomia porównywalna z silnikami V6.
Czy kupi³bym IS-F-a? Tak, do jazdy dla przyjemnoœci i na dalsze
trasy. Czego mi w IS-F-ie brakuje? Hybrydy. Cena? Æwieræ
miliona plus tysi¹c z³. W standardzie prawie wszystko, z wyj¹tkiem kilku najnowszych wynalazków ingeruj¹cych w kierowanie pojazdem. Lista opcji obejmuje dwie pozycje: specjalne
lakiery i szyberdachu po 3500 z³. Oferuj¹ce podobne osi¹gi
BMW M3 kosztuje znacznie wiêcej i nie ma takiego wyposa¿enia. Z kolei C-klasa Mercedesa w wersji AMG rozpêdza siê
nieco szybciej, po doliczeniu kosztów dodatkowego wyposa¿enia jest znacznie dro¿sza i do tego w mieœcie zu¿ywa kilka
litrów paliwa wiêcej. IS-F sta³ siê dla nich równorzêdnym
rywalem.
W fina³owym wyœcigu równoleg³ym Pucharu Lexusa dziennikarzy rozgrywanego IS-F-ami na lotnisku w Modlinie nie wrzucam biegu na starcie i kiedy w koñcu ruszam przeciwnik doje¿d¿a ju¿ do drugiej bramki slalomu. W odró¿nieniu od wczeœniejszych pojedynków muszê postawiæ na ryzykown¹ jazdê.
Pierwsz¹ czêœæ slalomu przeje¿d¿am tylko na u³amki sekund
zmniejszaj¹c nacisk na peda³ gazu spod opon wydaje siê bia³y
dym relacjonuje póŸniej jeden z obserwatorów, a mnie w
œrodku wydaje siê, ¿e auto za chwilê „odleci”. Po nawrocie
widaæ efekt tracê ju¿ mniej ni¿ jedn¹ „bramkê”, ale aby wygraæ
fina³ trzeba podj¹æ jeszcze wiêksze ryzyko. Idê wiêc pe³nym
ogniem redukuj¹c gaz tylko na moment w celu brutalnego
dodania go po chwili, tak aby ju¿ na wejœciu w zakrêt ustawiæ
auto w kierunku wyjœcia. Udaje siê to do przedostatniego
s³upka, kiedy to z prêdkoœci¹ rzêdu 100-120 km/h obracam siê
w miejscu. Przez krótkofalówkê s³yszê rozmowê miêdzy
siedz¹cym na fotelu obok sêdzi¹ a szefem zawodów i

Ga³cz
yñskieg

przyjemnoœci¹ przeprowadza siê samemu za pomoc¹ œwietnie
le¿¹cych w d³oni ³opatek, które nie tylko krêc¹ siê razem z
kierownic¹ (nieruchome s¹ bez sensu w sportowym aucie i
mo¿na „po³amaæ” sobie palce), ale, co bardzo wa¿ne, s¹ w
zasiêgu palców bez luzowania zacisku d³oni na kole kierownicy.
Dziêki temu mo¿na zmieniaæ biegi nawet w czasie
przeje¿d¿ania ostrych zakrêtów, tak aby od razu w
momencie wyjœcia na prost¹ przyspieszaæ pe³n¹
moc¹ silnika. Taki manewr daje kilka dziesi¹tych
sekundy, ale niesie ze sob¹ ryzyko nietrafienia albo
inaczej wyniesienia poza swój pas jezdni, a nawet
wejœcia w poœlizg (mimo uk³adu stabilizacji toru jazdy
to mo¿liwe, podobnie jak w wielu innych autach).
Dlatego wolno tego spróbowaæ wy³¹cznie kiedy co
najmniej kilkaset metrów za zakrêtem s¹ puste oba
pasy jezdni, a za nami nikt nie jedzie.
Przyspieszenie od 0-100 km/h producent okreœla na
4,8 s. W czasie pomiarów miernik na ogó³ pokazywa³
4,9 s (4,8 s tylko raz, a czêœciej 5,0 s), a na nienagumowanym pasie lotniska w Modlinie 5,1 s. Z balastem w postaci 120-kilogramowego pilota osi¹gi pogarsza³y siê 0,4 sekundy. Prêdkoœci maksymalnej nie
uda³o siê empirycznie ustaliæ na lotnisku w Modlinie
brak³o d³ugoœci pasa aby dalej siê rozpêdzaæ wynik
270 km/h. Podobno tyle dopuszcza elektroniczny
ogranicznik prêdkoœci, ale przynajmniej w jednym z
aut nie dzia³a³ na (niemieckiej) autostradzie, kiedy
wskazówka prêdkoœciomierza wskazywa³a prawie
300 km/h, miernik rejestrowa³ wartoœci o kilka
kilometrów wiêksze od podanych w katalogu.
Pamiêtajmy, ¿e jazda z tak¹ prêdkoœci¹ to igranie z
losem, chyba ¿e jesteœmy na pustej trzypasmowej
autostradzie, któr¹ wczeœniej przejechaliœmy zapoznawczo,
aby upewniæ siê czy na zakrêtach nie ma rozlanego oleju albo
czy na drodze nie le¿y np. kawa³ek rozerwanej opony albo
czêœæ, która odpad³a od ciê¿arówki.
Ile pali IS-F? To nieistotne mówi¹ osoby, których nie staæ na
takie samochody albo za które p³ac¹ rachunki firmy. Wyniki s¹
zaskakuj¹ce i skrajnie od siebie ró¿ne. W praktyce trzeba liczyæ
siê z 11-14 l Pb95/100 km (producent podaje 11,4 l), ale na
dolnoœl¹skich lokalnych drogach, na dystansie kilkudziesiêciu
kilometrów przy znikomym natê¿eniu ruchu i œredniej
prêdkoœci 70 km/h, uda³o mi siê uzyskaæ nawet mniej ni¿ katalogowe 8,3 l/100 km po za miastem. Czy jakieœ inne V8 jest do
tego zdolne przy takiej prêdkoœci œredniej?
Na drugim biegunie skali znalaz³a siê jazda z bardzo czêstym
maksymalnym przyspieszaniem (i hamowaniem) symuluj¹ca
próbê policyjnego poœcigu. Okaza³o siê, ¿e skrócenie czasu
przejazdu o ok. 40% doprowadzi³o do ok. 2,5-krotnego zu¿ycia
paliwa 22,5 l/100 km. Podobnie by³o na krêtym torze z finaln¹
œredni¹ powy¿ej 120 km/h. Du¿o? To mniej ni¿ wiêkszoœæ
samochodów o zbli¿onej, a nawet mniejszej liczbie cylindrów i
mocy, przy zbli¿onym czasie przejazdu.
W mieœcie osi¹gniêcie podawanych 16,8 l Pb95/100 km jest
trudne i wymaga rezygnacji z osi¹gów. Inaczej bêdzie to 20 i
wiêcej l/100 km. Ewidentnie nie jest to samochód do ekonomicznej jazdy w korkuj¹cym siê ruchu po du¿ych aglomeracjach
pozbawionych szybkich arterii komunikacyjnych. Znakomicie
sprawdza siê automat, a silnik do 3500 obr./min. tylko cichutko
sobie pomrukuje. Promieñ skrêtu 5,5 m zapewnia ³atwe
manewrowanie na parkingach, przynajmniej jak na auto o
d³ugoœci 4,66 m (rozstaw osi 2,73 m).
Jazda IS-F-em to relaks przerywany manewrami wyprzedzania.
Na g³ównych i generalnie równych drogach podró¿uje siê
wygodnie, jak na auto sportowe wrêcz komfortowo. To zas³uga
podwójnych wahaczy z przodu i wielowahaczowej konstrukcji
z ty³u. Na drogach gorszej jakoœci jest ju¿ mniej wygodnie. W
du¿ej mierze za spraw¹ niskoprofilowych opon w rozmiarze
225/40 R19 z przodu i 225/35 R19 z ty³u. Auto jedzie pewnie,
ale w kabinie odczuwamy przeje¿d¿ane niedoskona³oœci
nierównych nawierzchni, niekiedy doœæ „twardo”.
Biegi najlepiej zmieniaæ rêcznie za pomoc¹ skrzyde³ek.
Dlaczego nie automatem? Ten wprawdzie doskonale
rozpoznaje zdecydowane polecenia wydawane poprzez
naciœniêcie peda³u przyspieszenia, ale jeœli zaplanowaliœmy np.
manewr wyprzedzania, to rêcznie wykonamy go u³amek
sekundy szybciej. Dlatego, ¿e skrzynia jest wolna? Bynajmniej,

Leszcz
yñska

Pierwszy sportowy Lexus zosta³ opracowany na japoñskim torze wyœcigowym Fuji Speedway. Pod mask¹ skrywa 4-zaworowy silnik typu V8 o
mocy 423 KM (przy 6600 obr./min.) i 505 Nm (przy 5200 obr./min.)
momentu obrotowego napêdzaj¹cy tylne ko³a wa¿¹cej 1,7 tony maszyny.
Z zewn¹trz IS-F wygl¹da prawie jak zwyk³y IS i na parkingu przeciêtny
obserwator nie zwraca na niego uwagi, chyba ¿e dostrze¿e cztery „rury”
wydechowe albo specjalne wloty powietrza. Kabina sportowego
Lexusa oferuje tyle miejsca co w modelu IS. Wygodnie podró¿owaæ
mog¹ tu cztery doros³e osoby, przy czym nie mog¹ byæ one zbyt wysokie
jeœli maj¹ siedzieæ z ty³u. Komfort i tradycyjne 4-drzwiowe nadwozie to
wa¿ne auty u¿ytkowe IS-F-a. Podobnie jak œwietne wentylowane fotele
bardzo przydatne kiedy po podró¿y nie mamy mo¿liwoœci odœwie¿yæ siê
przed wa¿nym spotkaniem. Sprawdzaj¹ siê tak¿e w czasie jazdy bez
klimatyzacji.
IS-F to samochód o dwóch obliczach. Silnik poni¿ej 4 tys. obr./min.
zachowuje siê jak w popularnych samochodach spokojnie rozwija moc
zapewniaj¹c umiarkowane przyspieszenia. Frajda zaczyna siê dopiero
od wspomnianej granicy, a po przekroczeniu granicy 3600 obr./min.
silnik zaczyna zasysaæ powietrze przez drugi, wiêkszy wlot, wytwarzaj¹c
przy tym ryk drapie¿nika chc¹cego „po¿eraæ” nawierzchniê przeje¿d¿anej drogi. Reakcja na naciœniêcie peda³u przyspieszenia jest natychmiastowa, jak w samochodach wyœcigowych i wydaje siê, ¿e inne
samochody strasznie siê wlok¹ albo stoj¹ w miejscu. Trzeba bardzo
uwa¿aæ, poniewa¿ po ewentualnym zjechaniu z drogi (na lewym pasie)
przez któryœ z jad¹cych przed nami pojazdów mamy znacznie mniej
czasu na reakcjê. Hamulce s¹ œwietne (wentylowane tarcze Brembo),
ale w takich sytuacjach to nie wystarczy. Droga hamowania ze
100 km/h w warunkach rzeczywistych, tzn. w chwili
maksymalnego rozpêdzania (najbardziej niekorzystny
przypadek, w praktyce oznacza hamowanie z prêdkoœci wiêkszej o kilka km/h) z uwzglêdnieniem czasu reakcji na bodziec
zewnêtrzny i prze³o¿enia stopy, wynosi³a ok. 38 m. To znakomity
wynik.
W czasie jazdy z du¿ymi prêdkoœciami brzmienie silnika bardziej
przypomina dŸwiêk motor ma³ego samolotu. To ciekawe, bo IS-F
nie ma turbinek. Ma to zalety i wady. Do pierwszej grupy zaliczyæ
nale¿y ³atwoœæ poruszania siê w miejskim ruchu, zupe³nie jak
limuzyn¹ o mocy 150-200 KM, a nawet kruzowania po bulwarach. Do drugiej dostêpnoœæ du¿ej mocy i momentu obrotowego
dopiero w po³owie bia³ego zakresu obrotomierza, a to oznacza
04 koniecznoœæ czekania na redukcje. Te ostatnie z olbrzymi¹

Tekst: Robert I. Bielecki
Fot. Robert I. Bielecki
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Tekst: Jerzy Kossowski
Fot. Folder Trabanta ze zbiorów Stefana Smolicza

MIESIÊCZNIK MI£OŒNIKÓW STAREJ MO TORYZACJI

Bielsko Bia³a, ul. Al.Gen. Andersa 131, tel. 033 810 53 67
Bielsko Bia³a, ul. Warszawska 332, tel. 033 810 46 00
Bielsko Bia³a, ul. ¯ywiecka 63, tel. 033 816 38 80
Bielsko Bia³a, ul. ¯ywiecka 270, tel. 033 816 81 91

Pb 95, ON, DN-98, LPG
Pb 95, ON, DN-98, DN-ON, LPG
Pb 95, ON, DN-98, DN-ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG

S, M, O, K, FF
S, K, G, W
S, M, O, K, FF, G
S, O, K, FF

£odygowice, ul. Kasztanowa 33, tel. 033 863 39 56
£odygowice, ul. Magazynowa 2, tel. 033 864 52 62
Milówka, ul. Grunwaldzka, tel. 033 863 77 43
Wola, ul. Pszczyñska, tel. 032 211 81 60

Pb 95, Pb 98, ON
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG

S
S, K
S
S

Bielsko Bia³a, ul. Czerwona 112, tel. 033 822 21 36
Bielsko Bia³a, ul. Komorowicka 285, tel. 033 814 52 79
Bielsko Bia³a, ul. Legionów 59, tel. 033 812 52 82
Przybêdza, ul. Cesarka 1, tel. 033 864 08 88
Rybarzowice, ul. ¯ywiecka 823, tel. 033 817 60 02
Œwinna, ul. ¯ywiecka 49, tel. 033 863 89 44
Wêgierska Górka, Cisiec, tel. 033 864 27 14
¯ywiec, ul. Fabryczna 1, tel. 033 861 32 44
¯ywiec, ul. Weso³a 3, tel. 033 861 28 72

Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, ON, LPG
Pb 95, Pb 98, ON, LPG
Pb 95, ON
Pb 95, ON
Pb 95, ON

S, M, O, K, G, P, G,R
S, M, O, K, G, P
S
S, O, K, FF, 24h
S, M, O, K, P, R
S
S
S
S

Bielsko Bia³a, ul. Cieszyñska 160, tel. 033 829 01 22
Bielsko Bia³a, ul. Daszyñskiego 54, tel. 033 829 01 30
Bielsko Bia³a, ul. Warszawska 156, tel. 033 829 01 01
Jasienica, ul. Jasienica 75, tel. 033 829 01 41
Pszczyna, ul Bielska, tel. 032 449 16 71
Œwiêtoszówka, ul. Bielska 7, tel. 033 815 20 08

Pb 95, VP, VP ON, ON, LPG
Pb 95, VP, VPR, ON, LPG
Pb 95, VP, VPR, ON, LPG
Pb 95, VP, VPR, ON
Pb 95, VP, VP ON, ON, LPG
Pb 95, VP, VP ON, ON, LPG

S, M, O, K, G, FF
S, M, O, K, G, FF
S, FF, K
S, O, K, G, P, FF, R
S, M, O, K, G
S, O, K, G, FF, P, R

Bielsko Bia³a, ul.Wa³owa 21, tel. 033 819 39 98

Pb 95, Pb 98, ON, LPG

czynne 6-22

Bielsko Bia³a, Al.Gen.Andersa 26, tel. 033 816 92 77
Bielsko-Bia³a, ul. Partyzantów 44, tel. 033 811 78 85
Cieszyn, ul.Kolejowa 8, tel. 033 858 25 15
Oœwiêcim, ul.D¹browskiego 32, tel. 033 842 01 53
¯ywiec, ul. Weso³a 124, tel. 033 860 45 10

Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG
Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG
Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG
Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG
Pb 95, SP-95, SP-98, ON, LPG

S, O, K, W, FF
S, M, O, K, W, FF
S, M, O, K, W, FF
S, M, O, K, W, FF
S, M, K, FF

PALIWA:
Pb 95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezo³owiowa 98; ON: olej napêdowy; LPG: gaz; SP-95: suprema;
SP-98: suprema 98 oktanowa; VP: benzyna V-Power; VPR: benzyna V-Power 99 oktanowy; VP ON: olej napêdowy V-Power;
DN-98: benzyna DYNAMIC; DN-ON: olej napêdowy DYNAMIC; ON Bio: olej napêdowy z biokomponentami.
US£UGI:
S: sklep 24h, M: myjnia, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzeda¿ butli turystycznych z gazem p³ynnym,
N: najazd samochodowy, W: wypo¿yczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja

MTS Serwis S.C
opony: nowe, bie¿nikowane, u¿ywane
wymiana, naprawa opon
serwis zajmuje sie tak¿e napraw¹: pi³, kos, kosiarek,
ostrzeniem ³añcuchów itp.

43-300 Bielsko-Bia³a, ul. Ha³cnowska 141, tel.: 0 606 922 812, 0 508 297 099
REKLAMY / OG£OSZENIA
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Us³ugi

AUTO KOMIS - BOBOÑ JANUSZ
www.bob-cars.otomoto.pl, www.bobcars.trader.pl

SPRZEDA¯
POŒREDNICTWO
ATRAKCYJNE KREDYTY
Auta sprowadzane z zagranicy i gie³dy. Bezp³atne wstawianie na plac.
Przyjmujemy oferty sprzeda¿y. Realizujemy zamówienia kupna.

Bielsko, ul. ¯ywiecka 238A; ¯ywiec, ul. Weso³a, tel.: 033/ 816 26 11, tel. kom.: 0 609 800 957, 609 800 955
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fragment artyku³u pochodzi z:
Miesiêcznik dostêpny
15 ka¿dego miesi¹ca w punktach
kolporta¿u prasy. Cena: 8,9 z³
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siedzeniach by³o jeszcze jako tako, chocia¿ g³êboko
wchodz¹ce wnêki kó³ powodowa³y, ¿e kierowca nie bardzo
mia³ co zrobiæ z lew¹ nog¹. Z ty³u mo¿na by³o usadziæ dwójkê
dzieci lub na upartego trzeci¹ osobê doros³¹. Cztery osoby
doros³e to by³ ju¿ powa¿ny problem, jeœli kierowca by³
„s³usznego wzrostu”. Jeœli zaœ chodzi o przestronnoœæ
nadwozia, to chwalono jedynie naprawdê zaskakuj¹co du¿y
baga¿nik i wersjê kombi. Naszym kierowcom nie bardzo
podoba³a siê „klawiatura” identycznych prze³¹czników po
lewej stronie kierownicy, gdy¿ na pamiêæ nale¿a³o siê nauczyæ
ich przeznaczenia, oraz du¿a odleg³oœæ pomiêdzy peda³em
hamulca i gazu, co utrudnia³o równoczesne nimi operowanie.
Mocn¹ stron¹ Trabanta 600 by³ te¿ silnik. Dwucylindrowy dwusuw, z wymuszonym ch³odzeniem powietrznym by³ bardzo
¿wawy. To znaczy, robi³ takie wra¿enie ³atwego „wkrêcania”
siê na obroty, co jednak niekoniecznie przek³ada³o siê na jakieœ
znakomite przyspieszenia. Trabant 600 potrzebowa³ oko³o 50 s,
aby rozpêdziæ siê do prêdkoœci maksymalnej 100 km/h, ale do
80 km/h tylko 27. Spor¹ nowoœci¹, która otwiera³a nowe
mo¿liwoœci przeróbek sportowych, by³o sterowanie wlotem
mieszanki za pomoc¹ stawide³ obrotowych, a nie p³aszczem
t³oka.
W polskich badaniach drogowych doœæ nisko oceniano tak¿e
widocznoœæ z miejsca kierowcy, ale co powiedzieliby dzisiaj ci
sami oceniaj¹cy podró¿uj¹c wspó³czesnymi wytworami
designerów dbaj¹cych g³ównie o efektown¹ liniê nadwozia...
Krytykowano tak¿e twarde zawieszenie, które na jeszcze
gorszych drogach ni¿ je mamy dzisiaj i stosunkowo ma³ych
ko³ach, zapewnia³o doskona³e wyobra¿enie o nawierzchni.
Doœæ mocno krytykowano tak¿e ogrzewanie zdecydowanie za
s³abe na zimy, jakie wtedy miewaliœmy i bardzo s³ab¹
wentylacjê latem.
Co chwalono? Po pierwsze znakomit¹ zwrotnoœæ samochodu,
chocia¿ amatorzy sportowej jazdy zauwa¿ali tendencjê do
nadsterownoœci przy szybko pokonywanych zakrêtach (ty³
doœæ ³atwo odje¿d¿a³). Po drugie, wspomnian¹ ju¿ skrzyniê
biegów i bardzo dobry uk³ad kierowniczy. Po trzecie,
przestronny baga¿nik, wygodne przednie fotele, niez³e
asymetryczne œwiat³a i bezdêtkowe opony.
No i cena w roku 1963 by³ to najtañszy samochód na naszym
rynku. Limuzyna kosztowa³a 65 tysiêcy z³otych, a kombi 72. W
ci¹gu trzech lat powsta³o 106 tysiêcy Trabantów 600, po czym
zosta³y zast¹pione najbardziej znanym modelem 601.

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

Trabant (drabant) po niemiecku znaczy prawie to samo co sputnik po
rosyjsku, a jednoczeœnie jest okreœleniem kogoœ, kto towarzyszy nam w
podró¿y. Jak wiêc inaczej mo¿na by³o nazwaæ samochód, który pojawi³
siê u progu ery kosmicznej?
Czwartego paŸdziernika roku 1957 Rosjanie wystrzelili pierwszego
sztucznego satelitê Ziemi o nazwie Sputnik 1, zaœ pierwszy Trabant P50
serii próbnej zosta³ wyprodukowany w listopadzie tego¿ roku. Czy by³
zwi¹zek nazwy „enerdowskiego” samochodu z tym faktem trudno
wyrokowaæ, ale zbie¿noœæ jest zastanawiaj¹ca, tym bardziej, ¿e rosyjskie s³owo „sputnik” nie sta³o siê wtedy jeszcze miêdzynarodowym
synonimem sztucznego satelity.
Koncepcja nastêpcy samochodu P70, który tkwi³ korzeniami jeszcze w
konstrukcji przedwojennych dekawek, okaza³a siê na owe czasy ca³kiem
nowoczesna. Wbrew temu, co zdarza siê przeczytaæ, samochód ten nie
mia³ nic wspólnego ze wspomnianym P70. Jedyne, co ³¹czy³o te
samochody, to tworzywo wykorzystane do produkcji poszycia oraz
zak³ady, w jakich je produkowano. Konstrukcyjnie pod niektórymi
wzglêdami wyprzedzi³ znacznie dostojniejszego Wartburga, zaœ cenowo zmieœci³ siê na najni¿szej pó³ce. Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿na go dzisiaj
ochrzciæ wschodnioniemieckim volkswagenem. Od pocz¹tku produkcji
seryjnej w sierpniu 1958 roku do roku 1964, kiedy pojawi³o siê
jego najpopularniejsze wcielenie, czyli model 601, zd¹¿y³ byæ kilkakrotnie modernizowany.
Najbardziej znany jest u nas model P60, który pojawi³ siê w sprzeda¿y w
NRD w paŸdzierniku roku 1962, a ju¿ w pierwszej po³owie nastêpnego
roku znalaz³ siê w sprzeda¿y w Polsce. Najistotniejsz¹ zmian¹ w
konstrukcji by³o zastosowanie silnika o pojemnoœci 595 ccm, któr¹
uzyskano rozwiercaj¹c cylindry z 66 do 72 mm. Po zwiêkszeniu stopnia
sprê¿ania do 7,6, silnik rozwija³ ju¿ 23 KM. Drug¹ zmian¹ by³o zastosowanie ca³kowicie synchronizowanej skrzyni przek³adniowej, która pojawi³a siê ju¿ pod koniec produkcji modelu P50. Trzeba przyznaæ, ¿e by³a
ona jedn¹ z najmocniejszych stron tego samochodu i pomimo „klamkowej” dŸwigni zmiany biegów, dzia³a³a precyzyjnie i bardzo lekko.
Wróæmy jednak do konstrukcji tego samochodu. Nadwozie by³o
konstrukcj¹ samonoœn¹, wykorzystuj¹ca stalow¹ p³ytê
pod³ogow¹ ³¹czon¹ z przestrzennym stalowym szkieletem.
S³ynne plastiki (duroplast) stanowi³y jedynie poszycie dachu,
maski silnika i baga¿nika, drzwi i b³otników. W wersji Uniwersal,
czyli kombi, dach by³ wykonany z blachy. Do nadwozia
mocowano wahaczowe zawieszenie niezale¿ne wszystkich
czterech kó³ wykorzystuj¹ce wszak¿e doœæ ciê¿kie i toporne
resory poprzeczne. W samochodzie zastosowano bêbnowe
hamulce hydrauliczne i 13-calowe ko³a wyposa¿one w ogumienie bezdêtkowe, co by³o w Polsce nie lada sensacj¹.
Pocz¹tkowo nikt nie potrafi³ go naprawiaæ.
Linia nadwozia Trabantów P50 i 60 mog³a siê podobaæ, gdy¿
odpowiada³a ówczesnym trendom stylistycznym, natomiast
jego wymiary wewnêtrzne ju¿ nie bardzo. Na przednich
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[TESTRC] Rallye

[WYWIAD]

Tekst: Borys Czy¿ewski

Peugeot 207

fot. Peugeot
Peugeot to jeden z najbardziej utytu³owanych producentów w historii
rajdów samochodowych. W po³owie lat 80. francuska marka nie mia³a
sobie równych, zdobywaj¹c B-grupowym modelem 205 T16 dwa tytu³y
mistrzowskie w kategorii producentów i kierowców. Po ponad dekadzie
wróci³a ona do rywalizacji z 206 WRC samochodem, który zapewni³
ekipie z Velizy powrót na rajdowy Olimp. Ale sportowa aktywnoœæ
Peugeota to nie tylko auta z najwy¿szej pó³ki. To tak¿e rajdówki dla
pocz¹tkuj¹cych, mniej zamo¿nych kierowców. W³aœnie dla nich stworzono model 207 RC Rallye, który ju¿ niebawem wyjedzie na rajdowe
trasy. Byæ mo¿e zagoœci równie¿ w Polsce.
Peugeot od dawna stara³ siê pamiêtaæ nie tylko o kierowcach
walcz¹cych w najbardziej presti¿owych cyklach, ale i o lokalnej arenie.
Prawdziwym gestem w stronê mniej zamo¿nych, prywatnych zawodników by³o pojawienie siê w po³owie lat 90. modelu 106 Rallye, w pe³ni
przygotowanego przez Peugeot Sport. Tak¹ rajdówk¹ æwiczy³ swoje
umiejêtnoœci m.in. dawny król asfaltów Gilles Panizzi. Niebawem narodzi³a siê idea markowego challenge'u, rozgrywanego wówczas przede
wszystkim we Francji i Wielkiej Brytanii. To w³aœnie za kierownicami
pucharowych 106-ek rajdowe szlify zdobywali m.in. Richard Burns,
Francois Delecour, Alexandre Bengue, Daniel Sola czy nawet Sebastien
Loeb.
W Polsce pucharowe Peugeoty 106 XS pojawi³y siê w 1998 r.,
natychmiast robi¹c furorê wœród m³odych kierowców. Ówczesna
rywalizacja w kompaktowych Peugeotach nie mia³a jeszcze sformalizowanego charakteru, a by³a raczej prób¹ sondowania przez Peugeot
Polska mo¿liwoœci zorganizowania markowego cyklu w ramach RSMP.
N-grupowe auta spisa³y siê bez zarzutu i ju¿ w sezonie 1999 krajowe odcinki specjalne by³y aren¹ zmagañ pierwszego polskiego Rajdowego

wiêcej
na:

fragment artyku³u pochodzi z:
Miesiêcznik dostêpny w punktach
kolporta¿u prasy.
Cena: 7,95 z³
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- opony nowe, u¿ywane oraz bie¿nikowane
(Goodyear, Fulda, Sawa, Dêbica, Kumbo, Barum)
- obrêcze u¿ywane i ko³paki

CUBA-AUTO

Oferuje:
Komis, Poœrednictwo, Skup-sprzeda¿, Ubezpieczenie, Kredyty, Pomoc w rejestracji

43-300 Bielsko-Bia³a ul.Bystrzañska 75, (vis a vis stacji ORLEN)
tel.: 033/ 822 77 55

- SKUP
- SPRZEDA¯
- ZAMIANA

¯EM£A JANUSZ

www.cadi.autos24.pl www.cadi.trader.pl
Gocza³kowice Zdrój, ul. Stawowa 4A
tel.: 032 449 11 40, kom. 0 693 722 411

OPONY
nowe

bie¿nikowe

WYM
IA
NAPR NA
AWA

u¿ywane

Bystra, ul. Szczyrkowska 169 (na granicy Bystra-Meszna)
Tel.: 0 691 314 152

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

KOMIS SAMOCHODOWY
Organizujemy wyjaszy po samochody, sprawdzamy samochody na zamówienie

Tomasz K³usak

OFERUJEMY :

owców
KATALOG
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I w ten oto sposób zaczê³a siê mi³oœæ do BMW?
Jeszcze nie na sto procent, ale ju¿ zaczê³o coœ miêdzy nami iskrzyæ
hehe.. Kiedy jeŸdzi³em od czasu do czasu beemk¹ brata zrozumia³em, ¿e
to ca³kiem wygodne auto i jak na swój wiek, doœæ nowoczesne i bardzo
³adnie wygl¹daj¹ce. W dodatku zwraca³em na siebie uwagê
przechodniów, najczêœciej z³ym wzrokiem obserwowali m³odziaka w
beemce... Przyznam ¿e podoba³o mi siê to, bo lubiê robiæ coœ na przekór
innym, ludzie nie wiedzieli przecie¿, ¿e jestem „normalnym” cz³owiekiem, a nie stereotypowym posiadaczem BMW, a mimo wszystko
patrzyli widz¹c we mnie wcielonego diab³a. W miêdzyczasie stara
Fiesta zaczê³a o sobie przypominaæ ró¿nymi usterkami tak wiêc trzeba
by³o podj¹æ decyzjê, czy robiæ kapitalny remont, czy te¿ mo¿e rozejrzeæ
siê za czymœ nowszym. Oczywistym jest fakt, ¿e wtedy jeszcze w moim
umyœle kr¹¿y³y myœli o Fieœcie XR2i lub Escorcie Cosworth, ale
wszystko siê zmieni³o, gdy Mike (brat) kupi³ sobie BMW E36...
Czarny sedan brata nie by³ mocnym autem, gdy¿ dysponowa³ zaledwie
115KM, ale nie o to w nim chodzi³o. Auto mia³o charakter, wygl¹da³o
³adnie, bardzo wygodne, i ten znaczek na masce oraz nerki... Po prostu
BMW ma ten niepowtarzalny styl, który przyci¹ga czymœ do siebie.
Nied³ugo póŸniej sprzeda³em wreszcie Fiestê i zacz¹³em rozgl¹daæ siê
za nowym autem. Poniewa¿ fundusze mia³em ograniczone musia³em
rozwa¿aæ zakup innej marki Audi. I tak, przez kolejne dwa miesi¹ce,
przeje¿d¿aj¹c ponad 2000 kilometrów po kraju, ogl¹daj¹c kilkanaœcie
Audi B4 coupe czy sedan, BMW E36 tak¿e w tych wersjach, natrafi³em
na ciekawy egzemplarz. Nie charakteryzowa³ siê niczym wyj¹tkowym, z
dodatków posiada³ tylko 16-calowe aluminiowe felgi, poza tym silnik 1.8
i do tego LPG..
Ale co przyci¹gnê³o moj¹ uwagê? Kolor... bia³y nie by³ wtedy jeszcze taki
modny, ja sam uwa¿a³em ten kolor za ma³o atrakcyjny, jednak z tym
autem kojarzy³ mi siê zupe³nie inaczej. W mojej g³owie mia³em ju¿ ca³y
plan przeróbek i udoskonaleñ, który mia³ na celu wyró¿nienie siê wœród
t³umu innych beemek, których w kraju by³o ju¿ doœæ sporo. Po
przejechaniu kolejnych 400 kilometrów ujrza³em moje cacko. Krótkie
oglêdziny i ju¿ wiedzia³em, ¿e jest moje. Nie przeszkadza³o mi to, ¿e auto
ma gaz wrêcz cieszy³em siê faktem, i¿ bêdê jeŸdzi³ ³adnym autem i do
tego w miarê oszczêdnie.

"AUTOMEX" AUTORYZOWANY SERWIS OGUMOWANIA
HANDEL
SERWIS

AUTO KOMIS

Kup

Zanim zapad³a decyzja o prezentacji tego samochodu, zastanawia³em siê czy nie wywo³a on zbyt wielu kontrowersji. Powód?
Niektóre osoby tuning e36 z góry skazuj¹ na niepowodzenie.
Przyznam jednak, ¿e aktualne oblicze tej "trójki" zrobi³o na mnie
pozytywne wra¿enie, do tego stopnia ¿e postanowi³em
samochód przybli¿yæ na naszych ³amach. Zapraszam wiêc do
lektury... Zaczêliœmy tradycyjnie, poruszaj¹c pocz¹tki przygody
z motoryzacj¹...
... jak ka¿dy facet, od najm³odszych lat interesowa³em siê
motoryzacj¹. W wieku 14 lat wraz ze starszym o 3 lata bratem
podjeliœmy decyzjê, i¿ zbieramy na nasze pierwsze auto, gdy¿
ze zrozumia³ych powodów w tym wieku nie bylibyœmy w
stanie kupiæ dwóch aut. I tak po kolejnych dwóch, czy trzech
latach oszczêdzania kupiliœmy star¹ poczciw¹ Fiestê Mk3 z
1991 roku z ogromnym silnikiem 1.6D... Poprzedni w³aœciciel
zapomnia³ wymieniæ rozrz¹du na czas i nie muszê mówiæ, co
by³o dalej.. Szukanie takiego samego silnika (1.8D) nie by³o w
planach, wiêc zakupi³ starszy i s³abszy 1.6D. Mocarz by³ z niego
¿aden, ale frajda z posiadania pierwszego auta - ogromna.
Zw³aszcza, ¿e nigdy nie zapomnê sposobu sprowadzenia auta
z Niemiec do Polski... trzy dni na granicy spêdzone w ciasnym
wnêtrzu ze œmieciami od McDonalda :) Dodam tylko, ¿e w
momencie kupna nie posiada³em jeszcze nawet prawa jazdy i
przez kolejne 1,5 roku mog³em tylko jeŸdziæ... bez prawka
(œmiech).
Od samego pocz¹tku wiedzieliœmy, ¿e auto nie bêdzie seryjne.
Od zawsze bowiem, prócz samej ogólno pojêtej motoryzacji,
interesowaliœmy siê przeróbkami aut, czyli po prostu
tuningiem. Momentem prze³omowym okaza³o siê za³o¿enie
klubu tuningowego w Koninie, który pozwala³ rozwijaæ nam
nasz¹ pasjê i ³¹czyæ ni¹ wielu wartoœciowych ludzi.
Zgromadziliœmy pokaŸn¹ liczbê naprawdê ³adnych aut i
pracowaliœmy nad naszym projektem, by w koñcu w 2005 roku
otrzymaæ nagrodê za Naj³adniejsz¹ Fiestê Miêdzynarodowego
Zlotu Fiesty w Zielonej Górze. W tym czasie auto przesz³o ju¿

www.katalogdlakierowcow.pl

LISCAR

na moj¹ ca³kowit¹ w³asnoœæ, a brat szuka³ nowego auta. Po krótkim
czasie, przyjecha³ pochwaliæ siê nowym nabytkiem... by³o to BMW E30
coupe...

Szpaner (BMW 3 E36)
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Pucharowa przymiarka

Pucharu Peugeota.
Po zakoñczeniu kariery wys³u¿onej ju¿ 106-tki Peugeot Sport
przygotowa³o nowiutk¹, pucharow¹ 206-tkê, która w ca³ej
Europie œmiga³a po trasach rajdów, przez siedem lat wychowuj¹c kolejne pokolenie rajdowców. Jednak od znikniêcia modelu
206 z taœm produkcyjnych koncernu oficjalne organizowanie
pucharu dla tego modelu jest marketingowo nieuzasadnione.
W 2006 r. na rynek wjecha³a 207-ka i chocia¿ doskonale radzi
sobie w wyczynowych odmianach S2000 czy THP, to dopiero
teraz doczeka³a siê rajdowej wersji przeznaczonej dla amatorów ze zdecydowanie mniejszymi bud¿etami. Rajdówka na
pocz¹tku przysz³ego roku otrzyma homologacjê w klasie R3,
ale w odró¿nieniu od g³ównych przedstawicieli nowej kategorii, nie jest napêdzana silnikiem atmosferycznym o pojemnoœci
2 litrów. Peugeot postawi³ na model RC, wyposa¿ony w
turbodo³adowany silnik benzynowy 1,6 z regulaminow¹ zwê¿k¹ wynosz¹c¹ 28 mm. Jest to jednostka opracowana we
wspó³pracy z BMW. Po stosownym przygotowaniu oprogramowania w Peugeot Sport motor osi¹ga moc 180 KM, a
maksymalny moment obrotowy wynosi 280 Nm. Dzia³ sportowy nie bêdzie zajmowa³ siê sprzeda¿¹ gotowych rajdówek,
ograniczaj¹c siê do przygotowania tzw. kitów. W sk³ad zestawu
wejdzie karoseria wraz ze wspawan¹ klatk¹ bezpieczeñstwa,
6-biegowa, k³owa skrzynia biegów, komputer steruj¹cy prac¹
silnika oraz kompletne zawieszenie Peugeot Sport przeznaczone na nawierzchniê asfaltow¹. Dostêpne bêdzie równie¿ zawieszenie szutrowe. Oznacza to, ¿e zawodnik tak naprawdê
bêdzie musia³ dysponowaæ jedynie silnikiem modelu 207 RC,
naturalnie wraz ze stosownymi dokumentami. W przysz³ym
roku we Francji zostanie uruchomiony rajdowy program Le
Volant 207, sk³adaj¹cy siê z oœmiu rund czterech rozgrywanych
na asfalcie i czterech na szutrach. Peugeot Sport liczy na sprzeda¿ oko³o 40 kitów i spory udzia³ za³óg w nowym challenge'u.
Dla zawodników przygotowano odpowiedni¹ pulê nagród
zwyciêzca ka¿dej rundy otrzyma 7000 euro, a mistrz sezonu
czek na 10 tys. euro. Czy dziêki modelowi 207 RC Rallye
Puchar Peugeota wróci na polskie odcinki specjalne? O tym
prawdopodobnie zadecyduje rynek. Wszystko bêdzie zale¿a³o
od zainteresowania zawodników oraz ich bud¿etów. Za bazowy kit trzeba bowiem zap³aciæ 20 500 euro netto. Kolejne 5000
euro netto kosztuje szutrowe zawieszenie. Francuska firma
zapewnia, ¿e do³o¿y³a wszelkich starañ, aby koszty zakupu,
przygotowania i eksploatacji rajdówki by³y jak najni¿sze....

Rozmawia³ Karol Jaszewski
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Grzegorz Matusiak, Marcin Kurowski

ALTERNATORY - ROZRUSZNIKI
OSOBOWE, CIÊ¯AROWE, AUTOBUSY
REGENERACJA - SPRZEDA¯
43-391 Mazañcowice 57, tel.: 602 358 310, 660 708 506
e-mail: gama.beskidy@o2.pl, www.gama.beskidy.pl

Dziêkujê za rozmowê...
W tym miejscu chcia³bym jeszcze podziêkowaæ dziewczynie,
która jest dla mnie bardzo wyrozumia³a i wie dlaczego nie
kupuje sobie ¿adnych nowych ciuchów, tylko wole kupiæ dla
przyk³adu nowe œwiece. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
mojemu bratu, który niew¹tpliwie przyczni³ siê do wszelkich
zmian w aucie, jakie w nim wprowadza³em, a tak¿e nieraz mi w
tym wszystkim pomaga³. Jest takim samym BMW-maniakiem
jak ja, tyle ¿e ostatnio sytuacja zmusi³a go do jazdy... Zafir¹ :)
Potrzebowa³ wiêkszego rodzinnego auta, ale ca³y czas dzielnie
odk³ada na BMW X5!
fragment artyku³u pochodzi z:

www.furious.pl
newsy, wywiady, relacje, imprezy, galerie, forum
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MaGicznY Druk
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Wszelkie prawa zastrze¿one.
Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych, zastrzega
sobie prawo skracania nades³anych tekstów i nanoszenia
w³asnych tytu³ów. Fotografie oraz dane umieszczane s¹ na
odpowiedzialnoœæ prezentowanego Reklamodawcy. Pisownia
artyku³ów zgodna z oryginaln¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ
Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoœci. Wszystkie znaki
graficzne firm umieszczane s¹ na odpowiedzialnoœæ
Reklamodawcy. Wydawca ma prawo
pracujemy
odmówiæ umieszczenia reklamy
na komputerach
niezgodnej z przepisami lub
dostarczonych przez interesem Wydawcy.
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Mobil 1

Wyprodukowano w Polsce
Wydawca:
Firma Us³ug Reklamowych "KATALOG"
31-159 Kraków, aleja Juliusza S³owackiego 17A
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- oferujemy szeroki wybór czêœci
do samochodów zachodnich i japoñskich
- rabaty dla warsztatów
- atrakcyjne ceny
- mo¿liwoœæ zakupu czêœci na raty

POMOC DROGOWA 24H

A jeœli mia³byœ w niedalekiej przysz³oœci sprzedaæ samochód, to
w nastêpnej kolejnoœci równie¿ by³oby BMW?
Tak. Moim zdaniem BMW jako jedyna marka ma styl, ma
niesamowity charakter, to auto ma po prostu duszê. Audi,
Mercedesy to z pewnoœci¹ dobre pojazdy - solidne, wygodne,
bezpieczne, ale nie maj¹ tego czegoœ, co maj¹ te nerki na przodzie.

www.katalogdlakierowcow.pl

ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA

Powoli zbli¿aj¹c siê ku koñcowi naszej rozmowy, zapytam Ciê
czy planujesz dalsze modyfikacje samochodu?
Zawsze mówi siê - „to ju¿ ostatnia rzecz, jak¹ kupiê”, ale
prawda jest taka, ¿e tuning to studnia bez dna i mo¿na ca³y czas
coœ zmieniaæ i ulepszaæ. Tak jak powiedzia³em wczeœniej,
narazie planujê tylko pomalowaæ kilka elementów na czarno,
zrobiæ z niego jeszcze wiêkszego agresora :). PóŸniej pewnie
zajmê siê wnêtrzem, mo¿e troche pogrzebie w silniku, ¿eby
zyskaæ te cennych kilka koni.

MaGicznYDruk.Pl

A co z ludŸmi, którzy uwa¿aj¹ taki tuning BMW za profanacjê, tym
bardziej i¿ jest to samochód z instalacj¹ LPG? Nie wstydzisz siê tego?
Takich ludzi mogê pozdrowiæ tylko œrodkowym palcem.. Jeœli ma siê
gust i dobre wyczucie tematu, ka¿de auto mo¿na zmieniæ i sprawiæ, by
wyró¿nia³o siê z t³umu. Oczywiœcie nie mo¿na robiæ wiochy, wszystko
trzeba najpierw przemyœleæ. Nie uwa¿am, ¿e moje auto jest
najpiêkniejsze, ale napewno nie mo¿na powiedzieæ o nim, jako czegoœ w

P.H.U.

200 modeli przyczep od rêki !!!
SUPER PROMOCJE
z okazji 20-lecia firmy !!!
Z "KATALOGIEM DLA KIEROWCÓW"
PLANDEKA NA PLASK - GRATIS

GicznYDruk.Pl

Ma sprawiaæ... a wiêc na dzieñ dzisieszy jeszcze "szybkie" nie jest?
Kiedy kupowa³em auto nie staæ mnie jeszcze by³o na utrzymanie
wiêkszego silnika, a poza tym wola³em kupiæ auto s³absze, ale w dobrym
stanie technicznym. Niestety silnik 1.8 nie zawsze dobrze radzi sobie z
rozbujaniem wa¿¹cego 1200kg tylnonapêdowca, na dodatek
wyposa¿ony w opony szerokoœci 225. Nie jestem wiêc œcigantem na
ulicy, auto s³u¿y mi raczej do lansowania siê (œmiech). Taka prawda. Taki
jest tuning optyczny...

Kruczek
Bielsko-Bia³a, ul. Sasankowa 9

www.katalogdlakierowcow.pl zobacz co pisz¹ inni

Kiedy zaczê³y siê pierwsze przeróbki samochodu?
Auto kupi³em w paŸdzierniku wiêc nie by³o sensu bawiæ siê w cokolwiek
na zimê, ale plan ogólny mia³em ju¿ w g³owie i na papierze. Ju¿ w zimie
zacz¹³em wiêc kompletowaæ wszystko, co potrzebne do zindywidualizowania mojej E36. Pierwsz¹ rzecz¹ by³a sprzeda¿ 16-stek i zakup,
nowych 17stek firmy ATS. PóŸniej po kolei - zderzak, progi, spoiler,
zawieszenie i ca³a reszta. W sumie ostatniego zakupu dokona³em chyba
w marcu wiêc zbieranie wszystkich czêœci zajê³o mi oko³o czterech
miesiêcy. W kwietniu wszystko za³o¿y³em i mog³em cieszyæ siê swoim
nowym projektem, który przyci¹ga³ wzrok. I tak przejeŸdzi³em kolejny
sezon.
Niektóre zmiany by³y poniek¹d wymuszone, gdy¿ niskim autem ciê¿ko
jeŸdzi siê po naszych drogach. Tak wiêc kilka razy malowa³em ju¿ progi, a
przedni zderzak, to ju¿ trzecia i raczej ostatnia wersja. Wczeœniejsze
niskie i troche podjechane zawieszenie wymieni³em na kompletne
sportowe, z czego jestem bardzo zadowolony. W tej chwili auto porusza
siê na 18-calowych felgach, gdy¿ poprzednie 17-stki nie pasowa³y raczej
do doœæ agresywnej i nieco muskularnej stylistyki. Dodatkowo
pomalowa³em maskê na czarny mat, co sprawia wra¿enie elementu
wykonanego z l¿ejszych kompozytów i kojarzy siê ze street racingiem.
Lampy tak¿e zosta³y wymienione, by pasowa³y do nowego stylu.
Planujê jeszcze pomalowanie dachu oraz klapy baga¿nika oraz czêœci
spoilera na taki sam kolor, jak maska. Samochód ma sprawiaæ wra¿enie
fot. Peugeot
szybkiego...

tel.: /033/ 822 08 08
kom.: 506 112 112
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rodzaju wiejskiego tuningu, co czasem zdarza³o mi siê ju¿
s³yszeæ. Mo¿e komuœ siê nie podobaæ, bo ka¿dy ma swój gust
i takich ludzi szanujê, ale wiochy siê w nim nie znajdzie!
Co do LPG, to fakt, ja te¿ wola³bym jeŸdziæ na benzynie i nie
mieæ z tym problemów, ale skoro mo¿na zaoszczêdziæ, to
czemu nie? Do ka¿dego auta mo¿na za³o¿yæ instalacjê, nawet
jeœli jest to najnowsze 750i. Ale nie wstydzê siê tego, bo gdyby
nie gaz, to w ogóle byœmy teraz nie rozmawiali, gdy¿ nie
mia³bym po prostu kasy na zrobienie go we w³asnym guœcie.
Nie wiem dlaczego w Polsce gaz tak Ÿle siê kojarzy. Nie je¿d¿ê
nim tylko w niedziele do koœcio³a. Tyle na ten temat.

SKLEPY US£UGI

Szpaner (BMW 3 E36)
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