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AUTO PARTNER SA – AUTO PANORAMA

Miło nam powitać Was w pierwszym tegorocznym wydaniu Auto Pano-
ramy. Przeczytacie w niej kilka ciekawych artykułów, a także znajdziecie 
liczne porady oraz najświeższe informacje i nowości produktowe na-
szych dostawców.

Na pierwszych stronach zamieściliśmy szczegóły kolejnej, już siódmej 
edycji promocji AP EXPERT, która wystartowała początkiem lutego i bę-
dzie nam towarzyszyć do końca lipca, a Wielki Finał, tradycyjnie już, 
odbędzie się w pierwszej połowie września i jak zwykle na uczestników 
czekać będą wielkie emocje i wspaniałe nagrody.

W dalszej części zamieszczamy wywiad, który przeprowadziliśmy z do-
brze znanym w naszych szeregach Łukaszem Byśkiniewiczem – kierowcą 
rajdowym zespołu TVN TURBO RALLY TEAM. Dowiecie się z niego między 
innymi, jak Łukasz przygotowuje się do kolejnego sezonu.

Za oknem widać już wiosnę, a to oznacza, że wielu kierowców pomyśli 
o przeglądzie klimatyzacji, dlatego najpierw proponujemy zapoznać się 
z dwoma artykułami nawiązującymi do tematu pt. „Jak skutecznie wy-
czyścić klimatyzację? ” oraz „Filtr na smog? ”. Dla tych, których pojazdy 
z założenia klimatyzacji nie posiadają, przygotowaliśmy materiały pt. 
„Motocyklistę chroni tylko jego własna głowa! ” oraz „Przygody z moto-
cyklem w tle”.

Kolejne ciekawe artykuły to „Jak obliczyć silnik”, w którym szerzej została 
czytelnikom przybliżona tematyka mocy i momentu obrotowego, krótka 
historia Grupy B w rajdach samochodowych lat 80., a także instrukcja 
wymiany układu paska rozrządu w samochodzie Audi A4, która z pew-
nością okaże się przydatna dla mechaników.

Życzymy miłej lektury!

Zespół Auto Partner
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AP EXPERT 2020 – SIÓDMA 
EDYCJA!

Siódmy raz z rzędu Auto Partner zaprasza swoich klientów do udziału w promocji 
AP EXPERT 2020 ukierunkowanej na rozwój wiedzy i umiejętności mechaników.

Partnerzy główni:

Partnerzy tytularni:

Partner medialny:Partnerzy techniczni:
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W tym roku wraz z naszymi Part-
nerami przygotowaliśmy 125 
miejsc w Wielkim Finale dla 

najlepszych uczestników. Jak w latach 
minionych liczyć się będą zakupy na 
wybranym asortymencie, ale i wiedza, 
bez której w tym roku żaden uczestnik 
nie będzie mógł przystąpić do Wielkie-
go Finału. W trakcie trwania promocji 
będzie można zdobyć dodatkowe Spe-
cjalne Zaproszenia, które skrócą ścieżkę 
do walki o nagrodę główną. Należy być 
czujnym. W tym roku Wielki Finał odbę-
dzie się w dniach 11-13.09.2020 r. w hote-
lu Warszawianka w Jachrance oraz na 
terenie Toru Modlin.

HOTEL WARSZAWIANKA – 
ODPOCZYNEK Z KOJĄCYM 
WIDOKIEM

Ponownie zapraszamy uczestników do 
już znanego i cenionego obiektu. Kom-
fortowe pokoje, wyśmienita kuchnia, a 
także prywatna plaża z przystanią zo-
staną na długo w pamięci.

TOR MODLIN – MOTORYZACJA 
NA CAŁEGO

Ten sam tor, inne emocje. 12 września 
zaprosimy klientów na dzień pełen 
atrakcji, który wspólnie spędzimy na 
ternie Toru Modlin. Co przygotujemy? 
Jak zawsze zaczniemy od zapozna-
nia się z pełną ofertą naszych Part-
nerów podczas targów, gdzie prócz 
zdobycia praktycznych informacji 
będzie można bezpośrednio omówić 
interesujące tematy z przedstawicie-
lami firm. Nie zapominajmy też, w ja-
kim celu się spotkamy! Na terenie toru 
odbędzie się ostatni etap zmagań o 
nagrodę główną oraz tytuł „Wybitny 
Wśród Ekspertów” – Duży oraz Mały 
Finał Praktyczny. Jakie zadania przy-
gotujemy w tym roku? O tym przeko-
namy się na miejscu.

Coś więcej? Tor Modlin to nie tylko tar-
gi i finał, to również świetna zabawa 
w doborowym towarzystwie. To moto-
ryzacyjne emocje i sprawdzenie swo-

ich umiejętności. Nawierzchnia sucha, 
mokra, błotnista? SUV, hatchback, a 
może jazda przez szarpak? Wiele emo-
cji przed nami.

WIECZORNA GALA – MIŁE 
ZAKOŃCZENIE ZMAGAŃ

Wieczorem zaprosimy wszystkich 
uczestników na wspaniały bankiet, 
gdzie po bardzo emocjonującym dniu 
poznamy w końcu nazwiska zwycięzców 
oraz osobę, która zdobędzie prestiżo-
wy tytuł „Wybitny Wśród Ekspertów”. 
Zostaną wręczone nagrody, gratulacje, 
a wszystko zapiszemy na pamiątkowym 
zdjęciu. Po doskonałej kolacji przenie-
siemy się w świat jeszcze lepszej zaba-
wy w towarzystwie komika, uświetniony 
muzyką na żywo i tańcem do rana.  

WIDZIMY SIĘ NA MIEJSCU   
11 WRZEŚNIA!

Miło nam poinformować, że już 
drugi raz z rzędu spółka Auto 
Partner SA została wyróżniona 

Diamentem Forbesa w kategorii firm 
dużych z przychodem ze sprzedaży po-
wyżej 250 mln zł.

Diamenty Forbesa to zestawienie naj-
dynamiczniej rozwijających się firm 
w Polsce opracowywane przez wy-
wiadownię Bisnode Polska wspólnie 
z miesięcznikiem „Forbes” na podsta-
wie sprawozdań finansowych złożonych 
do KRS za okres 2014-2018. Nagrodzone 
firmy, które wykazały się dodatnim wy-
nikiem finansowym oraz wartością ka-
pitałów własnych, dzielone są na trzy 
kategorie według przychodów ze sprze-
daży w ostatnim roku obrachunkowym 
– na kategorie firm małych, średnich 
i dużych.

Auto Partner SA w roku 2019 zajął pierw-
sze miejsce w rankingu w województwie 
śląskim w kategorii dużych firm, a w te-

gorocznej edycji uplasował się na miej-
scu 7., a także zajął 63. pozycję na liście 
ogólnopolskiej. Obecność w gronie lau-
reatów Diamentów Forbesa jest świa-
dectwem wiarygodności spółki wśród 

partnerów biznesowych oraz silnej po-
zycji na rynku, jako jednego z najwięk-
szych dystrybutorów części samocho-
dowych w Polsce.   
 

AUTO PARTNER SA PO RAZ 
DRUGI LAUREATEM 
DIAMENTÓW FORBESA
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Przeprowadziliśmy wywiad z Łu-
kaszem Byśkiniewiczem, w którym 
odpowiada na kilka interesujących 

nas pytań dotyczących między innymi 
jego planów i przygotowań do nowe-
go sezonu, wymarzonych samochodów 
rajdowych i przyszłości sportów moto-
rowych w obliczu coraz częściej poja-
wiających się samochodów hybrydo-
wych i elektrycznych. Przeczytajcie sami 
i poznajcie bliżej kierowcę rajdowego 
zespołu TVN TURBO RALLY TEAM – Łu-
kasza Byśkiniewicza.

JAKIE MASZ PLANY NA SEZON 
2020?

– Sezon Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski zbliża się wielkimi 
krokami i bardzo się cieszę, że mogę 
potwierdzić udział w pełnym cyklu, 
a to za sprawą wsparcia między innymi 
Auto Partner, właściciela marki MaXge-
ar. Tegoroczne Mistrzostwa Polski skła-

dają się z siedmiu rajdów: pięciu asfal-
towych, dwóch szutrowych. Co ciekawe, 
dwie rundy odbędą się poza granicami 
Polski, tj. na Litwie i na Słowacji. Zro-
biły nam się międzynarodowe zawody. 
Z tego, co ptaszki ćwierkają, ten sezon 
zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie, 
a to za sprawą liczby samochodów kla-
sy R5 i wspaniałych nazwisk. Drugi rok 
z rzędu na moim prawym fotelu zasią-
dzie doświadczony i jakże sympatyczny 
Zbyszek Cieślar. Współpracuje nam się 
bardzo dobrze. W tym roku będziemy 
chcieli pokazać, że potrafimy bardzo 
szybko jeździć i wykorzystywać samo-
chód z najwyższej rajdowej półki do-
puszczony w naszym kraju.

NA JAKIM ETAPIE SĄ TWOJE 
PRZYGOTOWANIA DO NOWEGO 
SEZONU?

– W okresie zimowym w Polsce nie 
są rozgrywane rajdy, mimo to mam 

bardzo dużo pracy na wielu płaszczy-
znach. Jest to czas intensywnych roz-
mów z obecnymi oraz nowymi part-
nerami zespołu. Rajdy samochodowe 
pod względem technicznym i kosz-
towym weszły na taki poziom, że bez 
zaangażowania mocnych partnerów 
trudno jest myśleć o końcowym suk-
cesie. Aby go odnieść, trzeba mieć 
budżet, talent, trzeba być pracowi-
tym, dużo trenować i mieć też szczę-
ście. Zima to też czas intensywnych 
prac serwisowych przy moim sa-
mochodzie. Nasze auto przechodzi 
właśnie „upgrade” do najnowszej 
specyfikacji. To bardzo kosztowna 
inwestycja, ale jeżeli mamy się ści-
gać z najlepszymi, to musimy mieć 
najlepszy sprzęt. Jeśli chodzi o mnie, 
to w wolnej chwili wsiadam w auto 
treningowe. Ważne jest, aby cały 
czas być w natarciu, nie zapominać 
jak to jest pędzić 200 km/h pomiędzy 
drzewami. Do tego dochodzi basen, 

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ 
ODPOWIADA NA NASZE 
PYTANIA



jazda na rowerze, gokartach i dba-
nie o ogólną sprawność motoryczną. 
Jeszcze przed wystartowaniem se-
zonu mam zaplanowane dni testowe 
i treningowe w moim samochodzie 
rajdowym po modyfikacjach na rok 
2020.

CZY MOŻESZ ZDRADZIĆ NASZYM 
CZYTELNIKOM GDZIE TRENUJESZ 
PRZED SEZONEM?

– Dla mnie najlepszym treningiem jest 
jazda samochodem. Jest to najdroż-
szy trening, ale najbardziej skuteczny. 
Bardzo lubię jeździć na nawierzch-
ni szutrowej. W zeszłym roku jeszcze 
przed rozpoczęciem pierwszego rajdu 
pokonałem dużo kilometrów na Ma-
zurach. W tym roku plan jest taki sam. 
Oczywiście to nie koniec przygotowań. 
Przed Rajdem Świdnickim, który jest 
rajdem asfaltowym, odbędziemy sesje 
na krętych asfaltach prawdopodobnie 
na Dolnym Śląsku.

CZY W TYM ROKU ZNÓW 
ZASIĄDZIESZ ZA KIEROWNICĄ 
HYUNDAIA I20 R5?

– Tak, zostaję przy tym samym samo-
chodzie, czyli Hyundaiu i20 R5. Będzie 
to dla mnie trzeci sezon w tym aucie, 
więc już dobrze go znam, a to duży 
plus. Jak już wspomniałem nasz i20 R5 
jest w tej chwili udoskonalany. Specja-
liści z Hyundai Motorsport z siedzibą 
w Alzenau w Niemczech opracowali 
kilka nowych elementów, które mają 
sprawić, że auto będzie jeszcze szyb-
sze i bardziej konkurencyjne. Te nowe 
elementy to między innymi: amortyza-
tory, centralny dyferencjał, mocowanie 
tylnego zawieszenia, tuleje, tłoki i pier-
ścienie. Otrzymamy także nowe mapy 
silnika.

CZY MÓGŁBYŚ KRÓTKO 
SCHARAKTERYZOWAĆ NASZYM 
CZYTELNIKOM TWÓJ RAJDOWY 
SAMOCHÓD?

– Mówiąc krótko to Hyundai i20 
w specyfikacji R5 ma niewiele wspól-
nego z i20 z salonu. Jedyne wspól-
ne elementy to lampy, klamki i tylna 
szyba. Pozostałe elementy, jak i cały 
samochód, powstały w siedzibie Hy-
undai Motorsport, gdzie budowane 
są także samochody klasy WRC oraz 
wyścigowe Hyundaie i30 TCR. Jest 
to samochód, który powstał tylko 

i wyłącznie z myślą o szybkiej, ekstre-
malnej jeździe. Napędzany jest tur-
bodoładowanym silnikiem 1.6 o mocy 
300 koni mechanicznych. Ma stały na-
pęd na cztery koła i sekwencyjną, pię-
ciobiegową skrzynię biegów. Do tego 
potężne hamulce i niesamowicie wy-
dajne zawieszenie. Auto według regu-
laminu waży 1230 kg.

CZY MOŻNA PORÓWNAĆ 
DZISIEJSZE SAMOCHODY KLASY 
R5 Z SAMOCHODAMI KLASY WRC 
Z POCZĄTKU LAT 2000?

– To dobre i interesujące pytanie. Też 
się kiedyś nad tym zastanawiałem. Nie 
jeździłem autem klasy WRC z lat 2000, 
ale mam to szczęście, że startuję z do-
świadczonymi pilotami, którzy mają 
w swoim CV wszystkie możliwe kon-
strukcje rajdowe. Maciej Wisławski oraz 
Zbyszek Cieślar są zgodni, że obecne 
samochody R5 są szybsze od dawnych 
WRC. Są przede wszystkim bardziej 
wydajne pod względem zawieszenia, 
skrętności i hamulców.

W KTÓRYM Z UKŁADÓW 
DOKONAŁ SIĘ NAJWIĘKSZY 
POSTĘP NA PRZESTRZENI LAT 
JEŻELI CHODZI O SAMOCHODY 
RAJDOWE?

– Tak jak powiedziałem, współczesne 
samochody rajdowe lepiej skręcają, 
lepiej hamują, a zawieszenie pozwa-
la na pokonywanie nierównych za-
krętów z zawrotnymi prędkościami. 
Największy postęp dokonał się w za-
wieszeniach i idealnym zbalansowa-
niu, rozłożeniu masy w samochodzie. 
Współczesny szybki samochód rajdo-
wy to taki, który prowadzi się spokoj-
nie, bez nerwowych zachowań. Wiem, 
że często kibice powtarzają „a kiedyś 
to były te wurce, było głośniej i szyb-
ciej”. Tak, było głośniej, co potęgo-
wało doznania, ale na pewno nie 
szybciej. A przecież to stoper jest je-
dynym bezwględnym jurorem na raj-
dach. Mówię tu cały czas o R5. Jeśli 
chodzi o współczesne WRC, to jest 
to już inna bajka – jest głośno i jeszcze 
szybciej za sprawą rozbudowanej ae-
rodynamiki. Liczne spojlery sprawia-
ją, że WRC ma docisk prawie jak w F1. 
Te samochody przeczą podstawowym 
zasadom fizyki. Do tego mają jeszcze 
bardziej zaawansowane zawieszenia. 
W połączeniu z 380-konnym silnikiem 

1.6 turbo są to najszybsze auta rajdo-
we w historii. Te auta to jakiś odlot. 
Wystarczy na nie popatrzeć.

JAKA JEST TWOIM ZDANIEM 
PRZYSZŁOŚĆ RAJDÓW? 
CORAZ GŁOŚNIEJ MÓWI SIĘ, 
ŻE NOWOCZESNE SAMOCHODY 
RAJDOWE MAJĄ BYĆ HYBRYDAMI

– Uważam, że rajdy powinny zawsze 
wzbudzać emocje. Samochody muszą 
być zatem głośne, pachnieć paliwem 
i oponami, czasami zionąc ogniem 
z rury wydechowej. Ale należy też pa-
miętać, że rajdy, jak i cały świat spor-
tów motorowych, to poligon doświad-
czalny motoryzacji. To tu testuje się 
nowe rozwiązania, które później tra-
fiają na zwykłe drogi. Prawdopodobnie 
hybrydowe czy elektryczne samochody 
rajdowe są nieuniknione, ale nie potra-
fię sobie tego wyobrazić.

VATANEN, MCRAE, KULIG CZY 
HOŁOWCZYC. KTO JEST TWOIM 
IDOLEM RAJDOWYM?

– Zdecydowanie Krzysztof Hołowczyc 
i … Maciej Wisławski. To dzięki temu 
duetowi zakochałem się w rajdach. 
Przez wiele lat nad moim łóżkiem wi-
siał plakat z Subaru Imprezą 555 i ich 
autografami. Marzyłem, aby startować 
w rajdach i po kilku latach te marze-
nia się spełniły. A na dodatek na moim 
prawym fotelu przez osiem sezonów 
zasiadała legenda polskich rajdów – 
„Wiślak”, z którym mam świetne rela-
cje do dziś.

SAMOCHÓD MARZEŃ ŁUKASZA?

– Jest bardzo dużo samochodów, któ-
re mi się podobają i lubię nimi jeź-
dzić. Pracuję w TVN TURBO i cały czas 
testuję nowe modele. W tej chwili 
nie ma złych samochodów. Są do-
bre i lepsze niż dobre. Mój samochód 
marzeń? Musiałbym ustawić w garażu 
kilka, aby dostosować go do aktual-
nych potrzeb. Ale jeśli chodzi o super 
samochód, to z pewnością McLaren 
720s. Jest piekielnie szybki i zrobił 
na mnie ogromne wrażenie. Rajdową 
R5 też lubię jeździć, ale jak wyżyję się 
na odcinkach specjalnych lub na to-
rze, to wtedy wolę podróżować czymś 
cichym i wygodnym.   
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Coraz częściej w nowoczesnych 
jednostkach napędowych sto-
suje się oleje typu long life, 

a co za tym idzie, ich wymiany dokony-
wane są po przejechaniu 30 000 km. 
Głównym zadaniem oleju jest zostawie-
nie na powierzchniach poruszających 
się względem siebie cienkiej warstwy 
smarującej, tzw. filmu olejowego. Olej 
odpowiedzialny jest również za chłodze-
nie np. turbosprężarki. Wydłużone okresy 
między wymianami oleju zdecydowanie 
nie pomagają w utrzymaniu jednost-
ki napędowej w odpowiedniej kondycji. 
Nie wymieniany olej może być przyczy-
ną uszkodzenia panewek, turbosprężarki 
oraz elementów składowych silnika. Wa-
runki eksploatacji również mają wpływ 
na jakość smarowania. Olej ma tenden-
cję do absorbowania wilgoci. Narażone 
są na to szczególnie silniki, które przez 
większość czasu użytkowane są w mie-
ście, na krótkich dystansach.

Przesuwanie okresów wymiany nie tyl-
ko tyczy się oleju silnikowego i filtra 
oleju. Trend dotknął także pozosta-
łe elementy filtracyjne. Bardzo często 
producenci jednostek napędowych 
wymianę filtra powietrza i paliwa pro-
ponują co 60 000 km. Nowoczesne silniki 
legitymują się coraz wyższą mocą dzięki 

stosowaniu turbosprężarki. Do efektyw-
nego działania potrzebują dużo wię-
cej powietrza niż jednostki wolnossące. 
Za filtrację powietrza odpowiedzialny 
jest filtr powietrza, szczególnie ważny 
przy silnikach doładowanych. Wydłużo-
ne okresy między wymianami filtra po-
wietrza mogą być powodem awarii m.in. 
przepływomierza.

Wyższą moc silników uzyskuje się również 
dzięki zastosowaniu wtrysku bezpośred-
niego. W jednostkach wyposażonych 
w tego typu rozwiązanie bardzo ważną 
sprawą jest wymiana filtra paliwa, szcze-
gólnie w jednostkach wysokoprężnych. 
Przy niskich temperaturach z ropy może 
wytrącać się parafina, która skutecznie 
unieruchamia silnik i może być przyczyną 
uszkodzenia wtryskiwaczy.

Klimatyzacja staje się coraz częściej wy-
posażeniem standardowym samocho-
dów. Przy serwisie klimatyzacji należy 
bezwzględnie pamiętać o wymianie filtra 
kabinowego, gdyż zanieczyszczony filtr 
kabinowy może skutecznie ograniczać 
siłę działania klimatyzacji.

Filtracja jest bardzo ważnym czynnikiem, 
który ma decydujące znaczenie przy 
utrzymaniu jednostki napędowej w dobrej 

kondycji. Współczesne silniki są dużo bar-
dziej wysilone niż jednostki konstruowa-
ne w przeszłości. Producenci ograniczają 
pojemności swoich jednostek napędo-
wych, jednocześnie zwiększając ich moce. 
Zabieg ten często inżynierowie uzyskują 
dzięki wykorzystaniu turbosprężarki w bu-
dowie silników. Nowoczesne jednostki 
wymagają dużo większej troski w zakre-
sie filtracji niż starsze konstrukcje. Filtracja 
nie tyczy się jedynie jednostek napędo-
wych. Ponad 80% nowych samochodów 
opuszczających fabryki wyposażona jest 
w klimatyzację – układ, w którym filtr pełni 
bardzo ważną rolę. Zdecydowanie warto 
skracać okresy między wymianami filtrów 
od tych, które sugerują producenci.

MaXgear posiada w swojej ofercie po-
nad 1800 referencji filtrów, możemy 
w niej znaleźć m.in.:
 ¬  filtry oleju,
 ¬  filtry paliwa,
 ¬  filtry powietrza,
 ¬  filtry kabinowe.

Nowością jest gama filtrów skrzyń auto-
matycznych oraz filtry oleju przekładnio-
wego do samochodów koncernu VAG 
wyposażonych w napęd na cztery koła. 

Łukasz Skowronek

FILTRACJA I JEJ ROLA WE 
WSPÓŁCZESNYCH SILNIKACH
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Auto Partner SA wraz z Fundacją 
ZWIERZ przekazał samochody in-
terwencyjne trzem organizacjom 

w Polsce. Auta przystosowane do prze-
wozu zwierząt trafiły do Fundacji Siedem 
Życzeń w Grudziądzu, Stowarzyszenia 
na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk oraz 
Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami 
„Nadzieja na Dom” w Sosnowcu. Samo-
chody wykorzystywane będą do inter-
wencji ratujących życie zwierząt.

– Działamy w Gminie Nasielsk, która li-
czy 65 sołectw. Pomagamy zwierzętom 
bezdomnym, ale również właścicielskim, 
dla których organizujemy pomoc. Auto 
jest nam niezbędne do wykonywania na-
szych podstawowych działań. Bez niego 
nie wyobrażamy sobie naszej działalno-
ści – mówi Aldona Sucharzewska, Sto-
warzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt 
Nasielsk.

Organizacje, które otrzymały samochody, 
ratują znalezione, bezpańskie zwierzęta. 
W asyście odpowiednich służb odbiera-
ją zwierzęta krzywdzone przez właścicieli, 
chorym zapewniają leczenie weterynaryj-
ne, a także podstawowe zabiegi, tj. szcze-
pienia czy kastrację.

– W Fundacji Siedem Życzeń posiadamy 
sztab interwencyjny, który zajmuję się po-
mocą krzywdzonym zwierzętom. Często 
odbieramy zwierzęta, które przebywają 
w skrajnie złych warunkach. Auto umoż-
liwi nam dotarcie do najdalszych miejsc 
na terenie naszego województwa – pod-
kreśla Faustyna Szuca, Wiceprezes Fun-
dacji Siedem Życzeń.

Podejmowane interwencje pozwalają 
na uratowanie wielu zwierzęcych istnień. 
Organizacje odbierają zwierzęta w sta-
nie wycieńczenia, z ranami, wygłodzone 
i takie, które potrzebują natychmiasto-
wej opieki weterynaryjnej. Każdy, kto widzi 
krzywdzone, zaniedbane zwierzęta może 
skontaktować się z organizacją, która po-
dejmie interwencję.

– W roku 2019 realizowaliśmy blisko 300 
interwencji w sprawach znęcania się nad 
zwierzętami. To, co najczęściej nas blo-
kowało w takich interwencjach, to brak 
bezpiecznego i pewnego transportu dla 
zwierząt. Auto sprawi, że będziemy mogli 
przeprowadzić więcej niezbędnych inter-
wencji i uratować więcej zwierząt – Angela 
Kosiba, Wiceprezes Stowarzyszenia Opieki 
Nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom”.

Fundacja ZWIERZ wraz z Auto Partner 
SA od lat podejmują aktywne działa-
nia mające na celu ochronę zwierząt, 
a w szczególności zwalczanie ich bez-
domności. Ważnym obszarem tego 
działania jest zapewnienie opieki i bez-

pieczeństwa zwierzętom, które są bez-
domne lub krzywdzone w miejscu prze-
bywania.

– W obszarze działalności dobroczynnej 
i charytatywnej Auto Partner SA zwie-
rzęta zajmują szczególne miejsce. Idea 
pomocy potrzebującym zwierzętom, 
szczególnie tym bezdomnym, i zwalcza-
nie tego zjawiska w Polsce wypłynęła 
od Prezesa firmy, a obecnie realizowana 
jest jako jedno z działań CSR. Przekaza-
ne samochody to działanie odpowia-
dające na konkretną potrzebę i realnie 
przyczyniające się do ratowania zwie-
rząt – mówi Marta Cieśla, specjalista ds. 
CSR Auto Partner SA.   

POMAGAMY SKUTECZNIE 
NIEŚĆ POMOC KRZYWDZONYM 
ZWIERZĘTOM

Na drogi Sosnowca, Grudziądza i Nasielska wyjechały interwencyjne auta ZWIERZa. 
Wszystko po to, aby zapewnić pomoc krzywdzonym i porzuconym zwierzętom.
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Szkodliwość pyłu dla zdrowia jest 
ściśle związana z jego wielkością 
i składem chemicznym. Pył drobny 

o średnicy poniżej 2,5 μm jest najbardziej 
niebezpieczny. Dociera do pęcherzyków 
płucnych i może przedostać się do na-
czyń krwionośnych i krwiobiegu. Większe 
ziarna pyłu mogą powodować stany za-
palne spojówek oraz błony śluzowej nosa 
i gardła. Osoby cierpiące na choroby ser-
ca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się 
za bardziej podatne na szkodliwe działa-
nie pyłu zawieszonego.

Unoszący się w powietrzu pył, pyłki roślin, 
spaliny samochodów i gazy oraz związki 
chemiczne tworzą zjawisko potocznie na-
zywane smogiem. Najczęściej występuje 
on w dużych miastach.
Według badań w 1 m3 powietrza tuż nad 
powierzchnią jezdni znajduje się średnio 
5 mg pyłów, co być może nie jest wielko-
ścią dużą, jednak zanieczyszczenia te od-
kładają się na błonie śluzowej w ustach, 
nosie i płucach oraz przenikają do układu 
pokarmowego człowieka wraz ze spo-
żytym pokarmem. Osoby przebywające 
w samochodach są szczególnie narażone 
na większą koncentrację pyłów, ponieważ 
znajdują się bezpośrednio w miejscu ich 

emisji, czyli w pobliżu jezdni oraz układów 
wydechowych.

Zanieczyszczenie powietrza jest zjawi-
skiem szkodliwym, gdyż zawieszone w po-
wietrzu cząsteczki oddziałują niekorzystnie 
na człowieka oraz wszystkie inne organi-
zmy i mechanizmy zużywające powietrze.

CO DOKŁADNIE ZNAJDUJE SIĘ 
W POWIETRZU?

Węglowodory i wielopierścieniowe wę-
glowodory aromatyczne to grupa związ-
ków chemicznych powstających podczas 
spalania ropy naftowej, paliw ciekłych 
i łańcuchów węglowodorowych. Dosta-
ją się one do atmosfery wskutek niekom-
pletnego spalania paliw stałych i płynnych 
oraz śmieci. Węglowodory są głównym 
składnikiem czarnego dymu spalin, który 
jest niekiedy widoczny za samochodami 
z silnikiem Diesla. W erze bezpośrednie-
go wtrysku benzyny stały się ponownie 
kłopotem. Im mniej efektywny jest proces 
spalania, tym więcej wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych dostaje 
się do atmosfery (bogata mieszanka pali-
wowo-powietrzna). Zbyt bogata mieszan-
ka przyczynia się do emisji węglowodorów, 
natomiast mieszanka zbyt uboga powo-
duje zwiększenie emisji tlenków azotu (NOX), 
których głównymi źródłami w atmosferze 
są ruch samochodowy oraz spalanie pa-
liw kopalnych w elektrowniach.

Związki azotu NO oraz NOX powstają 
przy spalaniu w wysokiej temperaturze, 

gdy jest ona na tyle wysoka, że pozwala 
na połączenie się tlenu z azotem.

Tlenek azotu jest związkiem o dużej ak-
tywności biologicznej. Spełnia wiele 
ważnych funkcji fizjologicznych u ssaków 
(również u człowieka). Ze względu na nie-
wielkie rozmiary cząsteczek i ich lipofilo-
wość tlenek azotu łatwo przenika przez 
błony biologiczne bez pośrednictwa 
układów transportujących. Ma on jeden 
niesparowany elektron (jest rodnikiem), 
dlatego jest niestabilny i bardzo reak-
tywny. W powietrzu samorzutnie reaguje 
z tlenem, tworząc trujący dwutlenek azo-
tu NO2.

W smogu występują także związki siarki. 
Dwutlenek siarki SO2 jest jednym z naj-
bardziej rozpowszechnionych gazów za-
nieczyszczających powietrze atmosfe-
ryczne, mimo że nie pochodzi ze spalin. 
Emitowany jest przez ciepłownie i zakła-
dy przemysłowe, które jako źródła energii 
używają paliw kopalnych zawierających 
domieszki siarki oraz jej związków.

TLENEK, DWUTLENEK, OZON

Użycie katalizatorów w układach wyde-
chowych ma za zadanie przekształcenie 
tlenku węgla w dwutlenek węgla (CO2). 
Tlenek węgla, dyfundując do krwi, łączy się 
z hemoglobiną, w wyniku czego powsta-
je hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO), 
co uniemożliwia spełnienie podstawowej 
funkcji hemoglobiny – przenoszenia tlenu.
Głównym składnikiem spalin, o którym 

FILTR NA SMOG?
Według informacji publikowanych przez IMGW na smog składa się wiele elementów.
Podstawowym z nich i łatwym do zdiagnozowania jest pył zawieszony. Najbardziej
szkodliwe są pyły PM10 i PM2,5, czyli odpowiednio cząsteczki o średnicach mniejszych
niż 10 μm (0,01 mm) oraz 2,5 μm (0,0025 mm).

Fot. 1. Plisowanie zwielokrotnia powierzchnię aktywną filtra kabinowego. Źródło: Archiwum autoEXPERT

WARTO WIEDZIEĆ

KIEDY NALEŻY WYMIENIAĆ 
FILTR KABINOWY?

Filtr kabinowy najlepiej jest wy-
mieniać nawet dwa razy w roku:
 ¬ wiosną, aby usunąć zanie-

czyszczenia nagromadzone 
zimą; dzięki temu klimatyzacja 
w okresie letnim może praco-
wać wydajnie,

 ¬ jesienią, aby usunąć pyłki 
i substancje szkodliwe, które 
nagromadziły się w lecie; dzię-
ki temu zimą dostępna jest 
pełna moc grzewcza, a szyby 
będą szybko odparowywać.
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dużo mówi się w związku z kolejnymi ogra-
niczeniami emisji, jest dwutlenek węgla. 
To jego ilość bezpośrednio wskazuje nam 
poziom zużycia paliwa przez silnik. Im wię-
cej dwutlenku węgla emituje samochód, 
tym więcej paliwa jest spalane w silniku. 
Dwutlenek węgla jest gazem obojętnym, 
co oznacza, że w temperaturze otoczenia 
nie wchodzi w reakcje. Nie zostanie więc 
wychwycony przez filtr cząstek stałych – 
nawet z węglem aktywnym.

Ozon – jako zanieczyszczenie powietrza 
– powstaje na skutek przemian fotoche-
micznych m.in. lotnych związków organicz-
nych, freonów i tlenków azotu, zachodzą-
cych pod wpływem światła słonecznego. 
Maksymalne stężenia ozonu obserwowane 
są w okresie letnim, w trakcie słonecznych, 
upalnych i suchych dni. Najwyższe obser-
wuje się w dużych aglomeracjach miej-
skich, a głównym powodem powstawania 
ozonu jest emisja spalin samochodowych, 
choć nie jest on ich składnikiem.

FILTROWANIE POWIETRZA 
WPADAJĄCEGO DO KABINY

Jeżeli z kratek nawiewu zacznie wydo-
bywać się nieprzyjemny zapach, jest 
to wyraźny sygnał mówiący o konieczno-
ści wymiany filtra. Po tej operacji należy 
oczyścić skażone i zanieczyszczone oto-
czenie – zwłaszcza parownik. Zbyt długie 
zwlekanie z czyszczeniem parownika może 
spowodować konieczność jego wymia-
ny, co pociągnie za sobą znaczne kosz-
ty. Na użebrowaniu parownika następuje 
kondensacja (skraplanie) pary wodnej 
z przepływającego powietrza. Skropli-
ny same w sobie nie stanowią problemu, 
ponieważ odprowadzane są na zewnątrz 
układu. Jednak jeśli zastosowany zostanie 
filtr niskiej jakości (tani) lub stary i zanie-
czyszczony filtr nie zostanie wymieniony, 
dochodzi do nasilenia zanieczyszczenia 

bakteriami i szybkiego rozwoju pleśni. 
Na wilgotnej powierzchni parownika łączą 
się one z różnymi innymi mikroorganizma-
mi i tworzą żywe osady. Ta niezdrowa ko-
lonizacja objawia się nieprzyjemnym za-
pachem powietrza wydobywającego się 
z kratek nawiewu klimatyzacji. Sygnałem 
alarmowym mogą być również objawy 
alergiczne, takie jak swędzenie oczu i nosa.

Aby zabezpieczyć pasażerów samocho-
du przed wdychaniem bakterii i grzybów, 
stosuje się filtry wyłapujące te zanie-
czyszczania. Wymagania stawiane fil-
trom kabinowym są dość wysokie. W sa-
mochodzie osobowym muszą one czyścić 
do 100 000 litrów powietrza na godzinę, 
a w samochodach ciężarowych – często 
nawet pięciokrotnie więcej. Nowoczesne 
filtry kabinowe powinny być wyposażo-
ne w wysoce aktywne media filtracyjne. 
Mają one z reguły wielowarstwową struk-
turę: między dwoma warstwami włókniny 
znajduje się warstwa węgla aktywnego. 
Zadania są jasno podzielone: włóknina 
zatrzymuje pyłki, cząstki i inne substancje 
stałe, natomiast węgiel aktywny filtruje 
szkodliwe substancje gazowe, takie jak 
ozon, tlenki azotu, substancje zapachowe 
oraz cząsteczki pary wodnej czy benzyny.

CO FILTRUJE?

Projektanci, tworząc „idealny” filtr ka-
binowy, godzą się na kompromis, jeśli 
chodzi o separację w przypadku utraty 
ciśnienia i zdolności gromadzenia pył-
ków. Wymiary filtrów nie są znormali-
zowane, dlatego dla prawie każdego 
typu pojazdu stosowany jest inny kształt. 
Ponadto rynek oferuje przeważnie filtry 
kabinowe powietrza o powierzchni fil-
trowania od 0,25 do 0,6 m2, czego kon-
sekwencją są często różnice w ich wy-
dajności. Wydajność i pojemność filtra 
kabinowego są dokładnie zdefiniowane 
w specyfikacji wymagań dla wyposa-
żenia fabrycznego (OEM). W zależności 
od producenta pojazdu trwałość filtra 
kabinowego wynosi do 30 000 km lub 
dwa lata, jednak ze względu na wysokie 
obciążenie mikrobiologiczne wymiana 
zalecana jest raz w roku.

WĘGIEL AKTYWNY PRZECIW 
SUBSTANCJOM SZKODLIWYM

Nadal najskuteczniejszym środkiem prze-
ciwko zalęganiu się bakterii we wnętrzu 
pojazdu jest regularna wymiana filtra 
kabinowego. Co prawda prowadzone 
były próby zapewnienia mu odporności 

na bakterie przez nanoszenie różnych po-
włok, jednak okazały się one całkowicie 
nieskuteczne.

Podczas filtracji i pochłaniania toksyn za-
chodzą procesy utleniania, powodujące 
stopniowe zużycie węgla w rdzeniu filtra. 
Jeśli wykonał on swoje zadanie, powinien 
zostać wymieniony. Oprócz tego decydu-
jący wpływ na stopień filtracji mają geo-
metria mediów filtracyjnych i ich elementy 

WARTO WIEDZIEĆ

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

 ¬ Zasada 20 sekund: jeżeli sa-
mochód stał w słońcu, należy 
najpierw otworzyć wszystkie 
okna, aby wypuścić gorą-
ce powietrze. Dopiero wtedy 
można włączyć klimatyzację 
i zamknąć okna. Oszczędza 
to dużo energii, nie szkodzi kli-
matyzacji i skraca czas schło-
dzenia wnętrza do przyjemnej 
temperatury.

 ¬ Zasada 8 stopni: tempera-
tura klimatyzacji we wnę-
trzu pojazdu powinna być 
ustawiona na wartość o 8°C 
niższą od temperatury oto-
czenia. Przykładowo, jeżeli 
na zewnątrz mamy 30°C, kli-
matyzacji nie należy ustawiać 
poniżej temperatury 22°C.

 ¬ Zasada 10 minut: na około 
dziesięć minut przed doje-
chaniem do celu należy wyłą-
czyć klimatyzację i przełączyć 
na wentylację świeżym powie-
trzem. Zapobiega to szokowi 
termicznemu po opuszczeniu 
samochodu, a ponadto po-
zwala osuszyć parownik i ka-
nały powietrza ze skroplin. 
Dzięki temu pleśnie, bakterie 
i drożdże zostają pozbawione 
wilgoci, co znacznie hamuje 
ich rozwój.

 ¬ Zasada 2 lat: co dwa należy 
przeprowadzać serwis klima-
tyzacji. Tylko to gwarantuje, 
że obieg chłodzący jest na-
pełniony wymaganą ilością 
czynnika chłodniczego i oleju, 
co jest podstawowym warun-
kiem maksymalnej wydajności 
chłodzenia i długiej żywotno-
ści sprężarki klimatyzacji.

Fot. 2. Nieprawidłowy montaż oraz brak usztyw-
nienia powodują uginanie się i deformację filtra, co 
pociąga za sobą nieprawidłową filtrację. Źródło: 
Archiwum autoEXPERTA
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składowe, jak np. węgiel aktywny lub włók-
nina. Dzięki złożeniu w harmonijkę w filtrze 
z włókniny powstaje znacznie większa 
powierzchnia, przez którą musi przenikać 
strumień powietrza. Filtr węglowy, czyli ma-
jący granulat węgla aktywnego zamknię-
ty miedzy płatami warstwy filtrującej, do-
datkowo pochłania zapachy i rozpylone 
w powietrzu związki chemiczne.

CZEMU WĘGIEL AKTYWNY?

Jest to substancja składająca się głównie 
z węgla w formie bezpostaciowej (sadza), 
częściowo zaś – drobnokrystalicznego 
grafitu. Charakteryzuje się bardzo dużą 
powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę 
masy wynoszącą ponad 3300 m2/g (dla 
porównania powierzchnia kortu tenisowe-
go wynosi około 260 m2), dzięki czemu jest 
doskonałym adsorbentem wielu związ-
ków chemicznych. Wielka powierzchnia 
właściwa węgla aktywnego jest wynikiem 

istnienia wewnętrznej struktury porowatej 
pozostałej po wyjściowym materiale or-
ganicznym (najczęściej do produkcji węgla 
aktywnego używa się skorup kokosowych 
lub pestek, które są wygrzewane w wy-
sokiej temperaturze przy jednoczesnym 
ograniczeniu dopływu powietrza). Więk-
szość porów to silnie adsorbujące mikro-
pory oraz – pełniące głównie rolę kanałów 
transportowych – mezopory. Węgiel ak-
tywny jest często modyfikowany (np. przez 
usunięcie popiołu lub impregnację związ-
kami chemicznymi), aby zachowując swoje 
właściwości adsorpcyjne, mógł wydajniej 
pochłaniać określony składnik (np. meta-
le ciężkie). Znaczenie węgla aktywnego 
podnosi fakt, że jest to substancja nietok-
syczna, tania w produkcji, a jednocześnie 
łatwa do utylizacji po zużyciu (przez spa-
lenie). Jeżeli adsorbowane były metale 

ciężkie, można je łatwo odzyskać z popiołu 
powstałego po wypaleniu węgla.

Najnowsze filtry kabinowe zawierają 
w swojej strukturze również srebro. Me-
taliczne srebro (podobnie jak metaliczna 
miedź) wykazuje silne właściwości anty-
bakteryjne, dlatego znajduje zastoso-
wanie również jako środek dezynfekujący 
i odkażający. Do materiału, z którego jest 
wykonany filtr powietrza, srebro można 
dodać na dwa sposoby:
 ¬  przez zintegrowanie z polimerem, 

z którego wytwarzane są włókna fil-
trujące,

 ¬  przez pokrycie nim włókien.

Srebro w formie jonowej zapobiega roz-
wojowi bakterii i grzybów.   

Maciej Blum

WARTO WIEDZIEĆ

TRZY WARSTWY

Najnowsza generacja filtrów kabi-
nowych składa się z trzech warstw. 
Przykładem może być zaprezento-
wany niedawno filtr Cabin3Tech+, 
który eliminuje 98,8% zanieczysz-
czeń o wielkości cząsteczek nawet 
rzędu 2,5 mikrometra. Filtr tworzą 
trzy warstwy:
 ¬ 1. warstwa składa się z syntetycz-

nego medium filtracyjnego od-
separowującego duże cząsteczki 
i unoszące się w powietrzu aler-
geny, takie jak pyłki o wielkości 
od 10 do 100 mikrometrów,

 ¬ 2. warstwa zawiera węgiel ak-
tywny z prażonych skorup orze-
cha włoskiego, co pozwala 
na wyeliminowanie takich gazów 
jak toluen, N-butan, SO2 i NO2,

 ¬ 3. warstwa składa się z rozdmu-
chiwanego poliestru (meltblown), 
którego włókna są na tyle cienkie, 
że skutecznie wyłapują cząstecz-
ki mikroskopowe za pomocą od-
działywania elektrostatycznego.

Fot. 3. Zdjęcie powierzchni zabrudzonego filtra pod 
mikroskopem skaningowym pokazuje pyłki, które 
utkwiły między włóknami (widoczna po lewej stro-
nie noga owada wskazuje na proporcje wielkościo-
we). Źródło: Mahle Polska

Fot. 5. Zdjęcie mikroskopowe obrazujące cząsteczki 
odfiltrowane z powietrza dzięki siłom elektrosta-
tycznym. Źródło: Archiwum autoEXPERTA

Fot. 4. Tak wygląda powierzchnia nowego filtra w 
chwili montażu. Źródło: Mahle Polska

Fot. 6. Pyłki utrzymywane elektrostatycznie. Ich 
średnica nie przekracza 20–30 mikrometrów.
Źródło: Archiwum autoEXPERTA

Fot. 7. Wielkości różnych zanieczyszczeń, które mogą dostawać się do filtra powietrza. Źródło: Sogefi



W nowoczesnych pojazdach układ 
hamulcowy pełni znacznie więcej 
funkcji niż w pojazdach choćby 
sprzed 15 lat. 

Przełom rozpoczął się w 2006 r.,  
od którego wszystkie nowo rejestro-
wane pojazdy musiały być wypo-
sażone w system ABS. Kolejnym 
krokiem było wprowadzenie w 2014 r. 
obowiązkowego systemu ESP, ale to 
nie wszystko. Unia Europejska planuje 
w kolejnych latach wydłużyć listę 
systemów montowanych obowiąz-
kowo na wyposażeniu fabrycznym. 
Do takich należy m.in. system AEB 
(Autonomous Emergency Breaking), 
czy też LKA (Line Keeping Assist). 
W obydwu przypadkach podstawą 
działania jest układ hamulcowy, 
a konkretniej mówiąc system ESP. 
Aby system spełniał należycie swoje 
zadania, wszystkie jego elementy 
muszą być sprawne i poddawane 
regularnym kontrolom. Jednym 

z takich elementów jest płyn hamul-
cowy, o którym często zapominamy. 
Każdy płyn (z wyjątkiem DOT5) jest 
higroskopijny, co oznacza, że chłonie 
wilgoć, która obniża parametry płynu.

Gdy płyn zawiera zbyt dużo wilgoci, 
bądź jest o niewłaściwej specyfi-
kacji, systemy bezpieczeństwa będą 
działały niewłaściwie. Nawet jeśli 
kierowca na co dzień nie dostrzeże 
żadnej różnicy, w sytuacjach 
awaryjnych może dojść do kolizji. 
Niewłaściwy płyn może spowo-
dować opóźnienie zadziałania całego 
systemu. W przypadku gdy system 
AEB wykryje pojazd, do którego zbli-
żamy się zbyt szybko, a kierowca 
nie podejmie próby hamowania, 
sam rozpocznie hamowanie. W przy-
padku niewłaściwego bądź zużytego 

płynu opóźnienie w działaniu systemu 
może wynieść 200 ms. Wydawać by 
się mogło, że jest to bardzo krótki 
czas, ale w tym czasie jadąc w ruchu 
miejskim z prędkością 50 km/h auto 
pokona około 3 metry, a to może 
oznaczać uratowanie życia.

Dlatego jedynym sposobem, aby 
wszystkie systemy działały zgodnie 
z założeniami producenta, jest do-
kładna kontrola i wymiana komponen-
tów zgodnie z wymogami.

Bosch w swojej ofercie posiada płyn 
hamulcowy nowej generacji o nazwie 
ENV6 o wyższych parametrach niż 
standardowe płyny hamulcowe dedy-
kowane do układów ESP, który moż-
na stosować jako zamiennik dla pły-
nów DOT. 

Płyn hamulcowy ENV

200 MILISEKUND RATUJE ŻYCIE

Nr katalogowy       Oznaczenie Pojemność (litry)

1 987 479 207       ENV6 1

1 987 479 208       ENV6 5

1 987 479 215       ENV6 20

Nr DOT3 DOT4 DOT4 HP DOT4 Super DOT5.1

ENV6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Najważniejszą zaletą płynu ENV6 jest możliwość zastąpienia wszystkich 
płynów hamulcowych podanych w tabeli poniżej. 

VAG: VW, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini TL 766Z

BMW: BMW, MINI, Rolls-Royce QV 34 001

GM Europe: Opel, Saab, Vauxhall GMW 3356

PSA: Peugeot, Citroen STL S71 2114

Ford Motor Company:   WSS-M6C65-A2

ENV6 Wartość pomiarowa

Temperatura wrzenia na sucho * (°C) ≥ 270

Temperatura wrzenia na mokro ** (°C) ≥ 185

Lepkość przy -40 °C (mm2/s) ≤ 670

Dodatkowo płyn ENV6 spełnia następujące specyfikacje producentów:

* Temperatura wrzenia czystego, nowego płynu    
** Temperatura wrzenia płynu zawodnionego

Bosch_ENV_5litr.indd   1 2020-01-23   15:28:45
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Niemal każde nowe auto i więk-
szość tych kupowanych na rynku 
wtórnym jest obecnie wyposa-

żone w klimatyzację. Czy wyobrażacie 
sobie jazdę na wakacje bez tego ukła-
du w samochodzie? Prawda? To niemal 
niemożliwe. Tak samo codzienne użyt-
kowanie samochodu do celów służbo-
wych, wizyty u klientów, szybkie przejaz-
dy autostradami i korki w mieście – bez 
klimatyzacji? Nie ma mowy. Jako użyt-
kownicy samochodów przyzwyczailiśmy 
się do tego układu. Jest on o tyle ważny, 
co podkreślają naukowcy, że przyczynia 
się również do wzrostu bezpieczeństwa 
na drogach. Dobre warunki klimatycz-
ne w samochodach powodują, że je-
steśmy bardziej skupieni jako kierowcy, 
możemy dłużej prowadzić samochód 
bez objawów znużenia, a nasze reakcje 
są szybsze.

Ten ważny układ wymaga dobrej ob-
sługi, by służył dobrze, długo i zdrowo. 
Spojrzymy na zagadnienie utrzyma-
nia układu klimatyzacji samochodowej 
oczyma użytkownika, czyli kierowcy, 
nie zaś mechanika. Dlaczego? Ponie-
waż z klimatyzacją jest trochę tak jak 
ze zbiornikiem paliwa – to kierowca 
musi zadbać o to, żeby nie zabrakło 
paliwa i żeby paliwo było odpowied-
nie. Tak samo w przypadku klimaty-
zacji kierowca musi zadbać o to, żeby 
powietrze, którym oddycha w samo-
chodzie, było czyste, chłodne i two-
rzyło korzystne warunki do prowa-
dzenia samochodu.

Oczywiście, kiedy klimatyzacja na-
wali, auto musi trafić do specjalisty, 
który zajmie się naprawą:
 ¬  spadku lub utraty ciśnienia czyn-

nika roboczego,
 ¬  usterki obwodu elektrycznego ste-

rowania sprzęgłem sprężarki,
 ¬  zaburzenia przepływu czynnika 

chłodzącego w układzie,
 ¬  usterką sprężarki.

Nas jednak interesuje inna sytuacja, 

codzienna, na którą ma wpływ kierow-
ca samochodu. Ponieważ zanim kli-
matyzacja przestanie działać, niemal 
na pewno kierowca na swojej skórze 
odczuje pierwsze tego symptomy. Czy-
li smrodek, brudek i wilgoć. Skąd to się 
bierze i co to jest? Kurz, grzyby, bakterie 
i wirusy, które osadzają się na parow-
niku za wentylatorem wdmuchującym 
powietrze do samochodu, osadza-
ją się na tym parowniku i dostają tam 
pożywkę w postaci wilgoci z powietrza. 
Wilgoć umożliwia rozwój grzybom, wiru-
som i bakteriom, które żywią się kurzem 
i brudem wdmuchiwanym na parownik 
przez wentylator. Oczywiście „hodow-
la” tych drobnoustrojów musi trochę 
trwać, zanim kierowca poczuje przykry 
zapach, lecz w końcu w każdym sa-
mochodzie to następuje. W każdym, 
który ma klimatyzację. Dlatego klima-
tyzację trzeba czyścić! Zabieg ten za-
leca się przeprowadzać minimum raz 

w roku. Jednak sami wiecie, że to tro-
chę za mało, prawda? Dlatego dwa lub 
trzy razy w roku inwestycja na poziomie 
kilkudziesięciu złotych dla zdrowia kie-
rowcy, rodziny i pasażerów to dobra in-
westycja.

Sposobów na czyszczenie układu kli-
matyzacji i kabiny samochodu jest 
kilka. Jednak tym razem skupimy się 
na skutecznych sposobach dostępnych 
w dobrych serwisach samochodowych, 
przedstawimy również innowacyjny 
sposób czyszczenia parownika, który 
jest bezpieczny i szybki. Procesy serwi-
sowe czyszczenia klimatyzacji oczywi-
ście można zrobić samemu domowymi 
sposobami, jednak ich skuteczność jest 
krótkotrwała i niewystarczająca. Prze-
cież niewielu z nas, kierowców, będzie 
inwestowało w drogie i skuteczne tech-
nologie do odkażenia klimatyzacji. Jed-
nak każdy z nas powinien je znać, choć-
by w dużym przybliżeniu. Dlaczego? 
Żeby wybrać serwis, który stosuje od-
powiednie metody odkażania. Poniżej 
przedstawione są dwie metody, które 

stosują serwisy. Nie podejmujemy się 
wyrokowania tego, która z nich 

jest skuteczniejsza. Obydwie 
działają, kosztują podobnie, 

a zdarza się, że serwisy 
stosują je równolegle.

Przy każdej usłu-
dze czyszczenia 

k l i m a t y za c j i 
i  w e n t y l a -

cji samo-
chodu trze-

ba wymienić filtr kabinowy i sprawdzić 
drożność przewodu odprowadzające-
go skropliny od parownika.

Generatory ozonu są podstawą pierw-
szej technologii czyszczenia czy raczej 
odkażania klimatyzacji i kabiny samo-
chodu. Ich wydajność jest podstawo-
wym parametrem, na który należy zwra-
cać uwagę. Ponieważ ozon jest gazem, 
który w szybkim tempie ulega rozkła-
dowi i nie utrzymuje się długo w nor-
malnym środowisku, należy stosować 
generatory o wydajności 7 g na godzi-

Dwie metody skutecznego czyszczenia klimatyzacji i wentylacji samochodu.

JAK SKUTECZNIE WYCZYŚCIĆ 
KLIMATYZACJĘ?
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nę (samochody osobowe) i 10 g na go-
dzinę w przypadku busów, ciężarówek 
i autobusów. Taka wydajność umożliwia 
również odkażanie pomieszczeń gospo-
darczych i mieszkalnych, jednak to już 
inny temat. Ważne jest to, żeby gene-
rator w ciągu krótkiego czasu wytworzył 
dużą ilość ozonu. Ozon powoduje nisz-
czenie drobnoustrojów takich jak grzy-
by, wirusy i bakterie, dzięki temu neu-
tralizuje przykry zapach, zabezpiecza 
użytkowników przed chorobami gardła, 
alergiami na grzyby i zarażeniami wiru-
sowymi.

Ozon, tak jak tlen, nie pozostawia 
skutków ubocznych w samochodach. 
Po wykonanej usłudze należy je tylko 
dokładnie przewietrzyć, ale o to zadba 
serwis. Kierowca może jechać samo-
chodem po 30 minutach od zakoń-
czenia czyszczenia, a efekt czyszcze-
nia utrzymuje się długo i jest wysoce 
skuteczny. Usługa trwa około godziny, 
z czego 30 minut przypada na ozono-
wanie i kolejne 30 na wietrzenie. Jako 
użytkownicy powinniśmy zwrócić uwa-
gę na wydajność generatora, czystość 
jego filtrów i konstrukcję. Najlepiej, żeby 
była wykonana ze stali nierdzewnej, jak 
wiele urządzeń, które służą zdrowiu.

Wielu producentów oferuje różne ozo-
natory i trudno jest rozeznać się na ryn-
ku, które są właściwe. Dlatego w dru-
gim kwartale 2020 roku marka ROOKS 
wprowadza 2 modele: mały – 7 gra-
mów i duży – 10 gramów, które w 100% 
odpowiadają wymogom rynku moto-
ryzacyjnego. Generatory ozonu marki 
ROOKS powstają w Europie, wykonane 
są z najlepszych materiałów – ze sta-
li nierdzewnej i z doskonałych elektrod 
ozonujących, z jakich słynie polska fa-
bryka.

Druga metoda czyszczenia oparta jest 
o chemię dezynfekującą, która nisz-
czy grzyby i ich zarodniki, wirusy oraz 
bakterie. Podobnie jak ozonowanie, 
zabija również przykry zapach i od-
świeża powietrze w samochodzie. Róż-
nica pomiędzy technologią ozonowa-
nia a technologią chemiczną jest taka, 
że preparat chemiczny rozpylany jest 
w samochodzie i bezpośrednio na pa-
rownik, a ozon rozchodzi się swobodnie 
w samochodzie. Aplikacja bezpośred-
nio na parownik czyści go skuteczniej 
i dokładniej. Efekt jest głębszy i bardziej 
długotrwały.
Preparatów chemicznych jest wiele, jed-

nym z nich jest środek do czyszczenie 
klimatyzacji MaXgear 300 ml (36-0080), 
który na długo pozostawia klimatyzację 
oczyszczoną z wszelkich grzybów, wiru-
sów i bakterii.

Chemicznych metod czyszczenia kli-
matyzacji jest wiele. Są preparaty 
rozpylane ultradźwiękami, są spraye, 
spraye z rurką dozującą, pianki oraz 
preparaty do różnych aplikatorów. 
Najbardziej precyzyjna technologia 
jest związana z aplikatorem połączo-
nym z kamerą inspekcyjną. Taka me-
toda jest przydatna podczas dokład-

nego czyszczenia parownika układu 
klimatyzacji. Wyróżnia ją ogromna 
precyzja aplikacji środka chemicz-
nego na parownik, dokładnie w miej-
sca zanieczyszczone, które wymaga-
ją odkażania. Ponadto innowacyjna 
kamera z sondą czyszczącą poda-
je preparat odkażający precyzyjnie 
w miejsce, które jest czyszczone, wi-
dać skuteczność zabiegu czyszczenia 
w czasie rzeczywistym, a czynnik po-
dawany jest pod wysokim ciśnieniem 
6-8 BAR. To ponad 3-krotnie więcej 
niż ciśnienie w oponie samochodu 
osobowego!

OK-03.5010 Generator ozonu CLEAN AIR 10 g/h, 200 m3

OK-03.5007 Generator ozonu CLEAN AIR 7 g/h, 110 m3
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Innowacyjna kamera czyszcząca 
do układu klimatyzacji posiada sondę 
z kierunkowym aplikatorem, dzięki temu 
nie rozpyla czynnika na wszystkie stro-
ny, tylko precyzyjnie w miejsce, gdzie 
czynnik jest potrzebny. To powoduje 
jego mniejsze zużycie. Dodatkowo ka-
mera pozwala na uniknięcie przykrych 
niespodzianek w postaci zalania bez-
pieczników w samochodzie, instalacji 
elektrycznej przy wentylatorze, radiu 
i pod deską rozdzielczą. Sama idea 
oglądania miejsca i momentu czysz-

czenia parownika wydatnie podno-
si skuteczność czyszczenia, eliminuje 
przypadkowe uszkodzenia systemów 
elektrycznych oraz oszczędza czas 
i czynnik czyszczący. Mniej chemii, wię-
cej zdrowia. 

Konstrukcja kamery jest następują-
ca: podstawą jest kamera inspekcyj-
na z dużym i czytelnym ekranem, który 
umożliwia robienie filmów i zdjęć, aby 
udokumentować jakość wykonanej 
usługi. Kamera posiada sondę o dłu-

gości 80 cm z dyszą rozpylającą pod 
kątem prostym oraz kamerą i diodami 
oświetleniowymi. Kamera i diody za-
słonięte są od bezpośredniego dzia-
łania czynnika z dyszy, aby nie zostały 
zachlapane. Sonda jest wodoodporna 
(IP 67), olejoodporna oraz zabezpie-
czona osłoną gumową przed brudem 
i chemią. Do kamery podłączany jest 
przewód pneumatyczny ze sprężonym 
powietrzem (6-8 BAR). Kamera posiada 
zbiornik 250 ml na chemię czyszczą-
cą, podłączany od dołu. Długa son-
da umożliwia penetrację przewodów 
wentylacyjnych i dotarcie bezpośrednio 
do parownika, po wcześniejszym zde-
montowaniu wentylatora i filtra pyłko-
wego. Sonda czyści parownik za po-
mocą prostopadłej dyszy podającej 
czynnik pod wysokim ciśnieniem. Dzięki 
temu zanieczyszczenia nie tylko giną, 
ale są również wypłukiwane z parowni-
ka. Takiej możliwości nie dają tradycyjne 
spraye do czyszczenia klimatyzacji.

Po wykonaniu czyszczenia parownika 
należy wyczyścić przewody wentyla-
cyjne oraz wentylator. Po zakończeniu 
czyszczenia i założeniu wszystkich zde-
montowanych elementów należy włą-
czyć na 10 minut klimatyzację i wen-
tylator na maksimum temperatury 
i prędkości. Następnie samochód wy-
wietrzyć.

Dla maksymalnego komfortu moż-
na zastosować połączenie odkażania 
za pomocą kamery czyszczącej z ozo-
nowaniem. Dzięki temu cała przestrzeń 
samochodu będzie sterylna dzięki ozo-
nowaniu, a parownik zostanie pozba-
wiony grzybów, pleśni, wirusów i bak-
terii dzięki kamerze. Takie dwutorowe 
działanie przynajmniej raz w roku daje 
nam niemal w stu procentach czy-
sty obieg powietrza w samochodzie. 
A cała usługa zajmuje zaledwie jedną 
godzinę.

Ta innowacyjna kamera nie jest jeszcze 
popularna w wielu serwisach samocho-
dowych, jednak zdrowie i komfort kie-
rowców coraz częściej tego wymagają. 
Dlatego z myślą o tym marka ROOKS 
już w czerwcu 2020 roku wprowadza 
do sprzedaży taką innowacyjną kamerę 
do czyszczenia klimatyzacji, numer ka-
talogowy tej nowości to OK-03.0103. 

Szczegóły dostępne 
na stronie rooks.pl

Kamera z sondą do czyszczenia klimatyzacji.

Kamera do czyszczenia klimatyzacji OK-03.0103 – 
już od czerwca 2020 r. w sprzedaży. 

Specjalna sonda z kamerą i dyszą działającą pro-
stopadle do czyszczonej powierzchni.
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„Nie jeżdżę dużo, a jeśli już korzystam z samochodu, poruszam się nim tylko po mieście.
Dlaczego więc mam kupować żarówkę klasy premium?” To pytanie, które można usłyszeć
z ust wielu kierowców, którzy używają czterech kółek do przemieszania się z punktu
A do punktu B. Jednak nawet oni powinni zwracać uwagę na jakość źródeł światła,
bo to podstawa ich bezpieczeństwa na drodze.  

Chyba każdy z kierowców choć raz w swoim życiu
zmierzył się z pozornie łatwym wyzwaniem zakupu
samochodowych źródeł światła. Kupujemy i ufamy,
że produkt zawsze spełni nasze oczekiwania.

Tymczasem z jakością źródeł światła bywa bardzo
różnie i warto wybierać świadomie nie tylko
producenta, lecz także model.
Oczywiście, wśród tanich żarówek mogą się zdarzyć
takie, które mają dobrą jakość. Ale czy warto zdawać
się na przypadek, gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo?

Bardzo często produkty te, nie podlegają żadnym
kontrolom, ich produkcja odbywa się z wykorzystaniem
najtańszych komponentów, przy minimalnym
zaangażowaniu specjalistycznej wiedzy technicznej,
przez co parametry poboru prądu jak i emisji światła
są zmienne, a jakość finalnego produktu znacznie
odbiega od standardu.

Produkty znanych marek charakteryzują się niemal
idealną powtarzalnością, co oznacza, że skrętka
żarnika jest w żarówkach wyprodukowanych w różnym
czasie w tym samym miejscu. To bardzo ważne,
gdyż nawet minimalna odchyłka w przypadku żarówek
reflektorowych może powodować oślepianie innych
kierowców lub znaczne zmniejszenie zasięgu świateł.
Jedno i drugie jest bardzo niekorzystne.
Każdy produkt w procesie produkcji jest wielokrotnie
kontrolowany pod względem elektrycznym,
fotometrycznym i geometrycznym.
Parametry świetlne są stabilne, a barwa światła
opracowana tak, aby uzyskać największą
efektywność światła.

Samochodowe źródła światła warto kupować
w sprawdzonych miejscach. I nie chodzi tu wyłącznie
o sklepy stacjonarne, lecz także, a może przede wszystkim, 
internet.

Podejrzenia co do pochodzenia żarówki czy palnika
ksenonowego powinny wzbudzić np. brak opakowania
lub białe, tekturowe pudełko
bez żadnych napisów.
Czerwona lampka powinna
się nam także zapalić
w przypadku wyjątkowo
niskiej ceny.
Markowe produkty
nie są może najtańsze,
ale gwarantują wysoką
jakość i bezpieczeństwo.

www.osram.pl/am
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Dlaczego samochody
potrzebują dobrych żarówek? 



Ta różnica bezpośrednio wpływa na poziom bezpieczeństwa 
na drodze. Czasami może po prostu „brakować” światła
i nie ominiemy przeszkody, której w porę nie dostrzeżemy. 

Jakość w oświetleniu jest najważniejsza i nie chodzi
tu o siłę światła, lecz jego właściwe parametry.
Silne nie zawsze znaczy właściwe, dlatego nie warto
ryzykować i decydować się na tanie produkty.
To po prostu się nie opłaca, bo nie dostajemy tego,
czego powinniśmy oczekiwać od tej znakomitej technologii.

Kierowcy, którzy często jeżdżą w nocy i poza miastem
powinni wybrać źródła światła o podwyższonych
parametrach, takie jak np. Night Breaker® Laser.
Generują one jaśniejsze i bielsze światło, o dłuższym
zasięgu.

Jeśli ktoś preferuje chłodniejsze światło powinien
sięgnąć po produkty z linii Cool Blue® Intense.

Najlepszym wyborem dla kierowców, którzy rzadko
jeżdżą w nocy lub mają utrudniony dostęp do źródeł
światła w samochodzie będą produkty linii Ultra Life. 
Wszystkie opisane wyżej rodziny samochodowych
źródeł światła marki OSRAM posiadają status oryginalnych 
części zamiennych, co jest potwierdzeniem ich wysokiej
jakości i powtarzalności.

Jeśli są wątpliwości, czy mamy do czynienia
z oryginalnym produktem OSRAM, wystarczy
sprawdzić kod i dane na stronie www.osram.pl/trust.
Szybko otrzymamy wyniki i informację czy produkt
jest oryginalny. Tylko taki spełni oczekiwania klienta
i będzie bezpieczny w użytkowaniu. Taka kontrola
jest bardzo ważna, bo produkty podrobione
cechują się jakością proporcjonalną do ceny,
czyli bardzo niską. W przypadku produktów
oświetleniowych zagraża to pojazdowi, kierowcy
i innym użytkownikom ruchu drogowego.
Nieprecyzyjne wykonanie często skutkuje złym
rozsyłem światła, łuk świetlny nie znajduje się
w tym miejscu, gdzie trzeba, więc światło oświetla
nieodpowiednie punkty na drodze i jest nierównomierne.  

Firma OSRAM uruchomiła Program Zaufania, dzięki
któremu można łatwo i szybko potwierdzić oryginalność 
lamp ksenonowych i żarówek halogenowych oferowanych 
w pudełkach typu DUO BOX. Każdy z tych produktów
posiada etykietę bezpieczeństwa na opakowaniu,
z której kod stanowi unikalną kombinację z danymi
na trzonku lampy ksenonowej lub z danymi umieszczonymi 
na pudełku DUO BOX żarówek halogenowych.

Spośród samochodowych źródeł światła firmy OSRAM
na polskim rynku zdecydowanie największym
powodzeniem cieszą
się produkty serii Original,
czyli dokładnie takie same,
jakie są stosowane w około
połowie samochodów
na świecie podczas
pierwszego montażu
w fabryce.
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W 2005 roku wraz z premierą 
nowego Volkswagena Pas-
sata szóstej generacji, zade-

biutowało na szeroką skalę elektryczne 
sterowanie hamulcem ręcznym, chociaż 
rozwiązanie to było znane wcześniej 
z samochodów klasy premium. 

Na pierwszy rzut oka elektryczne ste-
rowanie hamulcem ręcznym ma same 
plusy. Wyeliminowano linki, które mają 
tendencję do rozciągania się, a z upły-
wem czasu rdzewieją i dochodzi do ich 
zerwania. Dzięki wykorzystaniu elek-
troniki do sterowania hamulcami sa-
mochody wyposażane były również 
w funkcje „AUTO HOLD” – asystenta 
uniemożliwiającego stoczenie z górki, 
chociaż za zaciągniecie hamulca nie 
był odpowiedzialny silnik elektryczny. 
Klocki dolegały do tarczy dzięki pozo-
stawieniu ciśnienia w układzie. Nieste-
ty rozwiązanie, które miało eliminować 
podstawowe problemy konwencjonal-
nych linek i dźwigni, z biegiem lat stało 
się źródłem dużo poważniejszych pro-
blemów. 

Częstym awariom ulegają przełączniki, 
do styków dostaje się wilgoć, powo-
dując ich korodowanie. Uszkodzeniom 
ulega plastikowa obudowa nastaw-
ników, co w rezultacie skutkuje zatar-
ciem mechanizmu. Zazwyczaj hamu-
lec blokuje się w pozycji zaciągniętej, 
skutkiem jest całkowicie zablokowany 
pojazd i podróż na lawecie do najbliż-
szego serwisu.

MaXgear posiada kompleksową ofertę 
zacisków hamulcowych z elektrycznym 
sterowaniem hamulcem postojowym. 
Oferta obejmuje również same silniki. Po-
niżej wykaz referencji dostępnych w ofer-
cie. Ponadto oferta obejmuje włącznik 
elektryczny o numerze 50-0172. 

Łukasz Skowronek

ZACISKI HAMULCOWE 
Z ELEKTRYCZNYM HAMULCEM 
POSTOJOWYM

Kod towaru Zastosowanie 

82-0129 ZACISK HAM. VW T. PASSAT 05-10 LE ELEKTRYCZNY

82-0130 ZACISK HAM. VW T. PASSAT 05-10 PR ELEKTRYCZNY

82-0182 ZACISK HAM. VW T. PASSAT 08- PR ELEKTRYCZNY 38MM

82-0181 ZACISK HAM. VW T. PASSAT 08- LE ELEKTRYCZNY 38MM

82-0128 ZACISK HAM. VW T. PASSAT 05-/ Q3 11- PR ELEKTRYCZNY

82-0127 ZACISK HAM. VW T. PASSAT 05-/ Q3 11- LE ELEKTRYCZNY

82-0133 ZACISK HAM. AUDI T. A4/A5 07- /Q5 08- LE ELEKTRYCZNY

82-0134 ZACISK HAM. AUDI T. A4/A5 07- /Q5 08- PR ELEKTRYCZNY

82-0506 ZACISK HAM. VW T. CC/PASSAT 05-16 PR ELEKTRYCZNY

82-0505 ZACISK HAM. VW T. CC/PASSAT 05-16 LE ELEKTRYCZNY

82-0131 ZACISK HAM. AUDI T. A6 04-11 LE ELEKTRYCZNY

82-0132 ZACISK HAM. AUDI T. A6 04-11 PR ELEKTRYCZNY

3C0998281A/MG SILNIK ZACISKU HAM. VW PASSAT/TIGUAN/ALHAMBRA 09- KPL 
(TORX 12 ZĘBÓW)

3C0998281B/MG SILNIK ZACISKU HAM. VW PASSAT/TIGUAN/ALHAMBRA 05- KPL 
(TORX 6 ZĘBÓW)

8K0998281/MG SILNIK ZACISKU HAM. AUDI A4/A5/Q5 08- KPL

4F0998281A/MG SILNIK ZACISKU HAM. AUDI A6/S6 04-11 KPL (TORX 12 ZĘBÓW)



* Nasze warunki gwarancji dostępne są na stronie www.meyle.com/gwarancja

... po prostu wytrzyma dłużej!
Nasze zaawansowane produkty MEYLE-HD są technicznie lepsze od części 
OE, ulepszona konstrukcja i wysokiej jakości materiały zapewniają im większą 
trwałość i niezawodność. Dlatego udzielamy na wszystkie części MEYLE-HD 
4 lata gwarancji.* W skrócie: MEYLE-HD - lepsze części, dłuższa trwałość i 
zadowoleni klienci!

Dowiedz się więcej na stronie www.meyle.com/pl/meyle-hd

MEYLE-HD:
Lepsze niż OE ...

Podążaj za nami dalej
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W dwóch poprzednich arty-
kułach omówiliśmy i opisa-
liśmy, jak właściwie obliczyć 

bardziej lub mniej podstawowe cechy 
opisujące nasz silnik, a także dowie-
dzieliśmy się jakiego kalibru pociskiem 
„ujarzmionym” pod maską jest tłok. Pora 
więc może zrobić sobie krótką przerwę 
od matematyki i zastanowić się nad 
mocą i momentem obrotowym.

Wyczynowe jednostki napędowe za-
projektowane są w jednym celu – ge-
nerowania maksymalnej możliwej war-
tości mocy i momentu obrotowego, 
ale co to właściwie znaczy? Należy 
zacząć od tego, z czego nie wszyscy 
zdają sobie sprawę. Istota spra-
wy tkwi w momencie obroto-
wym, reprezentowanym jako 
siła skręcająca przyłożona 
do końca wału korbowe-
go/koła zamachowe-
go pochodząca od siły 
gazów spalinowych 
przenoszonej za po-
średnictwem kor-
bowodów. Gdy koło 
zamachowe obraca 
się, moment obroto-
wy można zmierzyć 
na podstawie siły opo-
ru przeciwstawiającej 
się obrotowi. Gdy koło 
zamachowe jest obraca-
ne, moment przykładany 
jest tylko przez pewien czas 
(proces spalania) i to pozwala 
na obliczenie mocy. Zatem to moc 
(z matematycznego i praktycznego 
punktu widzenia) jest pochodną mo-
mentu obrotowego.

Moment obrotowy jest faktyczną miarą 
zdolności silnika do wykonywania pra-
cy. Moc to szybkość z jaką ta praca jest 
wykonywana. Konstruktorzy silników do-
strzegają zdolność silników do szybkie-
go wytwarzania momentu obrotowego 
w określonym zakresie prędkości obroto-
wej. Nazywają to chwilowym momentem 
obrotowym lub szybkością, z jaką ob-
ciążony silnik może przyspieszyć w da-
nym zakresie prędkości obrotowej. Im 
większy jest moment przejściowy, tym 
szybciej silnik jest w stanie przyspieszyć 
pod obciążeniem. Wszystkie silniki gene-

rują krzywą momentu obrotowego, która 
osiąga wartość szczytową w pewnym 
momencie zakresu obrotów na minutę. 
Ta wartość reprezentuje najbardziej wy-
dajny punkt w zakresie roboczym silnika 
i jest ściśle powiązana ze sprawnością 
wolumetryczną silnika.

Co jednak na nią wpływa? Każdy sil-
nik dowolnie skonfigurowany osiągnie 
szczyt momentu obrotowego w pew-
nym punkcie pracy. Dzięki uważnej ma-
nipulacji parametrami konstrukcyjnymi 
możemy kształtować i pozycjonować 

krzywą momentu obrotowego stosow-
nie do konkretnego zastosowania silni-
ka. Nadrzędnym celem wszystkich kom-
petentnych konstruktorów silników jest 
pogoń za sprawnością wolumetryczną 
silnika, a ta uzależniona jest od dyna-
miki wymiany gazów wlotowych i wy-
lotowych, wydajności komory spalania, 
układu rozrządu oraz samego układu 
korbowego determinującego końcowe 
wartości prędkości obrotowych.

Kształt krzywej momentu obrotowego 
„naśladuje” krzywą sprawności wolume-
trycznej. Krzywe te będą niemal zbieżne 

sobie w punkcie maksymalnej wydajności 
silnika i zazwyczaj odzwierciedla to naj-
niższą wartość jednostkowego zużycia 
paliwa dla pełnego otwarcia przepust-
nicy. Poniżej szczytowego momentu ob-
rotowego krzywe oddalają się od siebie 
ze względu na zmniejszoną wydajność 
procesu spalania spowodowaną niedo-
stateczną prędkością opróżniania gazów 
spalinowych i gorszą jakością przygoto-
wanej mieszanki paliwowo-powietrznej. 
Powyżej wartości szczytowej momentu 
obrotowego także następuje spadek 
sprawności wolumetrycznej i momentu 
(a także „oddalenie się od siebie krzy-
wych”) ze względu na niewystarczający 

czas na napełnienie cylindra wyni-
kające ze wzrostu prędkości ob-

rotowej silnika.

Istnieją metody rozwiązy-
wania problemu braku 

sprawności wolume-
trycznej silnika po obu 
stronach szczytu 
momentu obro-
towego. Związa-
ne jest to z „polem 
pod krzywą” repre-
zentującą warto-
ści (momentu obr. 
i sprawności w funkcji 

prędkości obrotowej). 
Próba zastosowania 

odpowiednich kompo-
nentów silnika wpłynąć 

ma na skuteczność napeł-
niania i opróżniania cylindra, 

a to na pole powierzchni pod 
krzywą sprawności wolumetrycznej. 

Co ciekawe, większe pole powierzchni 
pod krzywą pozwala na osiąganie więk-
szych przyspieszeń prędkości obroto-
wych, nawet przy niewielkim zmniejszeniu 
wartości szczytowego momentu obroto-
wego.

Uzupełnienie tych osiągów przez odpo-
wiednio dobrane kombinacje przełożeń 
i rozmiaru kół prowadzi do lepszego wy-
korzystywania momentu obrotowego. 
Działa to nawet w silnikach pracujących 
znacznie powyżej górnej wartości szczy-
towej momentu obrotowego, ponie-
waż odpowiednio zwiększone „pole pod 
krzywą” w tej części wykresu prowadzi 
do zwiększenia mocy samochodu.

JAK OBLICZYĆ SILNIK?
MOC I MOMENT OBROTOWY
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SPRAWNOŚĆ WOLUMETRYCZNA

Podstawą wytwarzania mocy jest spraw-
ność wolumetryczna. Im więcej powietrza 
jest w stanie „zaczerpnąć” i przetworzyć 
silnik, tym większy jest jego potencjał 
mocy. Pojemność 2000 mm3 reprezen-
tuje 100% pojemność. W praktyce jest 
to trudne do osiągnięcia, ponieważ 
przepływ powietrza jest ograniczony 
przez urządzenia dławiące (gaźnik, kor-
pus przepustnicy), niedoskonały kolek-
tor dolotowy czy zawory, dlatego też 
sprawność wolumetryczna silników pro-
dukcyjnych nie przekracza zazwyczaj 
około 85%.

Jak wcześniej wspomniano, sprawność 
ta jest obniżona poniżej szczytowej 
wartości momentu obrotowego z po-
wodu niewystarczającego przepływu 
powietrza i niskiej jakości mieszanki. Po-
wyżej wartości szczytowej z kolei z po-
wodu niedostatecznego czasu służą-
cego do napełniania cylindra. Jednym 
z głównych celów konstruktora silnika 
jest przekroczenie statycznej pojemności 
silnika i optymalizacja wydajności pro-
cesu spalania po wprowadzeniu paliwa 
do procesu. Aby to osiągnąć, doświad-
czeni konstruktorzy umiejętnie manipulu-
ją składem komponentów w taki sposób,, 
aby poszerzyć krzywą momentu obro-
towego ustalając ją tak, by pasowa-
ła do konkretnej aplikacji. Identyfikacja 
i ukierunkowanie wymaganego zakresu 
mocy jest jednym z pierwszych działań 
konstruktorów silników. Sprawność wo-
lumetryczna i prędkość obrotowa silnika 
są ze sobą ściśle skorelowane. Silnikom 
używanym do krótkich przejazdów, jak 
na przykład popularne za oceanem za-
wody 1/4 mili, nie potrzebny jest szeroki 
użyteczny zakres momentu obrotowego; 
pracują w zakresie 7000-9000 obr./min, 
więc sprawność przy np. 5000 obr./min 
jest całkowicie nieistotna z punktu wi-
dzenia konstruktora.

BSFC FAKTOR

Efektywność spalania można okre-
ślić i porównać. Służy do tego wartość 
BSFC, czyli wskaźnik zużycia paliwa 
podzielony przez wartość wytwarzanej 
mocy.

r
P

BSFC =

gdzie:
r - zużycie paliwa w gramach na sekundę
P – generowana moc w watach

Wartość ta jest miarą wydajności, 
która wskazuje jak dobrze silnik zuży-
wa paliwo, które spala. Dla przykładu: 
konkretna głowica cylindra może wy-
twarzać większą moc przy mniejszym 
zużyciu paliwa z powodu lepszego na-
pełniania cylindra i bardziej wydajnej 
komory spalania, która pobiera więcej 
energii z danej masy paliwa. Typową 
wartością BSFC jest 0,5 (i taką przyj-
muje się do obliczeń), ale dla aplika-
cji motorsportowych powinna wynosić 
0,38-0,42. Jak wynika ze wzoru – im 
niższa wartość BSFC, tym lepiej.

SKĄD POCHODZI ENERGIA?

Najmocniejsze silniki wyścigowe mają 
na ogół krótki skok tłoka i dużą jego 
średnicę, aby zapewnić odpowiednią 
zdolność zasysania powietrza przy 
wysokich prędkościach obrotowych 
i zachować odpowiednią trwałość 
w warunkach dużych obciążeń, wyso-
kich prędkości obrotowych. Potencjał 
zasysania powietrza przez silnik zwięk-
sza się wraz z kwadratem średnicy za-
woru.

Nie ma jednak nic za darmo i większa 
powierzchnia tłoka powoduje, że pło-
mień czoła spalania potrzebuje wię-
cej czasu, by przedostać się w każdy 
rejon komory spalania, a same tło-
ki mają większą powierzchnię chło-
dzenia, co prowadzi do obniżenia 
temperatury spalania i wytwarzania 
mniejszego ciśnienia nad tłokiem. Nie 
mniej jednak takie konfiguracje pre-
ferowane są przez profesjonalnych 
konstruktorów. Uważąją oni, że praw-
dziwa moc pochodzi z odpowiednio 
przygotowanej głowicy cylindrów, ko-
lektora dolotowego i wałka rozrządu 
(elementy bezpośrednio powiązane 
z problemem zasysania powietrza, 

a zatem sprawnością wolumetryczną). 
Kiedy już określimy te elementy w od-
niesieniu do wymagań dotyczących 
przepływu powietrza, jesteśmy zobo-
wiązani do rozważenia ich roli towa-
rzyszącej w przygotowaniu mieszaniny 
paliwowo-powietrznej, która to osta-
tecznie wytwarza ciśnienie w cylin-
drze. Wszystkie silniki wielocylindrowe 
generują inną moc w każdym z cylin-
drów, a to głównie z powodu różnic 
w przepływie powietrza i jakości mie-
szanki, z czego warto sobie zdawać 
sprawę.

CO WPŁYWA NA MOC?

Proces kształtowania pasma mocy sil-
nika w odniesieniu do konkretnej apli-
kacji jest nadrzędny, lecz zakładając 
odpowiednią jakość mieszanki paliwo-
wej (wartość oktanowa, rozdrobnienie 
cząstek paliwa, szybkość spalania), 
moc ograniczona jest przez różne 
czynniki następujące:
 ¬  czas otwarcia i zamknięcia zawo-

rów,
 ¬  ilość zasysanego powietrza i spraw-

ność wolumetryczna,
 ¬ jakość mieszanki,
 ¬ rozdrobnienie cząstek paliwa,
 ¬ turbulencje powstałe podczas za-

sysania mieszanki paliwowo-po-
wietrznej,

 ¬ szybkość przebiegu procesu spala-
nia,

 ¬ punkt zapłonu i czas jego inicjacji,
 ¬ stopień sprężania,
 ¬ straty związane z tarciem.  

Łukasz Kaczmarczyk



Dowiedz się więcej na www.meyle.com/fluids

Płyn MEYLE-ORIGINAL jest najlepszym rozwiązaniem:  

• chroni przed korozją i osadami
• chroni silnik przed zamarzaniem
• Zwiększa temperaturę wrzenia cieczy

•  Specyfikacja płynu zgodnie z danymi i homologacją 
producenta samochodu

•  Łatwe przypisanie do samochodu, specyfikacja i 
proporcje mieszania na butelce 

•  Ergonomiczna konstrukcja butelki, która pozwala na 
czyste napełnianie bez rozlewania

Jak używać: 
Ten płyn chłodzący musi być mieszany z wodą destylowaną, aby aktywować wydajność wymiany ciepła 
i osiągnąć właściwy poziom ochrony silnika i układu chłodzenia. Po zmieszaniu z odpowiednią proporcją, 
specyficzne właściwości płynu chłodzącego będą chronić przed korozją. Wymagana informacja o proporcji 
znajduje się na każdej butelce płynu chłodniczego MEYLE Long Life.

Dzięki tylko 4 numerom części MEYLE pokrywa co najmniej 90% światowego parku samochodowego:

Długa żywotność płynu o 
gwarantowanej specyfikacji 

Specyfikacja płynu według specyfikacji producenta samochodu:

MEYLE Chroni przed 
korozją

Chroni przed 
zamarznięciem 
silnika

Zwiększa  
temperaturę 
wrzenia płynu.

Kolor Specyfikacja

014 016 9100 Niebieski

G11
MB 325.0 
SAE J1034 
ASTM D4340 
ASTM D3306 
MB 325.2

014 016 9200 Fioletowy

G12+ 
MB 325.3 
FORD WSS-
M97B44-D 
VW TL 774 F 
VW TL 774 D

014 016 9300 Czerwony

G12
VW TL 774 D
ASTM D3306
SAE J1034

014 016 9600 Fioletowy

Anti Freeze AN 13 
ASDM D3306 
SAE J1034 
ASDM D4985 
VW TL 774-J 
VW TL 774 G 
MB 325.5 
G13
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JAKI WYBRAĆ?

Systemy start-stop dzielimy na pod-
stawowe i zaawansowane. W obu sy-
tuacjach zadanie systemu sprowadza 
się w głównej mierze do ogranicza-
nia emisji CO2 poprzez wstrzymywanie 
pracy silnika w momencie zatrzymania 
pojazdu i ponowne jego uruchomienie, 
w celu kontynuacji jazdy. Na szczególną 
uwagę zasługuje jednak zaawansowa-
ny system start-stop, którego funkcjo-
nalność została wzbogacona o akumu-
lację dodatkowej energii pochodzącej 
z drogi hamowania (proces rekuperacji), 
alternator ograniczający ładowanie 
akumulatora w momencie przyspiesza-
nia oraz inne układy ograniczające zu-
życie paliwa. W obu systemach należy 
stosować jedynie akumulatory wypro-
dukowane w technologii EFB lub AGM.
Clarios dostarcza do pojazdów z sys-
tem start-stop akumulatory VARTA, któ-
rych technologia bazuje na wieloletniej 
współpracy z producentami OEM, za-
pewniając poprawność funkcjonowania 
pojazdów.

Akumulatory VARTA Blue Dynamic EFB 
są przeznaczone do podstawowej 
funkcji start-stop. W ich budowie za-
stosowano grubsze płyty wzmocnione 
specjalną powłoką z poliestru, dzię-
ki czemu osiągnięto dwa razy wyższą 
wytrzymałość cykliczną w porównaniu 
do akumulatorów konwencjonalnych. 
Przy wyłączonym silniku zaopatru-
ją w prąd wszystkie odbiorniki i gwa-
rantują ponowne uruchomienie silnika 
w przeciągu ułamków sekundy.

Akumulatory VARTA Silver Dynamic 
AGM, w których budowie zastosowano 
separatory z włókna szklanego całko-
wicie absorbujące elektrolit, są prze-
znaczone do pojazdów wyposażonych 
w zaawansowany system start-stop.

LOKALIZACJA AKUMULATORA

Po odpowiednim doborze akumulatora 
pozostaje jeszcze kwestia jego wymia-
ny. W nowo produkowanych pojazdach 
z systemem start-stop akumulator może 
znajdować się pod maską, w bagażni-
ku lub w środku (np. pod fotelem). War-
to zaznaczyć, że pomimo wielu zmian 
w konstrukcji pojazdów na przestrzeni 
ostatnich lat wciąż dominującym miej-
scem dla akumulatora jest przestrzeń sil-
nikowa, następnie przestrzeń bagażowa 
i na końcu przestrzeń pasażerska. Ciągły 
rozwój motoryzacji wymaga od mecha-
ników zaawansowanej wiedzy i coraz 
większych kompetencji. Odpowiedzią 
na to wyzwanie jest sekcja utworzona 
na stronie varta-automotive.pl o nazwie 
VARTA Partner Portal, gdzie udostępnia-
ne są informacje niezbędne do prawidło-
wej wymiany akumulatora obejmujące: 
wskazanie odpowiedniego akumulatora, 
miejsca jego montażu oraz dokładnej in-
strukcji jego wymiany. Dostęp do VARTA 
Partner Portal jest bezpłatny – wystar-
czy rejestracja za pomocą formularza 
na stronie varta-automotive.pl.

WYMIANA AKUMULATORA

Wymiana akumulatora w pojazdach 
z systemem start-stop wymaga od me-
chanika szczegółowej wiedzy i bywa 
czasochłonna. Szacuje się, że czas wy-
miany akumulatora w takich pojazdach 
wydłuża się nawet czterokrotnie w za-
leżności od modelu i jego lokalizacji 
w pojeździe.

ADAPTACJA AKUMULATORA

Przy wymianie akumulatora dokonu-
jemy jego demontażu zgodnie z in-
strukcją producenta pojazdu, a na-
stępnie przystępujemy do montażu 
nowego. W tym miejscu pojawia się 
konieczność tzw. zakodowania aku-
mulatora, czyli poinformowania kom-
putera pokładowego o montażu 
nowego akumulatora. W uproszcze-
niu proces polega na wprowadzeniu 
odpowiednich danych (najczęściej 
należy wpisać kod katalogowy czę-
ści i kod akumulatora) do urządzenia, 
za pomocą którego wykonujemy ten 
proces. Tylko w taki sposób można 
zapewnić poprawne funkcjonowanie 
systemu start-stop. W przypadku, gdy 
adaptacja nie zostanie wykonana lub 
zostanie wykonana w nieprawidłowy 
sposób, poszczególne elementy sys-
temu start-stop nie będą prawidłowo 
funkcjonować.   

AKUMULATORY W POJAZDACH 
Z SYSTEMEM START-STOP

 Numer 1 w dostawach akumulatorów na pierwsze wyposażenie

 Spełnia najwyższe wymagania wiodących producentów samochodów

 Najlepszy produkt z pierwszego wyposażenia dostępny na rynku wtórnym

www.varta-automotive.pl/agm

Pewny start to akumulator 

Ci producenci samochodów zaufali 
akumulatorom VARTA®:

Audi Bentley BMW Bugatti Chevrolet Chrysler Citroën 
Ferrari Fiat Ford GMC Honda Hyundai Jaguar Kia 
Lamborghini Land Rover Maserati Mercedes-Benz Nissan Opel 
Peugeot Porsche Renault Seat Škoda Vauxhall Volkswagen Volvo

VARTA® Partner Portal oszczędza cenny czas 
warsztatów i wspiera je w świadczeniu skutecznych 

i precyzyjnych usług wymiany akumulatora. 
Darmowa rejestracja już teraz!

VARTA Silver AGM
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 Numer 1 w dostawach akumulatorów na pierwsze wyposażenie
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warsztatów i wspiera je w świadczeniu skutecznych 

i precyzyjnych usług wymiany akumulatora. 
Darmowa rejestracja już teraz!
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Silniki 2.5 l V6 TDI stosowane były 
w wielu modelach samochodów 
grupy VW. Napęd układu rozrządu 

i napędu pompy wtryskowej w opisy-
wanym silniku jest realizowany za po-
mocą pasków rozrządu. W trakcie wy-
miany pasków rozrządu mogą powstać 
istotne błędy wynikające z nieprawidło-
wego montażu. Aby operacja wymiany 
przebiegała bezproblemowo, Conti-
nental Power Transmission Group oferu-
je montażystom szczegółową instrukcję 
postępowania. Eksperci Continental 
wyjaśniają krok po kroku procedurę pra-
widłowej wymiany paska z wykorzysta-
niem zestawu paska rozrządu z pompą 
wody CT1015 WP1 i zestawu napędu 
pompy wtryskowej CT1018K1.

Producent rekomenduje wymianę pa-
ska rozrządu w przypadku paska roz-
rządu i paska pompy wtryskowej paliwa 
co 120 000 km. Dodatkowo, pasek roz-
rządu i pompy wtryskowej powinien być 
sprawdzany co 30 000 km.

PORADA:

PASEK WIELOROWKOWY POWINIEN ZO-
STAĆ WYMIENIONY W TYM SAMYM CZA-
SIE, CO PASEK ROZRZĄDU. ISTOTNE JEST, 
ABY WYMIENIĆ PASEK WIELOROWKOWY 
JAKO CZĘŚĆ ZLECENIA W CELU UNIK-
NIĘCIA PÓŹNIEJSZYCH AWARII I NIEPO-
TRZEBNYCH KOSZTÓW. JEŻELI POMIMO 
TEGO ZOSTANIE PODJĘTA DECYZJA 
O PONOWNYM MONTAŻU PASKA WIE-
LOROWKOWEGO, NALEŻY OZNACZYĆ 
KIERUNEK JEGO PRACY PRZED DEMON-
TAŻEM. CZAS WYMIANY TRWA 4,1 GODZ.

Prawidłowy montaż wymaga zastoso-
wania następujących narzędzi spe-
cjalnych, które zawarte są w zestawie 
narzędzi Tool Box V01 od ContiTech:
 ¬ blokada wału korbowego OE 

(3242), Tool Box V01/8,

 ¬ pin blokujący OE (T40011) Tool Box 
V01/24,

 ¬ uchwyt koła pasowego OE (3036), 
Tool Box/3,

 ¬ nasadka sześciokątna OE (3078),
 ¬ pin blokujący pompę wtryskową 

OE (3359) Tool Box V01/6,
 ¬ blokada wałka rozrządu OE (3458) 

Tool Box V01/19,
 ¬ ściągacz OE (T40001).

CZYNNOŚCI 
PRZYGOTOWAWCZE:

 ¬ Zidentyfikować pojazd przy uży-
ciu kodu silnika.

 ¬ Odłączyć akumulator pojazdu.
 ¬ Nie obracać wału korbowego lub 

wałka rozrządu, gdy pasek roz-
rządu został ściągnięty.

 ¬ Obracać silnik w normalnym kie-
runku obrotów (w prawo), jeżeli 
nie ustalono inaczej.

 ¬ Obracać silnik TYLKO kołem zę-
batym wału korbowego, a nie in-
nymi kołami zębatymi.

 ¬ Sprawdzanie i regulacje przepro-
wadzać tylko na zimnym silniku.

 ¬ Unikać kontaktu paska z substan-
cjami szkodliwymi, takimi jak olej 
silnikowy lub ciecz chłodząca.

 ¬ Zwrócić uwagę na wszystkie mo-
menty dokręcania wyspecyfiko-
wane przez producenta.

UWAGA:

PRZED ODŁĄCZENIEM AKUMULATO-
RA ZAPISAĆ LUB ZAPAMIĘTAĆ KOD 
RADIA.

ZDEMONTOWAĆ:

 ¬ Nakładkę zderzaka przedniego, 
osłonę dolną komory silnika, osło-
nę silnika, wentylator wiskotyczny, 
górną lewą i prawą osłonę paska 
rozrządu, osłonę paska wielorowko-
wego, drążek reakcyjny, rurę powie-
trza od turbodoładowania i lewą 
chłodnicę powietrza doładowa-

nego, zbiornik wyrównawczy płynu 
chłodzącego i pasek wielorowkowy. 
Przesunąć pas przedni w położenie 
serwisowe.

DEMONTAŻ – PASEK ROZRZĄDU 
POMPY WTRYSKOWEJ PALIWA:

 ¬ Ustawić wałek rozrządu na ozna-
czenie GMP 1 cylindra. Obrócić wa-
łem korbowym silnika, aż mały otwór 
w tłumiku drgań koła pompy wtry-
skowej znajdzie się u góry. Włożyć 
pin blokujący pompę wtryskową 
w mały otwór w tłumiku drgań koła 
pompy wtryskowej (Fot. 1., 2.).

Fot. 1

Fot. 2

WYMIANA UKŁADU PASKA 
ROZRZĄDU W SAMOCHODZIE 
AUDI A4 (B6) 2.5 L V6 TDI

o kodzie silnika AKE, okresie modelowym 2001 z wykorzystaniem zestawów pasków 
rozrządu CT1015 WP1 i CT1018K1 – część 1
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 ¬ Zdjąć korek z wlewu oleju. Jeżeli GMP 
1 cylindra jest prawidłowo ustawiony, 
wtedy znak „OT” (po polsku GMP) 
musi być widoczny na wałku rozrzą-
du (Fot. 3., 4.).

Fot. 3

Fot. 4

 ¬ Wkręcić blokadę wału korbowego 
OE (3242) w blok cylindrów z pra-
wej strony, tuż przed połączeniem 
kołnierza skrzyni biegów z silnikiem 
powyżej miski olejowej (Fot. 5., 6.). 
Przedtem jednak należy zdemonto-
wać zaślepkę.

Fot. 5

Fot. 6

 ¬ Zdemontować pompę podciśnie-
nia z lewej głowicy cylindrów. Aby 
to zrobić, należy odkręcić śruby 
pompy podciśnienia i obrócić pom-
pę zgodnie z kierunkiem obrotów 
wskazówek zegara (Fot. 7., 8., 9.). Nie 
odłączać przewodów!

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

 ¬ Ostrożnie usunąć pokrywę wałka 
rozrządu po prawej stronie za po-
mocą wkrętaka (Fot. 10., 11.). Nale-
ży zachować ostrożność, aby nie 
uszkodzić powierzchni uszczelniają-
cej. Pokrywa w trakcie demontażu 
ulega uszkodzeniu i musi być wy-
mieniona (zestaw paska rozrządu 
zawiera nową pokrywę).

Fot. 10

Fot. 11

 ¬ Włożyć blokadę wałka rozrządu 
po obu stronach głowic cylindrów. 
Aby to zrobić, należy zahaczyć łań-
cuchy w odpowiednim położeniu (Fot. 
12., 13., 14.). Nie używać blokady wałka 
rozrządu jako uchwytu do blokowania!

Fot. 12



36

AUTO PARTNER SA – AUTO PANORAMA

Profesjonaliści w warsztatach samochodowych nie potrzebują pustych obietnic tylko 
jakości, na której mogą polegać. Dlatego też wszystkim zarejestrowanym partnerom  
oferujemy 5 lat gwarancji na wszystkie produkty Power Transmission Group z oferty  
Automotive Aftermarket. Bez kompromisów. www.contitech.de/5

Konkrety zamiast obietnic:  
5 lat gwarancji

PTG_5_year_ad_205x295mm_PL.indd   1 08.05.17   09:18

Fot. 13

Fot. 14

 ¬ Zdemontować tłumik drgań z koła 
pompy wtryskowej. W żadnym przy-
padku nie luzować nakrętki central-
nej pompy wtryskowej, ponieważ 
może to spowodować zmianę usta-
wienia podstawowego pompy wtry-
skowej! Pompa wtryskowa nie może 
być regulowana za pomocą narzę-
dzi warsztatowych.

 ¬ Używając nasadki sześciokątnej OE 
(3078) poluzować nakrętkę rolki na-
pinającej pompy wtryskowej, przy-
trzymując sześciokątnym kluczem 
imbusowym (Fot. 15.). Zdjąć pasek 
rozrządu pompy wtryskowej.

Fot. 15

DEMONTAŻ – PASEK ROZRZĄDU:

 ¬ Odkręcić osiem śrub z koła pasowe-
go z tłumikami drgań wału korbowe-
go i zdjąć tłumik drgań.

 ¬ Zdemontować dolną osłonę paska 
rozrządu.

 ¬ Zdemontować koło pasowe wenty-
latora wiskotycznego.

 ¬ Odkręcić sześć śrub osłony rozrządu 
i zdemontować osłonę rozrządu.

 ¬ Odkręcić trzy śruby na kole napędu 
pompy wtryskowej z wałka rozrządu 
i zdjąć. Użyć uchwytu koła pasowe-
go OE (3036).

 ¬ Odkręcić i zdemontować koło zęba-
te napędu.

 ¬ Odkręcić obie śruby centralne lewe-
go i prawego wałka rozrządu, uży-
wając uchwytu koła pasowego OE 
(3036) (Fot. 16.).

Fot. 16

 ¬ Powoli obrócić rolką napinającą 
paska rozrządu w kierunku ruchu 
wskazówek zegara za pomocą klu-
cza imbusowego 8 mm, aż trzpień 
amortyzatora hydraulicznego zosta-
nie wciśnięty tak daleko, aby można 
było włożyć pin blokujący OE (T40011) 
w amortyzator hydrauliczny (Fot. 17., 
18., 19.). Amortyzator hydrauliczny jest 
tłumikiem olejowym i może być cof-
nięty (wciśnięty) jedynie powoli przy 
zastosowaniu stałej siły. Może być 
to zrobione wyłącznie poprzez rolkę 
napinającą. Nacisk za pomocą ima-
dła lub szczypiec może uszkodzić 
amortyzator hydrauliczny.

Fot. 17

Fot. 18

Fot. 19

 ¬ Poluzować obydwa koła zębate 
wałków rozrządu na stożkach wał-
ków rozrządu za pomocą ściągacza 
OE (T40001) (Fot. 20., 21.).

Fot. 20

Fot. 21

 ¬ Zdemontować koło zębate lewego 
wałka rozrządu (Fot. 22.).

Fot. 22

 ¬ Zdjąć pasek rozrządu.   

Ciąg dalszy w kolejnym numerze 
Auto Panoramy.
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Każdego dnia na polskie drogi wy-
jeżdża prawdziwa armia gotowa 
do działania, każdy jej członek musi 

być solidny, niezawodny, zdyscyplinowany 
i skuteczny. Mowa tutaj o samochodach 
użytkowych, potocznie zwanych dostaw-
czymi. Ich sprzedaż z roku na rok rośnie 
i jest to również znak dla serwisów samo-
chodowych, aby zwróciły swoją uwagę 
właśnie w kierunku tego segmentu rynku. 
Specyfika napraw pojazdów użytkowych 
jest bardzo prosta, auto musi być napra-
wione jak najszybciej i trwale, a to dlate-
go, żeby nie mieć przerw w pracy i móc 
zarabiać dla właściciela. Jednym z klu-
czowych elementów nadwozia samo-
chodów użytkowych są drzwi suwane, 
umiejscowione z boku pojazdu. Tak jak 

inne podzespoły popularnych „dostaw-
czaków”, pracują one z dużą częstotliwo-
ścią i przez długi czas.

Nad jakością ich pracy czuwa firma ROLL, 
produkując i dostarczając najwyższej ja-
kości rolki i wózki zawiasów drzwi, dzięki 
którym elementy płynnie pracują, sa-
mochody wykonują pracę bez przerwy, 
a serwisy nie otrzymują reklamacji. 

Części ROLL to jakość oryginału w cenie 
zamiennika, zaprojektowane i udoskona-
lane przez polskich inżynierów, wykonane 
z najlepszych materiałów. Produkowane 
w Polsce, od lat cieszą się powodzeniem 
i uznaniem wśród fachowców. Innowacyj-
ność i stosowanie najlepszych rozwiązań 
technologicznych to znak rozpoznawal-
ny fabryki znad Wisły. Wszystko dlatego, 
żeby od samego początku wyróżniać się 
jakością produktu oraz wykonania.   

PRACUJEMY, ABY TWÓJ BIZNES 
SIĘ KRĘCIŁ

Wózki, rolki i zawiasy, które zapewniają niezawodność i nieprzerwaną pracę 
przez bardzo długi czas. Wybierając części ROLL, zyskujesz gwarancję jakości 
w rozsądnej cenie.

WYRÓŻNIA NAS JAKOŚĆ
 ¬ Sworznie współpracujące 

z rolkami i tulejkami 
wykonane ze stali 
kwasoodpornej.

 ¬ Rolki wykonane 
ze specjalnego tworzywa 
o podwyższonej 
wytrzymałości na ścieranie.

 ¬ Zastosowanie łożysk 
uszczelnionych 2RS 
z uszczelkami gumowymi.

 ¬ Powłoka lakiernicza 
z atestem wykonana 
metodą kataforezy solidnie 
zabezpiecza całość 
elementu przed korozją.
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Współpracuj z Pionierem
Od kompleksowych rozwiązań serwisowych 
po technologię GDi nowej generacji, Delphi 
Technologies jest pionierem w branży 
motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Nasz dział 
Aftermarket łączy w sobie to, co najlepsze 
z obu światów - bogate dziedzictwo OE i 
innowacyjne rozwiązania serwisowe - które wraz 
ze specjalistyczną wiedzą Twoich mechaników 
gwarantują, że pojazdy jeżdżą bezpieczniej, lepiej 
i dalej, tak jak w dniu, w którym wyjechały z linii 
montażowej w fabryce.
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KONTYNUUJĄC OPOWIEŚĆ 
Z OSTATNIEGO NUMERU… 

Postanawiam zapisać się na kurs 
prawa jazdy, coraz bardziej dojrze-
wa we mnie myśl o kupnie własnego 
jednośladu. Ale jak to w życiu często 
bywa – łatwiej powiedzieć, trudniej 
zrobić.

Jak każdy młody człowiek zawsze 
podejmuję trafne i przemyślane de-
cyzje, których (o dziwo) potem dłu-
go i boleśnie żałuję. Dlatego zapisu-
jąc się na kurs, nie myślałem o szkole 
z najlepszymi opiniami, nie zapytałem 
na forum motocyklowym, nie szuka-
łem żadnych opinii. Jedynym kryte-
rium przy wyborze była CENA oraz 
to, że musiałem to mieć JUŻ, TERAZ, 
NATYCHMIAST, żeby jak najszybciej 
zacząć jeździć. Kolejna twarda lekcja 
życia. Taniość z czegoś musi wyni-

kać. O ile za przeniesieniem produkcji 
do Chin przemawiają korzyści eko-
nomiczne połączone z zachowaniem 
oczekiwanej jakości, o tyle po „pro-
mocyjnej” cenie kursu z Twojego 
miasta nie powinieneś spodziewać 
się niczego dobrego. Tak było, kiedy 
ja robiłem kurs, czyli siedem lat temu. 
Tak, wiem, to niedawno, ale robiąc 
kurs miałem 27 lat, bo dopiero w tym 
wieku dojrzałem na tyle, aby kupić 
motocykl, zapisać się na prawo jazdy 
kategorii A oraz dopiero wtedy sta-
łem się na tyle wiarygodny dla banku, 
aby dali mi kredyt na moje pierwsze 
dwa koła.

Jak powinien wyglądać prawidło-
wy kurs? 30 godzin teorii, 20 godzin 
praktyki. Teoria w większości jest taka 
sama jak w przypadku kat. B. Kilka 
dodatkowych szczegółów o trzyma-
niu się prawej strony, o nie stawa-

niu na skrzyżowaniu na środku pasa, 
bo tam często ciekną płyny eksplo-
atacyjne z innych pojazdów, a dla 
Ciebie może się to skończyć efektow-
ną glebą. Tutaj nie czułem, że mógł-
bym mieć problem. Za to o części 
praktycznej długo myślałem, zanim 
pojechałem pierwszy raz na plac 
manewrowy, a raczej jego okrojo-
ną wersję obudowaną z dwóch stron 
betonowym płotem, krawężnikiem 
na 30 cm oraz bramą zamykaną 
na pilota. Taki większy garaż, tylko 
bez dachu.

Na środku placyku manewrowego 
stoi dławiący się, krztuszący i ledwo 
zipiący Suzuki GN 125. Dla tych, co nie 
znają się na motocyklach – ten mo-
del nie jest zbyt szałowy. Jakbym miał 
go opisać jednym słowem, to bez 
zastanowienia wybieram NUDNY. Po-
wiedziałem instruktorowi, że nigdy 

PRZYGODY Z MOTOCYKLEM 
W TLE
ROZDZIAŁ 2

Mówi się, że motocykliści dzielą się na dwie grupy – na tych, co już jeździli, i na 
tych, co dopiero będą.  Po 15 minutach jazdy dla mnie sytuacja była oczywista.
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wcześniej nie jeździłem i nie wiem, 
co robić. Jego odpowiedź utwier-
dziła mnie w przekonaniu, że moja 
decyzja o wybraniu taniego kursu 
była błędem – „na kierownicy z pra-
wej masz hamulec przedni – główny, 
z lewej sprzęgło, wciskasz, jak w sa-
mochodzie, a przy ruszaniu delikatnie 
odpuszczasz, pod prawą nogą masz 
hamulec nożny, ale tego nie używaj, 
z lewej masz biegi. Jedynka w dół, 
potem luz, 2, 3, 4 do góry. Ty ćwicz, 
a ja jadę z kursantem na B na miasto, 
wrócę za godzinę”.

I wyjechał za bramę, zostawiając 
mnie samego na placu, pierwszy raz 
sam na sam z motocyklem, niewie-
dzącego co ma robić, ale przecież 
oglądałem Motomyszy z Marsa, więc 
powinienem sobie poradzić. Błąd.

No to wsiadam na tego demona, jedyn-
ka, gazu ile fabryka dała, zamiast deli-
katnie puścić sprzęgło, to strzeliłem jak 
z rewolweru i stało się. Motocykl dosłow-
nie wystrzelił do przodu, a że częściowo 
opierałem się stopami na ziemi, to nie 
miał z tym większego problemu. Moje 
ciało w panice odchyliło się do tyłu, jesz-
cze bardziej odkręcając manetkę gazu 
i motocykl w efektowny sposób wystrzelił 
przed siebie jak z procy, odbił się od kra-
wężnika, który był kilka metrów przede 
mną i w spektakularnym locie, którego 
sam Adam Małysz by się nie powsty-
dził, uderzył we wcześniej wspominane, 
betonowe ogrodzenie. No to wyciągam 
telefon i dzwonię do instruktora. Od mo-
mentu, jak wyjechał, do mojego telefonu 
mija jakieś 15 minut. Mówię mu szczerze, 
jak było, że nie wiem, jak to się stało, 
ale motocykl jakoś tak mi się przewrócił 
i raczej nie można nim dalej jechać. In-
struktor pyta, co się z motocyklem sta-
ło i czemu dalej nie mogę nim jeździć. 
Odpowiadam, że jeżdżenie bez przed-
niej lampy w dzień to nie problem, ale 
z urwanym prawym podnóżkiem, prawą 
klamką i drobnym wyciekiem z silnika, 
to może się nie udać. Motocykla niestety 
nie udało się naprawić na miejscu, więc 
na ten dzień skończyłem naukę jazdy. 
I na kilka następnych dni, bo serwis tro-
chę potrwał.

W WORD egzamin zdaje się na Gla-
diusie 650. Jeszcze zanim pojechałem 
do domu, zapytałem instruktora, dla-
czego uczę się jeździć na motocyklu 
o pojemności 125 ccm, skoro egzamin 

zdaje się na 650. On tylko obejrzał się 
za siebie na uszkodzony betonowy 
płot, rozbity motocykl, którego na-
prawa potrwa kilka dni i swoje będzie 
kosztować, i odpowiedział tylko jed-
nym słowem – „Dlatego”.

Odpowiedziałem, że przecież wie-
dział, że nie potrafię jeździć i po-
winien być ze mną na placu ma-
newrowym przez kilka pierwszych 
godzin, szczególnie że jest ich tylko 
20, i od pierwszych godzin powinien 
uczyć mnie podstaw oraz dobrych 
nawyków. Jego odpowiedź po raz 
kolejny potwierdziła nietrafność mojej 
decyzji o zapisaniu się na najtańszy 
kurs – „Myślałem, że żartujesz”…

ALE NIE BYŁO TAK ŹLE. 
PRZETRWAŁEM.

Przetrwałem to, jak podczas jazdy 
po mieście instruktor jechał przede mną 
samochodem z kursantką na B – w teorii 
powinienem mieć z nim jakiś kontakt, że-
byśmy mogli się porozumiewać, w prak-
tyce wyglądało to tak, że jak w mo-
tocyklu zabrakło paliwa, to nawet nie 
zauważył, że zostałem z tyłu na pobo-
czu. Przetrwałem 20 godzin praktyk i 30 
godzin teorii, która pozwoliła mi zdać 
egzamin teoretyczny za pierwszym ra-
zem, a egzamin praktyczny chyba 
za piątym… CDN…  

Tomasz „Gumiś” Dąbkowski
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•  ROZRUSZNIKI  •  ALTERNATORY  •  REGULATORY NAPIĘCIA  •  MODUŁY CDI  

•  CEWKI  •  STOJANY  •  ZESTAWY NAPRAWCZE ROZRUSZNIKA

DYSTRYBUTOR ELEMENTÓW ELEKTRONIKI 
AMERYKAŃSKIEGO PRODUCENTA WAI

Szczegóły: www.autopartner.com   +48 697 160 003
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Mamy marzec – a to oznacza, 
że zaczynamy powoli nowy se-
zon motocyklowy. Pisząc ten 

tekst, mam już pierwszą przejażdżkę 
za sobą. Najzabawniejsze w początku 
sezonu jest to, że jednego dnia jeździ się 
na motocyklu, a drugiego na nartach.

Jak zwykle z ekipą motocyklową Auto 
Partner mamy bardzo ambitne plany 
na cały sezon. Kilka wyjazdów, kilkanaście 
eventów w całej Polsce, ale najważniejszy 
to oczywiście finał naszej promocji „Utoruj 
sobie drogę 2020”. To już trzecia edycja 

tej promocji, w której nagrodą jest dwu-
dniowy wyjazd na szkolenie na torze Ja-
strząb. Laureaci znowu będą mieli szansę 
stoczyć nierówną walkę z naszym spe-
cjalistą od technicznej jazdy oraz z py-
taniami z wiedzy motocyklowej. Na do-
datek w tym roku dla tych najszybszych 
dostępny będzie instruktor posiadający 
doświadczenie wyścigowe, który będzie 
szlifował technikę jazdy torowej. Pozostali 
w jazdach swobodnych będą „uczyć się” 
swojego motocykla, poznawać swoje 
możliwości i ograniczenia.

Początek sezonu to zawsze najbardziej 
niebezpieczny okres. Po pierwsze mo-
tocykliści mają dziwne „ciśnienie”, które 
sprawia, że zaraz po zimowej przerwie 
wszyscy jeżdżą szybko i niebezpiecznie. 
Nie wiem, dlaczego tak jest, może jest 
to spowodowane faktem, że nie jeździli 
przez kilka miesięcy i muszą się „wyżyć”. 
To sprawia, że większość motocyklistów 
to latające pociski, na które trzeba 

bardzo uważać. Po drugie – warun-
ki drogowe. Zarówno drogi po okresie 
zimowym, jak i marcowa pogoda lubą 
płatać figle. Asfalt brudny, w nocy po-
sypywany solą, w dzień śliski jak lód jest 
praktycznie nieprzyczepny. To sprawia, 
że hamowania potrafią zaskoczyć i o ile 
dysponujemy w motocyklu systemem 
ABS, to zagrożenie jest mniejsze, ale 
jeśli nie mamy ABS-u, to możemy zła-
pać niepotrzebny uślizg. Jest to bardzo 
niebezpieczne i nawet doświadczeni 
motocykliści potrafią ruszyć ze świa-
teł „power-slidem”. W dzień kilkanaście 
stopni, nagła zmiana pogody i tempe-
ratura w dół o ponad połowę – to rów-
nież potrafi być zaskakujące i trzeba 
być przygotowanym. Po trzecie i chyba 
najważniejsze – zagrożeniem są również 
inni uczestnicy ruchu. O ile świadomość 
kierowców samochodów w sezonie jest 
całkiem niezła i zdarza się, że ludzie 
patrzą w lusterka i szukają tam moto-
cyklistów, o tyle w okresie wczesnowio-

MOTOCYKLISTĘ CHRONI TYLKO 
JEGO WŁASNA GŁOWA!
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sennym nikt nie zakłada, że nagle może 
pojawić nam się obok motocyklista. 
Jeżdżąc na motocyklu w lutym, mar-
cu trzeba mieć oczy wszędzie i przede 
wszystkim bardzo dobrze przewidy-
wać, co może się zaraz wydarzyć. Bar-
dzo ważną umiejętnością jest umiejęt-
ność jazdy defensywnej. Czym ona się 
cechuje? Elastyczną, spokojną jazdą 
– płynnym przyspieszaniem, hamowa-
niem z wyprzedzeniem, wyprzedzaniem 
tylko w momentach, kiedy mamy 100% 
pewności, że to możliwe i bezpieczne, 
zwracaniem uwagi na linie na asfalcie, 
piasek, kamienie itp. Taka jazda pozwoli 
nam po pierwsze „wjeździć się” powoli 
w sezon, po drugie zachować maksi-
mum bezpieczeństwa na drodze.

Czasami ktoś mnie pyta – kto jest naj-
lepszym kierowcą na drodze? Czy jest 
to kierowca zawodowy, który robi mi-
liony kilometrów zestawem ważącym 
40 ton? Oczywiście, że nie. Nie można 

odmówić mu umiejętności płynnej jaz-
dy, ale na pewno nie można uznać go 
za najlepszego kierowcę na drodze. 
Może kierowcy firm kurierskich albo tak-
sówkarze? Też robią dziesiątki tysięcy ki-
lometrów, ale oni są najlepsi w jednym… 
w łamaniu przepisów drogowych.

Najlepsi są zdecydowanie motocykli-
ści. Uważam tak nie dlatego, że sam 
jeżdżę na motocyklu, ale ponieważ 
po wielu szkoleniach, przejechanych 
tysiącach kilometrów po drogach całej 
Europy nauczyłem się jednego – że na-
leży jeździć tak, żeby był czas pomy-
śleć za wszystkich. Motocyklista nie 
jest przez nic chroniony poza odzieżą 
i kaskiem. Podczas jazdy musi zwracać 
uwagę nie tylko na innych uczestników 
ruchu, ale także na drogę, po której 
jedzie, pieszych, wiatr, dziury w jezdni, 
białe linie, a nawet owady czy ptaki, 
które też lubią atakować motocykli-
stów. Kierowcy samochodów zamknięci 

w blaszanej puszcze słuchają muzyki, 
rozmawiają przez telefon lub z pasa-
żerami. To sprawia, że nie skupiają się 
w 100% na jeździe. Motocyklista jadąc, 
cały czas musi być skupiony na 100%, 
ponieważ wie, że chwila nieuwagi może 
kosztować go upadek. To skupienie po-
zwala nabierać ogromnego doświad-
czenia i umiejętności czytania drogi. 
Jeżdżąc po mieście, można spokojnie 
przewidzieć ruchy innych kierowców. 
Samochód na parkingu jedzie bardzo 
powoli – szuka miejsca – na pewno 
zaraz wykona nagły skręt w prawo lub 
w lewo. Samochód jadący przed nami 
zbliża się płynnie do przerywanej linii – 
na pewno zaraz będzie jedno mignięcie 
kierunkowskazu i zmiana pasa. Jedzie-
my główną drogą, a na drodze pod-
porządkowanej stoi samochód i czeka, 
żeby włączyć się do ruchu – jestem 
pewien, że jak będziemy blisko, wyjdzie 
nam dokładnie przed koło. Jedziemy 
w korku pomiędzy samochodami (jest 
to dozwolony manewr) i jeden pas się 
kończy – na pewno zaraz ktoś zajedzie 
nam drogę, zmieniając pas, ponieważ 
stojąc w korku, nikt nie patrzy w luster-
ka. Takich przykładów można mnożyć 
i mnożyć. Na każdy z takich aspektów 
trzeba zwrócić uwagę.

Popatrzcie teraz sami, nad iloma 
aspektami motocyklista musi się za-
stanawiać podczas codziennej jazdy. 
Do tego dochodzą nam trzy wcześniej 
wymienione czynniki, czyli „ciśnienie”, 
warunki drogowe i inni uczestnicy, którzy 
nie zwracają na nas uwagi. Czy jazda 
jest bezpieczna? Jazda motocyklem 
w dzisiejszych czasach po dużym mie-
ście nie jest bezpieczna. Zaryzykował-
bym nawet stwierdzenie, że jest bardzo 
niebezpieczna. Dlatego tak wiele zale-
ży od nas – motocyklistów – jak bar-
dzo będziemy chcieli ryzykować, a jak 
bardzo będziemy minimalizować ryzy-
ko. Co hamuje motocyklistę, który zaj-
muje powierzchnię 2x1 m, waży 200 kg 
i ma pod sobą 150 KM mocy? Tylko 
i wyłącznie jego własna wyobraźnia – 
bo z uwagi na warunki drogowe hamul-
ce już nie bardzo…

Pamiętajcie o tym, wsiadając w lu-
tym czy marcu na motocykl. To może 
być czas na jazdę – ale jazdę defen-
sywną ze świadomością niebezpie-
czeństw, a nie na „pozimowe ciśnienie”. 
Bo to właśnie ci z największym ciśnie-
niem kończą sezon, zanim w ogóle się 
rozpocznie.  
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W czerwcu 2019 roku Schaeffler 
rozszerzył ofertę produktową 
marki FAG o produkty układu 

kierowniczego, zawieszenia i przeniesienia 
napędu. Wraz z dotychczasowym asorty-
mentem łożysk stanowi to unikalną ofertę 
rozwiązań naprawczych do profesjonalnej 
naprawy samochodów.

Nowa oferta to prawie 6 tysięcy nowych 
referencji, m.in.: drążki kierownicze, koń-
cówki drążków kierowniczych, stabilizato-
ry, łączniki stabilizatorów, tuleje, wahacze, 
sworznie wahaczy, elementy mocowań 
amortyzatorów, półosie i przeguby.

Schaeffler znany jest z dostarczania goto-
wych rozwiązań naprawczych. Nie inaczej 
jest w przypadku nowego portfolio pro-
duktów FAG, które zawierają w opakowa-
niu akcesoria niezbędne do prawidłowego 
montażu części, takie jak śruby czy nakręt-
ki. Wszystko w jakości OE.

OBECNI W KAŻDYM DETALU

Nowości od FAG cechują się dbałością 
o każdy szczegół, mogą się pochwalić 
rozwiązaniami spotykanymi dość rzad-

ko w branży automotive aftermarket. 
Do tego typu rozwiązań należy materiał 
TPU (charakterzujący się bardzo dobrą 

odpornością na warunki amosferyczne, 
dużą odpornością na pękanie i rozrywanie 
oraz wysoką elastycznością), który używa-
ny jest do produkcji osłon sworzni. Kolejnym 
rozwiązaniem poprawiającym żywotność 
części podwozia FAG jest płatkowe pow-
lekanie cynkowe oraz azotowanie węglo-
we, dzięki czemu poszczególne elementy 
składowe części mają zwiększoną odpor-
ność na korozję i zużycie.

Jakość produktów obejmuje nie tylko 
materiały, z których są one wykonane, 
ale również etap projektu i produkcję. 
Wszystkie oferowane produkty swoje ży-
cie zaczynają w centrum inżynieryjnym 
Schaeffler, gdzie tworzona jest ich doku-
mentacja techniczna, dostarczana na-
stępnie do fabryk produkcyjnych, które 
spełniają wymagania PPAP (VDA 6.1).

Marka FAG to ponad 130 lat doświad-
czenia w projektowaniu i produkcji za-
równo pojedynczych elementów, jak 
i zaawansowanych modułów podwozia 
dla producentów samochodów. Scha-
effler prezentuje swoje zaangażowanie 
w rozwój przyszłościowych technolo-
gii podwozia opracowując innowacyj-
ne i niepowtarzalne produkty, takie jak 
elektroniczny stabilizator czy inteligentny 
moduł napędu.   

SCHAEFFLER ROZSZERZYŁ 
OFERTĘ MARKI FAG O CZĘŚCI 
ZAMIENNE DO PODWOZIA
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Od ponad 130 lat dostarczamy unikalne rozwiązania dla podwozi stawiając
bezkompromisowo na jakość. Nawet najdrobniejszy element naszych części 
i zestawów naprawczych jest projektowany i sprawdzany przez inżynierów Schae� ler 
zgodnie z najbardziej rygorystycznymi normami jakości. Każdy z nas podpisuje się 
pod tym swoim nazwiskiem.

Więcej informacji:
www.schae� ler.pl/a� ermarket

Obecni w każdym detalu
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SONDERKLASSE

Sonderklasse – to słowo w tłuma-
czeniu z niemieckiego na pol-
ski oznacza klasę specjalną. Tak 

określano flagowe limuzyny Mercedesa. 
W 1972 roku Sonderklasse zostało za-
stąpione nowym określeniem „S-klas-
se”. Do dnia dzisiejszego klasa S to coś 
więc niż tylko samochód. To wyznacz-
nik statusu, szyku i dobrego smaku. Bez 
wątpienia flagowiec podkreśla zasobny 
portfel właściciela. W poniższym arty-
kule przyjrzymy się Mercedesowi klasy S 
o oznaczeniu W221.

KRÓTKA HISTORIA

Klasa S zadebiutowała na salonie samo-
chodowym we Frankfurcie w roku 2005. 
Jak przystało na flagową limuzynę nie-
mieckiego producenta, oferowała bar-
dzo bogate wyposażenie standardowe. 
Mimo tego samochód można było do-
posażyć m.in. w kamerę, która monitoro-
wała drogę nocą, a obraz wyświetlany 
był zamiast prędkościomierza. To rozwią-
zanie sprawdzało się szczególnie dobrze 
na słabo oświetlonych drogach poza mia-
stem. W roku 2009 S-klasa przeszła lifting, 
zmieniono przednie reflektory, tylne lampy 
oraz przekonstruowano kształt reflektorów. 
Przednie reflektory wyposażono w ledowe 
światła do jazdy dziennej. Do oferty trafia-
ła wersja hybrydowa, która była połącze-
niem jednostki V6 z silnikiem elektrycznym. 

Pod koniec produkcji do gamy trafiły nowe 
jednostki napędowe. Produkcję zakończo-
no w 2013 roku i miejsce modelu W221 za-
stąpił model W222.

ZALETY
 prestiż i luksus wynikające 

z posiadania samochodu klasy 
wyższej,

 wysokiej jakości materiały 
wykorzystane do wykończenia 
wnętrza,

 dużo wyższa jakość wykonania 
w porównaniu z poprzednim 
modelem,

 przestronne wnętrze,
 duży wybór jednostek 

napędowych,
 trwałe jednostki Diesla,
 właściwości jezdne,
 mnogość wersji do wyboru.

WADY
 kosztowne wymiany elementów 

zawieszenia pneumatycznego,

 wysokie koszty utrzymania,

 na rynku wtórnym trudno 

o egzemplarz z niskim 

przebiegiem.

SILNIK

Nawet najmniejsze silniki oferują S-kla-
sie przyzwoite osiągi. Najmniejszy silnik 
Diesla ma cztery cylindry i podwójne 
doładowanie, z pojemności 2,1 litra ge-
neruje ponad 200 KM mocy. Najmniejszy 
silnik benzynowy ma 231 KM mocy i trzy 
litry pojemności. Silniki Diesla należą 
do trwałych konstrukcji. Należycie ser-
wisowane bez problemu osiągną prze-
biegi grubo ponad 300 000 km. Zde-
cydowanie lepiej wybrać silnik Diesla 
o 6 cylindrach – ta jednostka napę-
dowa należy do udanych konstrukcji 
i bardziej pasuje pod maskę ogrom-
nej limuzyny klasy wyższej. Nie cierpi 
na szczególne awarie, ale po dużych 
przebiegach awarii mogą ulec m.in. 
wtryskiwacze i turbosprężarka. Silniki 
benzynowe to jednostki równie trwałe 
co diesle. 

Wadą wersji benzynowych są wy-
cierające się zębatki systemu wy-
równoważania jednostki napędo-
wej. Napęd rozrządu we wszystkich 
jednostkach realizowany jest przez 
łańcuch, dlatego tak ważna jest re-
gularna wymiana oleju. W gamie sil-
nikowej każdy znajdzie coś dla siebie. 
Najmocniejsze silniki to bez wątpie-
nia wersje AMG i ośmiocylindrowy sil-
nik Diesla.
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SILNIKI DIESLA

POJEMNOŚĆ 
SKOKOWA [cm3] MOC [KM]

2143 204

2987 235

2987 258

3996 320

SILNIKI BENZYNOWE

POJEMNOŚĆ 
SKOKOWA [cm3] MOC [KM]

2996 231

3498 272

3498 306

3498 hybrid 279

4663 340

4663 435

5461 388

5513 517

6208 525

5461 544

5461 571

5980 612

5980 630

NADWOZIE

Samochody z celownikiem na masce za-
wsze uchodziły za pojazdy z pancerną 
mechaniką, ale niekoniecznie blachą. Re-
putacja Mercedesa ucierpiała, gdy świa-
tło dzienne ujrzała Klasa E o oznaczeniu 
W210 – samochód, który utleniał się szyb-
ciej, niż jeździł. Jaka jest klasa S W221? 
Rdza potrafi pojawić się na tylnej klapie 
oraz dolnych partiach drzwi. Pojazdy, któ-
re przeszły kolizję i nie zostały fachowo 
naprawione, mogą mieć problemy z rdzą. 
Zdecydowanie jakość blach i zabezpie-
czenie antykorozyjne jest dużo lepsze niż 
w przypadku poprzedniej klasy S o ozna-
czeniu W220. Mercedes mógł być wypo-
sażony w pakiet stylistyczny AMG, który 
obejmował felgi oraz zmienione zderzaki.

ZAWIESZENIE

Zawieszenie klasy S oparte jest na rozwią-
zaniu wielowahaczowym zarówno z przo-
du, jak i z tyłu. Duże wymiary samochodu 

i jego masa wymusiły zastosowanie ma-
sywnych elementów zawieszenia. Z przodu 
na dole znajdują się poprzeczne podwój-
ne wahacze, u góry znajduje się poje-
dynczy wahacz w kształcie bumerangu. 
Zawieszenie tylne oparte jest na ułożysko-
wanym wózku wraz z wahaczami. Dzięki 
skomplikowanej budowie samochód pro-
wadzi się jak przystało na limuzynę klasy 
wyższej, krótko mówiąc – płynie po drodze, 
zapewniając swoim pasażerom najwyższy 
komfort. S-klasa może zostać wyposażo-
na również w zawieszenie pneumatyczne. 
Zawieszenie jest mocną stroną W221, ele-
menty są trwałe i nie wykazują nadmier-
nego zużywania się. Najsłabszą stroną za-
wieszenia są miechy pneumatyczne, o ile 
w takowe samochód jest wyposażony. 
Dają niesamowity komfort podróżującym, 
ale przy dużych przebiegach i upływie lat 
ulegają awariom. Wymiana nie należy 
do najtańszych, ale na rynku pojawia się 
coraz więcej zamienników.

NAPĘD

Jeżeli ktoś myśli, że w Mercedesie będzie 
zmieniał biegi manualnie, to jest niestety 
w błędzie. Klasa S była wyposażana je-
dynie w automatyczne skrzynie biegów 
o 5 i 7 przełożeniach. Nie było możliwości 
zamówienia skrzyni manualnej. Skrzynie 
biegów są trwałym elementem napędu, 
ale wymagają okresowych wymian oleju. 
W221 często opuszczały fabrykę z napę-
dem na cztery koła. Przy tym rozwiązaniu 
zdarza się, że awariom ulega wał i gu-
mowo-metalowe przeguby.

NAJRZADSZE WERSJE

Na rynku wtórnym najrzadziej spotykaną 
wersją jest wersja hybrydowa o oznacze-
niu S400 HYBRID. Ta wersja została wy-

posażona w silnik o pojemności 3,5 litra 
i mocy 299 KM. Dodatkowo samochód 
został wyposażony w silnik elektryczny, 
który generuje moc 20 KM, energia gro-
madzona jest w baterii litowo-jonowej. 
Wersjami, które powodują szybsze bicie 
serca, są wersje AMG. Do wyboru mamy 
dwie wersje – 63AMG i 65AMG. Pierw-
sza wersja to rasowo brzmiące V8 o po-
jemności 6,2 litra i mocy 525 KM. Wersja 
65AMG to podwójnie doładowane V12 
o mocy 612 KM, ale nie moc jest tutaj 
ważna, a moment obrotowy… 1000 Nm. 
Samochody wyposażone w te jednostki 
napędowe przyśpieszają do setki w grani-
cach 4,5 sekundy. Takie wyniki zarezerwo-
wane są dla samochodów sportowych.

PODSUMOWANIE

Mercedes klasy S o oznaczeniu W221 to bez 
wątpienia bardzo dobry samochód. Ten 
model wypada dużo lepiej niż poprzednia 
klasa S. W221 nie cierpi na poważniejsze 
usterki. Pod względem awaryjności wy-
pada dużo lepiej niż naszpikowane elek-
troniką BMW 7 F01. Nie warto oszczędzać 
przy zakupie egzemplarza z rynku wtórne-
go. Pozorne oszczędności mogą okazać 
się gwoździem do trumny. Warto zapłacić 
na samym początku więcej, aby później 
się nie rozczarować. Jeżeli chodzi o koszty 
utrzymania, samochody klasy wyższej ni-
gdy nie były tanie w utrzymaniu. Są to sa-
mochody z dużymi silnikami, nowatorskimi 
rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa 
i komfortu podróżowania. Dla osób poko-
nujących duże odległości i lubiących kom-
fort na najwyższym poziomie klasa S jest 
warta polecenia.  

Ceny od 50 000 zł w górę

Łukasz Skowronek
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Tak w skrócie można scharaktery-
zować ten okres. Przed B grupą, 
najmocniejszą grupą w rajdach, 

była grupa 4, w której startowały moc-
ne, tylnonapędowe samochody wypo-
sażone w wysokoobrotowe silniki wol-
nossące, takie jak np. Fiat 131 Abarth. 
Na początku lat 80. na rajdowe trasy 
wyjechało Audi Quattro. Niemieccy in-
żynierowie stworzyli samochód, który 
zdeklasował konkurencję. Na odcinkach 
specjalnych wyprzedzał konkurentów 
z grupy 4 nie o sekundy, a o minuty. 
Przewagą Audi był napęd na cztery 
koła i mocny, doładowany silnik.

Aby wyrównać szansę w 1982 roku FISA 
(dzisiejsze FIA) wprowadziła na rajdowe 
trasy grupę B. Regulamin grupy B zakła-
dał wyprodukowanie przez producenta 
200 sztuk samochodów do homologacji 
oraz 20 sztuk do dalszej ewolucji. Samo-
chody ważące powyżej jednej tony mo-
gły posiadać silniki o pojemności powyżej 
3 litrów. Samochody z mniejszymi silnikami 
mogły ważyć maksymalnie 960 kg.

Pierwszym samochodem, który został 
stworzony według zasad nowej gru-
py była Lancia 037 – tylnonapędowa 

konstrukcja wykona z bardzo lekkiego 
kompozytu, wyposażona w czterocy-
lindrowy, dwulitrowy silnik z kompreso-
rem. Moce w zależności od specyfikacji 
wynosiły od 270 KM do ponad 300 KM, 
w samochodzie, który ważył w grani-
cach 1100 kilogramów. W ostatniej wer-
sji silnik rozwiercono do 2,1 litra, a moce, 
które osiągał to ponad 330 KM. Dzięki 
tej konstrukcji Lancia została mistrzem 
świata producentów w 1983 roku, w kla-
syfikacji kierowców wygrał Hannu Mik-
kola w Audi Quattro.

Gdy bitwa między Lancią i Audi rozgo-
rzała na całego, rajdowe trasy ujrzała 
najlepsza rajdówka grupy B – Peuge-
ot 205 T16. Idealnie zestrojony, z silni-
kiem umieszczonym centralnie o mocy 
dochodzącej do 450 KM i niską masą. 
Maszyna do wygrywania, która stała 
się wyznacznikiem dla innych. Jedynym 
konkurentem, który potrafił nawiązać 
walkę z Peugeotem, była Lancia Delta 
S4, nowa broń Lancii.

Prawdziwa wojna między Lancią i Peu-
geotem odbyła się w 1986 roku. Audi 
również dołączyło się do walki, poka-
zując światu swoje Sport Quattro E2 

z rozbudowaną aerodynamiką. Do lide-
rów próbowali się zbliżyć Ford z mode-
lem RS200 oraz koncern Renault, który 
przygotował 5 MAXI. Wyścig zbrojeń 
spowodował, że samochody stały się 
absurdalnie szybkie. Trasy rajdowe rów-
nież nie były należycie zabezpieczone, 
a kibice oblegali je masowo. To połą-
czenie musiało się źle skończyć. Wiele 
wypadków z udziałem kibiców przyczy-
niło się do rozmów nad zakończeniem 
grupy B. Szalę tej decyzji przechylił wy-
padek śmiertelny załogi Toivonen/Cre-
sto, do którego doszło na rajdzie Korsyki 
w roku 1986. Rok 1986 był ostatnim ro-
kiem grupy B.

Grupa B to nie tylko wspaniałe maszyny, 
ale także kierowcy, jak m.in. Walter Röhrl, 
Hannu Mikkola, Ari Vatanen czy Henri 
Toivonen. W całym tym gronie znala-
zła się również kobieta, pochodząca 
z Francji Michele Mounton. Röhrl w jed-
nym z wywiadów powiedział, że Audi 
Quattro, którym jeździł, to był jedyny 
samochód, którego się bał, a trzeba so-
bie powiedzieć, że Walter uważany jest 
za profesora w zakresie prowadzenia 
samochodu.  

Łukasz Skowronek

GRUPA B
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Połowa lat 80. to zdecydowanie najlepszy okres w historii rajdów – samochody, których 
moce bardzo często przekraczały 500 koni mechanicznych i najlepsi kierowcy siedzący 
za sterami tych potworów.
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MOTORYZACJA W MINIATURZE

W kolejnym wydaniu motory-
zacji w miniaturze nasi czy-
telnicy będą mogli przyjrzeć 

się trzem modelom. Modelom aut, które 
stały się podstawą do budowy rajdo-
wych wersji największych ikon samo-
chodów rajdowych. Mitsubishi Lancer 
Evolution VI, Ford Sierra RS Cosworth 
i Audi Sport Quattro. Wspólnym mia-
nownikiem tych trzech samochodów 
jest silnik wyposażony w turbosprężarkę 
i na tym podobieństwa się kończą.

Audi Sport Quattro ujrzało światło 
dzienne w 1983 r. Była to wersja homo-
logacyjna wersji rajdowej ze skróconym 
nadwoziem. Samochód był wyposażo-
ny w silnik pięciocylindrowy o pojem-

ności 2,1 litra i gigantyczną turbosprę-
żarkę. Moc, którą osiągała jednostka 
napędowa, wynosiła 306 KM, a sprint 
do setki zajmował jedynie 4,9 sekundy. 
Samochód był wyposażony w stały na-
pęd typu QUATTRO. Dla potrzeb homo-
logacyjnych wyprodukowano jedynie 
220 sztuk. W 1984 roku był najdroższym 
seryjnie produkowanym niemieckim sa-
mochodem. Dzisiaj Audi Sport Quattro 
jest białym krukiem, a jego ceny na ryn-
ku sięgają grubo ponad pół miliona 
euro.

Drugim z samochodów jest Mitsubishi 
Lancer Evolution VI – model, który na sta-
łe zapisał się na rajdowych kartach hi-
storii. Samochód wyposażony był w na-

pęd na cztery koła oraz czterocylindrowy 
doładowany silnik o mocy 280 KM. Nie 
oferował zbyt wielu luksusów na swo-
im pokładzie oprócz doskonale leżącej 
w dłoniach kierownicy i świetnie trzy-
mających ciało foteli. Przy projektowa-
niu EVO VI inżynierowie skupili się głów-
nie na aspektach technicznych, komfort 
spadł na drugi plan.

Jedynym tylnonapędowym samocho-
dem w tej stawce jest Ford, w tej wersji 
wyposażony w doładowany dwulitrowy 
silnik z głowicą o szesnastu zaworach. 
Silniki produkowano w różnych warian-
tach mocy. Odróżniały się od siebie 
kolorem pokrywy zaworów. Cosworthy 
w wersji sedan były wyposażone jedynie 

Mitsubishi Lancer Evolution VI, Ford Sierra RS Cosworth i Audi Sport Quattro
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w napęd na cztery koła. Napęd w wer-
sji liftback był przekazywany na tylną 
oś. Modele z artykułu to produkty trzech 
firm – Audi Sport Quattro to model firmy 
Minichamps, Mitsubishi Lancer Evolution 
VI to produkt firmy IXO, a Ford Sier-
ra RS Cosworth to produkt firmy AutoArt. 

Wszystkie modele wykonane są w skali 
1:43 i posiadają plastikową gablotkę. Je-
dynie Ford ma otwieraną maskę i mimo 
małych rozmiarów bardzo dobrze odwzo-
rowany silnik. AutoArt bardzo sprytnie roz-
wiązał możliwość oglądania elementów 
podwozia, montując odblaskową taśmę 

na podstawce. Mimo małych rozmiarów 
modele są bardzo dobrze wykonane. Po-
siadają bardzo dokładnie odwzorowa-
ne wnętrze oraz na karoserii znalazły się 
wszystkie oznaczenia. Każdy z nich jest 
bardzo ciekawą propozycją do kolekcji.  

Łukasz Skowronek





Centrum Dystrybucyjne
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

HUB Pruszków
Moszna Parcela 29, bud. A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

Filia Biała Podlaska
al. Jana Pawła II 128
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 00 10

Filia Białystok
ul. Elewatorska 29a
15-620 Białystok
tel. 85 888 02 02

Filia Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 1a
07-401 Ostrołęka
tel. 29 649 40 32

Filia Ostrów Wielkopolski
ul. Komuny Paryskiej 13
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 720 82 00

Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Graniczna 26
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 250 70 42

Filia Piaseczno
ul. Techniczna 2a
05-500 Piaseczno
tel. 22 280 90 38

Filia Białystok 2
ul. 42 Pułku Piechoty 28
15-181 Białystok
tel. 85 888 02 04

Filia Bielsko-Biała
ul. Podwale 65
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829 13 80

Filia Bochnia
ul. Brzeska 123b
32-700 Bochnia
tel. 14 695 50 34

Filia Bydgoszcz
ul. Nowotoruńska 20
85-840 Bydgoszcz
tel. 52 510 81 30 

Filia Piła
ul. Rodła 14
64-920 Piła
tel. 67 342 02 10 

Filia Piotrków Trybunalski
ul. Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 747 00 24

Filia Płock
Kostrogaj 34
09-402 Płock
tel. 24 360 20 00

Filia Poznań
ul. Malwowa 154
60-185 Skórzewo
tel. 61 623 34 00

Filia Bytom
ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom
tel. 32 888 52 08

Filia Chełm
ul. Rejowiecka 118/120
22-100 Chełm
tel. 82 592 30 10

Filia Ciechanów
ul. Płocka 19a
06-400 Ciechanów
tel. 23 651 42 00

Filia Częstochowa
ul. Warszawska 315/317
42-200 Częstochowa
tel. 34 388 20 15

Filia Poznań 2
ul. Strzeszyńska 29
60-479 Poznań
tel. 61 623 34 04

Filia Racibórz 
ul. Kochanowskiego 3 
47-400 Racibórz
tel. 32 888 52 62

Filia Radom 
ul. Warszawska 35
26-600 Radom
tel. 48 333 42 10

Filia Rybnik
ul. Zebrzydowicka 154
44-217 Rybnik
tel. 32 888 52 64

Filia Dąbrowa Górnicza
ul. Tworzeń 148
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 888 52 14

Filia Garwolin
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
08-400 Garwolin
tel. 25 742 21 64

Filia Gdańsk
ul. Magnacka 13
80-180 Gdańsk Kowale
tel. 58 888 20 24

Filia Gdańsk 2
ul. Piekarnicza 12b
80-126 Gdańsk
tel. 58 888 20 26

Filia Rzeszów
ul. Sikorskiego 106a
35-304 Rzeszów
tel. 17 888 60 60

Filia Siedlce
ul. Brzeska 157
08-110 Siedlce
tel. 25 742 21 60

Filia Słupsk
ul. Jaracza 25
76-200 Słupsk
tel. 59 725 70 10

Filia Sochaczew
ul. Spartańska 12/14
96-500 Sochaczew
tel. 46 811 01 00

Filia Gdynia
ul. Morska 306
81-006 Gdynia
tel. 58 888 20 22

Filia Gliwice
ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice
tel. 32 888 52 12

Filia Gorzów Wielkopolski
ul. Ryska
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 712 50 60

Filia Jarocin
ul. Szubianki 19
63-200 Jarocin
tel. 62 720 80 14

Filia Stargard
ul. Gdańska 4h
73-110 Stargard
tel. 91 822 80 43

Filia Swarzędz
ul. Wrzesińska 41
62-020 Swarzędz
tel. 61 623 51 23

Filia Szczecin
ul. Pomorska 61-65
70-812 Szczecin
tel. 91 822 81 36

Filia Szczecin 2
ul. Santocka 42
71-083 Szczecin
tel. 91 822 80 41

Filia Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 35
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 889 02 00

Filia Kalisz
ul. Wrocławska 180
62-800 Kalisz
tel. 62 720 82 02

Filia Katowice
ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
tel. 32 888 52 23

Filia Kielce
ul. Ks. P. Ściegiennego 264
25-116 Kielce
tel. 41 250 70 40

Filia Tarnobrzeg
al. Warszawska 42
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 825 40 02

Filia Tarnów
ul. Przemysłowa 10 
33-100 Tarnów
tel. 14 695 50 32

Filia Tomaszów Mazowiecki
Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 54
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 747 00 26

Filia Toruń
ul. Kanałowa 79-81
87-100 Toruń
tel. 56 888 01 20

Filia Kluczbork
ul. Fabryczna 1a
46-200 Kluczbork
tel. 77 889 00 01

Filia Kłodzko
ul. Połabska 3a/2
57-300 Kłodzko
tel. 74 644 70 05

Filia Konin
ul. Spółdzielców 18a 
62-510 Konin
tel. 63 227 90 00

Filia Koszalin
ul. Koszalińska 1, Stare Bielice
76-039 Biesiekierz
tel. 94 734 30 10

Filia Wadowice
ul. Dr. J. Putka 9
34-100 Wadowice
tel. 33 480 20 91

Filia Wałbrzych
ul. Armii Krajowej 5c
58-302 Wałbrzych
tel. 74 644 72 00

Filia Warszawa Bemowo
ul. Poznańska 74
05-850 Jawczyce
tel. 22 280 90 41

Filia Warszawa Białołęka
ul. Modlińska 246a
03-152 Warszawa
tel. 22 280 90 30

Filia Kraków
ul. Półłanki 29g 
30-740 Kraków
tel. 12 348 00 50

Filia Kraków 2
ul. Makuszyńskiego 17
31-752 Kraków
tel. 12 348 00 52

Filia Kraków 3
ul. Handlowców 2
32-085 Modlniczka
tel. 12 348 00 54

Filia Krosno
ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 13 460 30 10

Filia Warszawa Gocław 
ul. Kosmatki 12
03-982 Warszawa
tel. 22 280 90 32

Filia Warszawa Targówek 
ul. Kraśnicka 6a
03-579 Warszawa
tel. 22 280 90 12

Filia Warszawa Włochy 
ul. Jutrzenki 99/101
02-231 Warszawa
tel. 22 280 90 36

Filia Warszawa Wołomin 
ul. Szosa Jadowska 59a
05-200 Wołomin
tel. 22 280 90 40

Filia Włocławek
ul. Kaliska 37
87-810 Włocławek
tel. 54 428 01 14

Filia Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 38
44-300 Wodzisław Śląski
tel: 32 888 52 06

Filia Wrocław 
ul. Międzyleska 2/4
50-514 Wrocław
tel. 71 889 05 70

Filia Wrocław 2
ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
tel. 71 889 05 72

Filia Wrocław 3
ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław
tel. 71 889 05 74

Filia Wyszków
ul. Świętojańska 175
07-200 Wyszków
tel. 29 649 40 30

Filia Zamość
ul. Lipska 63
22-400 Zamość
tel. 84 541 54 14

Filia Zawiercie
ul. Myśliwska 100
42-400 Zawiercie
tel. 32 888 52 02

Filia Zielona Góra
ul. Dekoracyjna 1f
65-155 Zielona Góra
tel. 68 380 21 62

Filia Żyrardów
ul. Piękna 15
96-300 Żyrardów
tel. 46 811 01 02

Filia Leszno
ul. Geodetów 9 
64-100 Leszno
tel. 65 535 10 30

Filia Lubin
ul. Miroszowicka 1a
59-300 Lubin
tel. 76 756 02 20

Filia Lublin
ul. Ceramiczna 1 
20-150 Lublin
tel. 81 467 90 20

Filia Lubliniec
ul. Zwycięstwa 5 
42-700 Lubliniec
tel. 34 388 20 13

Filia Luboń
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
62-030 Luboń
tel. 61 623 34 06

Filia Łomża
Aleja Legionów 145a
18-400 Łomża
tel. 86 261 40 00

Filia Łódź
ul. Płocka 35/43
93-134 Łódź
tel. 42 672 17 20

Filia Łódź 2
ul. Morgowa 2b
91-223 Łódź
tel. 42 218 50 40

Filia Łódź 3
ul. Brzezińska 88
92-118 Łódź
tel. 42 218 50 42

Filia Mielec
ul. Nowa 49
39-300 Mielec
tel. 17 888 60 62

Filia Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 243
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 742 21 66

Filia Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 75
67-100 Nowa Sól
tel.  68 380 21 05

Filia Nowy Sącz
ul. Węgierska 185
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 200 52 00 

Filia Nowy Targ
ul. Składowa 8c
34-400 Nowy Targ
tel. 18 200 52 02

Filia Olsztyn
al. J. Piłsudskiego 75a
10-460 Olsztyn
tel. 89 555 22 60

Filia Opole
ul. Głogowska 39 (Teren OCL)
45-315 Opole
tel. 77 400 25 60

Centrum dystrybucyjne
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

HUB Pruszków
Moszna Parcela 29, budynek A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

Praha Západ-Hostivice
ul. U Dálnice 1391
253 01 Hostivice, česká Republika
tel. +420 273 130 140



Centrum Dystrybucyjne
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

HUB Pruszków
Moszna Parcela 29, bud. A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

Filia Biała Podlaska
al. Jana Pawła II 128
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 00 10

Filia Białystok
ul. Elewatorska 29a
15-620 Białystok
tel. 85 888 02 02

Filia Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 1a
07-401 Ostrołęka
tel. 29 649 40 32

Filia Ostrów Wielkopolski
ul. Komuny Paryskiej 13
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 720 82 00

Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Graniczna 26
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 250 70 42

Filia Piaseczno
ul. Techniczna 2a
05-500 Piaseczno
tel. 22 280 90 38

Filia Białystok 2
ul. 42 Pułku Piechoty 28
15-181 Białystok
tel. 85 888 02 04

Filia Bielsko-Biała
ul. Podwale 65
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 829 13 80

Filia Bochnia
ul. Brzeska 123b
32-700 Bochnia
tel. 14 695 50 34

Filia Bydgoszcz
ul. Nowotoruńska 20
85-840 Bydgoszcz
tel. 52 510 81 30 

Filia Piła
ul. Rodła 14
64-920 Piła
tel. 67 342 02 10 

Filia Piotrków Trybunalski
ul. Sulejowska 45
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 747 00 24

Filia Płock
Kostrogaj 34
09-402 Płock
tel. 24 360 20 00

Filia Poznań
ul. Malwowa 154
60-185 Skórzewo
tel. 61 623 34 00

Filia Bytom
ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom
tel. 32 888 52 08

Filia Chełm
ul. Rejowiecka 118/120
22-100 Chełm
tel. 82 592 30 10

Filia Ciechanów
ul. Płocka 19a
06-400 Ciechanów
tel. 23 651 42 00

Filia Częstochowa
ul. Warszawska 315/317
42-200 Częstochowa
tel. 34 388 20 15

Filia Poznań 2
ul. Strzeszyńska 29
60-479 Poznań
tel. 61 623 34 04

Filia Racibórz 
ul. Kochanowskiego 3 
47-400 Racibórz
tel. 32 888 52 62

Filia Radom 
ul. Warszawska 35
26-600 Radom
tel. 48 333 42 10

Filia Rybnik
ul. Zebrzydowicka 154
44-217 Rybnik
tel. 32 888 52 64

Filia Dąbrowa Górnicza
ul. Tworzeń 148
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 888 52 14

Filia Garwolin
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
08-400 Garwolin
tel. 25 742 21 64

Filia Gdańsk
ul. Magnacka 13
80-180 Gdańsk Kowale
tel. 58 888 20 24

Filia Gdańsk 2
ul. Piekarnicza 12b
80-126 Gdańsk
tel. 58 888 20 26

Filia Rzeszów
ul. Sikorskiego 106a
35-304 Rzeszów
tel. 17 888 60 60

Filia Siedlce
ul. Brzeska 157
08-110 Siedlce
tel. 25 742 21 60

Filia Słupsk
ul. Jaracza 25
76-200 Słupsk
tel. 59 725 70 10

Filia Sochaczew
ul. Spartańska 12/14
96-500 Sochaczew
tel. 46 811 01 00

Filia Gdynia
ul. Morska 306
81-006 Gdynia
tel. 58 888 20 22

Filia Gliwice
ul. Pszczyńska 206
44-100 Gliwice
tel. 32 888 52 12

Filia Gorzów Wielkopolski
ul. Ryska
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 712 50 60

Filia Jarocin
ul. Szubianki 19
63-200 Jarocin
tel. 62 720 80 14

Filia Stargard
ul. Gdańska 4h
73-110 Stargard
tel. 91 822 80 43

Filia Swarzędz
ul. Wrzesińska 41
62-020 Swarzędz
tel. 61 623 51 23

Filia Szczecin
ul. Pomorska 61-65
70-812 Szczecin
tel. 91 822 81 36

Filia Szczecin 2
ul. Santocka 42
71-083 Szczecin
tel. 91 822 80 41

Filia Jelenia Góra
ul. Spółdzielcza 35
58-500 Jelenia Góra
tel. 75 889 02 00

Filia Kalisz
ul. Wrocławska 180
62-800 Kalisz
tel. 62 720 82 02

Filia Katowice
ul. Żeliwna 43
40-852 Katowice
tel. 32 888 52 23

Filia Kielce
ul. Ks. P. Ściegiennego 264
25-116 Kielce
tel. 41 250 70 40

Filia Tarnobrzeg
al. Warszawska 42
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 825 40 02

Filia Tarnów
ul. Przemysłowa 10 
33-100 Tarnów
tel. 14 695 50 32

Filia Tomaszów Mazowiecki
Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 54
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44 747 00 26

Filia Toruń
ul. Kanałowa 79-81
87-100 Toruń
tel. 56 888 01 20

Filia Kluczbork
ul. Fabryczna 1a
46-200 Kluczbork
tel. 77 889 00 01

Filia Kłodzko
ul. Połabska 3a/2
57-300 Kłodzko
tel. 74 644 70 05

Filia Konin
ul. Spółdzielców 18a 
62-510 Konin
tel. 63 227 90 00

Filia Koszalin
ul. Koszalińska 1, Stare Bielice
76-039 Biesiekierz
tel. 94 734 30 10

Filia Wadowice
ul. Dr. J. Putka 9
34-100 Wadowice
tel. 33 480 20 91

Filia Wałbrzych
ul. Armii Krajowej 5c
58-302 Wałbrzych
tel. 74 644 72 00

Filia Warszawa Bemowo
ul. Poznańska 74
05-850 Jawczyce
tel. 22 280 90 41

Filia Warszawa Białołęka
ul. Modlińska 246a
03-152 Warszawa
tel. 22 280 90 30

Filia Kraków
ul. Półłanki 29g 
30-740 Kraków
tel. 12 348 00 50

Filia Kraków 2
ul. Makuszyńskiego 17
31-752 Kraków
tel. 12 348 00 52

Filia Kraków 3
ul. Handlowców 2
32-085 Modlniczka
tel. 12 348 00 54

Filia Krosno
ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 13 460 30 10

Filia Warszawa Gocław 
ul. Kosmatki 12
03-982 Warszawa
tel. 22 280 90 32

Filia Warszawa Targówek 
ul. Kraśnicka 6a
03-579 Warszawa
tel. 22 280 90 12

Filia Warszawa Włochy 
ul. Jutrzenki 99/101
02-231 Warszawa
tel. 22 280 90 36

Filia Warszawa Wołomin 
ul. Szosa Jadowska 59a
05-200 Wołomin
tel. 22 280 90 40

Filia Włocławek
ul. Kaliska 37
87-810 Włocławek
tel. 54 428 01 14

Filia Wodzisław Śląski
ul. Marklowicka 38
44-300 Wodzisław Śląski
tel: 32 888 52 06

Filia Wrocław 
ul. Międzyleska 2/4
50-514 Wrocław
tel. 71 889 05 70

Filia Wrocław 2
ul. Długosza 60
51-162 Wrocław
tel. 71 889 05 72

Filia Wrocław 3
ul. Rogowska 117
54-440 Wrocław
tel. 71 889 05 74

Filia Wyszków
ul. Świętojańska 175
07-200 Wyszków
tel. 29 649 40 30

Filia Zamość
ul. Lipska 63
22-400 Zamość
tel. 84 541 54 14

Filia Zawiercie
ul. Myśliwska 100
42-400 Zawiercie
tel. 32 888 52 02

Filia Zielona Góra
ul. Dekoracyjna 1f
65-155 Zielona Góra
tel. 68 380 21 62

Filia Żyrardów
ul. Piękna 15
96-300 Żyrardów
tel. 46 811 01 02

Filia Leszno
ul. Geodetów 9 
64-100 Leszno
tel. 65 535 10 30

Filia Lubin
ul. Miroszowicka 1a
59-300 Lubin
tel. 76 756 02 20

Filia Lublin
ul. Ceramiczna 1 
20-150 Lublin
tel. 81 467 90 20

Filia Lubliniec
ul. Zwycięstwa 5 
42-700 Lubliniec
tel. 34 388 20 13

Filia Luboń
ul. Powstańców Wielkopolskich 6
62-030 Luboń
tel. 61 623 34 06

Filia Łomża
Aleja Legionów 145a
18-400 Łomża
tel. 86 261 40 00

Filia Łódź
ul. Płocka 35/43
93-134 Łódź
tel. 42 672 17 20

Filia Łódź 2
ul. Morgowa 2b
91-223 Łódź
tel. 42 218 50 40

Filia Łódź 3
ul. Brzezińska 88
92-118 Łódź
tel. 42 218 50 42

Filia Mielec
ul. Nowa 49
39-300 Mielec
tel. 17 888 60 62

Filia Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 243
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 742 21 66

Filia Nowa Sól
ul. Piłsudskiego 75
67-100 Nowa Sól
tel.  68 380 21 05

Filia Nowy Sącz
ul. Węgierska 185
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 200 52 00 

Filia Nowy Targ
ul. Składowa 8c
34-400 Nowy Targ
tel. 18 200 52 02

Filia Olsztyn
al. J. Piłsudskiego 75a
10-460 Olsztyn
tel. 89 555 22 60

Filia Opole
ul. Głogowska 39 (Teren OCL)
45-315 Opole
tel. 77 400 25 60

Centrum dystrybucyjne
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00 / 32 325 15 15

HUB Pruszków
Moszna Parcela 29, budynek A3b
05-840 Brwinów
tel. 22 280 90 17

Praha Západ-Hostivice
ul. U Dálnice 1391
253 01 Hostivice, česká Republika
tel. +420 273 130 140






