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FELIETON I Toyota GR Yaris

Kiedy byłem małym
chłopcem chciałem
mieć supersamochód

Jest kilka powodów, że przestałem marzyć o posiadaniu supersamochodu. Wysupłanie miliona złotych
na jeden z nich, to ten najmniejszy. Obecnie Ferrari czy McLaren świadczą bardziej o waszym statusie
niż umiejętnościach. Poruszanie się nimi nie jest trudniejsze od prowadzenia miejskiej Hondy
z niewielkim silnikiem. Motywem nie jest również fakt, że trudno się w tym wszystkim połapać,
zwłaszcza że trzon stanowią limitowane wersje wyjątkowych odmian edycji specjalnych.
Tekst: Wojciech Dorosz, Zdjęcia: Toyota
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Przyjemność z posiadania takiego samochodu zabijają koszty
utrzymania. Naturalnie ktoś pomyśli, że jeśli stać was na taką
fanaberię to i na jego serwisowanie. I tu możecie się zdziwić,
bowiem naprawy mogą być niespodziewane, dziwne i horrendalnie
drogie. Zbiornik paliwa w Ferrari F40 trzeba wymieniać co dziesięć
lat, a kosztuje jedyne dwadzieścia tysięcy... funtów, i to bez
podatku. Coroczna wizyta w serwisie Bugatti kosztuje
sześćdziesiąt tysięcy złotych. Komplet opon, które należy
wymieniać co cztery tysiące kilometrów, niemal sto tysięcy. Co
drugą wymianę należy kupić także nowe felgi, które kosztują blisko
dwieście tysięcy, a ta operacja naturalnie winduje pierwotną cenę
obsługi. Roczne koszty utrzymania mogą ocierać się nawet o milion
złotych, a mówimy wyłącznie o elementach eksploatacyjnych i
o samochodzie, który częściej stoi niż jeździ. Ktoś powie, że
rozwiązaniem będzieAudi R8, które choć ma nieco technologii
Lamborghini, to jest bardziej niemieckie, przez co trwalsze i
ułożone. Tyle tylko, że chociaż jest dziewczyną z sąsiedztwa,
to koszt wymiany ceramicznych tarcz hamulcowych można
porównać do zakupu kilkuletniego samochodu
kompaktowego. A nawet zakup używanego F430 w dobrym
stanie jest ryzykowny. Po mniej niż pięćdziesięciu tysiącach
kilometrów należy wymienić sprzęgło, które kosztuje jedynie
czterdzieści tysięcy złotych. W wielu modelach do wymiany
04 rozrządu należy wyciągnąć silnik, co winduje koszty do

horrendalnego poziomu. Co w zamian otrzymujemy?
Spełnienie chłopięcych marzeń, ekscytację z jazdy oraz
możliwość robienia wrażeniach na mocno nieletnich
chłopcach, zwłaszcza że płeć piękna jest w ogóle nie
zainteresowana motoryzacją. Limity prędkości dla
wszystkich są identyczne, a większość dróg bynajmniej
nie obchodzi się delikatnie ze sportowymi zawieszeniami.
Ato tylko kropla w morzu niedogodności.
Na całe szczęście jest rozwiązanie, które da wam
namiastkę z posiadania wyjątkowego samochodu za o
wiele niższą cenę. Do gry wchodzi zupełnie nowy
zawodnik, którego koszty utrzymania nie spowodują, że
wasz mechanik będzie ubierał się w coś od Gucciego, a
wy będziecie jadali wyłącznie chińskie zupki. Jeszcze nie
tak dawno Toyota była marką z łatką producenta mdłych
samochodów osobowych, twardych terenówek oraz
solidnych pickupów, które były topione, wjeżdżały w
drzewa, spadały na nie przyczepy kempingowe, bądź
służyły w wielu konfliktach zbrojnych kilku ostatnich
dziesięcioleci, tyle że najczęściej po niewłaściwych
stronach. Jednak trzy lata temu wskrzesili Suprę, Corolla
TS jest całkiem do rzeczy, ale to co zrobili z Yarisem
przekracza zdolność pojmowania przeciętnego kierowcy
Avensisa. Powstaje nawet na tej samej linii co Lexus LFA.

www.japan-czesci.pl
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ponad półtora litra pojemności, ale jeszcze żaden silnik z tyloma
cylindrami nie okazał się charyzmatyczny ani też nie brzmiał bosko.
Mimo że technologię zaczerpnięto z modelu WRC, jest z nią jak z
filmem erotycznym w radiu gdzie lektorem jest Tomasz Karolak. Na
biegu jałowym brzmi jak Aygo, a potem sytuacja niewiele się
poprawia. Jednak niech was nie zwiedzie słaba ścieżka
dźwiękowa, Yaris ma więcej mocy niż Golf GTI, serwując przy tym
przyspieszenie do setki niemal identyczne jak podstawowa Supra.
Chociaż waży pięć ćwierci tony, to w istocie jest czymś wielkości
pudełka po butach. Niestety ale aby wykrzesać z silnika taką moc,
trzeba go kręcić. Pomaga w tym manualna skrzynia biegów z
krótkimi sześcioma przełożeniami, która jest precyzyjna i daje wiele
satysfakcji, którą trudno sobie wyobrazić przy jakimś DSG. Poniżej
trzech i pół tysiąca obrotów straszy turbodziura, a powyżej sześciu i
pół niewiele się dzieje.
Napęd jaki Toyota zastosowała we flagowym Yarisie nie jest
zwykłym na przód, czy też z dołączaną tylną osią tylko stały, który
jeśli konfigurując własny egzemplarz może być wyposażony w
przedni oraz tylni mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu
Torsen LSD. Co prawda wówczas nie dostaniecie czujników
parkowania ani nawigacji, ale zdecydowanie warto. W domyślnym
ustawieniu elektronika przesyła sześćdziesiąt procent momentu
obrotowego na przód. Wówczas GR zachowuje się niczym Audi
premiując bezpieczną i zachowawczą podsterowność. W trybie
torowym dzieli moc po równo, natomiast w sportowym dwie trzecie
przesyła na tył. Co prawda nawet wówczas Yaris nie staje się
narzędziem do driftu, ale pozwala na zarzucenie tylną osią, przez
co w zakręcie czuć, że jest bardziej pchany niż ciągnięty,
zacieśniając wiraż. I to wszystko od producenta nudnych i
niezawodnych miejskich samochodów. Aczkolwiek jest tego
więcej. W przeciwieństwie do GR86 i Supry z BMW, to w pełni
własny projekt, który powstał, aby spełniać homologacyjne
wymagania regulaminu FIA, które zwykły kierowca tak naprawdę
ma gdzieś. Ale dzięki temu powstał wyjątkowo kompetentny samochód, którego na próżno szukać nawet za dwa razy tyle
>>>>
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Zwykły Yaris świetnie miesza się z tłumem, zaś
wersja z przedrostkiem GR w nazwie jest zupełnie inna.
Mimo że to damski samochód, to został napakowany
testosteronem. Dla nieobeznanych może przywodzić na
myśl nie do końca udany tuning. Rezonans poznawczy
jeszcze bardziej potęguje fakt, że to w istocie rajdówka
przeniesiona na publiczne drogi, którą z Yarisem 1.0 łączą
tylko przednie i tylne lampy oraz lusterka. Cała reszta jest
unikatowa. To jedyny Yaris, którego możecie kupić w
wersji trzydrzwiowej. Dach z włókna węglowego nad
pasażerami jest poprowadzony niemal o pięć
centymetrów niżej i opada o kolejne pięć bliżej tylnej klapy,
która jest wykonana z aluminium. Podobnie jak maska i
drzwi. Całe nadwozie zostało mocno poszerzone,
wyraźnie narysowano nadkola, które niemal przywodzą
na myśl samochody grupy B. Z przodu grozę sieje
agresywny zderzak z wielką paszczą skrywającą
chłodnicę. Poza tym część wlotów ma swoją funkcję poprawianie aerodynamiki, czy chłodzenie tarcz
hamulcowych, które są nawet większe od tych w Suprze a pozostałe, to tylko zaślepki z nieco tandetnego plastiku
udającego włókno węglowe. Na tym niestety zalety się
kończą. Chociaż jest dostępny w jednym z czterech
kolorów, z czego dwa to odcienie białego, to w każdym z
nich wygląda jak karykatura. Nadwozie ma mnogość
kształtów, ogólnie dzieje się zbyt dużo, a proporcje także
nie są jego mocną stroną. Z profilu łatwo dostrzec krótki
rozstaw osi, masywny i napakowany przód oraz lekki tył
zakończony zderzakiem z tak filuternego plastiku, że
nawet ten z Corvette C6 wydaje się przy nim solidny
niczym owieczki Dolly. Chwila, chodziło mi o Dolly Parton.
Kiedy dostaniecie się już do środka przez drzwi
pozbawione ramek, odkryjecie kilka zmian. W większości
są one standardowe dla szybszych odmian cywilnych
samochodów: sportowe fotele, nakładki na pedały, czy
inna gałka drążka zmiany biegów. Jednak im dalej, jest
tego więcej. Wspomniany drążek jest dłuższy, a to zawsze
lepiej. Dzięki temu łatwiej po niego sięgać podczas
szybkiej zmiany przełożeń. Pedaliera jest w całości
przekonstruowana, by z łatwością robić samemu
międzygazy, gdy już nam się znudzi system, robiący to
automatycznie. Fotele wyściełane alcantarą, chociaż
mają regulowane zagłówki, mogłyby mieć odrobinę
lepsze trzymanie, a pozycja za kierownicą jeszcze niższa.
Szczególnie, że poprowadzenie dachu nie poprawia
przestrzeni, której z kaskiem będzie jeszcze mniej. Wersja
GR ma także analogowe wskaźniki oraz kilka
dodatkowych przycisków, choćby do odłączania ESP czy
sterowania międzygazem, a także naklejkę FIA. Poza tym
jest pokrętło do sterowania napędem. Lecz najważniejsze
to dźwignia hamulca ręcznego, wreszcie kierowca niczym
paw ma z powrotem swój ogon. Reszta to zwykły Yaris,
czyli ciemne i relatywnie tanie materiały, które na
szczęście zostały dobrze poskładane. Wyposażenie jest
w porządku, reprezentując klasowy standard. Przestrzeń
także jest wystarczająca, chociaż napęd na cztery koła
ograniczył pojemność bagażnika o ponad sto litrów, więc
przewieziecie zdecydowanie mniej sushi, będąc zmuszonymi zostawić tubkę z wasabi w sklepowym wózku.
Rzut oka na suche dane nie wywołuje dreszczu
ekscytacji. Trzycylindrowa jednostka być może i ma nieco
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>>>> pieniędzy, bowiem najpierw powstała rajdówka, a dopiero
później samochód cywilny. Wersja GR ma zdecydowanie bardziej
sztywne nadwozie - poprzez większą o dwieście pięćdziesiąt
dziewięć ilość spawów oraz użycie jedenastu metrów więcej kleju.
Skupienie i przywiązanie do detali sprawia, że jego produkcja trwa
dziesięć razy dłużej niż jego miejskiego odpowiednika. W Toyocie
są tak mocno pewni siebie, iż twierdzą, że samochód jaki kupicie w
salonie idealnie nadaje się do rywalizowania na odcinkach
specjalnych i próbach sportowych. W końcu nawet maska ma
specjalne miejsca na wyczynowe amortyzatory, a akumulator
umieszczono w bagażniku dla lepszego rozkładu mas. Do tego
mocniejszy rollbar, a także kute felgi, które łącznie ważą dziewięć
kilogramów mniej.
Gazoo Racing jest zaangażowane w wiele dyscyplin
motorowych, WRC, WEC, Nascar czy Dakar, i widać to w każdym
centymetrze czy detalu Yarisa. Za sprawą szerszego rozstawu osi
GR jest jeszcze bardziej stabilny i mniej nerwowy na
nierównościach. Precyzyjny, bezpośredni i ostry niczym Janusz
Korwin Mikke w stosunku do kobiet. Elektryczny układ kierowniczy
jest klasą, z którą może się mierzyć tylko Porsche, a niezależne i
sztywne zawieszenie daje w pełni mechaniczne poczucie. Cała
technika jest powiewem starej szkoły, przez co nic nie wydaje się
nazbyt przekombinowane. Elektronika nie przytłacza ani nie udaje,
że jest mądrzejsza. Przyczepność jest nieziemska, ale nie w nudny
sposób typowy dla Audi. Trakcja zawsze jest tak dobra, że
zastanawiacie się, czy powinniście naprawdę tak mocno hamować
przed zakrętem, a już w jego trakcie możecie wcześnie dosłownie - kopnąć w pedał gazu, by wprost wystrzelić z
zakrętu. GR Yaris robi to nie tylko efektywnie, ale przy okazji
efektownie, zacieśniając promień zakrętu. A jeśli chcecie
dodatkowo spotęgować to zjawisko albo zachwycić płeć
piękną powodując przy okazji nawilżenie pewnych rejonów jej
ciała, wystarczy pociągnąć dźwignię hamulca ręcznego, która
rozłączy sprzęgło wielopłytkowe na tylnej osi i przy okazji
napęd. I nie ważne czy będziecie jeździli po śniegu, szutrze
czy asfalcie, ta mała Toyota zrobi z was kierowcę rajdowego,
przynajmniej we własnych oczach i paru osób postronnych.
06 Jazda nią jest wprost wyborna i nie wymaga prędkości, która

narazi was na mandat albo pobyt w więzieniu. Jest to nie
tylko bezpieczne, ale i całkowicie upajające,
uzależniające i zniewalające.
Aczkolwiek patrząc rozsądnie kupno takiego Yarisa
nie ma sensu. Za mniej więcej sto pięćdziesiąt tysięcy
dostaniecie większe, szybsze i bardziej dorosłe
samochody, które także będą ładniejsze, a nie
podporządkowane funkcji. Bagażnik to śmiech na sali,
podobnie jak brzmienie silnika. A mimo to nawet za
dziesięć razy tyle nie dostaniecie samochodu, który
zapewni wam tyle zabawy. W czasach, gdy nawet
Porsche jest sterylne, a inne gorące hatchbacki
skoncentrowane aby zdetronizować Golfa, żaden z nich w
zakręcie nie wywoła tak szerokiego uśmiechu na waszych
twarzach. GR Yaris to cichy bohater, jakiego potrzebujemy. Niestety ma kilka wad, widoczność do tyłu jest gorsza
niż ze skrzynki na listy, a to w końcu samochód miejski.
Nie podoba mi się wygląd, podobnie jak nie jestem fanem
trzech cylindrów. Mocno irytuje system Start&Stop,
podobnie jak nadopiekuńczość systemu utrzymania w
pasie ruchu, przez co GR przypomina rockandrollowca na
odwyku. Z kolei na autostradzie przeszkadza nie
najlepsze wyciszenie, hałas powietrza ze słupka A, czy
szum opon, które doprowadzają do szału. Mimo to cieszę
się, że powstał, i że GR Yarisy będą kręciły się po mieście,
ale jeśli chcecie pełnokrwisty substytut supersamochodu,
to Civic w wersji Type R będzie właściwszy. Może nie
jeździ aż tak dobrze, ale ma większą charyzmę. Jestem
przekonany, że przed zaprojektowaniem pierwszej śrubki,
przed narysowaniem pierwszej kreski na czystej kartce
papieru, w siedzibie Toyoty odbyło się wiele
korporacyjnych spotkań, natomiast w centrali Hondy
inżynierskich. I na niewiele zdaje się fakt, że za to dzieło
po części jest odpowiedzialny pewien mało znany Fin,
Tommi Mäkinen. Jednak jeśli kupicie Yarisa, w pełni was
zrozumiem, to świetny samochód, z którego mocy
będziecie korzystać częściej niż w Ferrari i bez obawy, że
pobrudzicie przy tym bieliznę.
k
dk
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Renault Arkana posiada wszystkie cechy, które wydają się być obecnie pożądane przez klientów.
Ma modne nadwozie SUV Coupe i napędza go układ hybrydowy, który pozwala na jazdę tylko
z wykorzystaniem prądu. Cechuje go wielozadaniowość, co brzmi jak przepis na sukces. Jednak są
to tylko suche – katalogowe – dane, istotne jest jak wypadną one w spotkaniu z rzeczywistością.
Robert Lorenc

Hybrydową odmianą Renault Arkany można poruszać się w
jednym z trzech trybów: My Sense (domyślny), Sport oraz Eco. W
sposobie poruszania się zmiana trybu nie powoduje żadnych
radykalnych rewolucji, zdecydowanie więcej – pod warunkiem
jednak, że jest ciemno na zewnątrz – dzieje się w kabinie, bo
przełączenie trybu zmienia kolor ozdobnego oświetlenia
wnętrza Arkany. Oczywiście skłamałbym twierdząc, że w
każdym trybie odczucia kierowcy są identyczne, bo nie są. My
Sense jest najbardziej neutralny, w Sport silnik spalinowy
bardziej wkręca się na obroty, a w trybie Eco reakcja na pedał
przyspieszenia jest najbardziej opieszała. Jednak zmiany te
są na tyle subtelne, że nie traktując nożnego regulatora
przyspieszania w sposób zero-jedynkowy, trzeba być
uważnym obserwatorem żeby je zauważyć i odczuć. >>>> 09
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O ile do ilości miejsca – również z tyłu - nie mam
żadnych zastrzeżeń, to fotele rozczarowały mnie, i to

pomimo ich właściwej twardości oraz pełnej regulacji (bez odcinka
lędźwiowego). Niestety przednie, jak również tylna kanapa.
Przednie wydają się być odpowiednich gabarytów, i to się
potwierdza, jednak tylko na krótkich odcinkach. Na dłuższych
okazało się, że dla mnie siedzisko jest zbyt krótkie i uda nie mają
podparcia, a co za tym idzie nogi szybko się męczyły, powodując
dyskomfort w prowadzeniu. Obawiam się że jazda nad morze
wiązałaby się z długotrwałym bólem lub bardzo częstymi postojami.
Nie inaczej jest z tylną kanapą. Jej siedzisko zostało poprowadzone
tak płasko, że każde ostre hamowanie przez kierowcę powodowało
zaciśnięcie mięśni nóg, bo miało się wrażenie że spadnie się z
kanapy. Szkoda, bo dotychczas uważałem fotele w Renault za
rozwiązania jedne z bardziej komfortowych na rynku.
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Każdy kto ostatnimi czasy miał do czynienia z
modelami Renault i polubił ich wnętrza w Arkanie będzie
czuł się jak w dobrze znanym środowisku. Jej projektanci
pozostali wierni dotychczasowym rozwiązaniom i do
obsługi multimediów służy dźwignia umiejscowiona po
prawej stronie kierownicy, a centralny ekran został
pozbawiony fizycznych przycisków. Oczywiście takowe
istnieją, ale pod nim i między gałkami do obsługi sekcji
termicznej wnętrza. Dzięki fizycznym przyciskom można
na przykład włączyć ogrzewanie foteli (dwustopniowe),
wymusić poruszanie się Arkany bez użycia silnika
benzynowego, jak również zmienić jej tryb jazdy, co
realizuje się – sam nie wiem dlaczego – przyciskiem z
symbolem śnieżynki. Schowek na rękawiczki jest
pojemny, w przeciwieństwie do tego w podłokietniku, do
którego musisz mocno przemyśleć, co się zmieści. Od
razu podpowiem, że okulary w futerale będą za duże –
przynajmniej moje były – co jest pewnego rodzaju
problemem, bo zabrakło miejsca w kabinie na dedykowany im schowek. Niestety robi się to już powoli tradycją.
Sam podłokietnik jest przesuwny, co samo w sobie jest
doskonałym rozwiązaniem, jednak maksymalne go
wysunięcie powoduje, że jedno miejsce na kubek
otrzymuje zadaszenie, które praktycznie uniemożliwia
wyjęcie z niego napoju. Umieszczenie również.

TEST
Renault Arkana E-Tech 145 hybryda Intens
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>>>> Zgoła odmiennie niż w przypadku zmiany położenia dźwigni
biegów z pozycji „D” na „B”, czyli jednego z dwóch pozwalających
na poruszanie się do przodu. O ile na przyspieszenie zmiana ta w
ogóle nie wpływa, to już na to co dzieje się z Arkaną jak nie
naciskamy żadnego pedału, zdecydowanie tak. Renault Arkana w
testowanej wersji jest tradycyjną hybrydą, co oznacza, że baterie
trakcyjne ładują się jedynie dzięki odzyskiwaniu energii w trakcie
jazdy, bez możliwości doładowania ich ze źródła zewnętrznego. Co
za tym idzie, tempo tego procesu w znacznej mierze uzależnione
jest od sposobu naszej jazdy. Jednak nie tylko, a dodatkowo
pomocny w tym jest bieg „B”. To on powoduje zwiększenie
rekuperacji, a w konsekwencji prędkości ładowania baterii
trakcyjnych i wielkość dohamowywania Arkany. Sprawnie
przewidując sytuacje na drodze, możliwe jest poruszanie się nią
używając tylko symbolicznie hamulca. Niestety siła rekuperacji jest
stała i nie mamy możliwości jej regulacji na taką, jaka w danym
momencie jest nam potrzebna. Przemierzanie kilometrów
tradycyjną hybrydą niesie za sobą jeszcze jeden efekt: silnik
benzynowy włącza się i wyłącza samoczynnie, kiedy baterie
trakcyjne wymagają doładowania. Trzeba być na to
przygotowanym. O ile jednak gang silnika jest wyraźnie słyszalny,
to nie powoduje on uczucia dyskomfortu.
Katalogowe przyspieszenie (0-100 km/h w 10,8 sek.)
wydaje się być adekwatne do rzeczywistego. W mieście
pozwala na sprawne poruszanie się, a nie tylko włączenie do
ruchu. Nie inaczej jest na drogach lokalnych. Pewnego
rodzaju niedobór mocy można odczuć na autostradzie. Nie to
żeby Arkana miała problem z osiągnięciem prędkości
autostradowej, jednak ma się wrażenie, że nie przychodzi jej
to z łatwością. Dodatkowo wydaje się, że poruszamy się
szybciej niż w rzeczywistości. Może to wina większego niż
10 oczekiwałem szumu powietrza, a może opieszałości z jaką

zmieniają się cyferki na prędkościomierzu kiedy staramy
się gwałtownie przyspieszyć, kiedy już poruszamy się
ponad 110 km/h. Nie wiem. Jednak efekt jest taki, że
odczucia nie pokrywają się z rzeczywistością. Nie mają
one jednak wpływu na poczucie bezpieczeństwa za
kierownicą. Jest ono na wysokim poziomie. Skrzynia
biegów sprawnie dobiera przełożenia i nawet w momencie
gwałtownego naciśnięcia na pedał gazu jej reakcja jest na
zadowalającym poziomie. Zawieszenie zostało dobrze
zestrojone i zapewnia wysoki komfort podróżowania. Nie
musimy obawiać się bujania kabiny, jak również
przejeżdżania przez nierówności, które w zasadzie tylko
widzimy przez szyby, bez wyraźnego odczuwania ich
ciałem. Układ kierowniczy utwardza się płynnie i cały czas
wzbudza u nas poczucie kontroli nad Arkaną.
Podwyższone podwozie niejako zachęca do zjechania z
drogi asfaltowej, i to pomimo faktu że w żadnej z wersji
Arkana nie występuje z napędem na wszystkie koła, a
jedynie na te przednie. Trzeba przyznać, że i na
nieutwardzonych nawierzchniach radzi sobie
nadspodziewanie dobrze.
W Arkanie systemy wspomagające kierowcę
konfigurował chyba mój klon. Nie tylko praktycznie
wszystkie da się na stałe wyłączyć (oprócz aktywnego
hamowania mającego zapobiec najechaniu na
poprzedzający nas pojazd), to jeszcze nie przytłaczają,
ani nie udają, że są mądrzejsze. I to wszystkie, bez
żadnego wyjątku. Dopiero będąc przypalanym
rozgrzanym metalem, gdzie obietnica przestania
przykładania go do mojego ciała wiązałaby się ze
wskazaniem tego najmniej sprawnego sprawiłaby, że „do
tablicy” wywołałbym system monitorujący odległość z

Jednym z założeń modeli hybrydowych, co zbieżne jest z ich
reklamami, jest zmniejszenie zużycia paliwa. Trzeba przyznać, że
Arkana wywiązuje się z tego zadania bardzo dobrze. W trakcie
testu poruszając się zgodnie z zapotrzebowaniem w danej chwili, a
co za tym idzie zupełnie nie zwracając uwagi na jej spalanie,
średnia z całego testu wyszła 6,3 l/100 km. Jest to wartość większa
niż deklarowana przez producenta (4,8 l/100 km), ale i tak uważam,
że jak na spalanie w trakcie testu gdzie sprawdzałem go w
praktycznie każdych warunkach, to dobry wynik.
Hybrydowa odmiana Arkany dostępna jest w trzech wersjach
wyposażenia. Do testów otrzymałem wersję Intens, czyli
pośrednią, którą Renault wyceniło na 141 200 PLN.
Renaut Arkana jest przemyślanym modelem, który pozytywnie
może zaskoczyć wielu sceptyków. Sprawdzi się nie tylko w
codziennym poruszaniu się po mieście, ale również u
kierowców którzy nie posiadają asfaltowego i płaskiego jak
stół dojazdu do swoich włości. Z pewnością i długa podróż nim
może być pozbawiona bólu, jednak pod warunkiem, że twoja
fizyczność została dopasowana do foteli. Renault stworzyło
model, który nosi wszelkie cechy „skazanego na sukces”,
jednak przed zakupem warto go dogłębnie sprawdzić, żeby po
czasie nie okazało się że twoja definicja sukcesu jest inna niż
projektantówArkany.
k
dk

Dziękuję firmie Anndora – Autoryzowanemu Dealerowi Renault – z
Krakowa za udostępnienie samochodu do testu.
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Inżynierowie nie pozbawili Arkany ułatwiaczy, które
przejęły cechy od asystentów jazdy. Automatyczne
światła działają tak, jakbyśmy sami nimi operowali.
Sprawnie i bez opóźnień nie tylko przełączają się ze
świateł dziennych na mijania, ale również wyłączają
drogowe. Brawo. Nie inaczej jest z czujnikami – przednimi
i tylnymi – oraz kamerą cofania. Są dobrze skalibrowane,
nie panikują przedwcześnie zalewając wnętrze Arkany
kanonadą dźwięków, a kamera oprócz precyzyjnego
obrazu wyświetla go w jakości, która pozwala na
wychwycenie przeszkód, a nie tylko dużych obiektów, jak
na przykład inny SUV, czy też blok mieszkalny. Do ich
pracy dostosowuje się system monitorujący ruch
poprzeczny za samochodem, który dostatecznie
wcześnie sygnalizuje zbliżający się pojazd, dając nam tym
samym czas na reakcję. Chyba, że zbliża się on z
prędkością polującego geparda, to wtedy możemy nie
zdążyć. Każdy kto po zaparkowaniu i zgaszeniu
samochodu wpada w tryb automatyczny doceni, że
Arkana po odejściu od niej nie tylko sama się zamknie, to
również złoży lusterka zewnętrzne. Listę przemyślanych
ułatwiaczy uzupełniają drzwi zakrywające progi. Dzięki

nim w okresie jesiennej słoty, kiedy to wizyta w myjni powinna być
równie częsta jak zmiana przez nas bielizny, nie trzeba obawiać się
ubrudzenia ubrania o próg i to bez względu na stopień zabrudzenia
karoserii.

owców
KATALOG
dla kier

REKLAMY / OGŁOSZENIA

przodu. Nie to że jest nadwrażliwy, ale jeżeli przez wąskie i
kręte uliczki jedziemy według niego zbyt szybko, a
dodatkowo po obu stronach jezdni zaparkowane są
samochody, to potrafi zaatakować nas komunikatem o
zbliżającej się kolizji. Ale to jest bardziej czepianie się, niż
konstruktywna krytyka. Renault za taką konfigurację i
możliwość dopasowania ich działania pod siebie należą
się brawa, i oby inni producenci wzięli z niego przykład,
tym samym traktując swoich klientów jak rozumne
jednostki, a nie jak organiczne dozowniki funduszy.
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TEST I Nissan Qashqai 1.3 mHev 158 KM Tekna Plus

Powrót króla

W świecie motoryzacji niewiele jest trwałych „dynastii” – gdy mówimy o segmencie kompaktowym
Toyota Corolla, czy Volkswagen Golf pierwsze przychodzą na myśl. Nissan Qashqai rozpoczął modę
na crossovery, a jego trzecia generacja jest mocnym dowodem na to, że w tym segmencie Qashqai
jest odpowiednikiem Golfa wśród kompaktów.
Leszek Kadelski

Analogia do Golfa jest tym bardziej celna, że nawiązania
stylistyczne nowego Qashqaia do poprzedniej generacji tego
modelu są w punkt – tak jak w kolejnych Golfach. Wystarczy
postawić je obok sobie, by zobaczyć że projektanci Nissana nie
chcieli zmieniać drużyny, która wygrywa. Na tle trzeciej i drugiej
generacji, ta pierwsza – z 2006 roku – wygląda dość pociesznie, ale
to jednak było 15 lat temu!
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Aktualny Qashqai zbudowany jest na platformie CMF-C/D
aliansu Renault-Nissan-Mitsubishi. W tym sensie, jego
technicznymi krewniakami są Renault Espace, Talisman i Megane,
ale także Nissan X-Trail czy Mitsubishi Outlander czwartej generacji. Zewnętrzne linie nadwozia nakreślone są odważnie. Auto na
pierwszy rzut oka odstaje od „średniej ulicznej” i wygląda jak
koncept prezentowany na targach, a nie „ugładzony” model
produkcyjny. Bardzo duży plus dla Nissana za ciekawą gamę
kolorystyczną – europejscy producenci samochodów ostatnio
dają swoim klientom wybór tylko z odcieniami szarości.

Rozstaw osi to zaledwie 2,66 m, ale wewnątrz miejsca nie
brakuje. Bez problemu mogłem usiąść „sam za sobą” (mam
170 cm wzrostu) i nie miałbym problemu z dojechaniem do
Chorwacji siedząc na kanapie. Tylne drzwi otwierają się
prawie pod kątem prostym, co jest nieocenioną korzyścią dla
każdego rodzica, który musi posadzić dziecko w foteliku.
12 Także dostęp do mocowań Isofix jest wzorowy – o ile nie

zgubimy demontowalnych plastikowych zaślepek
otworów. Kolejny plus to drzwi zasłaniające progi –
wsiadając do podwyższonego auta nigdy nie ubłocimy
nogawek spodni.
Wnętrze jest szerokie (co bardzo widać po
rozmiarach konsoli pomiędzy fotelami), a dzięki
szklanemu dachowi powstaje wrażenie przestrzeni. Z
punktu widzenia kierowcy Qashqai wydaje się znacznie
przestronniejszy niż jest w rzeczywistości. Jakość wykonania – bez zarzutu. Obszycie części kokpitu i boczków
drzwi ekoskórą wywołuje pomruk zadowolenia. Kierownica – idealna. Gruby wieniec świetnie leży w dłoniach, dół
jest podcięty aby łatwiej było wsiąść, a fragment z
efektownego w wyglądzie, aczkolwiek znienawidzonego
„piano black” umieszczono tam, gdzie kierowca nie
zostawi odcisków palców. Dodatkowo mnóstwo dobrze
rozplanowanych fizycznych przycisków! Sarkastycznie
można powiedzieć, że dzięki ich liczbie w odniesieniu do
ceny auta, to najtańsze przyciski fizyczne na rynku!
Projektanci wnętrza nie żałowali tego, co kierowcy
naprawdę lubią. Środkowa konsola także ma przyciski do
sterowania inforozrywką i klimatyzacją. Dla wygody
pasażera, na prawych przednich drzwiach zdublowano
przycisk sterowania centralnym zamkiem. Jeśli przyciski

dotykowe to coś, co odpycha cię w nowoczesnych
samochodach, możesz poprosić o azyl u Nissana. Za to
średnio wygląda HUD – wymaga dużej zmiany
akomodacji oka.
Inforozrywka i wirtualne zegary (dostępne w
wyższych wersjach wyposażenia) robią dobre wrażenie,
budząc lekkie skojarzenia z Volvo. Plus za kamery z
każdej strony, dzięki czemu manewrowanie w ciasnych
przestrzeniach jest bardzo łatwe – tym bardziej, że
promień skrętu jest zaskakująco mały, jak na tak duży
samochód. Pomaga także dobra widoczność zza
kierownicy: nie tylko powierzchnia szyb jest duża, ale
także boczne lusterka zamontowane są nisko i dobrze
widać pomiędzy nimi, a słupkami.

Pod maską testowanego Qashqaia pracował
turbodoładowany silnik o pojemności 1.3 i mocy 156 KM. „Miękka
hybryda” znacząco poprawia kulturę pracy układu napędowego,
zapewniając płynny rozruch, dodając momentu obrotowego i
ograniczając zużycie paliwa. Niestety, oprogramowanie silnika
zostało już napisane pod WLTP i do ruszenia z miejsca konieczne
jest głębokie wciśnięcie gazu. Podobno problem ten nie występuje
przy automatycznej bezstopniowej skrzyni biegów. W naszym
teście Qashqai potrzebował 7,2 l / 100 km w cyklu mieszanym. W
trasie, przy 90 km/h, da się zejść do 6, w mieście zmieści się w 8.
Osiągi są… przyzwoite – a to przecież najmocniejszy silnik. Za to
manualna skrzynia biegów pracuje bardzo precyzyjnie, choć
lewarek jest dziwnie pochylony do przodu i „żyje własnym życiem”
podczas operowania pedałem gazu.
Nowy Nissan Qashqai jest bardzo przyjemnym
zaskoczeniem. Mnóstwo zalet i tylko kilka wad. Poza słabym
wygłuszeniem kabiny, bardzo brakuje bezprzewodowego
Android Auto (CarPlay już działa bez kabla!), zwłaszcza w
połączeniu z brakiem gniazda USB na kokpicie (jest w
schowku pod centralnym podłokietnikiem). Także toporne
lusterko wsteczne wygląda jak wyjęte z pierwszej generacji
tego modelu. To jednak drobiazgi, które nie będą
przeszkadzać większości kierowców, którzy potrzebują
wygodnego i ładnego auta do codziennego użytku, które
13
sprawdzi się także w czasie corocznej wakacyjnej wyprawy.
k
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Układ kierowniczy Qashqaia da się lubić – lekki przy
niewielkich prędkościach, twardnieje powyżej 100 km/h,
dając poczucie kontroli przy szybkim pokonywaniu
zakrętów. Nie spodziewajmy się jednak sportowych
wrażeń. Nissan prowadzi się przewidywalnie i neutralnie,
a swoje zalety pokazuje głównie w mieście, gdzie bez
problemu pokonuje nierówności i garby zwalniające (koła
rozmiaru 20 cali!). Niestety, w trasie uwidacznia się
największa wada Qashqaia: powyżej 120 km/h hałas
opływu powietrza staje się uciążliwy. Biorąc pod uwagę
staranne wykończenie wnętrza, dziwi tak kiepska izolacja
akustyczna, która poziomem bardziej pasuje do taniego
auta miejskiego. Słychać nie tylko szumy z okolic

przednich słupków, ale także opony. W dłuższych trasach może to
być naprawdę męczące.

TEST I Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 7DCT 2WD 150 KM Executive

Kiedy wszystko
cię wkurza i musisz
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odreagować

14

W życiu codziennym są dni kiedy musisz odreagować. Niektórzy potrzebują
wtedy ciszy i spokoju. Inni muszą się wykrzyczeć, czy też odciąć się od
rzeczywistości. Jeszcze inni po prostu odpuszczają wszelką walkę i poddają
się temu co ich czeka. Wszystkim – zanim nasilą się objawy i na reakcję
będzie już zbyt późno – z pomocą może przyjść testowany Hyundai Tucson,
i to nie w sposób, o którym niektórzy mogli pomyśleć. Już tłumaczę.
Robert Lorenc

Terapia 1
Jeżeli wszystko cię martwi i tuż po przebudzeniu
twoje myśli krążą tylko dookoła negatywnych rzeczy które
cię czekają, Tucson skróci tę listę o parę z nich. Jeżeli
twoim priorytetem nie jest dbanie o czystość nadwozia i
obawiasz się, że ubrudzisz swoje ubranie przy wsiadaniu,
Tucson zrzuci z ciebie to zmartwienie. Dzięki drzwiom
zakrywającym progi jest to praktycznie niemożliwe.
Smartfon jest prawie rozładowany, a nie masz dostępu do
ładowarki? Żaden problem, naładujesz go w
samochodzie, nawet jeżeli nie posiadasz kabla USB. Pod
warunkiem jednak, że smartfon może ładować się
indukcyjnie. Nie masz pojęcia gdzie znajdują się kluczyki,
jednak posiadasz całkowitą pewność że są gdzieś w
torebce, nerce, czy jak nazywasz to ustrojstwo, które
zawsze masz przy sobie i znajdują się w nim wszystkie
niezbędne rzeczy bez których nie wychodzisz z domu?
Dzięki bezkluczykowemu dostępowi do samochodu, który
działa znakomicie, nie stanowi to żadnego problemu. Nie
tylko otworzysz samochód, ale również odpalisz go.

Terapia 3
Żyjesz w przekonaniu, że prezesi firm prowadzą szczęśliwy
oraz relaksujący żywot i wyobrażanie sobie że jesteś jednym z nich
działa na ciebie kojąco? Tylna kanapa sprawdzi się znakomicie. Nie
tylko wygodnie na niej się rozsiądziesz, ustawisz temperaturę
najbardziej komfortową dla siebie, to jak dojdziesz do wniosku że
potrzebujesz zewnętrznych bodźców, możesz skorzystać z gniazd
USB (dwóch) do podłączenia elektronicznego okna na świat.
Dodatkowo gdybyś uznał, że przyda się trochę bliskiego ciepła, z
pomocą przyjdzie dwustopniowo podgrzewana kanapa.

Hyundai Tucson może poprawić ci
humor. Niestety tylko raz, bo później
nie dasz się już zaskoczyć. Chyba że
resetujesz się jak politycy po
wyborach, to przepraszam za
pomówienie.
Terapia 4
Równowagę ze wszechświatem przywraca ci posiadanie
przy sobie dużej liczby rzeczy? I to niekoniecznie tych
najbardziej potrzebnych, jak również takich których
zastosowanie ciągle pamiętasz? Pomimo, że oprócz kieszeni
w drzwiach w Tucsonie znajdują się tylko dwa schowki (w
podłokietniku i przed pasażerem), to bez problemu
powinieneś je wszystkie zmieścić. I to pomimo faktu, że w
kabinie zabrakło miejsca na schowek na okulary. Jeżeli jednak
>>>> 15
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Terapia 2
Bez względu na to jaką formę odreagowania
przyjmiesz, wnętrze Tucsona będzie pomocne w każdej z
nich. Masz ochotę po prostu odciąć się od świata, fotele
zapewnią taką jakość komfortu jakiej potrzebujesz, a
wygłuszenie kabiny skutecznie odetnie cię od bodźców
zewnętrznych, również jak będziesz sprawdzał potęgę
wydobywających się dźwięków z twojego gardła. Jeżeli
będziesz potrzebował przekierować myśli na inne tory,
możesz włączyć film na centralnym wyświetlaczu (nie
obsługuje formatu mkv) i oddać się jego doznaniom na
ekranie o przekątnej 10,25 cala. Dla pełnego efektu do

tandemu dołączy dobrej jakości dźwięk dobiegający z głośników do
naszych uszu.

TEST
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 7DCT 2WD 150 KM Executive

>>>>
oferowana przez nie powierzchnia okaże się zbyt mała, to ta w
bagażniku powinna zaspokoić twoje wszystkie fantazje i
wymagania.
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Terapia 5
Patrząc na tył Tucsona ma się nieodparte wrażenie, że
projektanci o czymś zapomnieli. Przyglądając się bliżej ma się już w
zasadzie pewność, brakuje mu tylnej wycieraczki. Cóż i tak
praktycznie jej funkcjonalność jest wątpliwa, bo przez tylną szybę
niewiele widać, a czujniki parkowania i kamera cofania doskonale
wywiązują się ze swojej roli. Inna sprawa, że jakby ich nie było, to do
sprawnego zaparkowania Tucsona potrzebna byłaby pomoc kogoś
z zewnątrz, bo wykonanie tego manewru korzystając tylko z
lusterek zewnętrznych, to zadanie dla kierowców znajdujących się
na najwyższym poziomie wtajemniczenia. Jednak kiedy spadnie
deszcz lub tylna szyba zrobi się matowa od brudu, Hyundai Tucson
może poprawić ci humor. Niestety tylko raz, bo później nie dasz się
już zaskoczyć. Chyba że resetujesz się jak politycy po wyborach, to
przepraszam za pomówienie. Kiedy odruchowo będziesz chciał
skorzystać z tylnej wycieraczki okaże się, że ona cały czas tam
była, gotowa do pracy, tylko schowana pod spojlerem. Taka
niespodzianka może nie tylko spowodować uśmiech na licu,
ale również skutecznie poprawić humor na resztę dnia.

Terapia 6
Jazda bez celu uspokaja cię i pozwala wrócić do
równowagi? I w tej roli doskonale sprawdzi się Tucson.
Wspomaganie kierownicy działa z taką mocą abyś musiał
używać tylko tyle siły ile jest niezbędne, przy jednoczesnym
poczuciu kontroli nad samochodem. Dynamika układu
napędowego, który dysponuje mocą 150 KM, pozwala na
16 sprawne poruszanie się nie tylko po mieście, ale również po

autostradach. Elementy terapeutyczne uzupełnia
zawieszenie, które zapewnia optymalny poziom komfortu,
identycznie jak kubatura, twardość i trzymanie boczne
foteli. Przy okazji nie musisz bacznie zwracać uwagi na to
gdzie jesteś oraz jak nazywa się mijana wieś, czy
miasteczko, bo pomimo że spalanie oscyluje w okolicach
10 l/100 km, w pełni zatankowany zapewnia około 500
kilometrów zasięgu. Nawet jeżeli poczujesz nieodpartą
ochotę zbratania się z naturą i zjechania z asfaltowej
drogi, Tucson dzielnie będzie starał się sprostać twoim
oczekiwaniom. Oczywiście nie jest on modelem
terenowym, ale duży prześwit (170 mm) pozwala na
praktycznie bezstresowe poruszanie się traktami leśnymi i
nieutwardzonymi drogami. A jeżeli zechcesz wrócić, a nie
za bardzo będziesz wiedział gdzie aktualnie się
znajdujesz, fabryczna nawigacja pozwoli ci to zrobić
efektywnie. Przy okazji dostosuje się ona do twojej duszy
podróżnika i jeżeli zignorujesz jej polecenie, nie będzie
uparta karząc ci przez dłuższy czas zawrócić do wcześniej
wyliczonej trasy, tylko zmodyfikuje ją i wytyczy nową.
Terapia 7
Masz już dosyć codziennej walki oraz „wyścigu
szczurów” i najchętniej odpuściłbyś ją sobie, a dalszą –
przewidywalną – część życia „popłynął z prądem”? Nic
prostszego, masz przecież Hyundaia Tucsona. Pomimo,
że możesz poruszać się nim w jednym z trzech trybów
(Eco, Normal, Sport), to zrezygnujesz z ich zmieniania i
będziesz przemierzał kilometry na tym, na którym go
odpaliłeś. I to pomimo faktu że zmiana trybu, oprócz
zmiany w wyglądzie zegarów, powoduje również zmianę
w zachowaniu Tucsona. W trybie Eco reakcja na pedał
gazu jest lekko opóźniona, a układ napędowy - kiedy tylko

Rejestracja
Jak to już jest w obecnych czasach, praktycznie wszystko
wyceniane jest na pieniądze. Nie inaczej jest i tym razem. Terapia
Hyundaiem Tucsonem w testowanej wersji kosztuje 153 300 PLN
(cena uwzględnia lakier karoserii – 1100 PLN – oraz inteligentną
klapę bagażnika – 2300 PLN). Progiem wejścia w model
wyposażony w identyczną kombinację silnika, skrzyni biegów oraz
napędu jest kwota 137 900 PLN.
Diagnoza
Hyundai Tucson może być ciekawą odskocznią i doskonałą
kozetką terapeutyczną dla wielu kierowców. Zapewnia on nie tylko
szerokie spektrum właściwości leczniczych, ale również został tak
skonfigurowany przez inżynierów, że w pewnych aspektach z
nim „się nie dyskutuje”. Identycznie jak z prawdziwym
lekarzem, i nie mam tutaj na myśli doktora Google. Dla pewnej
grupy kierowców takie podejście w konstruowaniu
samochodu może okazać się zbawienne i takim na jakie
dotychczas czekali. Warto przekonać się o tym, zanim trafi się
na rzeczywistą kozetkę do prawdziwego – takiego z
dyplomami – lekarza.
k
dk

Dziękuję firmie Korea Motors – Autoryzowanemu Dealerowi Hyundai – z ul.
Jasnogórskiej w Krakowie za udostępnienie samochodu do testu.
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na jakich obecnie się poruszamy, bo zawsze włączone są te które
powinny. Listę elementów dających nam jasno do zrozumienia
żeby sobie odpuścić zamyka regulacja głośności multimediów.
Możesz ją zmienić dotykowo przy ekranie centralnym (klikając w
odpowiednie miejsce) lub za pośrednictwem dźwigienki na
kierownicy. Cóż takie rozwiązanie skutecznie zniechęcało mnie do
zmiany głośności i polubienia tej dotychczas ustawionej.
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ma taką możliwość - wchodzi w żeglowanie (efekt
jakbyśmy poruszali się na biegu neutralnym). Normal
przyspiesza reakcję na komendy wydawane pedałem
przyspieszenia, a Sport powoduje że silnik wkręca się na
wyższe obroty i praktycznie cały czas czeka w gotowości
na nasze dyspozycje. Jednak pomimo tych różnic, nie
będziesz walczył i zmieniał trybu po każdym odpaleniu
silnika, bo nawet tryb Eco niezbyt zamula silnik i pozwala
na wydajne przemieszczanie się, bez konieczności
wciskania pedału gazu do podłogi. Z systemem start-stop
da się zaprzyjaźnić. W zależności od trybu jazdy działa
częściej lub rzadziej. Jednak nawet w trybie Eco nie stara
się na siłę udowodnić jaki z niego jest pracuś, a jeżeli
uznasz że przesadza, to delikatne zwolnienie pedału
hamulca natychmiast pokazuje mu kto tu rządzi. To
szorstka przyjaźń, którą możesz zakończyć wyłączając go
za pośrednictwem fizycznego przycisku. Do kolejnego
odpalenia Tucsona. Jednak najbardziej do „płynięcia z
prądem” przekona cię system utrzymania samochodu w
osi jezdni. W trybie asystenta działa on radykalnie i każde
nasze odstępstwo w jeździe od zapisanego w nim
algorytmicznego wzoru kończy się jego zdecydowaną
reakcją. Masz jechać środkiem pasa i żadne wyjątki od tej
reguły nie są akceptowalne. Nie i koniec. Co gorsza,
wyłączenie lub nawet redukcja jego działania do
ostrzeżeń nie jest prosta i wymaga przeklinania się przez
menu, i to za każdym razem, bo wyłączyć się na stałe go
nie da. Na szczęście aktywuje się dopiero w okolicach 60
km/h (czasami 50 km/h, a kiedy indziej 70 km/h, różnie to
bywało i do dnia dzisiejszego nie wiem z czego to
wynikało), co sprawia, że jeżdżąc po mieście w zasadzie
jest pasażerem bez prawa głosu. Za to automatyczne
światła powodują całkowity zanik naszego myślenia o tym
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TEST I 70mai Dash Cam Pro Plus+

Widzieć więcej

Wideorejestrator 70mai Dash Cam Pro Plus+ jest - jak informuje sam producent - najlepiej sprzedającą
się jego kamerą. Czas zatem sprawdzić, czy sukces ten spowodowany jest jej właściwościami, czy też
„lemingowatością” klientów, którzy kupują to samo co inni.
Trzeba przyznać, że producent wideorejestratora 70mai Dash
Cam Pro Plus+ pomyślał o wszystkim i dostajemy produkt gotowy
do użytkowania. W pudełku znalazł się nawet rozdzielacz na
samochodowe gniazdo zapalniczki, który zakończony jest dwoma
gniazdami USB. To doskonałe rozwiązanie dla tych wszystkich,
którzy nie chcą w samochodzie zajmować sobie gniazda USB
(czasami jedynego) lub wręcz nie posiadają go na pokładzie (tak są
takie modele). Do samego opakowania również nie można mieć
jakichkolwiek zastrzeżeń, jest solidne i estetyczne.
Wideorejestrator montowany jest na szybie za pośrednictwem
taśmy samoklejącej. Niewątpliwym atutem takiego rozwiązania jest
jego stabilność, jednak równocześnie powoduje ono utrudnienia
jeżeli chodzi o wykorzystanie go w kilku samochodach.
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Niewielkie wymiary (szerokość 84 mm, wysokość 63 mm,
grubość 39 mm) 70mai Dash Cam Pro Plus+ są równocześnie jego
atutem i wadą. Atutem, bo zajmuje niewiele miejsca na
przedniej szybie. Wadą, bo przy nich ekran jest tak niewielki
(posiada 2 cale), że bieżące śledzenie na nim czegokolwiek
wymaga sokolego wzroku. Istnieje podejrzenie, że nawet
snajper potrzebowałby okularów żeby dostrzec wszystkie
szczegóły. Tym samym korzystanie z niego staje się
irracjonalne i zasadne wydaje się nawet umieszczenie
wideorejestratora za wewnętrznym lusterkiem. W tym miejscu
dalej będzie spełniał swoją rolę, a przy okazji nie będzie kusił,
aby zerkać na jego wyświetlacz, nawet upewniając się że
nagrywa, bo dioda o tym sygnalizująca znajduje się na
18 obiektywie, a nie korpusie 70mai Dash Cam Pro Plus+.

Wideorejestrator zapisuje filmy jako pliki mp4 w
proporcji 4:3 z efektem rybiego oka. Oznacza to, że na
obrzeżach każdej klatki mamy zaokrąglony obraz. Nie
przeszkadza to w jego czytelności, ale warto mieć to na
uwadze. Sama jakość zapisywanego obrazu jest bardzo
dobra, i to nie tylko za dnia - również pod słońce - ale także
nocą. Jednak w trakcie deszczu, lampy, czy też
oświetlenia innych samochodów zapisywane są z
rozbłyskiem, co w skrajnym przypadku może znacznie
utrudnić identyfikację, na przykład numeru
rejestracyjnego samochodu.
Producent narzucił bardzo szczegółowe parametry
dotyczące karty pamięci, którą obsługuje 70mai Dash
Cam Pro Plus+: pojemność między 16, a 128 Gb w klasie
szybkości 10 lub wyższej oraz systemem plików FAT32.
Zgodnie z nimi najmniejsza akceptowana pojemność
karty, czyli 16 Gb, według producenta pozwoli na
zapisanie prawie 200 minut filmu w rozdzielczości 2592 x
1944 px. W rzeczywistości udało się zmieścić na niej 78
minut nagrań gdyż w powyższej rozdzielczości
jednominutowy film zajmuje prawie 205 Mb, a
trzyminutowy wcale nie podlega większej kompresji i
zajmuje – w zależności od warunków w których był
kręcony – około 600 Mb. Zmniejszenie rozdzielczości
filmu do 1920 x 1440 px powoduje znaczny spadek
apetytu na pamięć karty. W powyższym formacie 1 minuta
materiału zajmuje niecałe 100 Mb, i tym samym możliwe

jest zmieszczenie ponad 160 minut nagrań (na karcie o
pojemności 16 Gb). I co ciekawe, w jakości filmu nie ma
prawie żadnej różnicy. Dalej jest on wyraźny i
szczegółowy.
Można powiedzieć, że test został przeprowadzony w
pełnym zakresie, bo w jego trakcie zanotowaliśmy akt
wandalizmu na samochodzie w którym zamontowany był
70mai Dash Cam Pro Plus+. Niestety oprócz widocznych
uszkodzeń zaparkowanego samochodu (zderzak
wyskoczył z zatrzasków oraz posiadał wyraźne obtarcia)
nie dało się zobaczyć okoliczności ich wystąpienia, bo
kamera je zignorowała i się nie włączyła.

umieszczając ją w komputerze. Naprawdę ciężko znaleźć
argumenty które przemawiałyby za posiadaniem jej w smartfonie.
Jaki zatem jest wideorejestrator 70mai Dash Cam Pro Plus+,
którego regularna cena wynosi 427 PLN? Odpowiedź na to
pytanie nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od
oczekiwań. Jako rejestrator naszych drogowych przygód
sprawdzi się znakomicie. Nie tylko oferuje bardzo dobrą
jakość obrazu, to zaczyna nagrywać praktycznie od momentu
włączenia silnika, co wręcz gwarantuje uwiecznienie drogi już
od pierwszego pokonanego metra. Jednak licząc na jego
pozostałe funkcje (ADAC, czujnik wstrząsu G-sensor) może
okazać się, że rozczarowanie przykryje wcześniejsze
pozytywne doznania, po obejrzeniu zapisanych filmów.
Dziękujemy firmie x-kom za udostępnienie 70mai Dash Cam Pro Plus+ do
testu.
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Jak zdecydowana większość elektronicznych
urządzeń również i 70mai Dash Cam Pro Plus+ posiada
aplikację na smartfony. Jednak jej użyteczność jest
wątpliwa i po prawdzie oprócz wagi (141 Mb) nic nie
przekonuje do jej instalacji i korzystania. Co prawda
pozwala ona na zmianę ustawień wideorejestratora, jak
również na przeglądanie zapisanych filmów, ale aby to
zrobić trzeba mieć aktywne połączenie – za
pośrednictwem wewnętrznego hotspotu realizowanego
poprzez wi-fi – smartfona z wideorejestratorem. W
praktyce oznacza to, że kamera musi działać (dostawać
prąd), co powoduje że te czynności można zrobić tylko
siedząc w samochodzie lub zabierając ją do domu. Trochę
bez sensu, bo ustawienia, i to w takim samym zakresie,
można wykonać za pośrednictwem fizycznych przycisków
wideorejestratora, również w języku polskim. Aplikacja co
prawda pozwala na ściągnięcie zapisanych filmów, ale to
samo, a nawet wygodniej można zrobić wyciągając kartę i

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

BEZP£ATNY REGIONALNY MIESIÊCZNIK MOTORYZACYJNY
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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

KAR

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

Serwis klimatyzacji
Mechanika pojazdowa
Lakiernictwo konserwacja

AUTO GAZ MONTA¯

NAPIS ZWRÓCI£
TWOJ¥ UWAGÊ?

YSIEK
KRZ

ZBIE¯NOŒÆ

50 z³ rabatu

Zastanów siê ile osób
jeszcze go zauwa¿y³o.

kdk.pl motoryzacja inaczej

AUTO SERWIS

przy kosztach naprawy powy¿ej 200 z³

www.autogazkargaz.pl
Có¿. Niestety reklama kosztuje a¿
2,2 PLN netto za dzieñ.

OS. GRÊBA£ÓW, UL. GEODETÓW 18 B

Biuro reklamy: tel. 12 632 09 32, www.reklama.kdk.pl

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
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Castrol
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TECHNIKA

Serwisowanie

Zdjęcie: Wärtsilä

okrętowego diesla

Silniki wysokoprężne wykorzystywane do napędzania statków oraz zasilania różnego rodzaju
pokładowych agregatów działają według takiej samej zasady jak diesle stosowane na lądzie, ale
ich serwisowanie, chociażby ze względu na gabaryty, przebiega w nieco inny sposób. Nieustanne
doglądanie i sumienna obsługa to jednak konieczność. Nikt bowiem nie chce ryzykować awarii
silników na pełnym morzu, ponieważ w takiej sytuacji jednostka pływająca byłaby zdana tylko
na łaskę żywiołów.
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27,3 metra długości, 13,5 metra wysokości, masa wynosząca
2300 ton, 14 cylindrów o łącznej pojemności 25480 litrów, moc na
poziomie 109000 KM – takimi parametrami może się pochwalić
największy silnik tłokowy świata, Wärtsilä-Sulzer 14RT-flex96C.
Ten monumentalny diesel służy do wprawiania w ruch ogromnego
kontenerowca „Emma Marsk” co doskonale uzmysławia, jak
potężnymi konstrukcjami są jednostki napędowe statków. To
oczywiście skrajny przypadek, ponieważ mowa tutaj o absolutnym
rekordziście, ale nawet bardziej typowe silniki wysokoprężne
spotykane w maszynowniach jednostek pływających
imponują swoją wielkością, szczególnie na tle diesli, które
znamy spod masek samochodów. Zarówno jedne, jak i drugie
mają taką samą zasadę działania, ale różnią się filozofią
budowy i późniejszym serwisowaniem. Przykładowo, w
przypadku silników okrętowych nie funkcjonuje pojęcie takie
jak wymiana bloku. Nie ma bowiem możliwości
wymontowania całego silnika ze statku i wysłania go do
specjalistycznego serwisu. Wyjściem z powyższej sytuacji
okazały się tzw. powerpacki, czyli grupy układów
22 zintegrowane w szybkowymienne moduły. Dzięki temu istnieje

możliwość wymiany chociażby pojedynczych cylindrów
bezpośrednio na pokładzie statku. Specyficzną cechą
tego typu silników są również okna serwisowe w bocznych
częściach bloku, które zapewniają łatwy dostęp do wału
korbowego. W motoryzacji jest to coś zupełnie
niespotykanego. Nieco inaczej sprawa wygląda w
przypadku diesli napędzających kompresory i agregaty
prądotwórcze znajdujące się na pokładzie statku. Owe
silniki są bowiem bardzo podobne do tych, jakie stosuje
się w samochodach ciężarowych. Właściwie jedyną
istotną różnicą jest tutaj regulacja obrotów. Wiadomo, że
w pojeździe obroty silnika muszą płynnie zmieniać się w
zależności od obciążenia. Co prawda, obciążenie
agregatu prądotwórczego na statku także ulega zmianie,
w zależności od zapotrzebowania na energię elektryczną,
ale mimo to regulator odśrodkowy utrzymuje obroty na
stałym poziomie. Natomiast wtryskiwacze i pompa
wtryskowa są w obu przypadkach takie same.
Z kolei w dieslach odpowiedzialnych za napędzanie

statków stosuje się wtryskiwacze i pompy wtryskowe o
zupełnie innej budowie niż te, które znamy z motoryzacji.
Warto także dodać, że w przypadku silników mających
więcej niż 12 cylindrów każdy cylinder, zgodnie z zasadą
budowy modułowej, ma własną pompę wtryskową. W
mniejszych silnikach montuje się z kolei jedną pompę, w
której liczba sekcji odpowiada liczbie cylindrów (czyli przy
12-stu cylindrach konieczna jest dwunastosekcyjna, a tym
samym największa z możliwych pompa wtryskowa). Ze
względu na pożądaną niezawodność w silnikach
okrętowych stosowane są mechaniczne rzędowe pompy
wtryskowe, bez udziału elektroniki. Jednak nawet tak
trwałe podzespoły potrafią czasami zawieść. Ich
najbardziej powtarzalną usterką jest zużycie par
precyzyjnych, czyli elementów tłoczących, które
wytwarzają ciśnienie paliwa, a później przewodem
przekazują to paliwo do wtryskiwaczy. Wstępna diagnoza
pomp wtryskowych odbywa się na pokładzie w oparciu o
wywiad i obserwację ich pracy. Istotną pomoc stanowią
także prowadzone na bieżąco raporty o pracy napędu
statku – załoga odpowiedzialna za mobilność jednostki
pływającej ma listy kontrolne, które musi skrupulatnie
wypełniać. Kluczowe parametry monitorowane są przez
liczne czujniki ciśnienia, temperatury, oporności itd.
Generalnie, pomiarowi podlega wszystko, co da się
zmierzyć i jednocześnie ma znaczenie dla prawidłowej
pracy silnika. Wyniki takich pomiarów są następnie
wyświetlane na pulpitach kontrolnych w maszynowni, co
umożliwia ich stały podgląd. Dzięki temu niedomaganie
podzespołów takich jak pompa wtryskowa można z
powodzeniem zdiagnozować już na pokładzie statku. Gdy
jej funkcjonowanie wskazuje na usterkę, pompa zostaje
wymontowana i trafia do specjalistycznego warsztatu,
gdzie poddawana jest szczegółowej inspekcji na

stanowisku probierczym, a następnie profesjonalnej naprawie.
Jednym z serwisów, który oferuje takie usługi jest Bosch Diesel
Centrum Transbud Nowa Huta. Głównym profilem działalności
przedsiębiorstwa jest co prawda szeroko pojęte serwisowanie
wysokoprężnych silników napędzających samochody, ale dzięki
posiadaniu autoryzacji Boscha, doskonałemu obeznaniu w
jednostkach Diesla wszelkiej maści, długoletniemu doświadczeniu
i wykwalifikowanej, otwartej na nowe wyzwania kadrze firma
podejmuje się również diagnostyki i napraw pomp wtryskowych
marki Bosch pochodzących z silników okrętowych. Krakowski
serwis może się pochwalić między innymi przywróceniem do pełnej
sprawności pomp z silników MAN Marine Diesel, które napędzają
statki wycieczkowe pływające po paryskiej Sekwanie. Poza tym
dokonywano tutaj napraw dwunastosekcyjnych pomp
dostarczonych przez stocznie z Gdańska i Gdyni. Specjaliści z
Bosch Diesel Centrum Transbud Nowa Huta świetnie sobie z tym
poradzili, co jest wynikiem zarówno wiedzy i kompetencji, jak i
dostępu do oryginalnych części zamiennych, których zapasem
dysponuje firma Bosch. Magazyny z owymi częściami znajdują się
praktycznie na całym świecie. Zgodnie ze standardową procedurą
firma z Krakowa w pierwszej kolejności sprawdza dostępność
potrzebnych na daną chwilę części w jednym magazynie polskim i
w trzech magazynach niemieckich. Jeżeli okaże się, że w żadnym z
nich nie ma poszukiwanych elementów, to wtedy wysyłany jest email do biura w Warszawie, które następnie rozpoczyna
poszukiwania w magazynach Boscha mieszczących się w bardziej
odległych miejscach (Azja, Ameryka Północna i Południowa). Gdy
niezbędne części uda się w końcu zlokalizować, zostają one
zamówione i wysłane do Krakowa. Jak więc widać przynależność
serwisu do sieci Bosch procentuje na wielu płaszczyznach i daje
możliwość podejmowania się naprawdę nietypowych napraw,
których realizacja przynosi wiele satysfakcji i przyczynia się do
budowy renomy.
k
dk

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

Sprawdzenie
wtryskiwaczy
do zapłaty

39,00zł/szt.

Oferta tylko dla warsztatów

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

Całoroczna
obsługa
samochodu
do zapłaty

55,00 zł

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

Dodaj kupon
rabatowy swojej
firmy już za

29 PLN
netto miesięcznie
(przy płatności rocznej)

www.promocje.kdk.pl

PORADNIK

Silent tire, czyli opony

z warstwą wygłuszającą

Podczas jazdy do kabiny auta dociera szereg dźwięków pochodzących z różnych źródeł. Na część
z nich nie mamy żadnego wpływu, ale są też takie, które można spróbować ograniczyć. Do tej
drugiej grupy należą z pewnością dźwięki generowane przez ogumienie. Sposobem na ich
zredukowanie jest nie tylko optymalizacja składu mieszanki gumowej i kształtu bloków bieżnika,
ale także umieszczona wewnątrz opony warstwa wygłuszająca.

Zdjęcie: Pirelli

każdych warunkach.
Jak już wcześniej zasygnalizowano, „ciche opony” nie są
domeną jakiegoś jednego, konkretnego producenta ogumienia.
Takie produkty mają obecnie w ofercie różne firmy, ale warto mieć
na uwadze, że każda z nich stosuje w odniesieniu do technologii
wyciszenia własną nazwę. Przykładowo, w przypadku
Continentala nosi ona nazwę ContiSilent, natomiast Pirelli określa
ją jako PNCS, co stanowi skrót od Pirelli Noise Cancelling System. I
nie jest to tylko chwyt marketingowy, ponieważ zastosowana
warstwa wygłuszająca rzeczywiście spełnia swoją rolę. Za przykład
niech posłuży opona Pirelli P Zero w rozmiarze 245/45 R19. W
wersji bez wygłuszenia generuje ona hałas na poziomie 72
decybeli, natomiast zastosowanie materiału wygłuszającego
pozwala obniżyć tą wartość do 69 decybeli. Redukcja hałasu o 3
decybele z pozoru może się wydawać nieistotna, ale w
rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Ludzkie ucho odbiera ją
bowiem jako dwukrotne obniżenie natężenia dźwięku. Nie ma
więc wątpliwości, że wygłuszenie ogumienia sprawdza się i
jak najbardziej ma sens. Póki co z zalet takiego rozwiązania
mogą korzystać jednak tylko ci, którzy użytkują opony w
dużych rozmiarach. Z racji swojej natury charakteryzują się
one wyższymi oporami toczenia, a tym samym generują w
czasie jazdy większy hałas. Dlatego to właśnie w nich stosuje
się najczęściej dodatkową warstwę wygłuszającą.
Dziękujemy firmie Harp z Krakowa za pomoc przy realizacji tekstu.
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Naukowe badania jednoznacznie potwierdzają, że
hałas jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Warto więc
ograniczać go wszędzie, gdzie tylko się da. Dotyczy to
także jazdy autem, którego kabina nie jest przecież
hermetyczną, odizolowaną od świata zewnętrznego
kapsułą, a tym samym w trakcie podróży docierają do niej
różne dźwięki generowane zarówno przez otoczenie, jak i
przez będący w ruchu pojazd. Jednym z takich właśnie
dźwięków jest szum opon toczących się po nawierzchni.
Producenci ogumienia postanowili w końcu coś z tym
zrobić i wprowadzili do swoich ofert opony z
wygłuszeniem, które charakteryzują się obecnością
dodatkowego elementu w postaci warstwy pianki
poliuretanowej przymocowanej do wewnętrznej
powierzchni bieżnika. Ma ona za zadanie nie tylko
pochłaniać dźwięki toczenia opony, ale także zapobiegać
przenoszeniu wibracji na nadwozie, co w ostatecznym
rozrachunku przyczynia się do ograniczenia uciążliwego
hałasu w kabinie samochodu. Bardzo istotne jest to, że
zastosowane udoskonalenie zachowuje swój pierwotny
kształt bez względu na temperaturę i nie ma negatywnego
wpływu na użytkowe właściwości ogumienia, takie jak
prowadzenie, hamowanie czy osiągi na mokrej
nawierzchni. Wszystkie parametry trakcyjne opony z
wygłuszeniem są takie same jak w przypadku
analogicznej opony bez wygłuszenia, dzięki czemu
zapewnia ona identyczny poziom bezpieczeństwa w
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Zdjęcia źródłowe: Macrovector /Freepik,
Stefan Rodriguez /unsplash; kolaż: studio.kdk.pl

Punkty karne = droższe OC

Rząd idąc za ciosem, reguluje coraz więcej przepisów drogowych. Zaostrzenie wielu zasad ma za
zadanie zniwelować liczbę wykroczeń i wypadków na drogach. Tym razem na tapetę wzięto punkty
karne i OC. Od kiedy wchodzą nowe regulacje, i co one oznaczają dla kierowców?
Maciej Nowacki LEXNONSTOP

Jeśli w systemie widnieje informacja, że dostałeś mandat wraz z
punktami karnymi, to czeka Cię wyższa składka.
Na nieszczęście kierowców towarzystwa ubezpieczeniowe
zyskają dostęp również do poprzednio otrzymanych punktów
karnych.

Wykroczenia sprzed 2 lat
Z dostępem do historii wykroczeń wiąże się jeszcze jedna
znacząca zmiana. Mowa o wydłużeniu terminu usunięcia danych o
Od kiedy zmiany wejdą w życie?
wykroczeniach z bazy CEK – z roku do dwóch lat. Dwuletni termin
Do uchwalenia nowelizacji
jest naliczany dopiero od
doszło jeszcze na początku
momentu uregulowania grzywny
grudnia zeszłego roku. Natomiast Certyfikowany Rzeczoznawca Samochodowy za naruszenie przepisów ruchu
www.rzkrakow.pl, tel. 600 318 039, e-mail: biuro@rzkrakow.pl
dopiero 17 czerwca 2022 roku
drogowego. Jeśli kierowca nie
---- konsultacje, opinie i eksper tyzy techniczne pojazdów,
ubezpieczyciele będą mieli
u r e g u l u j e g r z y w n y, t o
również zabytkowych
wycena war tości r ynkowej pojazdów (również dla UC i WK)
dostęp do informacji na temat ---ubezpieczyciele mogą
---- profesjonalna pomoc przy zakupie pojazdu używanego
punktów karnych. Od tego ---- wer yfikacja numeru VIN pojazdów
zobaczyć przewinienia
---- weryfikacja jakości napraw pojazdów
m o m e n t u i n f o r m a c j e o ---- kosztor ysowanie napraw pojazdów
nawet wykraczające poza
---- opinia zmian w specyfikacji technicznej
naruszeniach będą brane pod
ostatnie dwa lata.
pojazdów (również dla WK i Stacji Diagnostycznych)
uwagę przy wyliczaniu polisy.
Choć towarzystwa
ubezpieczeniowe zyskają dostęp do informacji o
Wyższa składka OC
wykroczeniach kierowców dopiero w czerwcu, to już teraz
Z nowych przepisów jednoznacznie wynika, że od 17
należy się mieć na baczności. Jeśli złamiemy przepisy ruchu
czerwca 2022 ubezpieczyciele uzyskają dostęp do
drogowego w najbliższym czasie, to ubezpieczyciel - w
informacji na temat wykroczeń kierowców. Dzięki takim
czerwcu - pozna całą ich historię, w tym posiadane punkty
wiadomościom ubezpieczyciel będzie mógł ocenić ryzyko
27
karne i mandaty, co może wiązać się z wyższą składką OC.
przy sprzedaży nowych polis OC i AC. Co się z tym wiąże?
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Wyższe OC za punkty karne – prawo
2 grudnia ubiegłego roku pojawiła się nowelizacja
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw. Regulacje dają zakładom ubezpieczeń możliwość
pobierania danych o naruszeniach przepisów drogowych.
Na razie takie informacje pobierane będą z systemu
informatycznego UFG, a po pewnym czasie
ubezpieczalnie mają czerpać informacje z centralnej
ewidencji kierowców.
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Motociekawostki
z przeszłości
Który samochód z epoki PRL-u był szczególnie wrażliwy na zbyt duże obciążenie bagażnika? Co kryło
się pod nazwą DIRAVI? Jaki pomysł na poprawę trakcji w zimie miał niegdyś Chevrolet? Odpowiedzi
między innymi na takie pytania można znaleźć w kolejnym artykule prezentującym interesujące,
a przy okazji mało znane fakty z historii motoryzacji.
Tekst: Mariusz Barański, Zdjęcia: BMW AG, Nissan, Saleen Automotive Inc., SEAT S.A.

Każdy z obecnie oferowanych modeli Rolls-Royce’a dostępny
jest wyłącznie z silnikiem V12. Wydaje się to naturalne, ponieważ
ze względu na aksamitne brzmienie, fenomenalną kulturę pracy,
ogromny zapas mocy oraz niezrównany poziom prestiżu takie
jednostki idealnie pasują do majestatycznych, ultraluksusowych
samochodów najwyższej klasy. Warto jednak zdawać sobie
sprawę, że kiedyś Rolls-Royce z „V-dwunastką” pod maską nie był
wcale czymś oczywistym. Przez długi czas taką jednostkę
napędową posiadał bowiem tylko jeden model elitarnej brytyjskiej
marki. Mowa tutaj o Phantomie III z lat 1936-1939. Następny RollsRoyce z silnikiem V12, czyli Silver Seraph, pojawił się dopiero w
1998 roku. Od tego momentu dwunastocylindrowe jednostki na
stałe zagościły w samochodach z figurką „Spirit of Ecstasy” na
przedzie. Wyjątek stanowił jedynie model Corniche V z lat 20002002, który został wyposażony w silnik V8.
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Wartburg 353, mający premierę w 1966 roku, jest jednym z
najlepiej rozpoznawalnych przedstawicieli motoryzacji dawnego
NRD. W czasach swojej świetności samochód wyróżniał się
całkiem nowocześnie stylizowanym nadwoziem, obszernym
wnętrzem, niezależnym zawieszeniem wszystkich kół oraz
przednim napędem. Nawet jego dwusuwowy silnik nie był wtedy
postrzegany jako przestarzały, a co więcej pozytywnie zaskakiwał
zupełnie przyzwoitą dynamiką. Za aktualnymi trendami nie
nadążała natomiast ramowa konstrukcja auta. Ciekawostkę
stanowił fakt, że rama nośna, na której osadzono karoserię
kończyła się przed tylnymi kołami, przez co podłoga bagażnika nie
miała podparcia. Dlatego w wyniku nadmiernego obciążenia kufra
Wartburg 353 po prostu się przełamywał. Dotyczyło to zarówno
odmiany sedan, jak i kombi (Tourist). W przypadku pick-up’a
(Trans) takie zjawisko występowało rzadziej, ponieważ ciężki
ładunek można było umieścić w przedniej części skrzyni
ładunkowej, czyli tam, gdzie jeszcze była rama.

W grudniu 1975 roku SEAT zaprezentował niewielkie
coupé o nazwie 1200 Sport. Hiszpańska firma ściśle
współpracowała wówczas z FIAT-em i niemal wszystkie
oferowane przez nią modele były po prostu licencyjnymi
wersjami aut z Turynu. 1200 Sport to jeden z nielicznych
wyjątków. Jego nadwozie i wnętrze zostało bowiem
28 opracowane w oparciu o prototyp stworzony pierwotnie dla

NSU, które w międzyczasie musiało zmienić swoje plany.
Projekt samochodu został wtedy przejęty przez markę
SEAT, a następnie przeszedł odpowiednie modyfikacje
mające na celu dostosowanie go do przednionapędowej
platformy SEAT-a 127 i silnika SEAT-a 124. W taki właśnie
sposób powstał SEAT 1200 Sport. Z racji czarnego pasa
przedniego auto stało się powszechnie znane jako
„Bocanegra”, co w naszym języku znaczy „Czarne usta”.
„Direction ŕ rapzpel asservi”, w skrócie DIRAVI, to
nowatorski układ wspomagania kierownicy, który w 1970
roku został wprowadzony przez Citroëna. Jego
innowacyjność polegała na tym, że dostosowywał siłę
wspomagania do prędkości jazdy. Podczas manewrów
parkingowych owa siła była największa, natomiast wraz
ze wzrostem szybkości ulegała stopniowemu zmniejszeniu. Oprócz tego DIRAVI zapewniało samoczynny powrót
kierownicy do pozycji środkowej po wypuszczeniu wieńca
z rąk. Sterowanie całym układem odbywało się w sposób
hydrauliczny, a potrzebne ciśnienie wytwarzała ta sama
pompa, która odpowiadała za funkcjonowanie
hydropneumatycznego zawieszenia i hamulców. DIRAVI
montowano w Citroënach SM, CX i XM (wczesne
egzemplarze z silnikiem V6) oraz w Maserati Quattroporte
II i Khamsin (w latach 1968-1975 włoska marka należała
bowiem do Citroëna).
W 1988 roku na japońskim rynku zadebiutował
Nissan Cima (Y31) - duży, luksusowy sedan, wyróżniający
się między innymi bardzo bogatym wyposażeniem.
Jednym z jego najciekawszych elementów były
wycieraczki lusterek bocznych montowane opcjonalnie w
początkowym okresie produkcji auta. Posiadały one
oczywiście napęd elektryczny, poruszały się w płaszczyźnie góra-dół i miały za zadanie usuwać ze zwierciadeł
skondensowaną parę wodną oraz krople deszczu. Takie
udogodnienie oferowano jednak tylko przez rok - Nissan
stwierdził bowiem, że lepszym rozwiązaniem będą
podgrzewane lusterka. W rezultacie wycieraczki lusterek
bocznych, stosowane przez japońską markę także w
modelu Leopard (F30), przeszły do historii.

Saleen S7 to bez wątpienia jeden z najwspanialszych
supersamochodów ze Stanów Zjednoczonych.
Zaprezentowane w 2000 roku auto posiadało nadwozie
wykonane w całości z włókna węglowego oraz centralnie
umieszczony, 7-litrowy silnik V8, rozwijający w pierwotnej
postaci 550 KM. Potężna jednostka napędowa w
połączeniu ze stosunkową niską masą własną pojazdu
(1250 kg) pozwalała przyspieszać od 0 do 100 km/h w 3,5
sekundy i rozpędzać się maksymalnie do 346 km/h.
Saleen S7 imponował także zdolnością „przysysania się”
do podłoża. Na podstawie badań przeprowadzonych w
Nissan Cima (Y31) - w początkowym okresie produkcji jego
opcjonalne wyposażenie obejmowało między innymi
wycieraczki lusterek bocznych

przekształcić w pojazd kempingowy dla dwóch osób. Później tego
typu zabudowy oferowano także do Saabów 900 I, 900 II, 9000, 9-3
I oraz do Fordów Sierra i Scorpio. Opracowano również model
przeznaczony specjalnie do pick-up’ów. Niestety, sukcesywnie
spadający popyt sprawił, że w 2006 roku wytwarzanie Toppoli
zostało zakończone.
Pod koniec lat 60. Chevrolet wpadł na pomysł, jak poprawić
trakcję samochodu w zimowych warunkach. Rozwiązaniem miały
być „łańcuchy w płynie” stosowane na napędowe, czyli w
ówczesnych realiach tylne koła (Citation, czyli pierwszy
Rolls-Royce Silver Seraph - wraz z nim arystokratyczna
brytyjska marka powróciła
po wielu latach do silników V12

SEAT 1200 Sport - ze względu na
charakterystyczny pas przedni nosił
przydomek „Bocanegra”, czyli „Czarne usta”

Saleen S7 - przy prędkościach
przekraczających 257,5 km/h generował tak dużą
siłę docisku, że teoretycznie mógłby jechać po suficie

tunelu aerodynamicznym twórcy samochodu twierdzili
bowiem, że powyżej prędkości 257,5 km/h wytwarza on
siłę docisku o tak dużej wartości, że w teorii mógłby z
łatwością jechać do góry kołami. Odpowiadać za to miały
płaska płyta podłogowa oraz przedni i tylny dyfuzor.
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W 1982 roku szwedzka firma EMICO rozpoczęła
produkcję nadbudówek kempingowych o nazwie Toppola,
które przeznaczone były do Saaba 99 w odmianach trzy- i
pięciodrzwiowej. Aby przemienić samochód w kampera
wystarczyło zdemontować tylną klapę i umieścić
zabudowę w bagażniku, opierając jej wysuniętą do przodu
i wyposażoną we wsporniki część o dach. Zamocowanie
ważącego około 115 kg „domku” zajmowało maksymalnie
30 minut. Co ważne, cała operacja była łatwo odwracalna.
Dzięki temu samochód przez cały czas pozostawał w pełni
funkcjonalny, a w razie potrzeby pozwalał się

przednionapędowy model Chevroleta, wszedł do produkcji dopiero
w 1979 roku). Nad każdym z nich opcjonalnie montowano
pojemnik, w którym znajdował się ciekły polimer mający zwiększać
przyczepność na śliskiej nawierzchni. Po naciśnięciu
odpowiedniego przycisku na desce rozdzielczej substancja
uwalniała się i pokrywała opony tworząc na nich lepką
powłokę. Dzięki temu samochód mógł bez większego
problemu ruszać z miejsca zarówno na śniegu, jak i na lodzie przynajmniej tak twierdził Chevrolet. Klienci nie podzielali
jednak optymizmu producenta i w efekcie „łańcuchy w płynie”
nie cieszyły się zbytnią popularnością. Małe zainteresowanie
sprawiło, że taka opcję oferowano tylko w roku modelowym
1969. Można ją było zamówić do wszystkich osobowych
Chevroletów oprócz odmian kombi i pick-up’a El Camino.
Mimo tak szerokiej dostępności na „łańcuchy w płynie”
zdecydowało się zaledwie około 2600 klientów.
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FELIETON I Historie warsztatowe

Bezkluczykowy dostêp
mo¿e spowodowaæ
amnezjê
S¹ przedmioty i funkcje które doskonale u³atwiaj¹ codzienne ¿ycie. Niektóre dzia³aj¹ tak znakomicie,
¿e jak nagle przestaj¹, to cz³owiek nie wie jak sobie poradziæ.
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Praca przy odbieraniu telefonów w warsztacie samochodowym jest – oczywiœcie zachowuj¹c wszelkie proporcje – jak
praca na ostrym dy¿urze. Czêsto dzwoni¹ osoby, które napotka³y
na problem bêd¹cy, w ich mniemaniu, ¿yciow¹ tragedi¹, która
wymaga natychmiastowego rozwi¹zania.
- Dzieñ dobry, serwis samochodowy...
- Nie mogê dostaæ siê do samochodu – us³ysza³em po drugiej
stronie mocno podenerwowany kobiecy g³os. Jedno jest pewne,
serce ma zdrowe, bo w innym przypadku, przy takim ciœnieniu, nie
dzwoni³aby do serwisu, a po karetkê.
Zapowiada siê nieŸle. Nie doœæ, ¿e nie pozwoli³a skoñczyæ mi
zdania, to jeszcze nie pokusi³a siê o ¿adne "dzieñ dobry".
Zachowujê siê zatem najbardziej intuicyjnie jak tylko potrafiê, czyli
milczê, bo przecie¿ nie by³o ¿adnego pytania.
- S³ysza³ pan? Nie mogê otworzyæ samochodu... dlaczego pan
nic nie mówi?
- Wspó³czuje – tyle powiedzia³em i ponownie zamilk³em, bo co
innego mog³em.
Tymczasem po drugiej stronie pojawi³y siê dŸwiêki, jakby
lokomotywa parowa szykowa³a siê do natychmiastowego
startu w prêdkoœæ naddŸwiêkow¹. Zacz¹³em przygotowywaæ
siê na werbalny wybuch agresji, tymczasem us³ysza³em.
- Dzwoniê z proœb¹ o pomoc. Mogê na ni¹ liczyæ?
Co za zwrot akcji. Mi³o.
- Oczywiœcie. Jak dotychczas otwiera³a pani samochód?
- Podchodzi³am do baga¿nika, rusza³am nog¹, a on siê
otwiera³. Tak samo z drzwiami. £apa³am za klamkê i
wsiada³am do samochodu. Teraz nie mogê.
- Mo¿e pani wzi¹æ do rêki kluczyk od samochodu?
30
Kiedy to powiedzia³em, po drugiej stronie nast¹pi³a

konsternacja, jakbym spyta³ siê o to czy ma na sobie
czarn¹ koronkow¹ bieliznê lub coœ równie niestosownego.
Taka atmosfera trwa³a przez chwilê, a nastêpnie
us³ysza³em „spróbujê” i odg³osy jakby ekipa
poszukiwawcza próbowa³a w piwnicy znaleŸæ konkretny
typ œrubki, który wiadomo ¿e tam powinien siê znajdowaæ,
jednak nikt nie wiedzia³ na której pó³ce. Poœród wszelkiego
rodzaju oznak zniecierpliwienia da³o siê równie¿ s³yszeæ –
wypowiadane pod nosem – przekleñstwa. Atakiem
szczytowym okaza³o siê wysypanie ca³ej zawartoœci
torebki, po czym us³ysza³em „mam” wypowiedziane z
wyraŸnym uczuciem ulgi.
- Proszê nacisn¹æ na pilocie przycisk z symbolem
otwartej k³ódki.
Kolejna chwila wyczekiwania i...
- Nic siê nie dzieje – us³ysza³em g³os w s³uchawce.
Có¿, trzeba spróbowaæ innego rozwi¹zania.
- Ma pani drugi kluczyk?
Chwila zawahania, jakby musia³a przetrawiæ moje
pytanie.
- Tak, w domu.
- Mo¿e pani po niego podejœæ?
Kolejne zawahanie, jakby wa¿y³a w myœlach
op³acalnoœæ odbycia drogi do domu i rozpatrywa³a jak¹œ
alternatywê, której nie by³em w stanie sobie wyobraziæ.
- Tak, tylko chwilê to potrwa – odezwa³a siê po chwili.
- Nie ma sprawy, mamy czas – rzek³em, bo co innego
mia³em zrobiæ. Opcjonalnie mog³em powiedzieæ, ¿eby
zadzwoni³a jak wróci z kluczykiem, ale w jej obecnym
stanie podenerwowania nie wydawa³o mi siê to w³aœciw¹

Zdjêcia Ÿród³owe: Volvo Car, Freepik; kola¿: studio.kdk.pl

Robert Lorenc

salonu pojawia³o siê jej krótkie „nie tutaj". Kolejna próba, trochê z
boku i znów „nie tutaj”. Nastêpna "nie tutaj", po chwili "nie tutaj". Tak
samo brzmia³o poszukiwanie przez pani¹ kluczyków. W pewnym
momencie tak siê ws³ucha³em w jej g³os, ¿e nawet spanikowa³em,
¿e zahipnotyzuje mnie przez telefon. Trzeba by³o siê odci¹æ,
przynajmniej na chwilê.
Nie wiem ile trwa³y poszukiwania, ale w pewnym momencie
roznios³o siê donoœne „taaak!". A¿ siê wystraszy³em. Chwila wyczekiwania i us³ysza³em, zadowolony z siebie, jej g³os w s³uchawce.
- Mam je. Co dalej?
- Proszê wróciæ do samochodu.
Kiedy pani wyruszy³a w drogê powrotn¹ zauwa¿y³em, ¿e drzwi
które oddzielaj¹ mnie od reszty œwiata uchyli³y siê i zobaczy³em w
nich g³owê kierownika. Kiedy upewni³ siê, ¿e rozmawiam przez
telefon, a nie serfujê po facebooku, czy te¿ instagramie, czyli
miejscach bêd¹cych pierwszym Ÿród³em informacji, rzek³ tylko
"myœla³em ¿e zawiesi³ siê nam telefon" i wycofa³ siê zamykaj¹c za
sob¹ drzwi.
Mam wra¿enie, ¿e pani droga powrotna do auta trwa³a
zdecydowanie krócej. Jakby wczeœniej sz³a wolniej, zastanawiaj¹c
siê gdzie w domu mog¹ byæ zapasowe kluczyki, a teraz z nadziej¹
„po³yka³a" kolejne metry w kierunku samochodu. Po dotarciu do
niego zrobi³a siê bardzo samodzielna i nawet nie czeka³a na moje
instrukcje, o czym œwiadczy³o s³yszalne klikniêcie otwieranych
drzwi auta. Na potwierdzenie moich domys³ów us³ysza³em w
s³uchawce, pe³en ulgi g³os pani.
- Otwar³ siê.
- Super. Proszê nie zapomnieæ zmieniæ baterii w kluczykach.
- Dziêkujê – powiedzia³a i roz³¹czy³a siê, aby móc cieszyæ siê z
dalszej czêœci dnia.
Kolejna udana naprawa telefoniczna. Kolejny zadowolony
klient. Mo¿e powinienem pójœæ do szefa po nagrodê? W koñcu po
nieca³ych trzech kwadransach uda³o siê bezp³atnie wykonaæ us³ugê, z któr¹ nasi serwisanci d³u¿ej by siê borykali, a i pewnie trzeba
by za ni¹ wystawiæ fakturê. Szef z pewnoœci¹ by³by dumny ze mnie i
doceni³ mój wk³ad w budowanie wizerunku firmy. Bo przecie¿ nie
finansów. Ja nie jestem od tego i zupe³nie nie interesuje mnie sk¹d
pochodz¹ pieni¹dze na moj¹ wyp³atê. Inna sprawa, ¿e nawet nie
wiedzia³em czy dzwoni¹ca pani by³a kiedykolwiek w naszym
serwisie, czy tylko zadzwoni³a na pierwszy numer, który znalaz³a.
Nie by³o czasu, aby dalej puœciæ wodze fantazji, bo ponownie
zadzwoni³ telefon.
- Dzieñ dobry, serwis samochodowy...
k
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decyzj¹. To tak jakby chcieæ, aby kot aportowa³, nie skaka³
po choince, czy te¿ cokolwiek mu kazaæ, a potem siê
dziwiæ, ¿e zamiast do kuwety zacz¹³ za³atwiaæ swoje
¿yciowe potrzeby do twoich butów, przy okazji patrz¹c siê
na ciebie z pogard¹.
Czekaj¹c a¿ pani dotrze do domu przypomnia³a mi
siê pewna historia. Stojê w kolejce na stacji benzynowej, a
przede mn¹ kobieta (có¿, tak wysz³o, nic nie poradzê),
która chce zap³aciæ za zatankowane przez siebie paliwo.
Nadchodzi jej kolej, wiêc mówi:
- Za paliwo z szóstki.
- Ale z szóstki nikt nie tankowa³ – odzywa siê prawie
przepraszaj¹co osoba z obs³ugi.
- No za to BMW – pani w ogóle niezdziwiona
odpowiada.
- Przepraszam, ale przy ¿adnym dystrybutorze nie
stoi BMW.
- No za tego bia³ego – i mówi¹c to pani pokaza³a rêk¹
samochód.
- Za Nissana z czwórki?
- Tak, za tego.
I w taki oto sposób uda³o siê dojœæ do dwustronnego
porozumienia. Sam nie wiem dlaczego przypomnia³a mi
siê ta historia, bo nadu¿yciem, nawet mglistym, by³aby
próba sparowania tej osoby z kobiet¹, która w³aœnie
pod¹¿a³a do domu po rezerwowy kluczyk do auta. Bo ona
ca³y czas sz³a, a ja po raz kolejny s³ysza³em w s³uchawce
sygna³ po³¹czenia oczekuj¹cego. Przesta³em ju¿ liczyæ,
który to, ale z pewnoœci¹ parê osób dotychczas próbowa³o
siê dodzwoniæ. Widaæ blisko nie mia³a, a regularny stukot
butów sugerowa³, ¿e wczeœniej nie wybiera³a siê na
jogging. Z braku innego zajêcia zacz¹³em przys³uchiwaæ
siê t³u naszego po³¹czenia. Nie mam pojêcia gdzie
mieszka³a, ale dowiedzia³em siê ile ma zamków w
drzwiach, jak nazywa siê jej pies (chyba ¿e koty zaczê³y
szczekaæ) i ¿e nie œci¹gnê³a butów po wejœciu do
mieszkania. Chyba prze³¹czy³a telefon na g³oœnik, bo
zmieni³a siê jakoœæ po³¹czenia, a ja zacz¹³em wyraŸniej
s³yszeæ ró¿nego rodzaju odg³osy. W tym dosyæ wyraŸne
próby poszukiwania kluczyka. Brzmia³o to tak, jakby m¹¿
przyszed³ do domu z wymarzonym przez niego
elementem wyposa¿enia, który w ogóle nie podoba³ siê
¿onie i na próbê umieszczenia go w centralnym miejscu
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CZAS WOLNY

Agnieszka Jeż
Dziewczyna z Woli

PREMIERA: 23.03.2022

Wydawnictwo: Filia
Jak żyć w świecie, w którym przestają obowiązywać dotychczasowe prawa?
W wakacje trzydziestego dziewiątego roku na słonecznej, nadświdrzańskiej plaży Basia
poznaje Zygmunta. Ma nadzieję, że ta znajomość przerodzi się w piękną miłość. Jednak
kilka tygodni później wybucha wojna, która przekreśla wszystkie plany.
Warszawa staje w ogniu, budynki obracają się w gruzy, place i skwery zamieniają się w
cmentarze. Ludzie głodują, modlą się i walczą. Wkrótce los ponownie postawi Zygmunta na
drodze Barbary. To spotkanie odmieni jej życie w niespodziewany sposób. Basia zacznie
działać w konspiracji i sama będzie wymierzać sprawiedliwość wrogom.
Czy jednak można kogoś zabić, nie zabijając w sobie człowieka?
KSIĄŻKA

Ruth Ware
Jedno po drugim

PREMIERA: 23.03.2022

Wydawnictwo: Czwarta strona
Pobyt w luksusowym, rustykalnym domku narciarskim we francuskich Alpach wydaje się
przyjemnością. Chyba że bierzesz właśnie udział w wyjeździe służbowym, a każdy z ośmiu
współpracowników ma coś do zyskania, coś do stracenia i coś do ukrycia.
Kiedy współzałożyciel modnego londyńskiego startupu technologicznego organizuje wyjazd
dla zespołu w góry, wszystko wydaje się dobrze zaplanowane. Schody zaczynają się, kiedy
na stole pojawia się pewna oferta. Stawka jest wysoka – w grę wchodzą miliardy. Zdania w
zespole są podzielone, a napięcie sięga zenitu. Burza szalejąca wewnątrz chaty nie może
się jednak równać z tą na zewnątrz. Niszczycielska lawina odcina domek od świata
zewnętrznego. Co gorsza, jedna z osób nie zdążyła wrócić ze zbocza, gdy uderzyła lawina…
Mijają kolejne godziny, ratunek nie nadchodzi, za to narasta panika. W domku robi się coraz
zimniej, a grupa nieustannie maleje. Gasną kolejne istnienia. Jedno po drugim.

KSIĄŻKA

"Klimatyczny kryminał w stylu Agathy Christie, ale też pełnokrwisty thriller psychologiczny ze
sporą dawką akcji. Książka, dla której warto zarwać noc". - Anna Kańtoch

Kimberly Belle
Mój kochany mąż

PREMIERA: 23.03.2022

Wydawnictwo: Filia, Tłumaczenie: Klaudia Wyrwińska
Wszyscy dowiedzą się, czego nie mówi jej mąż…
Jade i Cam Lasky są szczęśliwym małżeństwem. Mają dwójkę dzieci oraz prosperujący
biznes w branży restauratorskiej. Jednak ich świat wywraca się do góry nogami, gdy Jade
zastaje w domu zamaskowanego napastnika. Gdy Cam walczy, by zebrać pieniądze na
okup, Jade zaczyna się zastanawiać jakie jeszcze sekrety ukrywa przed nią mąż.
Cam może być dobrym ojcem, znanym szefem kuchni oraz idealnym mężem, ale ma też
drugą stronę. I to właśnie przez to jego rodzina znajduje się w niebezpieczeństwie.
Napastnik obserwował ich, a teraz zamierza upublicznić ich rodzinne sekrety.

KSIĄŻKA

Alex Dahl
Idealna terapeutka

PREMIERA: 13.04.2022

Wydawnictwo: Filia, Tłumaczenie: Adrian Napieralski
Jesteś jej terapeutką. Ona jest twoją klientką. Ale tutaj, w lesie... Nic nie jest takie, jak się
wydaje.
Kristina jest odnoszącą sukcesy terapeutką, która pracuje w centrum Oslo. Z chłodnym
profesjonalizmem, dzięki któremu dotarła na szczyt, pomaga klientom rozwiązywać ich
życiowe problemy.
Ale kiedy jej pacjentka, Leah, znana pisarka, błaga Kristinę, by przyjechała do jej domku w
lesie, równowaga zaczyna się chwiać. Terapeutka niechętnie wyrusza w dzikie ostępy, by
odnaleźć kobietę, która może być w niebezpieczeństwie. Znajduje niedokończony rękopis
Leah, a czytając go, uświadamia sobie, że główna bohaterka jest zatrważająco znajoma...
KSIĄŻKA

CZAS WOLNY

Przekład: Piotr Kuś

Graham Masterton
Ludzie cienia

Bohaterowie "Wirusa" i "Dzieci zapomnianych przez Boga" znowu łączą siły.
Londyńska policja dokonuje makabrycznego odkrycia w starej, opuszczonej
fabryce. Wszystko wskazuje na to, że odbyła się tam uczta kanibali. Wkrótce
dochodzi do serii porwań i zaginięć, a ślady prowadzą do pewnej tajemniczej
grupy wyznawców szerzej nieznanego kultu religijnego. Śledztwo prowadzą
Dżamila Patel i Jerry Pardoe, policyjni specjaliści od nietypowych spraw
kryminalnych związanych z działaniem sił nadprzyrodzonych. Czczony przez
sprawców zbrodni bożek, przedstawiany jako mężczyzna z głową kozła, okaże
się najtrudniejszym przeciwnikiem dwojga policjantów…

Rozbiwszy drzwi
dwuręcznym młotem, Ron
natychmiast poczuł smród
spalonego mięsa.
– Rety – jęknął,
przestępując próg. W
gabinecie unosił się rzadki,
siwy dym, który zakłębił
się, kiedy swoim wejściem
poruszył powietrze. – Ktoś

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

tutaj urządził sobie grilla.
Pomieszczenie było od dawna opuszczone i zdewastowane. Z
sufitu zwisały płyty gipsowe, tam, gdzie woda w rurze musiała
zamarznąć i ją rozsadzić. Na swoich miejscach wciąż stały biurka i
krzesła, nieruszane od dnia, w którym fabryka dywanów Royale
została zamknięta. Na jednym z blatów stał okolicznościowy kubek
diamentowego jubileuszu królowej Elżbiety II, który przypadał w
2012 roku, obok leżały zapomniane okulary, a z wieszaka zwisała
smętnie parka w kolorze khaki.
Swąd przypalonego mięsa był przenikliwy i świeży, tak jakby wciąż
leżało na gorącym grillu.
– To najprawdopodobniej sprawka bezdomnych, nie, brachu? –
odezwał się DuWayne, który wszedł do środka za Ronem,
wymachując długim łomem, używanym do podważania desek
podłogowych. Kilkakrotnie pociągnął nosem. – Hmm, z powodu tego
zapachu zaraz będę głodny. Jeszcze nie jadłem śniadania.
– Może będziesz miał szczęście i okaże się, że coś dla ciebie
zostawili?
Ron podszedł do otwartych drzwi w przeciwległej ścianie. Za nimi
znajdował się długi korytarz z klatką schodową na końcu. Schody
prowadziły na główne piętro fabryki, gdzie Ron wraz z pięcioosobową
ekipą zamierzał rozpocząć prace rozbiórkowe.
Razem z DuWayne’em dotarli do schodów. Na ścianach korytarza
wciąż wisiały oprawione w ramki fotografie, wspomnienie
najlepszych dni fabryki Royale. Klatkę schodową słabo oświetlały
promienie słońca wpadające do budynku przez brudne świetliki. Ron
przechylił się przez poręcz i zawołał:
– Jest tam kto? Jeśli tak, to lepiej stąd spierdalajcie, i to szybko, bo
zamierzamy cały ten budynek rozpieprzyć w drobny mak!
– Właśnie! – wykrzyknął DuWayne i dodał, rapując: – Jeżeli nie
chcecie, żebyśmy was rozpłaszczyli niczym na dywanach wzorki, to
bierzcie dupę w troki!
Ron nie zareagował. Przyzwyczaił się już, że DuWayne przy
każdej okazji rapuje. W taki sposób zamawiał nawet cheeseburgery
w McDonaldzie. Przez chwilę obaj nasłuchiwali, spodziewając się

jakiejś reakcji z dołu, jednak do ich uszu docierał tylko słaby
odgłos, jakby coś skwierczało.
– Dewey, co to za dźwięk twoim zdaniem? Miejmy
nadzieję, że ta buda się nie pali.
– Przecież pożar oszczędziłby nam ciężkiej roboty, nie
uważasz?
– Ale ja nie czuję ognia. Najlepiej zrobimy, jak zejdziemy
na dół i się rozejrzymy. Wolałbym nie mieć problemów z
dzikimi lokatorami. Chyba byłeś na urlopie, kiedy
rozwalaliśmy budynek firmy ubezpieczeniowej na Ludgate,
a gnieździło się tam paru bezdomnych i za nic w świecie nie
chcieli się wynieść. Któryś nawet rozwalił szczękę
biednemu, poczciwemu Biffowi.
Z głośnym stukotem ciężkich butów roboczych zeszli po
schodach. Dwuskrzydłowe drzwi prowadzące do hali
fabrycznej były uchylone zaledwie na kilka centymetrów,
ale to wystarczyło, żeby dym wydostawał się na piętro
biurowe. Zawiasy już dawno zardzewiały, a na podłodze,
tuż za drzwiami, leżała warstwa piasku, ale kiedy DuWayne
naparł na nie ramieniem, zdołał otworzyć je szerzej.
Fabryka była w zasadzie pusta, ponieważ po ogłoszeniu
bankructwa przez Royale wszystkie wielkie maszyny
tkackie sprzedano. Jednak pod ścianą po prawej wciąż
stały metalowe regały, na których układano gotowe
dywany. Na części z nich leżały sterty brudnych koców i
poduszek.
– Mówiłem ci – odezwał się Ron. – Cholerni dzicy
lokatorzy. Cholernie nienawidzę cholernych dzikich
lokatorów. Uważają, że Bóg dał im prawo do włamywania
się, gdzie tylko im się cholernie podoba.
– To chyba stąd napierdala ten smród, brachu –
powiedział DuWayne.
Wskazał róg hali, gdzie znajdowała się ceglana
wnęka, w której zapewne kiedyś mieścił się
kominek albo palenisko. Fabrykę zbudowano w
latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku i
na początku wytwarzano w niej dorożki, a robotnicy
potrzebowali ognia, żeby nadawać pożądane
kształty żelaznym elementom. Palenisko od dawna
pozostawało tylko wspomnieniem i obecnie we
wnęce tkwiły trzy duże wózki z supermarketu,
wypełnione do połowy żarzącym się węglem
drzewnym. Większość dymu ulatniała się
33
przewodem kominowym.

owców
KATALOG
dla kier

FRAGMENT KSIĄŻKI

Zeskanuj kod
i kup książkę

Liczba stron: 344, Wydawnictwo: Rebis

k
dk

CZAS WOLNY

Max Czornyj
Mortalista

PREMIERA: 13.04.2022

Wydawnictwo: Filia
Od śmierci nie można uciec. Nigdzie.
W trakcie sprzątania domu, w którym niedawno natrafiono na zwłoki, zostaje odnaleziona
sieć tuneli. Firma specjalizująca się w porządkowaniu miejsc zbrodni, odnajduje w nich
makabrycznie upozowane ciała dzieci.
Czy lubiany przez wszystkich, emerytowany nauczyciel był seryjnym mordercą? Czy to on
odpowiadał za zaginięcia sprzed lat?
Tymczasem zostaje porwana kolejna osoba. Honoriusz Mond, wyzuty z emocji były
kierownik katedry mortalistyki, jest specjalistą od umierania. Wie, że każda śmierć stanowi
zagadkę, a po świecie chodzą zbrodniarze, którzy nigdy nie odpowiedzą za swoje czyny. Musi
zrobić wszystko, by rozwiązać tę tajemnicę.
Póki nie będzie za późno i śmierć nie sięgnie po kolejną ofiarę.
Nowa seria autora bestsellerowego cyklu o komisarzu z Lublina, Eryku Deryle!

KSIĄŻKA

Michael Lewis
Przeczucie. Opowieść o czasach pandemii

PREMIERA: 13.04.2022

Wydawnictwo: Marginesy, Tłumaczenie: Maria Jaszczurowska

KSIĄŻKA

E-BOOK

Pandemia dotknęła każdego z nas. To horror, który wydarzył się naprawdę.
Gdy z Chin dotarły niepokojące wiadomości o nowym wirusie, naukowcy i lekarze chcieli
działać od razu. Jednak amerykańskie władze upierały się, że nie ma się czym martwić.
Prezydent Trump zachowywał się, jakby nic się nie wydarzyło.
Michael Lewis pokazuje początki pandemii z perspektywy ludzi, których działania były
hamowane na szczeblu centralnym. Czy gdyby zespół niezależnych specjalistów,
nazywanych Wolverines, wcześniej dostał zielone światło do walki z wirusem, epidemia
potoczyłaby się inaczej? Czy gdyby urzędnicy słuchali lekarzy, udałoby się uratować setki
tysięcy ludzi?
Autor wylicza wiele takich przykładów. Pokazuje, że wirus niemocy toczy cały system
administracji. Podkreśla też rolę internetu i mediów społecznościowych. Dla wielu osób
stały się one podstawowym źródłem informacji, ale jednocześnie zamieniły się w narzędzia
do szerzenia fake newsów.
Przeczucie zaskakuje i przeraża zarazem. Lewis opisuje fakty, ale jego książkę czyta się jak
najlepszy thriller medyczny.

To wciągająca opowieść o superbohaterach czasu pandemii, w której w roli superłotra występują instytucjonalna niemoc i
niechęć do podejmowania decyzji. - „The Guardian”

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
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SPRZĘGŁA

AMORTYZATORY

UKŁADY ROZRZĄDU

CONTITECH
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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
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

DO
SAMOCHODÓW
FRANCUSKICH

- części mechaniczne i elektryczne
- układy zawieszenia i wspomagania
- filtry, oleje, akumulatory

PRUSY, ul. Kocmyrzowska 162
BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY
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pn.-pt.: 8.00 - 17.00, sob.: 8.00 - 13.00

REKLAMUJ SIĘ
W PAKIECIE

kdk.pl
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Już od 396 PLN netto miesięcznie, zamiast 1475 PLN netto
Zamów poprzez biuro reklamy: tel. 12 632 09 32 lub na www.promocje.kdk.pl

REKLAMY / OGŁOSZENIA

owców
KATALOG
dla kier

32-010 Kocmyrzów
tel. +12 387 30 52; +48 881 931 352

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
REKLAMY / OGŁOSZENIA

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

e-mail: kdk@kdk.pl
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własnych tytułów. Pisownia artykułów zgodna z oryginalną. Za
treść reklam i ogłoszeń Wydawca nie ponosi odpowiedzialności. Fotografie, znaki graficzne firm oraz dane umieszczane są na odpowiedzialność prezentowanego Reklamodawcy.
Wydawca ma prawo odmówić umieszczenia reklamy
niezgodnej z przepisami lub interesem Wydawcy.

wyd. A : KRAKÓW, numer zamknięto: 25.03.2022
Na stronach: 7, 38, 40 znajdują się reklamy.
Zdjęcia źródłowe na pierwszej stronie: macrovector / Freepik, Maria
Hossmar /Unsplash, Toyota, Robert Lorenc; kolaż: studio.kdk.pl. Zdjęcia źródłowe
na 26 stronie: Daniel Jerico, Maria Hossmar /Unsplash; kolaż: studio.kdk.pl
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owców
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dla kier

BEZPŁATNY REGIONALNY MIESIĘCZNIK MOTORYZACYJNY

AUTO CZÊŒCI

tel. 12 632 09 32

owców
KATALOG
dla kier

Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel. 608 77-64-05

zeskanuj kod
i sprawdź e-wydanie

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 maja. 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

REKLAMY / OGŁOSZENIA

Kraków, ul. Blacharska 2
tel.: 509-944-946, 513-143-891
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