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- filtry, oleje, akumulatory
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FELIETON I Mitsubishi Lancer EVO X

Jeśli chcesz wkurzać
właścicieli Porsche,
nie mogłeś trafić lepiej

Volkswagen Golf czwartej generacji - dla wielu idealny i wręcz kultowy model, który generalnie był
zwykłym kompaktowym hatchbackiem. Nic szczególnego ani wyjątkowego, chyba że mieszkasz na
głębokiej wsi na Podkarpaciu.
Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: Mitsubishi
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Na płycie podłogowej Golfa IV zbudowano równie zwykłe
modele: A3, Octavię i jakiegoś Seata, czyli samochody do jednego
celu - transportu z punktu A do punktu B. Aczkolwiek powstały z
niego też dwa całkiem interesujące modele: TT mające tyłeczek
krągły bardziej niż Jennifer Lopez i w którym wielu upatruje linii
bocznej Veyrona, a także New Beetle, który zamiast stać się
modelem udającym Porsche był modnym dodatkiem do
torebki. A w zasadzie miał być modny, bowiem nikt nie chciał
go kupować. Co prawda wersja RSi była zdolna podgryzać
wolniejsze 911-tki i lepiej szło jej udawanie, że jest jedną z
nich, ale nadal pod spodem był to tylko Golf IV. Podobnie jest z
Nissanem 350Z. Co prawda da się zrobić coś, co przypomina
Ferrari, ale to nadal tylko staroświeckie i ciasne coupe, które
służy tylko do jednego. Aż do momentu, gdy nastały Toyota
RAV4, Honda HR-V oraz Ford Fusion, będące według
internetowej encyklopedii uznawane za prekursorów
04 segmentu określanego jako crossover, czyli połączenia

walorów samochodów z różnych klas i rodzajów
nadwozia. Słowem od tej pory ludziom żyło się znacznie
lepiej. Nareszcie mogli cieszyć się coupe nie rezygnując z
przestronności, a wiatr we włosach możliwy był nawet w
najgorzej przejezdnym terenie. Wszyscy wygrali. Aż dziw
człowieka jednak bierze jak ludzie mogli żyć i radzić sobie
wcześniej. Prawdopodobnie niczym zwierzęta
egzystowali w swoich hatchbackach, silących się na
udane kompromisy, kisili się w niewygodnych i
nieprzystępnych supersamochodach, a terenówka była
nie do zniesienia poza grząską nawierzchnią. Najgorzej
mieli właściciele sedanów segmentu B i C. Bo czymże tak
naprawdę one były? Nieudolną próbą nobilitacji
właściciela z powodu posiadania pseudolimuzyny? Nic
dziwnego, że Thalia, Siena oraz kompaktowe samochody
o nadwoziu trójbryłowym po prostu zniknęły. Placu boju
już tylko bronią Tipo oraz A3. Bo takie CLA albo Seria 2 to

w końcu coupe, więc się nie liczą, prawda? Sęk w tym, że
coś w sobie miały. Oczywiście twór na bazie Clio był
okropny pod każdym względem, a Focus w takim
nadwoziu nigdy nie wyglądał dobrze, ale Corolla była
więcej niż w porządku, podobnie jak druga generacja
Toledo, Vento, czy Bory.

www.japan-czesci.pl
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Jeśli jednak sądzicie, że to jedyne na co stać tę klasę
to jesteście w błędzie. Wszystko za sprawą dwóch marek:
Subaru oraz Mitsubishi. Tylko one potrafiły produkować
jednocześnie dość nieciekawie wyglądającego
miejskiego sedana z silnikiem 1.3 obok dwulitrowych
jednostek, które z odpowiednią turbosprężarką potrafiły
podgryzać nie tylko podstawowe wersje 911-tki.
Szczególnie wybijał się Lancer Evolution, który po
niewielkich fabrycznych usprawnieniach generował
dwieście koni mechanicznych z litra pojemności, wynik
który dopiero kilka ładnych lat później pobił Mercedes. I
choć uwielbiałem charakterystyczny chrapliwy dźwięk
boxera, to żywiłem ciepłe uczucia do Mitsubishi.
Szczególnie do ewolucji VII oraz X. Ta pierwsza jest
obecnie trudna do zdobycia, a prym wiodą egzemplarze
sprowadzone z Japonii. Zresztą znalezienie okazu bez
tuningu graniczy niemal z cudem. Z kolei ostatnia
generacja twardo trzyma cenę, gdzie modele w dobrej
kondycji kosztują w okolicach stu tysięcy złotych. Zatem
czy warto zainwestować w Evo X zamiast w Fiestę ST3,
niewielkiego SUV-a bądź wygodne kombi?
Chociaż miał swoją prezentację w 2005, a premierę
dwa lata później, to nadal wygląda dość świeżo i
agresywnie. Zupełnie jakby bez większego trudu miał
zaraz przejechać odcinek zwany Ouninpohja. W czasie
gdy największy bezpośredni konkurent mocno
eksperymentował z wizerunkiem i nadwoziem, w
Mitsubishi zmieniało się relatywnie niewiele. Oczywiście,
„dziesiątka” odcina się stylistycznie od poprzedników.
Swój tysiąc, a nie tylko trzy grosze dorzuca potężna
atrapa, która wbrew pozorom nie została skopiowana od
Audi, a z myśliwca F-2, w którym także palce maczało
Mitsubishi. Nawet umiejscowienie tablicy rejestracyjnej po lewej stronie - a nie centralnie, ma swój
niezaprzeczalny urok, potęgując wrażenie groźnej twarzy.
Z profilu przód przywodzi na myśl pysk ryby idealnie
rozcinającej powietrze, znaczy wodę. Reszta aż do tylnej
klapy niewiele różni się od wersji 1.5. Dopiero wieszczące
dach płetwy rekina, gargantuiczny spojler i dyfuzor
pomiędzy dwoma końcówkami układu wydechowego
uświadamiają, że mamy do czynienia z czymś
wyjątkowym, a nie plebejskim. Swoją drogą skrzydło
świetnie wygląda we wstecznym lusterku. Na okrasę
zostają relatywnie niewielkie osiemnastocalowe felgi.
Takie były jeszcze niedawno czasy.

PLAC TARGOWY
BIEŃCZYCE
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Gdy odpalicie silnik, witający was
basowym mruczeniem,
a następnie pokonacie kilka
kilometrów niemal od razu
poczujecie się jak kierowca
rajdowy, a nie goguś, czy playboy
z Golfa R czy Focusa RS.

Kabina większości nie zachwyci. Lancer ma podstawowe
wyposażenie z dziedziny komfortu i multimediów, ale w porównaniu
z obecnymi samochodami ma mniej gadżetów niż Toi Toi.
Dodatkowo Mitsubishi nigdy nie błyszczało w kwestii multimediów,
a uczucie obcowania z czymś pierwotnym potęguje czas, jaki
upłynął od prezentacji. Także jakość wykonania nie jest najwyższa.
Lancer też pod żadnym względem nie jest najprzestronniejszy na
rynku, a bagażnik jest tylko przeciętny. Aczkolwiek nie to jest
najważniejsze. Fotele są tak dobre, że od razu macie ochotę
zamontować je we własnym samochodzie. Pozycja za kierownicą,
mimo regulacji tylko w jednej płaszczyźnie, jest idealna. Siedzi się
nisko, co poprawia czucie samochodu. Na autostradzie słabe
wyciszenie będzie udręką, ale słuchanie jak pracuje i żyje maszyna
ma swój czar.
Żyje także turbosprężarka, a jak mówi powiedzenie – turbo
żyje, turbo pije. Evolution pali więcej niż wahadłowiec. W korkach i
w jeździe miejskiej potrafi spalić dwadzieścia litrów. Podobnie jak
podczas agresywnego traktowania, co jest sporą wadą zważywszy
na niewielki zbiornik paliwa. Nagrodą za to jest moc, która potrafi
sprawić, że koła buksują bez końca. Oczywiście, w przeciwieństwie
do obecnych modeli nikt nie bawił się w łatanie turbodziury, więc
rozkręcany do niemal połowy skali obrotomierza Lancer jest
zwykłym samochodem. Za to powyżej, jak już obudzi się
turbosprężarka, ma naprawdę mocną górę. Wprost kipi mocą oraz
momentem obrotowym. Chociaż liczby nie robią obecnie aż takiego
wrażenia, osiągi zdają się mówić co innego. W Japonii najwyraźniej
blisko trzysta koni mechanicznych i niewiele więcej niutonometrów
znaczy coś więcej, a łatwość modyfikacji oraz dostępność części
sprawiają, że w prosty sposób można wygrywać sprinty nawet z
supersamochodami. Jednak jest warunek, musicie wybrać model z
ręczną skrzynią biegów. Dwusprzęgłowa TC-SST pogarsza osiągi i
jest dosyć niemrawa, za to ma sześć biegów, podczas gdy w wersji
z drążkiem i trzecim pedałem tyle oferowały tylko specjalne wersje,
a standardem było pięć przełożeń.
>>>>
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>>>> Automat nie grzeszy gładkością, co przemienia się w sporą
agresywność z szarpnięciem przy zmianie w trybie S-Sport wyłącznie dla fanatyków mocnych doznań.
Wszystko to jednak blednie, gdy odpalicie silnik, witający was
basowym mruczeniem, a następnie pokonacie kilka kilometrów.
Niemal od razu poczujecie się jak kierowca rajdowy, a nie goguś,
czy playboy z Golfa R czy Focusa RS. Lancer Evo X to maszyna z
krwi i kości, pozwalająca wybierać tryb jazdy, na asfalt, szuter czy
śnieg, w zależności od nawierzchni. Za sprawą stałego napędu na
cztery koła S-AWC współpracującego z dyferencjałem, trakcja
przez cały czas jest idealna, tak że w normalnych warunkach nie
sposób wywołać pod- czy nadsterowności. Z całą pewnością jest
lepszy, dając jednocześnie więcej frajdy niż Haldex Subaru.
Mitsubishi zna się na rzeczy, w końcu wygrało kilka rajdów klasy
WRC oraz dwanaście razy Dakar. Aczkolwiek promień skrętu jest
niczym z frachtowca.
Mitsubishi poważnie podeszło do prowadzenia Evo X. Wiele
elementów wykonano z aluminium, a akumulator i zbiornik
spryskiwaczy, dla poprawienia rozkładu masy, przeniesiono do
bagażnika. Nie zmienia to faktu, że nie jest idealnie, a samochód
waży półtorej tony. Jednak cóż z tego, jeśli w zasadzie w ogóle
tego nie czuć. Przyspieszenie wgniata w fotel, a hamowanie
testuje napinacze pasów. Prędkości jakie jest w stanie
przenieść w zakręt odbierają umiejętność mówienia, rzucając
się na niego niczym w ramiona kochanki by stworzyć jedność.
Z łatwością pozwala czysto wejść w wiraż, wnosząc większą
ilość kilometrów na godzinę niż podpowiada rozsądek, by
lekko zarzucić tyłem na wyjściu. Gdy naprawdę mocno
przesadzicie jedyne co zrobi to wpadnie w czterokołowy
poślizg. Szybka jazda jest łatwa i niemal każdy po krótkiej
chwili się odnajdzie, zupełnie jakby jeździł nim od zawsze.
06 Dopiero jazda na krawędzi wymaga większej uwagi. Lancer to

nie współczesny szybki kompakt, gdzie elektronika zajmie
się wszystkim. Jest mądre ale nie przemądrzałe, jest dla
świadomego kierowcy. Mechanizmy samochodu oraz
cała technika, w tym aktywny mechanizm różnicowy,
pomagają utrzymać się na drodze, ale potrzebują
wyraźnych i zdecydowanych sygnałów od kierowcy, który
musi wiedzieć co robi. Pomocny w tym jest
komunikatywny oraz bezpośredni układ kierowniczy,
pozwalający pokonywać nawet ciasne zakręty bez
odrywania rąk od kierownicy, zupełnie jakby rozumieć
samego siebie. Mimo twardego zawieszenia nadwozie
potrafi się wychylać bardziej niż można by się tego
spodziewać. Chociaż da się nim jeździć na co dzień, to
przypomina to chodzenie w stringach przez cały czas
zamiast w przewiewnych i wygodnych bokserkach.
Kwestia przyzwyczajenia, ale z pewnością nie dla
każdego.
Jedno trzeba jasno powiedzieć: nie będzie już takich
samochodów jak Lancer Evo X. To ostatnie „hurra” sprzed
czasów ekologii, bezpieczeństwa i socjalizmu, gdzie
jesteście zdani sami na siebie. Oczywiście to nie 996 GT2,
które będzie chciało was zabić, ale - co ma swoje zalety nie jest też opiekuńcze jak obecne samochody. Jazda nim
wynagradza i sprawia morze radości. Każdy dobrze
przejechany zakręt łaskocze waszą męskość, a w trybie
sportowym chwyta ją w garść. Jest wspaniały, wspaniały,
wspaniały. Jak każdy ma swoje wady, ale wiele z nich
można uznać za cechę charakterystyczną. Zatem jeśli
macie wolne sto tysięcy na samochód, lepszej okazji nie
będzie. Szczególnie, że więcej ich nie będzie. Tym
bardziej, że Mitsubishi nie jest już nawet cieniem dawnej
świetności firmy.
k
dk

TEST I Ford Focus IV sedan 1.0 Ecoboost 125 KM

Budżetowa klasa średnia?

Czy sedan to klasyczna czy raczej już historyczna forma nadwozia? Ford twardo uważa, że
kompaktowy seden ma sens. Zatem przez wami Ford Focus IV generacji „w sedanie”,
w wersji sprzed zapowiadanego liftingu.
Leszek Kadelski
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W latach 90. sedany królowały na ulicach. Hatchbackiem
jeździło się z konieczności – gdy na sedana nie starczyło. Dziś,
obserwując rynek motoryzacyjny, trudno nie zdziwić się, że
wcześniej z rynku zniknie Renault Espace niż Ford Focus sedan,
który będzie miał swoją kontynuację, także po właśnie
zapowiedzianym liftingu modelu. Co ciekawe, dzisiejszy
czterodrzwiowy Focus odpowiada swoimi wymiarami mniej więcej
Fordowi Mondeo pierwszej generacji, który wtedy był samochodem
klasy średniej.
Do słupka C jest to zwykły Focus, nawet rozstaw osi jest taki
sam – 270 cm. Różnica dotyczy tylko i wyłącznie bagażnika.
Klasyczny kufer powoduje, że długość sedana jest o 26,9 cm
większa niż hatchbacka. Kombi natomiast jest dłuższe o
dodatkowe 2,1 cm. Przestrzeń bagażowa jest dość foremna,
choć zawiasy klapy nieco ograniczają pakowność. Do
dyspozycji jest 539 litrów (wg VDA), czyli znacznie bliżej mu do
kombi (607 l) niż do hatchbacka (375 l).

Trzy różnice w porównaniu do hatchbacka
Pierwsza jest oczywista – to pojemność bagażnika.
Druga to widoczność do tyłu – tu jest gorzej. Dolna krawędź
tylnej szyby wypada wyżej niż w odmianie pięciodrzwiowej, a
dodatkowo nie ma wycieraczki, zatem nie ma szans na
przetarcie przykurzonej szyby, nie mówiąc już o pozbyciu się z
08 niej kropli deszczu. Ford ma jednak na to sposób – o tym niżej.

Trzecia – to lekkość pokrywy bagażnika. Dzięki
siłownikom gazowym zamknąć ją można jednym palcem.
W czasach, gdy producenci samochodów ścigają się na
czas potrzebny do zamknięcia tylnej klapy siłownikami
elektrycznymi, to bardzo odświeżające uczucie. Tyle,
więcej nic nie ma, kto jechał Focusem tej generacji, tego
nic już więcej w tym samochodzie nie zaskoczy. Zatem…
czy warto?
Samochód dla gentlemana
Prywatnie jeżdżę usportowioną Fiestą. W tym
Focusie wszystko działa dużo lżej – kierownicą kręci się z
lekkością (delikatnie usztywnia się w trybie „sport”),
sprzęgło i dźwignia biegów nie stawiają żadnego oporu. O
nierównościach drogi kierowca Focusa jest dyskretnie
powiadamiany, zamiast dostać kopniaka w siedzenie.
Nawet opony tego auta w nazwie mają „eko”, zamiast
czegoś drapieżnego. No i finalnie – pod maską „zaledwie”
jeden litr pojemności.
Zanim mlaśniecie z niesmakiem, to się naprawdę
broni. Ten Focus pożera zakręty z prawdziwą pogardą dla
siły odśrodkowej. Skręcasz kierownicą i samochód jedzie
dokładnie tam, gdzie chcesz. W dodatku, robi to w sposób
komfortowy, a nie „precyzyjny, ale twardy”. Inaczej niż w
kombi, tutaj mamy z tyłu belkę skrętną.

125-konny Ecoboost radzi sobie doskonale z
samochodem ważącym na pusto 1176 kg. Na papierze
rozpędza Focusa do setki w 10,2 s, ale nikt tym
samochodem nie będzie ścigał się spod świateł. Raczej
wystarczy mieć 2000 obr. i wcisnąć gaz, żeby rozpędzić
się bez problemu. W niskim zakresie obrotów silnik jest
praktycznie niesłyszalny (choć generuje nieco drgań), w
wyższym brzmi… „słodko”. Na takiej zasadzie jak słodkie
są filmy ze szczeniakami, które próbują wyć jak dorosłe
psy. Kompletnie im to nie wychodzi, ale rozczula nas ich
ambicja. Z tym litrowym silniczkiem jest podobnie –
ambicji mu nie brak, na drodze „zagryzie” bez problemu
coś o dwukrotnie większej pojemności, ale za to bez turbo.
I na dodatek nie potrzebuje dużo „karmy”. Przy 130 km/h
ok. 5,5 l/100 km, w mieszanej trasie 5,0, po mieście 5,2 l.
To jest ok. pół litra więcej niż 120-konny diesel Forda o
pojemności 1.5, który jednak ma nieco więcej momentu
obrotowego „na dole”.

Sedan – dla kogo jest takie auto?
Ciężko mi wyobrazić sobie „personę” (jak mawiają
marketingowcy), która wybierze sedana. Hatchback jest ładniejszy,
kombi praktyczniejsze. Teoretycznie sedan jest bardziej elegancki,
ale co to tak naprawdę znaczy? W czasach, gdy na poważne
spotkania biznesowe nikt już nie zakłada krawata, funkcję
reprezentacyjną pełnią SUV-y i kombi. Sedany znikły nawet
jako taksówki. Focus przynajmniej nie wygląda jak „limuzyna
trzeciego świata”, czyli auto miejskie z doklejonym „na siłę”
bagażnikiem. Naprawdę ma ładną linię, a projektanci zadbali o
spójne przetłoczenia i proporcjonalne lampy tylne. Nawet
końcówka wydechu jest ogromna – tak ze trzy razy za duża w
stosunku do potrzeb małego silnika. Jednak, z powodzeniem
udaje coś większego niż jest w rzeczywistości. I może to jest
dobra puenta do tego testu – Focus sedan z powodzeniem
udaje auto o segment większe, czego o hatchbacku nie
sposób powiedzieć.
k
dk
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Bogate wyposażenie, wygodne wnętrze.
Problem widoczności do tyłu Ford dosłownie
pozamiatał świetną tylną kamerą. Obraz jest wyraźny w
każdych warunkach oświetleniowych. Może marki
premium mają bardziej zaawansowanie widoki 3D, ale ta
kamera w zupełności wystarczy, zwłaszcza że są czujniki
parkowania. Te przednie niestety wpadają w panikę na
widok każdego krawężnika, także tych niższych od
przedniego zderzaka.
Dwustrefowa klimatyzacja, podgrzewane fotele,
kierownica oraz przednia szyba. Jest tempomat (ogromna

szkoda, że nie adaptacyjny, no jak można?!), jest świetny asystent
pasa ruchu. Jeśli w ISOFIX z tyłu jest wpięty fotelik dziecięcy,
każdorazowo po wyłączeniu zapłonu na ekranie pojawia się
ostrzeżenie, by sprawdzić czy mały pasażer nie pozostał w foteliku.
Niestety, nawet w Polsce zdarzało się już, że przepracowany rodzic
zostawiał śpiące małe dziecko w samochodzie.
Dla dorosłego na kanapie jest naprawdę dużo miejsca. Przy
170 cm wzrostu, siadając „sam za sobą”, mam ponad 20
centymetrów między kolanami na oparciem fotela. Focusem
(sedanem i hatchbackiem) bez problemu mogą podróżować cztery
dorosłe osoby.
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TEST I Audi A1 Sportback 30 TFSI 110 KM S tronic

Na zdjęciu: Audi A1 Sportback przy pomniku Elżbiety Łokietkówny
znajdującego się na rynku w Koszycach

Zbyt dobry, więc
czas się pożegnać

Odkąd pamiętam nie potrafię rozszyfrować postępowania osób, które poruszają się samochodem po
mieście, tylko od „wielkiego dzwonu" wyjeżdżają poza jego granice, a równocześnie kupują coraz
większe modele. Przy tym niejednokrotnie lubią narzekać na wąskie ulice i brak miejsc
parkingowych. Fascynują mnie, ale nie potrafię pojąć ich postępowania. Po teście
Audi A1 Sportback ich zachowanie rozumiem jeszcze mniej.
Robert Lorenc
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Kierowcy „starej daty" słysząc o samochodzie miejskim mają
przed oczami model gabarytów Fiata 126p lub Seicento. Jednak te
czasy dawno minęły, a obecnym miejskim modelom wymiarami jest
bliżej do ówczesnych samochodów klasy średniej. Nie inaczej jest z
Audi A1 Sportback, który jest najmniejszym modelem oferowanym
przez tego producenta. Jego przydatność w jeździe miejskiej
wydaje się być bezdyskusyjna, ale sprawdziłem i ją w teście.
Ważniejsza była odpowiedź na pytanie, czy nada się również
do pozamiejskich wyjazdów. Aby to sprawdzić konieczne było
przemierzenie znacznej liczby kilometrów, a chwila
zapomnienia zaprowadziła mnie do Koszyc, czyli
najmniejszego miasta w województwie małopolskim, które
znajduje się przy drodze DK79 prowadzącej - od strony
Krakowa - do Sandomierza, i dalej do Warszawy.

Zanim jednak przyjdzie czas na jazdę, sprawdźmy w
jakich warunkach będziemy ją odbywać. Dostępu do kabiny
broni dosyć sprawnie działający system bezkluczykowy oraz
10 całkiem szerokie progi. Fotele pokryte są materiałem w

fikuśną fakturę, a przednie posiadają pełną regulację
(manualną) wraz z odcinkiem lędźwiowym. Za komfort w
kabinie odpowiada dwustrefowa klimatyzacja (skuteczna)
oraz trójstopniowe ogrzewanie foteli, które zaprojektował
chyba inżynier, któremu nawet w trakcie 30 stopniowych
upałów jest zimno. Już nawet najniższy stopień
gwarantuje taką dawkę ciepła, że jeżeli twój kot
dowiedziałby się o tym, to jeden z dwóch przednich foteli
stałby się jego ulubionym miejscem. Sparowanie
smartfonu jest bezproblemowe i trwa chwilę, a jakość
rozmów pozwala na prowadzenie ich przez długie
kilometry, nie martwiąc się, że jakaś część jej nam
ucieknie. Sprzęt grający - pomimo szerokiego zakresu
regulacji - wydobywa dźwięki, które nie powodują
dreszczy, na szczęście również nie przeszkadzają.
Całość uzupełniają dwa gniazda typu „c”, spłaszczona na
dole kierownica oraz dla niektórych dodatek retro, czyli
ręczny hamulec zaciągany drążkiem. Schowek przed
pasażerem jest stosunkowo niewielki, tak jak i ten w

podłokietniku, a na pokładzie w ogóle zabrakło miejsca na
schowek na okulary. Mimo tego, jak dla mnie,
wyposażenie Audi A1 Sportback obejmowało wszystko
co ważne, tak dla komfortu podróżowania jak i
bezpieczeństwa.

Pomimo że pojemność silnika benzynowego jest mniejsza niż
objętość alkoholu przypadająca na jednego biesiadnika weselnego
która zapewnia mu dobrą zabawę, to jest on pełnoprawnym
uczestnikiem zabawy. 110 KM powoduje, że nie łapie on zadyszki,
nie straszne mu góry, jak również drogi szybkiego ruchu, a
utrzymanie prędkości autostradowej przychodzi mu z łatwością i
nie wymaga wciśniętego do podłogi pedału gazu. Sprawnie
współpracuje on z automatyczną skrzynią S tronic
wyposażoną w dwa tryby pracy: D i S. Pierwszy sprawdzi się
doskonale przy stonowanej i jednostajnej jeździe, bo reakcja
na gwałtowne naciśnięcie pedału gazu odbywa się z
wyraźnym opóźnieniem. W tym trybie A1 Sportback ma
tendencje do żeglowania (efekt jakby samochód poruszał się
na biegu neutralnym) praktycznie za każdym razem gdy nasza
stopa nie jest na pedale gazu. Równocześnie system startstop (można go wyłączyć fizycznym przyciskiem) robi za
przodownika pracy, prawie zawsze wyłączając silnik po
zatrzymaniu. Na szczęście tryb S nie jest trybem psychologicznym i faktycznie zmienia charakterystykę pracy
>>>> 11
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Zgodnie z przewidywaniami jazda Audi A1 Sportback
po mieście jest nie tylko bezkonfliktowa, ale również
sprawna. Układ kierowniczy działa precyzyjnie (jednak dla
mnie jego wspomaganie mogłoby być mniejsze),
zwrotność nie powoduje konieczności wielokrotnego
manewrowania przód-tył, a parkowanie - dzięki dobrze
skalibrowanym przednim i tylnym czujnikom oraz
kamerze cofania - pozbawione jest stresu. Dynamika jest
zadowalająca, a podawane przez producenta
przyspieszenie (od 0 do 100 km/h wynoszące 10,6
sekundy) tylko w specyfikacji może wydawać się ledwo
wystarczalne. W rzeczywistości Audi A1 Sportback, przy
akompaniamencie całkiem miło brzmiącego motoru, z
chęcią przyspiesza. Oczywiście nie jest to przyspieszenie
atomowe, ale równie daleko mu do stwierdzenia, że w
pozycji przyspieszenie powinien pojawić się napis „jest”.
Jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że jazda miejska
nie odbywa się na kropelce benzyny, a wynik spalania
oscylujący w okolicy 10 l/100km nie jest rzadki. Jazda po
mieście nie uwypukli jednej cechy Audi A1 Sportback, a
mianowicie zestrojenia zawieszenia, które jest mniej

komfortowe niż można by się spodziewać. Powoduje to, że na
poprzecznych nierównościach oraz przejeżdżając szybciej niż się
powinno przez progi spowalniające, czujemy całym swoim
organizmem zwartość konstrukcji. Jednak przy większych
prędkościach, a w szczególności poruszając się krętymi drogami,
czy też autostradą docenia się takie zestrojenie. Daje ono pewność
w prowadzeniu oraz zjednoczenie z pojazdem.

TEST
Audi A1 Sportback 30 TFSI 110 KM S tronic

>>>>
skrzyni biegów. Komendy wydawane pedałem gazu wykonywane
są zdecydowanie szybciej, nie stara się każdorazowo żeglować i
służy wsparciem silnika, jak na przykład zjeżdżamy z góry.
Równocześnie system start-stop zachowuje się jakby dostał
Relanium (lek na uspokojenie) i nie dąży każdorazowo do
wyłączenia silnika, a pozwala mu częściej pracować.
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Jakkolwiek zabrzmi to dziwnie Audi A1 Sportback pozwala na
chwilę zapomnienia i jazdę tylko dla przyjemności, zupełnie
bez celu. Wygodne fotele, dobra współpraca wszystkich
podzespołów modelu sprawiają, że jazda - jak moja do Koszyc
- nie powodowała ciągłego sprawdzania jak daleko pozostało
do celu. Przy spalaniu w okolicach 5,5 l/100 km (tyle wyszło
przy poruszaniu się drogami lokalnymi, a średnia z testu
wyniosła 7,4 l/100 km) można oddać się przyjemności
prowadzenia i zwiedzania. A jak zechcesz wrócić, a nie
będziesz wiedzieć gdzie jesteś, wystarczy włączyć Android
Auto (za pośrednictwem kabla) i zrobisz to sprawnie. Z pozycji
kierowcy i pasażera siedzącego z przodu ciężko mieć jakieś
12 większe zarzuty, może jakby było trochę więcej miejsca po

Trójstopniowe ogrzewanie foteli
zaprojektował chyba inżynier,
któremu nawet w trakcie 30
stopniowych upałów jest zimno.
Już nawet najniższy stopień
gwarantuje taką dawkę ciepła,
że jeżeli twój kot dowiedziałby się
o tym, to jeden z dwóch przednich
foteli stałby się jego ulubionym
miejscem.
bokach, to szczególnie w zimie kiedy ubieramy się w
grube ubrania, byłoby cudownie. Zdecydowanie inną
optykę będą mieć pasażerowie podróżujący z tyłu. O ile
nie będą to dzieci w fotelikach, bo wtedy ich narzekanie
będzie czepialstwem. Na krótkie dystanse miejsca na
tylnej kanapie jest w sam raz, jednak na długie trasy jedna
wygodna pozycja może okazać się niewystarczająca.

k
dk

Dziękuję firmie Auto Special Grupa Cichy-Zasada z Modlniczki –
Autoryzowanemu Dealerowi Audi – za udostępnienie samochodu do testu
oraz Gminie Koszyce za pomoc przy realizacji sesji zdjęciowej.
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Audi A1 Sportback, który w testowanej specyfikacji wyceniony
został na 145 610 PLN, jest idealnym modelem dla osób poruszających się na co dzień samotnie lub we dwójkę. Ewentualnie
posiadających dzieci, ale nie w wieku aspirującym do nazywania
ich młodzieżą. Spełni on z nawiązką oczekiwania i podoła
codziennym zadaniom. Niestety dla popularności modeli pokroju
Audi A1 Sportback, kierowcy którzy podążają ślepo za modą i
obecnie wybierają SUV-y lub crossovery, nie są jedyną przeszkodą.
Chyba nawet większą jest postrzeganie takich modeli przez Unię
Europejską. To ona, dzięki swoim przepisom, które promują
duże i ciężkie samochody jako bardziej dbające o naszą
planetę, przyczynia się do marginalizacji tego segmentu, a
tym samym coraz większej redukcji ich przez producentów, co
w przyszłości może oznaczać całkowity brak przedstawicieli
tego segmentu. Czarny humor w najczystszej postaci. Tylko
nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Szkoda.
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Testowy egzemplarz Audi A1 Sportback jest idealnym modelem dla osób, które nie lubują się w milionie
konfiguracji, które mogą ustawić w zależności od
bieżącego nastroju, wszelkiego rodzaju stróży dyscypliny
oraz systemów zastępujących myślenie kierującego,
które w zasadzie zredukowane zostały do dwóch:
ostrzegającym przed najechaniem na poprzedzający
pojazd (działa stanowczo, ale bez nerwowości) oraz
systemu utrzymania pojazdu w pasie ruchu. Działa on
jeżeli poruszamy się szybciej niż 60 km/h, co powoduje że
jeżdżąc po mieście można zapomnieć o jego istnieniu.
Pomimo że stara się zbytnio nie ingerować w
prowadzenie, to czasami – szczególnie w trasie na
krętych drogach – warte zastanowienia jest wyłączenie
go. Można to zrobić przyciskiem umiejscowionym na
manetce do włączania migaczy, niestety aktywuje się on
przy kolejnym odpaleniu silnika. Osobom które lubią mieć
dużą paletę wyboru pozostaje ustawienie kolorystyki
oświetlenia Ambiente wraz z jego natężeniem, które
można wykonać w ponad 30 wariantach.

TEST I Isuzu D-Max 1.9 TD 163 KM LSE

Szykowny
wół roboczy

Isuzu D-Max to jedno z ostatnich na rynku prawdziwych aut terenowych, które nie boi się
trudniejszego terenu. Dziś prezentowany egzemplarz to druga generacja modelu, który powstał przy
współpracy z General Motors.
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Tekst: Zbigniew Cukrowski, Zdjęcia: Krzysztof Ławnik

Zacznijmy od wyglądu zewnętrznego. Jak na auto typowo
do pracy Isuzu jest po prostu bardzo ładne, szczególnie w
perłowym odcieniu lakieru połączonym z czarnymi alufelgami.
Powiem szczerze, że niektórzy producenci aut osobowych
mogliby się uczyć od Isuzu jak projektować ładne samochody.
Zresztą, sami spójrzcie na zdjęcia i oceńcie jego stylistykę.
Osobiście jestem zauroczony wyglądem D-Max'a.

Środek również nie wygląda na auto do prac ciężkich, a
raczej jak dobrze wyposażona limuzyna klasy średniej.
14 Podróżujący Isuzu D-Max'em mają do dyspozycji skórzaną

tapicerkę, która nie tylko jest dobrej jakości, ale również
zapewnia łatwość w jej czyszczeniu. Szkoda tylko, że
osoba konfigurująca ten egzemplarz wybrała czarny kolor,
co na pewno jest ułatwieniem w codziennym użytkowaniu,
ale nadaje wnętrzu ponurej atmosfery. Przednie fotele są
bardzo wygodne i umilą nawet dalszą podróż. Ich jedynym
mankamentem jest dość słabe trzymanie boczne. Z tyłu
do dyspozycji jest obszerna kanapa zapewniająca
podróżowanie dla dwóch dorosłych osób, ale tylko na
krótsze dystanse przez zbyt pionowo ustawione oparcie.
Deska rozdzielcza jest połączeniem nowoczesności i

tradycji. Tradycyjne są analogowe zegary, które owszem
są czytelne, ale ich trochę zbyt mała czcionka może
przeszkadzać. Centralnie na konsoli środkowej
umieszczono 9-calowy dotykowy ekran obsługujący
wszystkie zainstalowane w aucie multimedia. Bardzo
dobrej jakości plastiki są dobrze
spasowane i nie trzeszczą nawet
podczas jazdy terenowej.
Największym mankamentem
wnętrza testowanego
egzemplarza były wstawki
Już od 396PLN netto miesięcznie
wykończone lakierem piano
black, który bardzo się brudzi.
Zamów poprzez biuro reklamy: tel. 12 632 09 32

REKLAMUJ SIĘ W PAKIECIE

kdk.pl
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miękkie i idealnie spisuje się poza
drogami utwardzonymi.
Minimalnie gorzej jest na krętych,
utwardzonych drogach, ale
przecież nie mamy tutaj do
czynienia ze sportowym autem, a
prawdziwym "wołem" roboczym!

Funkcję bagażnika w DMax’ie przejmuje paka ładunkowa. W przypadku
prezentowanego auta do dyspozycji mamy przestrzeń o
wymiarach 1571x1870 mm i ładowności aż 1088 kg. Jej
funkcjonalność ogranicza zabudowa, która z jednej strony
zabezpiecza nasze bagaże, jednak uniemożliwia
przewiezienie czegoś większego.

Na koniec największe
zaskoczenie dotyczące moich jazd testowych D-Max'em. Otóż
Isuzu mimo dużej masy własnej (2 tony) wcale nie należy do
paliwożernych aut. Średnio, podczas tygodniowych jazd, D-Max
zużywał zaledwie 8 litrów oleju napędowego na 100
kilometrów, co dzięki 76-litrowemu zbiornikowi paliwa daje
zasięg około 950 kilometrów! Rewelacja.

Isuzu D-Max w Polsce oferowany jest tylko z jednym
silnikiem wysokoprężnym o pojemności 1.9 litra i mocy
163 KM. Kultura pracy tej jednostki jest bardzo wysoka,
ale D-Max do najszybszych aut nie należy. Jednak w
przypadku pickupów najbardziej się liczy nie moc, a
moment obrotowy, który w tym przypadku wynosi pokaźne
360 Nm i jest bardzo pomocny w terenowych wyprawach.
Zawieszenie, jak przystało na prawdziwego pickup'a, jest

Podsumowując, najnowsze wcielenie Isuzu D-Max'a jest
bardzo dobrym samochodem zarówno do zadań specjalnych,
jak i do uniwersalnych zastosowań. Przy tym wygląda
naprawdę ładnie. Nawet cena około 180 000 zł wydaje się
rozsądnie skalkulowana, a firmy mogą w pełni odliczyć VAT od
ceny zakupu tego modelu, co dodatkowo podnosi jego
atrakcyjność.
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OGŁOSZENIE WYDAWCY

lub na www.promocje.kdk.pl

TEST I Aplikacja Volvo Cars

To ma sens
Obecnie kupując praktycznie dowolne urządzenie elektroniczne, możliwa jest jego integracja ze
smartfonem. Nie inaczej jest z samochodami. Służą do tego dedykowane aplikacje. Niektóre z nich
tylko zajmują pamięć telefonu, a inne są naprawdę przydatne. Na szczęście aplikacja Volvo Cars,
dedykowana użytkownikom i posiadaczom modeli Volvo, należy do tej drugiej grupy.
Aby cieszyć się z dobrodziejstw aplikacji Volvo Cars należy
zainstalować ją na smartfonie (zajmuje 148 Mb, przynajmniej
wersja 5.8.1 na której przeprowadzaliśmy test), utworzyć w niej
konto, a następnie zarejestrować posiadany, czy też użytkowany
model Volvo. Służy do tego numer VIN pojazdu. Po przejściu całej
procedury (trochę trzeba się naklikać, ale nie trwa na tyle długo że
smartfon przed jej rozpoczęciem musi być naładowany do pełna lub
podpięty do ładowarki) wymagany jest jeszcze jeden „krok” – na
szczęście ostatni – którym jest wizyta u autoryzowanego dealera
Volvo, gdzie zostanie ona wprowadzona do systemu. Dla
niektórych osób może być to spore uniedogodnienie ale, co wyszło
w trakcie naszych testów (przeprowadzonych na smartfonie
Huawei Mate 40 pro z zintegrowanym w aplikacji modelem XC40 z
rocznika modelowego 2022), warto to zrobić.
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Funkcjonalność
Dzięki aplikacji Volvo Cars otrzymujemy dostęp do
podstawowych informacji o bieżącym stanie modelu. Są wśród nich
takie jak: przewidywany zasięg, jego obecny przebieg, średnie

24

zużycie paliwa, czy ma zamknięte drzwi, gdzie jest
zaparkowany wraz z występującą tam temperaturą
otoczenia, a nawet – jak to było w naszym przypadku – o
konieczności uzupełnienia płynu spryskiwacza. Są one
istotne, jednak nasze zainteresowanie i ciekawość
wzbudziły inne.
Za pomocą smartfona można otworzyć XC40, a w
zasadzie dać impuls i wprawić model w gotowość do ich
otwarcia. Wszystko ze względów bezpieczeństwa, które
jest na wysokim poziomie, tak jak i sama wieloetapowa
procedura będąca ochroną przed niepowołanym
wywołaniem funkcji. Do jej zainicjowania konieczne jest
podanie hasła którym odblokowywany jest smartfon lub
numer ID Volvo. Po jego zatwierdzeniu inicjowane jest
otwarcie, jednak samochód ciągle jest zamknięty. Aby
otworzyć drzwi należy podejść do auta (w ciągu dwóch
minut) i nacisnąć przycisk otwierający bagażnik, wtedy
zostaną one odryglowane.

Drugą przydatną funkcją aplikacji jest wentylacja
wnętrza samochodu z możliwością ustawienia czasu (w
minutach) kiedy ma zostać ona włączona. Niestety na
smartfonie Huawei Mate 40 pro nie udało nam się jej
wywołać, jednak chcąc sprawdzić źródło niepowodzenia
na chwilę sparowaliśmy model ze smartfonem na którym
zainstalowany był system Android. Korzystając z niego
cała procedura przeszła sprawnie i wentylacja została
uruchomiona po zadeklarowanym czasie.
Kolejną funkcją, która wzbudziła nasze
zaciekawienie były raporty z tras (dostępne są z ostatnich
100 dni) którymi poruszało się XC40. I to szczegółowe.
Każdy raport zawiera miejsce rozpoczęcia i zakończenia
podróży wraz z dokładnymi datami, czas trwania jazdy,
przejechany dystans, zużycie paliwa oraz stan licznika.
Pewną niedogodnością wynikającą z blokady nałożonej
na Huaweia przez Google jest brak graficznego widoku
trasy. Jednak pomimo tego, powyższą funkcjonalność
uważamy za bardzo przydatną. Będzie ona zbawienna nie
tylko dla opiekuńczych rodziców, ale również właścicieli
firm chcących sprawdzić statystyki firmowego pojazdu.
Blokada Google względem Huaweia posiada jeszcze
jedną reperkusję, a mianowicie za pośrednictwem
aplikacji nie ma możliwości zaplanowania podróży, czy też
skorzystania z mapy. Winę za to jednak ponosi konflikt
Google z Huaweiem, a nie Volvo, które uzależniło
działanie tej funkcjonalności od podmiotu zewnętrznego,
czyli Google.
Działanie
Dla działania aplikacji niezbędne jest aby smartfon,
na którym jest zainstalowana, posiadał włączoną

komórkową transmisję danych lub znajdował się w zasięgu sieci
bezprzewodowej. Innymi słowy potrzebne jest połączenie z
internetem. Na smartfonie Huawei Mate 40 pro korzystanie z
aplikacji Volvo Cars jest czystą przyjemnością. Działa płynnie,
powodując wrażenie że wszystkie dane sczytywane są
bezpośrednio z pamięci telefonu. Praktycznie bez jakiegokolwiek
opóźnienia reaguje na wydawane komendy. Słowa uznania należą
się również jej projektantom. Nawigacja jest przemyślana i
nieskomplikowana. Jedyny zarzut jak mamy względem niej, to
zmarginalizowanie rynku polskiego i dostępność aplikacji w języku
angielskim. Osobom, które nie władają tym językiem pozostaje
nauka wyświetlanego nazewnictwa.
Bilans zysków i strat
Przeprowadzony na smartfonie Huawei Mate 40 pro test
aplikacji Volvo Cars wykazał, że stanowi ona ciekawe oraz
wartościowe uzupełnienie i wartość dodaną do posiadania, czy też
użytkowania modelu Volvo. Niestety nie jest idealna. Rozczarował
nas brak polskiej wersji językowej. Trochę upierdliwa jest
konieczność wizyty w stacji dealerskiej, na szczęście trzeba to
zrobić tylko raz i można przy okazji, chociażby przeglądu.
Zapotrzebowanie na pamięć, wśród aplikacji producentów
samochodów, lokuje ją w środku stawki. Za to niewątpliwą siłą
aplikacji jest jej trzyletnie bezpłatne użytkowanie (nie wliczając
ewentualnych kosztów za połączenie internetowe) oraz dwie
funkcje: wentylacji oraz raporty z jazdy. To przede wszystkim one
sprawiają, że jej użyteczność jest na wysokim poziomie i warto z
niej korzystać.
k
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Dziękujemy firmie Wadowscy - Autoryzowanemu Dealerowi Volvo - z
Krakowa za pomoc przy
realizacji testu oraz
Huawei za udostępnienie
smartfonu Mate 40 pro do
jego przeprowadzenia.
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HISTORIA

Motociekawostki
z przeszłości
Historia motoryzacji obfituje w liczne, interesujące fakty. Warto poznać chociaż niektóre z nich.
Pomóc mają w tym artykuły poruszające takie właśnie tematy. Z poniższego można się między
innymi dowiedzieć co łączyło Daewoo Leganzę z prototypowym Jaguarem, z jakiego powodu Cadillac
Allanté był tak drogi w produkcji oraz czego dotyczył projekt „Goldfish”
Tekst: Mariusz Barański, Zdjęcia: General Motors Company, Group Lotus plc., Peugeot, Volkswagen AG

Debiutujące w 1986 roku Audi 80 (B3) zostało wyposażone w
innowacyjny system bezpieczeństwa o nazwie Procon-ten. Jego
działanie opierało się na mechanizmie stalowych linek połączonych
z silnikiem, kolumną kierownicy i mocowaniami pasów
bezpieczeństwa przy przednich siedzeniach. W momencie silnego
zderzenia czołowego powodującego przesunięcie jednostki
napędowej w stronę kabiny linki ulegały naprężeniu, co skutkowało
odciągnięciem kierownicy w kierunku deski rozdzielczej przy
jednoczesnym napięciu pasów bezpieczeństwa. W zamyśle miało
to zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń u osoby
prowadzącej auto. System Procon-ten trafił nie tylko do „80-tki”, ale
także do innych ówczesnych modeli z Ingolstadt. Jego stosowania
Audi zaprzestało w samochodach z roku modelowego 1995, gdy
upowszechnieniu uległy poduszki powietrzne.
W 1990 roku na Salonie Samochodowym w Genewie
zaprezentowany został prototypowy Jaguar Kensington stworzony
przez włoską firmę projektową Italdesign. Nowocześnie
wyglądająca limuzyna nie wzbudziła jednak zachwytu mocno
wówczas konserwatywnej marki z Wielkiej Brytanii. W rezultacie
Kensington nie trafił do produkcji, ale jego historia nie zakończyła
się w sposób definitywny. Niedługo później Italdesign otrzymał
bowiem zlecenie na zaprojektowanie kilku aut dla koreańskiego
Daewoo. Jednym z powstałych wtedy modeli była Leganza, dla
której stylistyczną bazę stanowił właśnie Jaguar Kensington.
Oczywiście, samochody nie wyglądały identycznie - Daewoo miało
nieco zmienione proporcje i zupełnie inny pas przedni, ale jego linia
boczna i tył nie pozostawiały żadnych złudzeń co do pokrewieństwa
ze studyjnym Jaguarem.
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Wytwarzany w latach 1986-1993 Cadillac Allanté
wyróżniał się nie tylko nadwoziem i wnętrzem autorstwa
Pininfariny oraz nazwą wygenerowaną przez komputer, ale
przede wszystkim kosztownym, międzykontynentalnym
procesem produkcji. Zaczynał się on od zapakowania płyt
podłogowych na samolot i wysłania ich z Detroit do zakładów
firmy Pininfarina pod Turynem. Tam, na dostarczonych
platformach montowano pomalowane, kompletne karoserie.
Samochody w takiej postaci ładowano do odpowiednio
przystosowanego Boeinga 747 i transportowano z powrotem
18 do fabryki General Motors w Detroit, gdzie wyposażano je w

silnik, skrzynię biegów, zawieszenie i hamulce. Dopiero
wtedy, po dwukrotnym pokonaniu Atlantyku, Allanté było
gotowe i mogło trafić do klienta.
Jedna z wersji pięciodrzwiowego Volkswagena Polo
III nosiła nazwę Harlekin. Samochód przyciągał
spojrzenia jak magnes, ponieważ poszczególne elementy
jego karoserii miały różne kolory. Do wyboru było kilka
zestawień kolorystycznych, ale zawsze stanowiły one
kombinację czterech barw: niebieskiej, czerwonej,
zielonej i żółtej. Obowiązywał również pewien schemat
malowania, to znaczy tylne błotniki, progi i dach
lakierowano zawsze w tym samym kolorze, przednie
drzwi, przedni zderzak i lusterka - w innym, a tylne drzwi,
tylny zderzak i maskę silnika - w jeszcze innym. Polo
Harlekin stworzono pierwotnie w celach reklamowych i nie
planowano wytwarzać go na większą skalę, ale auto tak
spodobało się klientom, że ostatecznie zdecydowano się
wprowadzić je do produkcji. W rezultacie, na przestrzeni
lat 1995-1997 powstało 3806 egzemplarzy kolorowego,
miejskiego Volkswagena.
Nieco już zapomniany Peugeot 309 został stworzony
z myślą o marce Talbot i docelowo miał zastąpić w jej
ofercie model Horizon. Jednak w międzyczasie koncern
PSA, do którego Talbot wtedy należał podjął decyzję o
likwidacji firmy. Jako że następca Horizona był już
praktycznie gotowy należało rozstrzygnąć, co z nim
zrobić. Finalnie postanowiono włączyć go do gamy
producenta z siedzibą w Sochaux. Tym samym Talbot
Arizona, bo taką nazwę przewidziano na wstępie dla auta,
stał się Peugeotem 309. Samochód wręcz idealnie
wpasował się w lukę pomiędzy świeżą, bardzo udaną
„205-tką” a mającą już swoje lata „305-tką”. Jego
najciekawszą wersją było bez wątpienia GTI, szczególnie
w odmianie z szesnastoma zaworami, które mimo dość
niepozornego wyglądu uchodziło za jedno z najlepiej
jeżdżących kompaktowych aut swojej epoki.
W latach 80. Ford postanowił radykalnie zmienić
dotychczasowy przepis na Mustanga. Nowa generacja

tego modelu miała się wyróżniać nowoczesnym,
aerodynamicznym wyglądem, przednim napęd i silnikami
z maksymalnie sześcioma cylindrami. W dodatku, dla
ograniczenia kosztów zdecydowano, że samochód
zostanie skonstruowany we współpracy z Mazdą, z którą
Forda łączyło wtedy partnerstwo. Plan wcielono w życie i
projekt zaczął nabierać tempa. Jednak gdy amerykańska
marka ujawniła jak wielką metamorfozę przejdzie
Mustang natychmiast zareagowali entuzjaści auta
wyrażając ogromną dezaprobatę dla takiego pomysłu. Do
centrali Forda napłynęło mnóstwo krytycznych listów,
które miały nakłonić producenta do zmiany decyzji.
Cadillac Allanté - jego produkcja była bardzo kosztowna
i skomplikowana pod względem logistycznym

hamulcowe Metal Matrix Composite wykonane z materiałów
kompozytowych z metalową osnową. Wytwarzaniem takich
nowatorskich tarcz zajmowała się amerykańska firma Lanxide
Corporation. Zgodnie z zawartą umową pierwszą partię elementów
układu hamulcowego zobowiązała się ona dostarczyć Lotusowi w
bardzo atrakcyjnej cenie, ale później rzeczywiste koszty produkcji
tarcz zostały przeniesione na brytyjską markę. Wtedy jednak
kompozytowe podzespoły stały się dla niej zbyt drogie, co było
przyczyną rezygnacji z ich stosowania. W rezultacie późniejsze
egzemplarze Lotusa Elise miały już konwencjonalne tarcze
hamulcowe.

Volkswagen Polo III Harlekin - to nie żart lakiernika,
ale fabryczna wersja miejskiego auta z Wolfsburga

Peugeot 309 - miał być Talbotem, ale
ostatecznie zasilił gamę marki z lwem w logo
Lotus Elise S1 - początkowo montowano w nim innowacyjne
kompozytowe tarcze hamulcowe
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Lotus Elise, szczególnie w swojej pierwotnej,
wytwarzanej w latach 1996-2001 postaci, jest doskonałym
przykład auta zapewniającego bezpretensjonalną i
niczym niezmąconą radość z jazdy. Ten mały, lekki,
zwinny i wyposażony tylko w to, co najpotrzebniejsze
roadster zasłynął jednak nie tylko dzięki rewelacyjnemu
prowadzeniu, ale także za sprawą innowacyjnych
rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym z nich były tarcze

BMW to pierwsza niemiecka marka, która po drugiej wojnie
światowej wprowadziła do seryjnej produkcji samochód z silnikiem
V12. Mowa tutaj o modelu 750i z 1987 roku. Ambicje producenta z
Monachium sięgały jednak znacznie wyżej, czego efektem było
rozpoczęcie prac nad jeszcze większą jednostką napędową.
Projekt otrzymał kryptonim „Goldfish”, a jego rezultatem
okazał się potężny silnik V16, który miał 6.7-litra pojemności,
rozwijał 408 KM i ważył ponad 300 kg. Jednostkę
zamontowano w serii 7 w odmianie L, czyli z dłuższym
rozstawem osi. „V-szesnastka”” zajmowała jednak tak dużo
miejsca pod maską, że cały układ chłodzenia trzeba było
przenieść do bagażnika. W konsekwencji na tylnych
błotnikach auta pojawiły się wielkie wloty powietrza, a
pomiędzy tylnymi światłami szeroka krata. „Siódemka” z
silnikiem V16 powstała tylko w jednym, prototypowym
egzemplarzu, stanowiącym pokaz kunsztu i możliwości
19
technicznych BMW.
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Ostatecznie przyniosło to zamierzony efekt i Ford
zrezygnował z dokonywania w przypadku Mustanga
rewolucji obawiając się, że samochód poniesie rynkową
klęskę. Ku radości fanów ich ulubieniec pozostał więc
sobą. Niedoszły Mustang nowej ery otrzymał jednak
swoją szansę. Prace nad nim zostały dokończone i dały
rezultat w postaci zupełnie odrębnego modelu, który
wszedł do produkcji jako Ford Probe.

kdk.pl motoryzacja inaczej

PE£NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH

CITROEN PEUGEOT RENAULT
CRACOW BUSINESS CORPORATION

sklep i serwis
Kraków, ul. G³owackiego 56

CBC

tel. (12) 637 48 18, 623 08 15
e-mail: cbc@cbc.com.pl , www.cbc.com.pl

CERMOTOR sp. z o.o. Filia Kraków
ul. Dolna 23, 31-579 Kraków
tel.: 12 307 70 00, 12 307 90 00
tel.: 12 307 27 27, 12 307 36 37
e-mail: krakow@cermotor.com.pl

IMPORTER

CZÊŒCI SILNIKOWYCH

TURBINY
CZÊŒCI
DO TURBIN

OSOBOWE - DOSTAWCZE - CIÊ¯AROWE - MASZYNY ROLNICZE
- MASZYNY BUDOWLANE - WÓZKI WID£OWE

KRISCAR

www.fhumaripol.pl
e-mail: sklep@fhumaripol.pl

SKLEP MOTORYZACYJNY
FILTRY - OLEJE - PASKI - CZÊŒCI - AKCESORIA

Kraków, ul. Pachoñskiego 2a
tel. 12 636-21-01, tel. kom.:606-230-750

SERWIS SAMOCHODÓW osobowych
-

Regeneracja belek
Wymiana rozrz¹du
Wymiana sprzêgie³
Remonty zawieszenia
Naprawa uk³adów hamulcowych
Bie¿¹ce naprawy

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Dziekanowice 78, 32-086 Wêgrzce tel.: 602 300 424, 502 424 686

AUTO-SZLIF
SIKORSCY
31-752 Kraków, ul. Makuszyñskiego 5b
tel. (12) 425 92 15, 643 28 28
tel. kom. 572 362 441
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G£OWIC
BLOKÓW
CYLINDRÓW
WA£ÓW KORBOWYCH
WA£KÓW ROZRZ¥DU

SQAD

SKLEP
..
CITROEN DACIA PEUGEOT RENAULT

Kraków, ul. Bie¿anowska 102c

(12) 296 35 65, 296 35 66

MONTA¯

SERWIS

Samochody osobowe, ciê¿arowe, ci¹gniki rolnicze,
motocykle, quady, wózki wid³owe, itp.
Obróbkê gniazd i prowadnic zaworowych
wykonujemy na nowoczesnej maszynie
CNC NEWEN-CONTOUR

www.auto-szlif.krakow.pl

zapraszamy
pon.-pt. 8 - 17
sobota 9 - 13

e-mail: biuro.sqad@gmail.com
NAPRAWY

REGULACJE

AUTO GAZ

BG-Gas

HOMOLOGACJE KOMPUTEROWE ANALIZY SPALIN
RATY ODCZYT I KASOWANIE B£ÊDÓW
Kraków - Nowa Huta, ul. ¯aglowa 25a
tel. 608 616 169 tel. 694 887 167

www.autogazbggas.pl

e-mail: bggas@poczta.fm

ZAPRASZAMY: PN.-PT.: 8:00-16:00

REKLAMY / OG£OSZENIA
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ACJA
REGENER
NIE
SZLIFOWA

ul. Cechowa 36 (Kurdwanów)
tel.: 12 654 05 48, kom.: 604 924 484

tel. 12 637 85 47
tel. kom. 509 948 210
ul. Che³moñskiego 264
czynne: pn.-pt.: 8-18, sob.: 8-14

Mechanika i elektryka samochodowa

Serwis klimatyzacji
Mechanika pojazdowa
Lakiernictwo konserwacja

Serwis opon - Naprawa i obs³uga klimatyzacji
Czêœci zamienne do wszystkich marek
Specjalizacja: Hyundai, Kia
Pomoc drogowa 24h tel. 509 948 210

kdk.pl motoryzacja inaczej

AUTO SERWIS

Dominik
Migas

AUTO
SERWIS

Sklep z czêœciami i
Serwis Aut Francuskich
Sklep:
tel. 12 423 50 88 w. 21
tel. 12 296 36 57
Kraków, ul. Podskale

Serwis:
tel. 12 423 50 88 w. 22
tel.kom. 502 123 334

11a

(rejon Ronda Matecznego)

Dorabianie kluczy

samochodowych i mieszkaniowych

Kosmetyki samochodowe
www.carcosmetic.pl
Kraków, ul. Jana Brzechwy 1
tel.: 501 809 408, 503 626 219

Castrol

Authorised Dealer

OLEJE SILNIKOWE Castrol
oraz FILTRY OLEJOWE

~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ£
~ KOMPUTEROWE WYWA¯ANIE KÓ£
~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON
~ POMPOWANIE KÓ£ AZOTEM
ik
~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE
p³atnT
~ WYMIANA P£YNU CH£ODZ¥CEGO
VA
~ NAPRAWA ZAWIESZEÑ

zakupione w naszej firmie

wymieniamy GRATIS

~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA
~ PRANIE TAPICERKI
~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW
~ ODGRZYBIANIE OZONEM UK£ADÓW KLIMATYZACJI
~ WYMIANA CZYNNIKA CH£ODZ¥CEGO KLIMATYZACJI

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY

AUTO SERVICE s.c.
B. Fija³kowski, P. Dudek
KRAKÓW, OS. S£ONECZNE 8A
TEL. 12 644-37-43
CZYNNE: pn.-pt.: 8.00 - 16.00, sob.: 8.00 - 13.00
www.fijalkow.pl

owców
KATALOG
dla kier

REKLAMY / OG£OSZENIA

Castrol
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TECHNIKA

Zdjęcie: Bosch

Historia sieci CAN

W 1986 roku firma Bosch przedstawiła system magistrali szeregowej Controller Area Network, znany
powszechnie pod skrótem CAN. Był to moment narodzin jednego z najbardziej udanych protokołów
sieciowych w historii. Dziś prawie każdy nowy samochód osobowy wyprodukowany w Europie jest
wyposażony w co najmniej jedną sieć CAN.
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Na początku lat 80. inżynierowie firmy Bosch oceniali
istniejące systemy magistrali szeregowych pod kątem ich
możliwego zastosowania w samochodach osobowych. Ponieważ
żaden z dostępnych protokołów sieciowych nie był w stanie spełnić
wymagań inżynierów motoryzacyjnych, w 1983 roku Uwe Kiencke
rozpoczął opracowywanie nowego systemu magistrali szeregowej.
Priorytet stanowiło dodanie nieznanych wcześniej funkcjonalności,
natomiast redukcja wiązek przewodów była tylko efektem
ubocznym, a nie głównym celem. Już na wczesnym etapie w
projekt zaangażowali się inżynierowie z firmy Mercedes-Benz. Z
pomocą przyszedł też Intel mający zostać w przyszłości głównym
dostawcą półprzewodników niezbędnych do funkcjonowania
nowotworzonego systemu przesyłu danych, któremu profesor
Wolfhard Lawrenz z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w
niemieckim Braunschweig-Wolfenbüttel, uczestniczący w
pracach jako konsultant, nadał nazwę „Controller Area
Network”, czyli w skrócie CAN.

Oficjalna prezentacja sieci CAN miała miejsce w lutym
1986 roku na kongresie Society of Automotive Engineers w
Detroit. Był to protokół sieciowy typu multi-drop, który został
oparty na nieniszczącym mechanizmie arbitrażu, bez
opóźnień zapewniającym dostęp magistrali do ramki danych o
najwyższym priorytecie. Wdrożono również kilka
22 mechanizmów wykrywania błędów. Obejmowały one między

innymi automatyczne odłączanie uszkodzonych węzłów
magistrali w celu podtrzymania komunikacji pomiędzy
pozostałymi węzłami. Przesyłane ramki danych nie były
identyfikowane przez adresy węzłów nadajnika ramek lub
odbiorników ramek (jak w prawie wszystkich innych
systemach magistrali), ale przez ich zawartość.
Identyfikator reprezentujący ładunek ramki miał również
funkcję określania priorytetu ramki w segmencie sieci.
W połowie 1987 roku Intel dostarczył pierwszy układ
kontrolera CAN mający oznaczenie 82526. Wkrótce
potem firma Philips Semiconductors wprowadziła własny
kontroler o oznaczeniu 82C200. Ci dwaj najwcześniejsi
przodkowie kontrolerów CAN byli zupełnie różni pod
względem filtrowania akceptacji i obsługi ramek. Z jednej
strony koncepcja FullCAN preferowana przez firmę Intel
wymagała od podłączonego kontrolera mniejszego
obciążenia procesora (jednostki centralnej) niż
implementacja BasicCAN wybrana przez firmę Philips
Semiconductors. Z drugiej strony urządzenie FullCAN
było ograniczone pod względem liczby ramek danych,
które można było odebrać. Kontroler BasicCAN wymagał
również mniej krzemu. W dzisiejszych sterownikach CAN
zaimplementowano połączenie obu koncepcji filtrowania
akceptacji i obsługi ramek. To sprawiło, że mylące terminy

BasicCAN i FullCAN stały się przestarzałe.
Specyfikacja Bosch CAN (wersja 2.0) została
przedłożona do międzynarodowej standaryzacji na
początku lat dziewięćdziesiątych. Następstwem tego było
opublikowanie w listopadzie 1993 roku normy ISO 11898.
Oprócz protokołu CAN, standaryzowała ona także
warstwę fizyczną dla bitów o szybkości do 1 Mbit/s.
Równolegle, w normie ISO 11519-2 ustandaryzowano
niskoenergetyczny, odporny na błędy sposób transmisji
danych przez CAN. W 1995 roku norma ISO 11898
została rozszerzona o dodatek opisujący rozszerzony
format ramki przy użyciu 29-bitowego identyfikatora CAN.
Niestety, wszystkie opublikowane specyfikacje i
normalizacje CAN zawierały błędy lub były niekompletne.
Aby uniknąć niezgodnych implementacji, firma Bosch
upewniła się, czy wszystkie chipy CAN są zgodne z jej
własnym modelem referencyjnym. W końcu specyfikacje
CAN zostały odpowiednio zmienione i ustandaryzowane.
Tym samym norma ISO 11898-1 opisuje „warstwę łącza
danych CAN”, ISO 11898-2 standaryzuje warstwę
fizyczną CAN „nieodporną na uszkodzenia”, a ISO 118983 określa „odporną na uszkodzenia warstwę fizyczną
CAN”. Z kolei norma ISO 11992 (interfejs ciężarówki i
przyczepy) oraz norma ISO 11783 (maszyny rolnicze i
leśne) określają profile zastosowań oparte na podejściu
sieciowym SAE J1939. Nie są one kompatybilne,
ponieważ specyfikacje warstwy fizycznej są w ich
przypadku różne.
Zgodnie ze swoim przeznaczeniem, w 1991 roku sieć
CAN trafiła do samochodów osobowych. Pierwszym
wyposażonym w nią modelem był debiutujący wówczas
Mercedes klasy S (W140). W początkowej fazie siecią

CAN zostały połączone elektroniczne jednostki sterujące (ECU)
zajmujące się zarządzaniem pracą silnika. W 1995 roku BMW
zastosowało sieć CAN w topologii drzewa z pięcioma ECU w
limuzynie serii 7 (E38). Z czasem sieć CAN objęła również jednostki
sterujące wyposażeniem z zakresu komfortu. Przy okazji zaczęto
stosować dwie fizycznie oddzielne sieci CAN, często połączone
bramkami. Wkrótce takie rozwiązanie zaczęło się upowszechniać i
trafiać do coraz większej liczby samochodów różnych
producentów. Na początku 2011 roku Bosch wraz z General Motors
rozpoczął opracowywanie pewnych ulepszeń protokołu CAN dotyczących wyższej przepustowości. Zaawansowane elektroniczne
jednostki sterujące pracą silnika potrzebowały bowiem szybszego
przesyłania danych, co wymagało jeszcze bardziej wydajnego
systemu komunikacji. Zaradził temu protokół CAN FD, oficjalnie
zaprezentowany przez Boscha w 2012 roku na 13. międzynarodowej konferencji CAN w zamku Hambach w Niemczech.
Nie spoczęto jednak na laurach i pod koniec 2018 roku
przystąpiono do opracowywania sieci CAN trzeciej generacji.
Projekt ten został zainicjowany na wniosek Volkswagena. W
rezultacie prac powstał protokół nazwany CAN XL, którego
kluczowymi cechami są: duże pole danych (do 2048 bajtów),
informacje dotyczące zarządzania wyższego poziomu oraz
poprawiona niezawodność dzięki dwóm polom CRC. We
wcześniejszych protokołach, czyli CAN i CAN FD, pole CAN-ID (11bitowe lub 29-bitowe) było używane zarówno do arbitrażu, jak i do
celów adresowania. W przypadku protokołu CAN XL doszło
natomiast do rozdzielenia na funkcje priorytetowe (11-bitowe ID) i
adresowanie (32-bitowe pole akceptacji).
Magistrala szeregowa CAN to jeden z wielu wynalazków firmy
Bosch, który bez wątpienia zrewolucjonizował motoryzację. Trudno
sobie wyobrazić, jak bez tego rozwiązania funkcjonowałyby
dzisiejsze, naszpikowane elektroniką samochody.
k
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Transbud Nowa Huta S.A.

Profesjonalny SERWIS
aparatury wtryskowej
samochody osobowe i ciężarowe

- wtryskiwaczy wszystkich typów
- wtryskiwaczy COMMON RAIL
- pompowtryskiwaczy i pomp PLD
- Bosch QualityScan
godziny otwarcia: pn. - pt.: 8.00 - 16.00

Kraków, ul. Ujastek 11 tel.: 12 681 82 54, 693 912 811
e-mail: transbud@bosch-service.pl , www.transbud.com.pl
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- pomp rzędowych sterowanych
mechanicznie i elektrycznie
- pomp rozdzielaczowych
- pomp wtryskowych
- pomp wysokiego ciśnienia
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Diagnostyka i naprawa:
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LEGENDA

STACJE BENZYNOWE

STREFA OKAZJI

Dane adresowe

Asortyment paliw

Usługi

Kraków, ul. Opolska 9, tel. 12 334 30 27
Libertów, ul. G. Libertowska 2, tel. 12 334 30 29

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

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

Kraków, ul. Kocmyrzowska 43, tel. 12 645 00 00

Pb 95, UL-98, ON, UL-ON, LPG

S, O, K, G, FF, R

Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel. 12 626 21 05
Kraków, ul. Białoruska 11a
Kraków, os. Dywizjonu 303 21a, tel. 12 641 63 01
Kraków, Al. Jana Pawła II 200, tel. 12 642 04 81
Kraków, ul. Lublańska 16a, tel. 12 417 29 36
Kraków, ul. Mogilska 81, tel. 12 413 89 71
Kraków, ul. Powstańców Wlkp.17,tel. 12 257 13 49
Kraków, ul. Siewna 28, tel. 12 420 01 65
Kraków, ul. Wielicka 183, tel. 12 659 02 01

ML95, ML95+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML+, MLD, SLPG
ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML95+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG
ML95, ML+, MLD, SLPG
ML95, ML+, MLD, MLD+, SLPG

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

Bogoria, ul. Rynek 5, tel. 15 867 41 05
Iwaniska, Planta 39, tel. 15 860 16 84
Kraków, ul. Głowackiego 56, tel. 515 875 924
Kraków, ul. Kapelanka 30, tel. 794 560 600
Kraków, ul. Myśliwska 51, tel. 12 292 50 42
Kraków, ul. Prądnicka 32, tel. 796 920 400
Kraków, ul. Ujastek 11, tel. 12 681 82 69
Straszęcin 295F, tel. 14 676 88 78
Wieliczka, ul. Narutowicza 5, tel. 515 875 925
Zakrzów 321, Podłęże, tel. 12 278 54 84

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

S, G
S, G
G
S, MR, O, K
S, MR, O, K, G, FF
MR, O
S, G
S, G
S, G
S, G

Kraków, ul. Kapelanka 14, tel. 519 075 753
Kraków, os. Kombatantów 20, tel. 519 075 616
Kraków, ul. Nowohucka 17, tel. 519 076 334
Kraków, ul. Gen. L. Okulickiego 61, tel. 510 993 821
Kraków, ul. Opolska 5, tel. 797 601 143
Kraków, Al. Pokoju 91, tel. 519 075 615
Wieliczka, ul. Krakowska 37, tel. 519 075 660

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

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

Kraków, ul. Bratysławska 1, tel. 12 631 89 20
Kraków, Al. Jana Pawła II 186, tel. 571 303 132
Kraków, ul. J. Conrada 36, tel. 12 290 14 21
Kraków, ul. J. Conrada 33, tel. 12 626 70 11
Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78, tel. 12 656 10 39
Kraków, Al. Pokoju 65, tel. 12 686 40 30
Kraków, ul. Stojałowskiego 1, tel. 12 650 43 60
Kraków, ul. Wielicka 77, tel. 12 265 23 51
Kraków, ul. Witosa 20, tel. 12 265 30 00
Kraków, ul. Zakopiańska 48, tel. 12 259 05 61
Węgrzce, ul. Warszawska 28b, tel. 571 303 758

FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG
FS 95, FSD, VPND
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG
FS 95, FSD, VPN, VPND
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG
FS 95, FSD, VPN, VPND, LPG
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND
FS 95, FSD, VPN, VPNR, VPND, LPG
FS 95, FSD, VPN, VPND, LPG, AD

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

PALIWA:
Pb 95: benzyna bezołowiowa Eurosuper 95; Pb 98: benzyna bezołowiowa 98; ON: olej napędowy; LPG: gaz; AD: AdBlue
Paliwa dedykowane: DN-98: benzyna bezołowiowa DYNAMIC; DN-ON: olej napędowy DYNAMIC; FS 95: FuelSave 95;
FSD: FuelSave Diesel; ML95: benzyna miles95; ML95+: benzyna miles95+; ML+: benzyna miles98; MLD: miles diesel;
MLD+: miles diesel plus; SLPG: Supra gaz LPG; UL-98: benzyna bezołowiona Ultimate 98, UL-ON: olej napędowy Ultimate;
VPN: benzyna V-Power Nitro+; VPNR: benzyna V-Power Nitro+ Racing; VPND: olej napędowy V-Power Nitro+ Diesel.
USŁUGI:
S: sklep, M: myjnia, MR: myjnia ręczna, O: odkurzacz, K: pompowanie opon (kompresor), G: sprzedaż butli z gazem płynnym,
W: wypożyczalnia przyczep, FF: fast food, P: prysznic, R: restauracja

ŁG SERWIS
ul. Gromadzka 22e, Kraków
tel. 607 939 500

Kraków, Os. 2 Pułku Lotniczego 2b
tel. 12 648 18 19
www.vulko.pl

e-mail: info@autoserwis.co
www.autoserwis.co

Sprawdzenie
wtryskiwaczy
do zapłaty

39,00

zł/szt.

Oferta tylko dla warsztatów

Całoroczna
obsługa
samochodu
do zapłaty

DODAJ firmę do

wyszukiwarki
części

55,00 zł 25 PLN
netto miesięcznie

Zakres usług wchodzących w kupon rabatowy
znajduje się na stronie: www.vulko.pl

przy jednorazowej płatności rocznej

PORADNIK

Opony

samouszczelniające się
Dla przeciętnego kierowcy, czyli takiego który użytkuje samochód, porusza się nim, ale nie śledzi
doniesień z branży motoryzacyjnej, innowacje w ogumieniu skończyły się wraz z wynalezieniem opon
bezdętkowych. Tymczasem ten segment ciągle się rozwija, a jednym z przykładów są opony
samouszczelniające się.
Zadaniem opony samouszczelniającej jest
zagwarantowanie bezpiecznego kontynuowania jazdy w
przypadku jej przebicia, przy zachowaniu pełnej kontroli
nad pojazdem. Wytrawny kierowca mógłby stwierdzić, że
to „identyczne zachowanie jak tradycyjnych opon
bezdętkowych, bo przecież niejednokrotnie długo jeździł z
wbitym gwoździem, a nie zauważył ubytku powietrza w
oponie”. O ile opona bezdętkowa jest w stanie skutecznie
zminimalizować ulatnianie się powietrza w momencie
pozostania w niej obcego ciała, to już gdy zostanie ono
usunięte, jest bezradna. Inaczej niż opona
samouszczelniająca. Ona skutecznie blokuje wyciek
powietrza podczas przebicia struktury opony - niezależnie
czy ciało obce pozostaje w niej, czy zostało usunięte.
Obecnie tego typu opony oferowane są przez kilku
producentów, jednak jak to stało się już niechlubną
tradycją, każdy z nich powyższą technologię nazwał po
swojemu. I tak przykładowo w Pirelli nazywa się ona Seal
Inside, w Bridgestone B-Seal, a w Continentalu Contiseal.

gwarantuje, że miejsce przebicia będzie szczelne minimum przez
trzy miesiące eksploatacji od jego wystąpienia.
Naprawa
W stosunku do opony tradycyjnej – bezdętkowej – opona
samouszczelniająca ma bardziej rozbudowaną strukturę. Tym

Opona Continental z technologią Contiseal (Zdjęcie: Continental)

Opona Pirelli z technologią
Seal Inside (Zdjęcie: Pirelli)

k
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Dziękujemy firmie Harp z Krakowa za pomoc przy realizacji tekstu
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Cena
I tutaj jest miejsce tylko na dobre wiadomości. Bez
względu na producenta są one praktycznie w tej samej cenie,
co odpowiedniki bezdętkowe. Niestety nie występują one we
wszystkich rozmiarach, jednak zastosowanie ich nie wymaga,
aby samochód był wyposażony w specjalne obręcze kół czy
też system monitorowania ciśnienia TPMS. Tym samym
opony samouszczelniające mogą być stosowane w każdym
aucie, o ile występują w przewidzianym dla niego rozmiarze.
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Konstrukcja
Samouszczelniające się opony wykorzystują
materiał tworzący warstwę uszczelniającą, która
ulokowana jest we wnętrzu opony, pod powierzchnią
bieżnika. Jeżeli obiekt, który spowodował przebicie opony
pozostaje w niej, szczeliwo przywiera do niego,
uszczelniając miejsce awarii. Kiedy obiekt zostanie
usunięty, szczeliwo zostaje wciągnięte do otworu
zabezpieczając przed utratą powietrza. Ważne jednak
aby pamiętać, że są to opony samouszczelniające, a nie
samonaprawiające się. Oznacza to, że pomimo
uszczelnienia miejsca przebicia, uszkodzenie opony nie
zniknęło i należy je naprawić. Nie jest konieczne zrobienie
tego od razu, ale trzeba o tym pamiętać. Przykładowo
producent opon Bridgestone z technologią B-Seal

samym, aby właściwie dokonać jej naprawy wulkanizator musi
dodatkowo zadbać o znajdującą się w miejscu uszkodzenia
warstwę uszczelniającą. Nie wystarczy, że oczyści uszkodzenie,
ale to samo musi zrobić z masą uszczelniającą. Inaczej naprawa
nie okaże się skuteczna, a tym samym nie przywróci opony do
stanu używalności. Logiczne zatem wydaje się, że jej naprawa nie
tylko jest bardziej skomplikowana, czasochłonna, ale również i
droższa. O ile dwa pierwsze stwierdzenia są zgodne z prawdą, to
ostatnie jest błędne, gdyż koszt jej naprawy jest identyczny jak
opony bezdętkowej. Przynajmniej w firmie Harp z Krakowa, u której
to sprawdzaliśmy.
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RYNEK I PRZEPISY

Taryfikator mandatów
na 2022 rok.
Przeczytać, zachować
i oby nigdy się nie przydał
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30 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowane zostało
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dotyczące wysokości grzywien nakładanych w drodze
mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Innymi słowy: nowy taryfikator mandatów za
wykroczenia w ruchu drogowym. Do zapoznania się z nim oraz wdrożenia go, Prezes Rady
Ministrów dał całe dwa dni, gdyż zaczął on obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.
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PRAWO

Zdjęcie: Clark van der Beken /unsplash

Kolizja z obcokrajowcem
– jak sobie poradzić?

Na polskich drogach corocznie dochodzi do kilkuset tysięcy wypadków. Powodów bywa sporo, tak jak
i uczestników. Ci ostatni czasami są obcokrajowcami, co nierzadko przysparza problemów. Czemu?
Bo nie zawsze mają oni wykupione ubezpieczenie OC. Jak zatem postępować, gdy w kolizji bierze
udział obcokrajowiec, i skąd pozyskać odszkodowanie?

muszą posiadać przy sobie Zielonej Karty. W przypadku
Brak ubezpieczenia OC
mieszkańców tych obszarów potwierdzeniem jest dokument
Wielu kierowców zastanawia się, co robić w sytuacji,
wydany przez ubezpieczyciela rodzimego kraju. Natomiast
gdy sprawca kolizji pochodzi z zagranicy i nie ma
kierowcy spoza tych państw są zobowiązani do posiadania Zielonej
obowiązkowego ubezpieczenia OC. W takiej sytuacji
Karty.
wypłat dokonuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
W Polsce swojego korespondenta ma wiele zagranicznych
(UFG). Kierowca pojazdu zarejestrowanego w Polsce nie
towarzystw ubezpieczeniowych. To właśnie z nimi należy się
musi zatem się obawiać o odszkodowanie, bo rolą UFG
kontaktować w razie poniesionych szkód. Można to zrobić za
jest zapewnienie kierowcy środków do naprawy szkód.
pomocą Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub
Wystarczy zatem skontaktować się z UFG za pomocą
zgłaszając się do PZU S.A. bądź
dowolnego zakładu ubezpieczeń
TUiR Warta S.A.
prowadzącego działalność w
Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy
zakresie komunikacyjnego
www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl
Jak postępować, gdy dojdzie
ubezpieczenia OC ppm. W ---- konsultacje, opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
również zabytkowych
do kolizji z obcokrajowcem?
sytuacji, gdy sprawca kolizji ma
---- wycena war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK)
W zasadzie postępowanie w
w y k u p i o n e u b e z p i e c z e n i e ---- profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego
wer yfikacja numeru VIN pojazdów
takiej
sytuacji niewiele różni się od
graniczne należy skontaktować ------- weryfikacja jakości napraw pojazdów
przypadku, gdy drugą stroną jest
się z zakładem ubezpieczeń, ---- kosztor ysowanie napraw pojazdów
---- opinia zmian w specyfikacji technicznej
również Polak. Jeśli dojdzie do
który taką polisę wystawił. W
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
zdarzenia, w którym ktoś odniósł
przypadku jakichkolwiek
obrażenia fizyczne, to wtedy jak najbardziej należy wezwać
wątpliwości najlepiej kontaktować się z Polskim Biurem
policję. W przypadku, gdy zostały uszkodzone tylko pojazdy,
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tel. 22 551 51 00).
to interwencja służb nie jest konieczna. Chyba, że nie
Zajmują się oni, m.in. likwidacją szkód spowodowanych w
jesteśmy w stanie dojść do porozumienia z drugą stroną z
Polsce przez właścicieli samochodów zarejestrowanych
powodu bariery językowe, to wtedy lepiej wezwać policję.
za granicą.
W przypadku kolizji wystarczy spisać oświadczenie o
zaistniałym zdarzeniu. Takie oświadczenia polscy kierowcy
Co z Zieloną Kartą?
wożą ze sobą, ale tylko w rodzimym języku, dlatego też warto
Zielona Karta to międzynarodowy dokument
zadbać, chociażby o jedną wersję w języku angielskim. Warto
potwierdzający ważne ubezpieczenie w rodzimym kraju.
również zrobić zdjęcia i udokumentować zaistniałą sytuację,
Kierowcy przybywający do Polski z państw członkowskich
spisać numery rejestracyjne, dane z dokumentu
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Europejskiego
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potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.
oraz z Norwegii, Islandii, Lichtensteinu,Andory i Serbii, nie
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Sue Watson
Kobieta z sąsiedztwa

PREMIERA: 9.02.2022

Wydawnictwo: Filia, Tłumaczenie: Anna Pochłódka-Wątorek
Porywający i wciągający thriller psychologiczny autorki „Naszych małych kłamstw”.
Często spoglądamy na życie przyjaciółki czy dom sąsiada i żałujemy, że nie mamy tego, co ta
osoba. Nie wiemy jednak, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami.
Lucy ma kochającego męża, pracę marzeń oraz piękny dom na Mulberry Avenue. W
dzieciństwie los ją surowo doświadczył, więc wie, że w życiu nie może być idealnie. Lucy parę
domów od siebie ma też Amber. Nigdy nie kończą się im tematy do rozmów, choć
przyjaciółka wiedzie znacznie barwniejsze życie niż Lucy.

KSIĄŻKA

Niespodziewanie jednak Amber daje do zrozumienia, że nie wszystko jest tak, jak się
wydaje. Gdy z przerażeniem zwraca się do przyjaciółki i mówi jej, że dostaje SMS-y z
pogróżkami, Lucy przyrzeka ją ochronić. Lucy aż za dobrze wie, że ludzie toczą grę pozorów.
Niekiedy skrywają tajemnice. I zrobią wszystko, by nie wyszły one na jaw. Nadal jednak nie
ma wątpliwości – przecież może zaufać przyjaciółce… Prawda?

Marek Stelar
Skrucha

PREMIERA: 9.02.2022

Wydawnictwo: Filia
Nie będzie przebaczone temu, kto nie okaże skruchy. Nie ma skruchy w tym, w którym nie
ma człowieka.
Wiosna dwa tysiące osiemnastego roku. Aspirant Dominik Przeworski, „kryminalny” ze
szczecińskiej Komendy Miejskiej Policji trafia do niewielkiej miejscowości na samym końcu
Polski. Od tej pory ma zaprowadzać porządek jako dzielnicowy w Nowym Warpnie.
Tymczasem w ogrodzie przy domu w jednej z urokliwych dzielnic miasteczka odkryte zostają
ludzkie szczątki. Czy zwłoki mogą mieć coś wspólnego z tragedią sprzed ćwierćwiecza, kiedy
na zalewie utonęło pięciu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego?
Czy jednak prawdy należy szukać gdzie indziej?
KSIĄŻKA

Marcel Moss
Zaginieni

PREMIERA: 9.02.2022

Wydawnictwo: Filia
Jedni dobrowolnie ukrywaja się przed światem. Inni nie mają wyboru...
Rok 2007. Zakochani Gabriela i Rafał spędzają romantyczny weekend nad jeziorem. Pewnej
nocy zostają napadnięci we własnym namiocie. Gdy dziewczyna odzyskuje przytomność,
nigdzie nie może znaleźć Rafała.
Podejrzenia padają na narkomana Jacka, który tamtej nocy biwakował nieopodal ze
znajomymi. Wkrótce mężczyzna zostaje uznany przez sąd za winnego zabójstwa Rafała i
ukrycia zwłok.
Kilkanaście lat później Jacek zgłasza się do Agencji Poszukiwań Osób Zaginionych „ECHO”.
Mężczyzna wierzy, że padł ofiarą spisku, a Rafał wciąż żyje. Ignacy „Igi” Sznyder oraz jego
wspólniczka Sandra Milton udają się do rodzinnej wsi klienta. Wkrótce uzmysławiają sobie,
że dotarcie do prawdy może być niemożliwe w sytuacji, gdy nikt nie jest z nimi szczery.
KSIĄŻKA

Co tak naprawdę wydarzyło się tamtej tragicznej nocy nad Jeziorem Białym? I
gdzie jest Rafał?

Sonia Rosa
Zrobiliśmy coś złego

PREMIERA: 16.02.2022

Wydawnictwo: Filia
Zuzanna i Adam to para, jakich wiele. Mieszkają w niewielkim miasteczku nad jeziorem i
pracują w tym samym gabinecie stomatologicznym. Żyją z dnia na dzień. Pewnego dnia
dzieje się jednak coś strasznego. Po tragicznym wypadku muszą podjąć decyzję, która na
zawsze zmieni ich życie. Kolejne dni są koszmarem. Wyrzuty sumienia nie dają im żyć, a ich
codzienność zamienia się w piekło.
Do tego ktoś wie, co zrobili i zaczyna ich szantażować. Chce, by zapłacili za swój błąd.
Pewnego dnia Adam znika. Zuzanna wie jedno, musi zrobić wszystko, by go odnaleźć.
"Zrobiliśmy coś złego" to opowieść o tym, jak jedna zła decyzja może zniszczyć całe życie. To
opowieść o obsesyjnej miłości i zemście. O przeszłości, która nie pozwala o
sobie zapomnieć.
KSIĄŻKA

CZAS WOLNY

Piotr Czarnecki
Reder '44

Historia, która mogła się wydarzyć.
Czy śmierć Führera uchroniłaby Polskę przed „wyzwoleniem” przez Rosjan?
W lipcu 1944 roku porucznik Paweł Reder wraz z grupą komandosów
w brawurowej akcji w Berghofie zabija Adolfa Hitlera. Wbrew pozorom nie
rozwiązuje to jednak wszystkich problemów świata, a zwłaszcza Polski.
W walącym się hitlerowskim kolosie bezwzględna walka o władzę i możliwość
układania się z aliantami osiąga apogeum. Konferencja w Teheranie już się
odbyła i los Polski wydaje się przypieczętowany. Aby go odmienić, należy
doprowadzić do zmiany nastawienia najpotężniejszego z aliantów – Stanów
Zjednoczonych. Ale nie da się tego zrobić z F.D. Rooseveltem u steru, zatem
wybory prezydenckie musi wygrać jego rywal, Thomas Dewey…

liczbą trafień i przy piwie opowiadali, gdzie i ilu fryców
danego dnia zabili. Zakładając się przy tym, kto nazajutrz
będzie lepszy. Byli młodzi, butni i pewni siebie. Ta pewność
ich zabiła. Kilka dni później ich ciała znaleziono ze
snajperkami wsadzonymi w odbyt aż po lunetę. Tak Niemcy
mścili się na snajperach. Wiedział, że musi być od nich
mądrzejszy i sprytniejszy. Nigdy nie używał tego samego
stanowiska dwa razy z rzędu. Miał kilka przygotowanych i
często je zmieniał. Nie współpracował z obserwatorem, ufał
tylko sobie. Miał nieprawdopodobną zdolność oceniania
odległości do celu, dzięki czemu idealnie obliczał trajektorię
strzału i pocisk zawsze spadał tam, gdzie powinien. Prawie
nigdy nie chybiał, więc nie zdradzał swojej pozycji przy
powtórnym strzale. Teraz też cierpliwie czekał, aż cel wyłoni
się zza wzgórza. Mijały minuty, ale nic się nie działo. Po
ścieżce przed nim hulał tylko alpejski wiatr. Poruszał
drzewami tak rytmicznie, że działał na zmęczonego
marszem strzelca niczym kołysanka. Gdyby nie to, że
komary cięły niemiłosiernie, bałby się, że zaśnie.
Trwał w bezruchu, stanowiąc niemal jedność ze swoim
zdobycznym mauserem. Zdobył go we Włoszech, po bitwie
zabrał go zabitemu niemieckiemu snajperowi. Wcześniej
używał mosina, ale mauser Kar98 z czterokrotnymi
celownikami teleskopowymi dużo bardziej mu odpowiadał.
Miał mocny, twardy i ostry odrzut, ale do tego przywykł.
Jego ramię z czasem nauczyło się przyjmować energię
strzału. Z mausera bił rekordy odległości. Miał nadzieję, że
dzięki tej broni doczeka końca wojny. Czasami myślał o
mauserze jak o koledze. Kiedy godzinami leżał sam w
ukryciu, żeby nie zwariować i nie zasnąć, mówił do niego w
myślach jak do kompana. Teraz też myślał o
różnych dziwnych rzeczach, takich bez sensu
również. O czymkolwiek, byle nie zasnąć. Stawały
mu przed oczami obrazy, które utkwiły mu w
pamięci. Ojciec zabierający go na pierwsze
polowanie. Potem na peronie, gdy żegnał go przed
jego wyjazdem na front w 1939 roku. Pierwsza
bitwa, pierwszy kolega z oddziału, który zginął obok
niego w okopie. Pierwszy zabity Niemiec. Teraz,
gdy strzela i zabija, właściwie już nic nie czuje. Nie
odczuwa radości czy ekscytacji z trafienia. Nie ma
też żadnych wyrzutów sumienia, że właśnie zabił 33
czyjegoś syna, brata, może ojca małych dzieci.

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

Czterysta metrów lasku
przebyli szybko i bez
problemów. Dotarli do
skraju zagajnika i linii
drzew, za którymi była
wkopana w ziemię
druciana siatka. Idący z
przodu porucznik
przystanął, podnosząc rękę i dając w ten sposób Sawickiemu oraz
Pieniążkowi znak, by się zatrzymali. Położył się na ziemi i podczołgał
do ogrodzenia w miejscu, gdzie rosły wysokie krzaki tworzące
naturalną osłonę. Wyciągnął lornetkę, przyłożył do oczu i
obserwował znajdujący się przed nim teren. Za siatką wzgórze
łagodnie opadało. Jakieś sześćset metrów dalej biegła wąska,
udeptana ścieżka. Ciągnęła się na lewo od pagórka, który wcześniej
zasłaniały drzewa, prowadziła pod górkę i znikała za drzewami po
prawej stronie. Reder wyjął mapę i zaczął sprawdzać pozycję. Byli
dokładnie tam, gdzie powinni. Daleko przed nimi rozpościerał się
otwarty teren z trzystumetrowym odcinkiem odsłoniętej ścieżki, na
której niedługo miał się pojawić cel ich misji. Podniósł rękę jeszcze
raz, przywołując do siebie Pieniążka, i dał znak Sawickiemu, że ma
przygotować radiostację i obstawić tyły. Pieniążek po cichu
podczołgał się do porucznika, znikając pod osłoną gęstych zarośli.
– Jesteśmy na miejscu zgodnie z planem – powiedział cicho
Reder. – Reszta należy do ciebie – dodał.
Kuba wiedział, co ma robić. Sięgnął do plecaka, który leżał za
porucznikiem, i wyjął saperkę oraz maskującą siatkę na twarz.
Podczołgał się pół metra do przodu i wykopał mały dołek pod pierś,
przygotowując w ten sposób stanowisko strzeleckie. Założył siatkę
maskującą i ułożył się wygodnie na przygotowanym miejscu. Pogładził swojego mausera Kar98, skorygował celowniki teleskopowe z
czterokrotnym powiększeniem. Następnie załadował specjalną
wyselekcjonowaną amunicję Patrone schweres Spitz-geschoss –
nabój z ciężkim pociskiem ostrołukowym z rdzeniem stalowym.
Dał ręką znać porucznikowi, że jest gotowy i żeby ten się wycofał
za linię drzew. Następnie przycisnął kolbę mausera do ramienia i
położył palec na spuście, po czym zastygł w bezruchu niczym wąż
czekający na ofiarę. Potrafił tak leżeć godzinami, nie zdradzając
swojej pozycji. Ten małomówny chłopak miał instynkt przetrwania,
który w połączeniu z inteligencją i wytrwałością pozwolił mu przeżyć
dłużej niż innym strzelcom. Wiedział, że błąd lub chwila nieuwagi
mogą go zgubić. We Włoszech poznał dwóch amerykańskich
snajperów, równie dobrych jak on albo nawet lepszych. Chwalili się
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Zeskanuj kod
i kup książkę
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Wojciech Chmielarz
Królowa Głodu

PREMIERA: 23.02.2022

Wydawnictwo: Marginesy
Niepokojące, a zarazem brawurowe połączenie postapokalipsy, horroru, science fiction,
westernu i fantasy. Prawdziwy kalejdoskop gatunków. Chmielarz, jakiego nie znacie!

KSIĄŻKA
AUDIOBOOK

E-BOOK

Księstwo Kuźni Zachodu upadło, jego dawne tereny pozostają ponurym pasem ziemi
niczyjej. Ludzie, którzy jakimś cudem przetrwali rzeź, padają ofiarą grasujących w lasach
ogromnych żlebodźwiedzi i zwyczajnego głodu. Przesiąknięte krwią poległych ruiny państwa
stały się domem głównie dla przybywających z daleka poszukiwaczy, którzy patroszą okolicę
kawałek po kawałku w pogoni za żywmetalem, rzadkim i cennym kruszcem o wyjątkowych
właściwościach.
Do takiej osady przybywa młody Holender Bram Huygens. Bez karawany, bagaży i sprzętu do
wydobywania. Nie chce mówić o tym, kto i po co go przysłał, ale nikogo to nie dziwi –
miejscowi nie są zbyt otwarci. Miniona wojna, która nie wzięła się znikąd, jest pokłosiem
chaosu zrodzonego po apokalipsie. Bramowi powierzono misję, od której zależy przyszłość
dawnego księstwa i jego mieszkańców. Wkrótce młodzieniec przekona się, że tutaj każdy
ma swoje sekrety, a niektóre z nich są śmiertelnie groźne. Zwłaszcza jeśli za przeciwnika ma
się lokalnego szeryfa…
Tymczasem w głębi lasów budzi się nowa siła – potężna, obłąkana, żądna ludzkiego mięsa i
zemsty.

Jo Nesbo
Zemsta

PREMIERA: 23.02.2022

Wydawnictwo: Wydawnictwo Dolnośląskie, Tłumaczenie: Iwona Zimnicka
Londyński finansista zmagający się z uzależnieniami odwiedza swojego ojca na farmie
węży w Afryce. Czy uda im się naprawić trudne relacje?
Podczas gdy zamożne elity czekają na ewakuację, zwykli obywatele walczą na ulicach o
przetrwanie. Tak prezentuje się Ameryka po wyniszczającej pandemii. Czy w tym świecie
ktoś przestrzega jeszcze prawa?
Naukowiec, który opracował środek na nieśmiertelność, zamierza skasować swoją
pamięć. Czy zdoła usunąć niebezpieczne wspomnienia, zanim będzie za późno?
Bohaterowie zbioru opowiadań Zemsta stają przed niezwykle trudnymi wyborami. Autor z
wirtuozerią odmalowuje mroczne wizje przyszłości, w
których sprawiedliwość rządzi się swoimi prawami.
KSIĄŻKA
AUDIOBOOK

STACJE KONTROLI POJAZDOW
Nr stacji

Nazwa

KR/002

Transbud Nowa Huta S.A.

KR/009

Wojciech Kardas
Transport i Spedycja „WO-KAR”
Wiesław Nazimek DIAGNOSTYKA

KRA/030
KRA/058
KOS/007/P
KRA/054/P

Usługi Motoryzacyjne Wojciech
Droździk
Przedsiębiorstwo Komunalne
Komax" Sp. z o.o.
Auto-Nalepa s.c.

KR/095/P

Daniel Wszołek
Mechanika Pojazdowa
Auto-Centrum Jan Krynicki

KR/112/P

Jacek Menżyński MEXOL

KR/113/P

Małgorzata Jelonek SKP MJ-CAR

KR/117/P

Automobile Torino Kraków

KR/118/P

Paweł Witkowicz F.H.U. POLINAR

KR/119/P

Speed Car

KR/122/P

Witold Spórna SKP VITO

KR/127/P

ACG INVEST

KR/128/P

Speed Car

KR/131/P

Piotr Marzec AUTOMARC

KR/132/P

W&B COMPLEX

KR/134/P

VULKO

KR/135/P

ACG INVEST

KR/136/P

EKO–CARS
Wojciech Polowiec Sp.J.
NOSAL

KR/064/P

KWI/031/P

Adres

Zakres

Godziny otwarcia

pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 7-21,
sobota 7-15
pon.-pt.: 8-18,
sobota 8-14
pon.-pt.: 8-19,
Kryspinów 497, Liszki
sobota 8-14
tel. 12 660 94 29
pon.-pt.: 7-18,
Kęty, ul. Mickiewicza 8
sobota 7-13
tel. 33 84 52 770 w. 68
pon.-pt.: 7-19,
ul. B2 nr 4, Węgrzce
sobota 7-14
tel. 12 285 82 43
pon.-pt.: 8-20,
ul. Witkowicka 54, Kraków
sobota 8-16
pon.- pt.: 8-20
ul. Witosa 18, Kraków
sobota 8-14
tel. 12 655 39 04
pon.-pt.: 8-18,
ul. Mogilska 118, Kraków,
sobota 8-14
tel. 12 411 33 22
pon.-pt.: 8-20,
ul. Rżącka 6, Kraków,
sobota 8-14
tel. 603 664 629
pon.-pt.: 7-18,
ul. Zakopiańska 288, Kraków,
sobota 7-15
tel. 12 269 12 26
pon.-pt.: 8-18,
ul. Ofiar Dąbia 14, Kraków,
sobota 9-12
tel. 12 414 10 00
ul. Bratysławska 1 (Shell), Kraków pon.- pt.: 7-21
sobota 8-18
tel. 12 623 74 47
pon.-pt.: 8-20,
ul. Szparagowa 2a, Kraków,
sobota 8-15
tel. 12 264 70 17
ul. Walerego Sławka 45, Kraków, pon.-pt.: 8-21,
sobota 8-16
tel. 12 265 74 30
pon.- pt.: 7-21
ul. Stojałowskiego 1 (Shell)
sobota 8-18
Kraków, tel. 12 386 06 24
pon.-pt.: 8-20
ul. Kosocicka 18c, Kraków
sobota 8-15
tel. 12 658 04 74
pon.-pt.: 7-20
ul. Centralna 62, Kraków
sobota 8-14
tel. 12 307 23 82
os. 2 Pułku Lotniczego 2b, Kraków, pon.-pt.: 8-18
tel. 12 648 18 19
pon.-pt.: 8-21,
ul. Christo Botewa 1F, Kraków,
sobota 8-17,
tel. 12 292 22 22
niedziela 8-13
pon.-pt.: 7-21,
os. Bohaterów Września 1H,
sobota 8-16
Kraków
pon.-pt.: 7-19
ul. Krakowska 2, Wieliczka
sobota 7-13
tel. 12 281 01 74
ul. Ujastek 11, Kraków,
tel. 12 643 02 00
ul. Ciepłownicza 54, Kraków,
tel. 12 362 96 14
ul. Stary Trakt 7, Węgrzce

Okręgowa
Okręgowa
Okręgowa
Okręgowa
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABTE
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABT
Podstawowa ABTE
Podstawowa ABTE
Podstawowa ABT
Podstawowa ABTE

Podstawowa ABTE
Podstawowa ABTE

L
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T
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U
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SPRZĘGŁA

AMORTYZATORY

UKŁADY ROZRZĄDU

CONTITECH

REKLAMY / OGŁOSZENIA

FILTRY

SONDY, ŚWIECE

HAMULCE

ELEMENTY
ZAWIESZENIA

USZCZELKI

HAMULCE

CHEMIA
WARSZTATOWA

ROLKI
NAPĘDOWE
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RABAT DLA TAXI
DOSTAWA GRATIS

KNECHT
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HURTOWNIA CZĘŚCI
SAMOCHODOWYCH
Wieliczka, ul. Narutowicza 24
tel. 12 686 30 60, 12 686 30 61
tel. 12 686 10 66, 12 686 10 55
www.autoeuro.com.pl

PASKI KLINOWE
I ROZRZĄDU

Nazwy firm i ich znaki towarowe zostały użyte w celach informacyjnych i są zastrzeżone przez ich właścicieli

LEGENDA
A - motocykle i motorowery, B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów,
T - ciągniki rolnicze, E - przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których upoważniona jest stacja.
Okręgowa stacja wykonuje pełny zakres usług, w tym okresowe badania techniczne, wszystkich pojazdów samochodowych.
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STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Kraków, ul. Witkowicka 54
tel. 12 285 70 16
kom. 601 45 32 96

czynne: pon.-pt.: 8:00–20:00, soboty: 8:00–16:00

www.witkowicka54.pl

DYNAMICZNA WYMIANA OLEJU

W AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
Przeglądy rejestracyjne samochodów do 3,5t

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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Kraków - Węgrzce ul. B2/4
tel.: 12 285 82 43, tel. kom.: 515 990 855
czynne: pon.-pt.: 7 -19, sob.: 7 - 14
www.autonalepa.pl

kdk.pl motoryzacja inaczej

Profesjonalna naprawa
i regeneracja:
Filtrów DPF/FAP Turbosprężarek
Wtryskiwaczy Pomp
32-125 Wawrzeńczyce
Stęgoborzyce 78

tel. 600-150-006
e-mail: biuro@diesel-klinika.pl

www.diesel-klinika.pl

www.dpf-klinika.pl

SERWIS SAMOCHODOWY
Regeneracja głowic i turbosprężarek
Kraków - Węgrzce ul. B2/4
tel.: 12 285 82 43, tel. kom.: 515 990 855
www.autonalepa.pl
AUTO SERVICE
EURO-MOTO-CAR

ul. Niepołomska 54
(drugi warsztat)
31-572 Kraków

mechanika, elektronika
klimatyzacja
naprawy silników - benzyna,
diesel
naprawy mechaniczne aut
zabytkowych
Specjalizacja auta FRANCUSKIE

Auto Serwis Tomasz Gadzina
wszystkie marki - specjalność samochody francuskie
Regeneracja

tylnych

belek
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Wieliczka, ul. Krakowska 11
tel. 12 278 40 12
kom. 609 867 976
e-mail: autosuder@o2.pl

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

owców
KATALOG
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AUTO CZÊŒCI

tel. 12 632 09 32

owców
KATALOG
dla kier

Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel. 608 77-64-05
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Redakcja :
31-159 Kraków,
Al. J. Słowackiego 39

kdk.pl motoryzacja inaczej

tel. 501 172 488

KOMPLEKSOWE NAPRAWY
WSZYSTKICH MAREK
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TAPICERSTWO
SAMOCHODOWE

- renowacja mebli
( współczesne i antyki )
- wystroje
wnętrz i lokali
wg. indywidualnego
projektu

- tapicerka
skórzana i welurowa
- pokrowce na siedzenia
- naprawa foteli

Następny numer już w pierwszy weekend marca. Weź go - jak zawsze - ze swojego
ulubionego punktu kolportażu lub zamów na www.prenumerata.kdk.pl

TAPICERSTWO
MEBLOWE

Kraków, ul. Pachońskiego 11, tel. (12) 415 50 56
e-mail: biuro@ct-vantage.pl , www.ct-vantage.pl

MECHANIKA

Agencja Ubezpieczeniowa
"Mateczny"

ELEKTROMECHANIKA

www.ubezpieczeniamateczny.pl

SAMOCHODOWA

e-mail: mateczny@interia.pl , tel.

lera

tel./fax: 12 656 43 74
tel. kom. 602 392 170

Hal

czynne od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00

Blacharska

zapraszamy: pn. - pt.: 8.30 - 18.00, sob,: 8.30 - 14.00

SPECJALIZACJA:

Kraków, ul. Zamoyskiego 85

PROMOCJE!!!
Nowy
Prokocim Kraków
ul. Teligi 30A
tel./fax: 12 264 70 32

15

towarzystw
w jednym
miejscu

PROMOCJE!!!
Korzystne ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i inne

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

nowe opony
Rżącka
przekładki opon
klimatyzacja
elektromechanika
mechanika
A4
części zamienne
elektroniczna diagnostyka

510 510 504

owców
KATALOG
dla kier
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Kraków, ul. Blacharska 2
tel.: 509-944-946, 513-143-891
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