
Z REGIONU FIAT BRAVO 2.0 160KM MULTIJET 13www.jazdamiejska.pl »

wydanie specjalne MOTO-TOR 2013

Dołącz do nas na www.facebook.com/JazdaMiejska

         
PREZENTACJE: SEAT LEON   n   CITROËN C4 PICASSO   n   DACIA LOGAN MCV   n   TOYOTA AURIS TS KOMBI                PORADY:  INSTALACJE LPG

WARSZTATPREMIERY

Samuraj, co 
niczego się 
nie boi

Wiedza 
na torach 
zdobyta

NOWA MAZDA 3

Na targach we Frankfurcie Mazda 
zaprezentowała najnowszą gene-

rację kompaktowej „trójki”. Auto 
wyróżnia się odważną styli-

styką, bogatym wyposa-
żeniem i nowoczesną 

technologią SkyACTIV.  
Hatchback dostępny 

będzie w Polsce już 
w drugiej połowie 

października. Sedan 
pokaże się miesiąc 

później.

Wielkie emocje
w małej skali

str. 36-39



Lubię to: www.facebook.com/JazdaMiejska

NOWOŚCI I PREZENTACJE
DACIA LOGAN MCV, rozsądny w każdym calu 6.
RENAULT CAPTUR, pierwszy miejski crossover  8.
 
RENAULT MEGANE, dołącza do rodziny  9.
MAZDA 3, ”szóstka” w mniejszej skali  10.
MAZDA 6, bije rekordy sprzedaży  10.
CITROËN C4 PICASSO, rodzinne akwarium   13.
TOYOTA AURIS TS, powrót kombi  16.
SUZUKI SX4 S-CROSS, nowy crossover  18.

START 3»

Magazyn „JazdaMiejska”
ul. Przy Skarpie 23g/72

87-100 Toruń
redakcja@jazdamiejska.pl

www.jazdamiejska.pl 

Redaktor Naczelny:
Michał Jasiński

m.jasinski@jazdamiejska.pl

Współpraca:
Jan Struszek, Szymon Świątkowski, Bartosz 
Jędrzejewski,   Ireneusz Nowicki, Jakub Pio-

trowiak,  Dariusz Marczak, Piotr Słupczewski, 
Bartek Kozłowski, Sławek Słupczewski.

Reklama, marketing:
reklama@jazdamiejska.pl

Skład DTP:
Fabryka Dobrych Pomysłów

ul. Przy Skarpie 23g/72, 87-100 Toruń
www.fdp.media.pl, fabryka@fdp.media.pl

Druk:
Polskapresse sp. z o.o., 

Drukarnia Gdańsk
www.polskapresse.pl

PEUGEOT 2008, mały lew atakuje  22. 
PEUGEOT 308, rewolucja w klasie kompakt  23.
SEAT LEON, hiszpański Torreador  24.

ROZMAITOŚCI
Targi we Frankfurcie   4.
Dbamy o czyste szyby, przegląd rynku kosmetyków 7.
Szukamy tańszego OC i AC   17.
RS&PUZ, warsztat z pasją    26. 

Ile zaoszczędzimy na LPG?   32. 
Mity o instalacjach gazowych  33. 
Warszawa da się lubić, historia modelu  34.
Auto do ślubu okiem fotografa  35.

MODELE RC
Zaczynamy karierę małego rajdowca  36. 
SUBARU Poland RC Team, mały z dużym się połączył 37.
Rajdówki polskich mistrzów    38.

RENAULT CAPTUR 
nowa moda 

na miejskiego crossovera
str. 14.

str. 32.str. 20-21.

FOTOREPORTAŻ
70 Rajd Polski

AUTO NA GAZ
Ile można zaoszczędzić?

MOTO KALENDARIUM
5-6.10

5-6.10
06.10
17-19.10
od 21.10

21-26.10
26-27.10

VII targi motoryzacyjne Mo-
to-Tor 2013
Premiera Suzuki SX4 S-Cross
III runda Mini-Max, zawody
Rajd Dolnośląski, RSMP
Nowa Mazda3 trafia 
do polskich salonów
Premiera Peugeota 308
SUBARU VII. Rajd Jesienny 
modeli zdalnie sterowanych 
na Motoarenie.



MOTO-TOR JUŻ PO RAZ SIÓDMYFRANKFURT MOTOR SHOW 2013 4»www.jazdamiejska.plZE ŚWIATA
reklam

a

Podróże w czasie
Zaledwie kilkaset kilometrów od Torunia zakończyly się jedne z naj-
ważniejszych i największych targów motoryzacyjnych na świecie 
– Frankfurt Motor Show 2013. Swoje premiery przedstawiły 
najważniejsze marki na rynku m.in. Audi, BMW, Jaguar, 
Volkswagen AG czy Porsche. Poniżej przedstawia-
my kilka, naszym zdaniem najciekawszych, 
tegorocznych nowości!

Jan Struszek

   PORSCHE 918 SPYDER
Mamy następce wspaniałej Carrery GT! Jest to Porsche 918 Spyder! Ogromna moc, 
piękny wygląd oraz… układ hybrydowy jako źródło napędu! Jak widać Porsche nie 
zamierza zostać w tyle i podobnie jak większość producentów podąża zgodnie z 
trendem prezentując samochód zasilany nie tylko benzyną, ale również  energią 
elektryczną. W tym modelu obłędnie piękna karoseria jest tylko dodatkiem, naj-
ważniejsze jest to, co dzieje się pod „maską” tego auta. V8 o mocy 600 KM oraz dwa 
silniki elektryczne – łączna moc układu to bagatela 875 KM! Do 100 km/h przyspie-
szymy nie  pokonując magicznej granicy 3 sekund, a 200 km/h osiągniemy po mniej 
niż 8 sekundach. Warto wspomnieć, że 918 Spyder ustalił rekord na Północnej Pętli 
Nurburgringu wśród aut seryjnie produkowanych. Czy trzeba lepszej rekomenda-
cji? Najwidoczniej nie, ponieważ Porsche nie narzeka na brak klientów, choć za 918 
Spyder trzeba zapłacić, uwaga... 845.000 dolarów! Cena jak widać idzie w parze z 
zapierającymi dech w piersiach osiągami. 

Po Frankfurcie czas na gród Kopernika
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   VOLKSWAGEN GOLF 7 R
300 koni mechanicznych i napęd na cztery koła to najważniejsze cechy najnowsze-
go dziecka VW - Golfa 7, w jego topowej odmianie, czyli „R”!  Samochód na ulicy 
niczym szczególnym nie będzie się wyróżniał - tylko znawcy motoryzacji od razu 
zauważą, że nie jest to zwykły Golf z dieslem pod maską. Te wszystkie subtelne 
zmiany zapewnią m.in. nieco większe wloty powietrza oraz cztery końcówki wy-
dechu. „Siódemka” w wersji R to typowy sleeper – auto nie emanuje mocą, nie pro-
wokuje innych kierowców mimo, że dzięki mocy i zautomatyzowanej dwusprzęgło-
wej skrzyni DSG do pierwszej „setki” rozpędza się poniżej 5 sekund! To dużo lepiej 
niż nie jeden prawdziwy sportowiec! „eRka” zaskakuje również elastycznością – to 
wszystko dzięki maksymalnemu momentowi obrotowemu (380 Nm), który dostęp-
ny jest już od najniższych partii obrotomierza, czyli od 1 800 obr./min. 

   AUDI SPORT QUATTRO
Jednym z najciekawszych aut zaprezentowanych na IAA Frankfurt 2013 z pewno-
ścią okazał się koncept Audi Sport Quattro. Jest to ekologiczny „supersportowiec” 
pozycjonowany jeszcze wyżej niż topowe R8. Jak to możliwe? To proste! Sport 
Quattro to hybryda typu plug-in (możliwość ładowania z wtyczki), gdzie silniki 
elektryczne wspomagają potężny 4-litrowy silnik V8 o mocy 560 KM! Łączna moc 
układu to bagatela 700 KM i 800 Nm momentu obrotowego! Auto pierwszą setkę 
osiągnie po ok. 3,7 sekudny i będzie się rozpędzać do ponad 300 km/h. Silniki elek-
tryczne, poza dodatkową mocą, dają również zastrzyk momentu obrotowego – kie-
rowca wciskając gaz do dechy natychmiast otrzymuje 400 Nm od samych silników 
elektrycznych. Czy auto trafi do produkcji seryjnej? Na razie tego nie wiadomo, ale 
po cichu wszyscy na to liczymy, ponieważ Audi Sport Quatrro to model łączący pie-
kielną moc z ekologią, przy okazji czerpiąc całymi garściami ze sportowych tradycji 
tej wspaniałej marki z Ingolstadt.

Motoryzacyjny kryzys widać pomału 
mija. Hala przy Szosie Bydgoskiej 3 w 
Toruniu zostanie zapełniona po same 
brzegi najnowszymi modelami samo-
chodów, i to w różnych skalach. Swoje 
perełki wystawią lokalni dilerzy z Ku-

Już po raz siódmy Centrum Targowe 
„PARK” zamieni się w wielobrando-
wy salon samochodowy. W tym roku 
do Torunia zjadą też finaliści kon-
kursu dB Drag racing.

jaw i Pomorza. Będzie okazja zapoznać 
się z nowościami Renault, Dacii, Mazdy, 
Skody, Forda oraz KIA. Prosto z Frank-
furtu do Torunia przyjadą tegoroczne 
premiery: Nissan Note i Micra, Suzuki 
SX4 S-Cross czy Audi A3. Nie zabrak-
nie oczywiście wydarzeń specjalnych 
- pierwszej w Polsce prezentacji SSan-
gYoung Rodiusa, następcy dość kon-
trowersyjnego SUVa, czy pokazu czte-
rokołowego pojazdu, który może być 
prowadzony już przez czternastolatka.

Toruńskie targi to jednak nie tylko 
najnowsze i pachnące samochody. Na 
trwającej cały weekend (5-6.10) im-
prezie zaprezentują się także firmy 
ubezpieczeniowe, warsztaty i hurtow-
nie motoryzacyjne oraz specjaliści od 
renowacji lakieru i wnętrza. 

Siódma edycja Moto-Tor będzie miej-
scem walki o mistrzowski tytuł w ogól-
nopolskim konkursie dB Drag racing 
organizowanym przez GND Car Audio. 
Oprócz rywalizacji na najgłośniejsze 

auto zlotu, właściciele tuningowych 
maszyn ścigać się będą w formule Bass 
Race oraz dB Tuning Cup. Zawody w 
Toruniu wyłonią więc najlepiej stunin-
gowany samochód (felgi, zmiany styli-
styczne, wnętrze), najgłośniejszy oraz 
generujący największą liczbę basów. 
Uczestnicy zostaną podzieleni na klasy, 
a nad całością czuwać będą multipunk-
towi sędziowie, również z Niemiec. 

5-6 października fanów czterech kó-
łek czeka więc solidna dawka emocji.    

Fot. Michał Jasiński
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Rozsądny w każdym calu
Powiem szczerze - jeśli ktoś zasłoniłby 
znaczki nowego Logana MCV, trudno 
byłoby mi wskazać producenta. A na 
pewno nie szukałbym go w Chinach, In-
diach czy Brazylii. Nowy styl Dacii, któ-
ry firma zapoczątkowała już w modelu 
Sandero, naprawdę może się podobać. 
Auto jest dojrzałe, eleganckie i nie trąci 
myszką jak poprzednik. Widać podczas 
projektowania nowego modelu, księ-
gowi dostali od szefostwa przymusowy 
urlop wypoczynkowy.

Podobnie miło zaskoczeni będziemy 
zaglądając do środka nowego Logana 
MCV. Wnętrze jest bardzo przestronne, 
a fotele pochodzące z modeli Renault 
zachęcają do dłuższej podróży. W do-
datku ta biała nitka wokoło - czuć tu-
taj francuski klimat. Na brak miejsca 
nikt nie będzie narzekał także na tylnej 
kanapie. Sporo przestrzeni mamy też 
nad głowami - zarówno z przodu jak i 

W czym tkwi sukces Dacii? W prostocie opakowanej sprawdzoną techniką swojego partnera, Renault. Dzisiaj ru-
muńska marka poszła o krok do przodu - stworzyła styl, którego nie powstydziłyby się modele z wyższej półki.

Fot. Michał Jasiński

w tylnej części auta. Szkoda tylko, że w 
środku jest tak szaro i ciemno. Sytuację 
próbuje ratować kolorowy 7-calowy 
wyświetlacz  Media Nav z odtwarza-
czem MP3(na USB) i nawigacją w języ-
ku polskim. Mocno rozbudowany zo-
stał komputer pokładowy, pokazujący 
nawet liczbę zużytych litrów benzyny.

Do napędu testowanego modelu 
zaprzęgnięto 90 koni mechanicznych 
pochodzących z małego silniczka ben-
zynowego o pojemności zaledwie 0,9 
litra. 3-cylindrowy motorek, spotykany 
również w Renault Clio IV i Capturze, 
dzięki turbosprężarce dość sprawnie 
radzi sobie z rozpędzeniem ważącego 
nieco ponad tonę auta. Do tego nie po-
trzebuje zbyt wiele paliwa. Moment ob-
rotowy przenoszony jest na przednie 
koła za pośrednictwem 5-stopniowej 
skrzyni biegów. Pracuje ona płynnie, 
krótko i bez szarpnięć.

Prowadzenie kompaktowego kombi 
nie nastręcza trudności. Układ kierow-
niczy jest zdecydowany i pewny, a mały 
promień skrętu pozwala bezstresowo 
pokonywać ciasne uliczki i parkować 
w trudno dostępnych miejscach. Jedy-
nie jazda na biegu wstecznym wymaga 
nieco treningu - szeroki tylny słupek i 
niska szyba ograniczają widoczność. 
Zawieszenie Logana to kontynuacja 
udanego projektu Dustera. Jest tak 
samo cicho i komfortowo, a jazda w łu-
kach nie wytrąca auta z równowagi.

Nowy Logan MCV idealnie spełnia 
pokładane w nim nadzieje. Niska cena 
(od 33.900 zł), dobre wyposażenie i 
rekordowej wielkości bagażnik zdolny 
pomieścić aż 573 litry, to jego mocne 
strony. Producent nie przewiduje tym 
razem wersji 7-osobowej. Tę rolę prze-
jął rodzinny model Lodgy. Gwarancja 
obowiązuje przez 3 lata.                     (MJ)
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Większość z nas bardzo się irytuje z 
powodu porannych zaparowanych 
szyb lub nadmiaru wilgoci na szybach, 
której nie usuwają wystarczająco same 
wycieraczki – co często jest też naszą 
winą, bo nie pilnujemy właściwie ich 
kondycji. W skrajnej sytuacji może to 
doprowadzić do zdarzenia drogowe-
go lub chociażby uszkodzenia szyby w 
przypadku tradycyjnych piór szkieleto-
wych. Korzystając z poniższych wska-
zówek i preparatów będziemy mogli 
zapomnieć o najbardziej dokuczliwych 
zmorach jesiennej niepogody.

Skutecznym i nowoczesnym roz-
wiązaniem, które warto stosować w 
sezonie jesienno-zimowym, będzie 
z pewnością  “niewidzialna wycie-
raczka” wyręczająca z częstotliwości 
działania tradycyjne gumowe pióra. 
„Wycieraczka w płynie” poprawia wi-
doczność i bezpieczeństwo podczas 
jazdy, tworząc niewidzialną powłokę 
odpychającą krople deszczu, deszcz ze 
śniegiem oraz śnieg. Krople deszczu w 
zetknięciu z niezwykle gładką powłoką 
są zdmuchiwane przez siłę wiatru wy-
twarzaną podczas jazdy. Powłoka uła-
twia również szybkie usunięcie z szy-
by lodu, soli, błota i resztek owadów. 

Jesienny czas, jest dla kierowców 
szczególnie uciążliwy. Zapewne naj-
więcej problemów i tak przyniesie 
nam pora zimowa. Nie wszyscy jed-
nak pamiętają o tym, że skutecznie 
można zadbać o swoje bezpieczeń-
stwo i komfort jazdy już jesienią.

RAIN X - widzieć więcej na drodze

Idealnie nadaje się do szyb przednich, 
bocznych, tylnych oraz szklanych klo-
szy reflektorów.

Znaczną poprawę widoczności i 
mniejszy stopień zaparowania szyb 
gwarantuje już w pewnym stopniu 
dbanie o ich czystość. Tutaj pomoc-
ny może okazać się preparat Rainx X 
„Czyste Szyby + Wycieraczka w płynie 
2 w 1”. Doskonale myje szyby a dzięki 
technologii rozbijania cząstek deszczu 

poprawia widoczność podczas jazdy, 
tworząc niewidzialną powłokę odpy-
chającą krople deszczu, deszczu ze 
śniegiem, śnieg, lód, owady oraz inne 
zabrudzenia drogowe - po prostu spry-
skaj szybę i wytrzyj. 

Szczególnie dokuczliwe w sezonie je-
sienno-zimowym jest parowanie szyb 
we wnętrzu auta. Niewielu kierowców 
może zagwarantować prawidłowe wy-
grzewanie wnętrza lub czas przejazdu 

na tyle długi, aby zawsze wysuszyć wil-
goć nagromadzoną podczas postojów 
i codziennej eksploatacji samochodu. 
Wówczas świetnym rozwiązaniem bę-
dzie wysoce wydajny preparat zabez-
pieczający szyby i lusterka wewnątrz 
samochodu przed zaparowaniem.

Zapraszamy do odwiedzenia nasze-
go sklepu internetowego www.vipdys-
trybucja.pl oraz profilu na Facebooku 
www.facebook.com/vipdystrybucja.

UNI-CAR DWA Sp. z o.o.
AUTORYZOWANY DEALER DACIA

87-100 Toruń, ul. M.Skłodowskiej-Curie 67a, tel. (56) 61 10 500
88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 29, tel. (52) 35 60 760

www.uni-car.pl

Model Cena katalogowa Promocje, rabaty
Cena

promocyjna

DUSTER od 39.990 zł pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego za 
500 zł, przedłużenie gwarancji do 5 lat w 
promocyjnej cenie 500 zł, akcja „Duster” 
dla wybranych grup zawodowych

od 39.900 zł

NOWY LOGAN MCV od 33.900 zł przedłużenie gwarancji do 5 lat w cenie 500 
zł, promocyjne finansowanie

od 33.900 zł

NOWE SANDERO od 29.900 zł przedłużenie gwarancji do 5 lat w cenie 500 
zł, promocyjne finansowanie

od 29.900 zł

NOWY LOGAN od 29.900 zł przedłużenie gwarancji do 5 lat w cenie 500 
zł, promocyjne finansowanie

od 29.900 zł

DOKKER od 36.900 zł pakiet ubezpieczenia w cenie 500 zł, 
przedłużenie gwarancji do 5 lat w cenie 
500zł, promocyjne finansowanie

od 36.900 zł

DOKKER VAN od 29.900 zł 
netto

praktyczny pakiet akcesoriów z rabatem 
10%, gwarancja do 5 lat w cenie 500zł, 
promocyjne finansowanie

od 29.900 zł 
netto

LODGY od 37.900 zł pakiet ubezpieczenia w cenie 500 zł, 
przedłużenie gwarancji do 5 lat w cenie 
500zł, promocyjne finansowanie

od 37.900 zł

Dodatkowo do wybranych modeli promocyjne finansowanie oraz fabryczna instalacja gazowa LPG.

Akcje specjalne w salonie Dacii

Na specjalne rabaty i akcje promo-
cyjne mogą liczyć klienci zaintere-
sowani zakupem w październiku 
nowych modeli Dacia.
 
Dacia kontynuuje program akcji spe-
cjalnych dla wybranych modeli lub 
grup zawodowych. Oto lista aktual-
nych promocji.

Akcja „Duster” - wielokrotnie 
nagradzany „idealny samochód na 
polskie drogi” - Dacia Duster - w spe-
cjalnej ofercie dla wybranych grup 
zawodowych: pracownicków Lasów 
Państwowych, Biura Urządzania La-

sów i Geodezji Leśnej,  Parków Naro-
dowych, geodetów, lekarzy weteryna-
rii i myśliwych. Z akcji mogą również 
skorzystać firmy zatrudniające po-
wyższych pracowników.

Akcja „Farmer” - oferta promocyj-
na na wybrane modele Dacii (z wyjąt-
kiem Sandero) w kolorze metalizowa-
nym. Uprawnionymi do skorzystania 
z tej akcji są osoby prowadzące dzia-
łalność rolniczą (trzeba przedstawić 
aktualne zaświadczenie o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego). Oferta nie łą-
czy się z innymi akcjami flotowymi.

Moja Dacia - specjalny program 
lojalnościowy dla właścicieli samo-
chodów marki Dacia. Dla nowych 
użytkowników przewidziano specjal-
ne vouchery na zakup oryginalnych 
akcesoriów o wartości nawet 300 zł. 
Klubowicze mogą również liczyć na 
spore rabaty w serwisie, przy zakupie 
opon zimowych czy obsłudze klimaty-
zacji. Dla stałych klientów przeglądy 
w okresie gwarancyjnym są gratis!

Michał Wybult dyrektor handlowy VIP Dystrybucja
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Wzbudzić zazdrość i pożądanie
Renault Captur odważnie wkroczył na rynek. Oryginalna stylistyka, dwukolorowe nadwozie i cała lista ciekawych gadżetów ma zawładnąć sercami tych, 
którzy lubią się wyróżnić i na długo pozostać w pamięci swoich sąsiadów. Czy pomysł na podwyższone Clio przyjmie się w Polsce? 

Renault swój nowy model reklamuje 
hasłem „Żyj pełnią życia”. Po krótkim    
spotkaniu z miejskim crossoverem mu-
szę przyznać, że nie są to obietnice rzu-
cane na wiatr. Auto emanuje energią, 
zachęca do jazdy i cały czas zaskakuje 
nas czymś pozytywnym. Jest wyjątko-
we, a lista opcji i dodatków pozwala 
stworzyć auto swoich marzeń, idealnie 
dopasowane do naszego stylu życia.

Renault Captur to miejski crossover, 
czyli auto o niewielkich rozmiarach 
osadzone na nieco wyższym zawiesze-
niu i kołach. Efekt? Jeśli korzystamy z 
projektu Clio i dodamy do tego nieco 
off-roadowych smaczków możemy być 
pewni, że wyjdzie  naprawdę zgrabne 
auto. Niestety, nie liczmy tutaj na wy-
sokie zdolności jazdy w terenie. Dzisiaj 
pojęcie „crossover” nie oznacza już 
ciężkiego, z dwoma dyferencjałami po-
jazdu wielozadaniowego gotowego do 
startu w Dakarze.  Captur łączy cechy 
Clio i rodzinnego minivana, zaś z „tere-
nówki” zapożycza jedynie wysoki prze-
świt i większy margines bezpieczeń-
stwa w spotkaniu z... krawężnikiem. 

Pod maskę Captura trafiły dwa no-
woczesne silniki benzynowe z turbo-
doładowaniem: 0,9 90KM i 1.2 120KM. 
Oba motory łączy mały apetyt na pali-
wo oraz wysoka elastyczność. Na brak 
dynamiki nie można narzekać nawet w 
przypadku jazdy „automatem” - skrzy-
nia pracuje płynnie, choć przełączanie 
biegów pomiędzy „D” i „R” nie było na 
początku dla mnie czytelne.

Na duży plus zasługuje wnętrze. Jest 
kolorowe, ciekawie zaprojektowane i 
ma coś extra - szufladę zamiast schow-
ka przed fotelem pasażera. Zegary po-
chodzą od Clio, podobnie jak środkowy 
rozbudowany wyświetlacz multime-
dialny - to dobry krok. Wysoka pozycja 
za kierownicą i dobra widoczność za-
pewniają bezpieczne przemieszczanie 
się w zakorkowanym mieście.              (MJ)
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Megane dołącza stylem do nowej rodziny

Mégane w wersji hatchback, kombi i co-
upé stały się bardziej spójne stylistycz-
nie dzięki wprowadzeniu jednakowej 
maski i zderzaka, a jednocześnie każdy 
z modeli zachowuje swój własny cha-

Renault kontynuuje wdrażanie no-
wej stylistyki w kolejnych modelach 
– tym razem gama Mégane otrzyma-
ła nowy przód, charakterystyczny 
dla samochodów francuskiej marki.

Fot. M
ichał Jasiński

rakter. Pojawiają się w nich reflektory 
eliptyczne, niezależnie od zastosowa-
nej technologii.

Zmienia się również wygląd spor-
towych wersji Mégane. Mégane R.S. i 
wersja GT, wyposażone w nowy przód i 
nowe reflektory dające efekt zamykają-
cej się powieki, lakierowanej na czarny 
błyszczący kolor, wyraźnie zyskały na 
dynamice. Nowa gama Mégane wejdzie 
do sprzedaży w Europie w pierwszym 

kwartale 2014 r., a w ciągu roku pojawi 
się w pozostałych krajach.

Oficjalna premiera nowej gamy Me-
gane w polskich salonach przewidywa-
na jest na początku przyszłego roku.

re
klam

a

Pierwsze Kangoo Z.E. 
trafia do Inowrocławia

Sieć Renault świętuje dziesięcioty-
sięczną rejestrację modelu Kangoo 
Z.E. – w 100% elektrycznego samo-
chodu dostawczego. 

Kangoo Z.E. jest liderem wśród elek-
trycznych samochodów dostawczych 
w Europie, a jego sprzedaż stanowi 
dziś niemal 10% sprzedaży Kangoo w 
wersji dostawczej. 

Od momentu wprowadzenia na ry-
nek pod koniec 2011 r., Kangoo Z.E. 
zbiera bardzo pozytywne recenzje w 
prasie – m.in. otrzymało tytuł Między-
narodowego Vana Roku 2012. Wśród 
klientów cieszy się równie dobrą opi-
nią – 95% jego użytkowników jest za-
dowolonych z zakupu i podkreśla przy-
jemność z prowadzenia, brak hałasu 
oraz dużą ładowność. Zainteresowanie 
Kangoo Z.E. rośnie również w Polsce, 
a pierwszy taki egzemplarz można już 
spotkać na ulicach Kujaw i Pomorza.

re
kl

am
a
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Rekordowa sprzedaż Mazdy6 w Polsce
Nowa Mazda6 wzbudza ogromne za-
interesowanie klientów w Polsce. Od 
grudnia 2012 r. nabywców znalazły 
już 1.403 Mazdy6. 

W lipcu i sierpniu Mazda odnotowała 
rekordowe wyniki, w tym drugie miej-
sce w rankingu rynków europejskich 
Mazdy. Pierwsze miejsce zajęły Niemcy 
(764 szt. Mazdy6), a Polska z wynikiem 
170 aut wyprzedziła Wielką Brytanię, 
Austrię i Danię. 

Rośnie również pozycja Mazdy Pol-
ska w ogólnej klasyfikacji – w sierpniu 
zajęła 9. miejsce w sprzedaży wszyst-
kich modeli w Europie, przed takimi 
rynkami jak Belgia, Szwecja i Włochy. 

Liczba rejestracji nowych samocho-
dów w Polsce wzrosła zaledwie o 2,2%, 
natomiast sprzedaż Mazdy (od stycznia 
do końca sierpnia 2013 r.) aż o 50%. 

Mazda6, przełomowy model dla 
marki, oparty na stylizacji KODO i tech-
nologiach SKYACTIV, jest oferowany 
w dwóch wersjach nadwozia: sedan 
i kombi, a 62% sprzedaży stanowi 
wersja 4-drzwiowa. Wśród jednostek 
napędowych dominuje silnik benzyno-
wy 2.0 l SKYACTIV-G o mocy 165 KM 
(68%), ale coraz więcej klientów de-
cyduje się na silnik 2,5 l. Użytkownicy 
Mazdy6 doceniają komfort i bogate wy-
posażenie – 57% sprzedaży to najwyż-
sza wersja wyposażenia SkyPASSION. 

„Szóstka” w mniejszej skali
Mazda nie pozwala się nudzić. Po de-
biucie flagowego modelu Mazdy6, któ-
ra spodobała się nawet... konkurencji, 
wkrótce przyjdzie czas na spotkanie z 
najnowszą Mazdą3. Auto debiutowało 
właśnie na targach we Frankfurcie, a 
pojawiło się tam po przebyciu dalekiej 
drogi na własnych kołach- z fabryki w 
Japonii, przez Chiny, Azję i Europę.

Nowy model wyróżnia się jeszcze 
bardziej agresywną i wyrazistą linią 
nadwozia. Bardziej też niż kiedykol-
wiek odzwierciedla ideę Jinba Ittai, 
czyli jedności kierowcy i samochodu. 
Większy rozstaw osi z krótszym zwi-
sem przednim i tylnym sugeruje wyż-
sze osiągi, a zarazem poprawia stabil-
ność i bezpieczeństwo. „Twarz KODO” 
z przednią atrapą przechodzącą swym 

Z pełnym zestawem technologii SKYACTIV, dobranych do emocjonującej stylizacji „KODO – Dusza Ruchu”, najnowsza 
generacja bestsellera Mazdy ma zamiar przewyższyć wszelkie oczekiwania Klientów. Nowa „trójka” nadjeżdża.

obramowaniem w mocne linie na 
bokach nadwozia mają wyróżnić użyt-
kownika pojazdu z segmentu C. Nowe, 
wąskie reflektory przednie nawiązują 
do spojrzenia drapieżnika, z przejrzy-
stą optyką, pierścieniami światłowo-
dowym, diodami LED i wewnętrznymi 
soczewkami. 

Mazda3 zapowiada debiut nowego 
stylu wnętrz Mazdy, który dzieli kabinę 
na dwie kontrastujące strefy: ergono-
miczne miejsce kierowcy oraz komfor-
tową przestrzeń dla pasażerów. Ta dru-
ga część imponować będzie zestawem 
układów informacyjnych, rozrywko-
wych i komunikacji, z wyświetlaczem 
typu head-up i 7-calowym ekranem 
dotykowym VWGA na czele. Dodat-
kowo pasażerowie otrzymają po raz 

pierwszy możliwość korzystania w cza-
sie podróży z internetu, poczty e-mail 
(z możliwością odczyty wiadomości) i 
bezpiecznej „chmury” z bogatą kolek-
cją książek audio. Kierowca zostanie 
wsparty własnymi aplikacjami Mazdy  
m.in. przypominającymi o przeglądach.

Nowa Mazda3 jest dostępna w Polsce 
z gamą zaawansowanych zespołów na-
pędowych SKYACTIV, obejmującą wol-
nossące silniki benzynowe (moce od 
100 do 165 KM), w połączeniu z auto-
matycznymi lub manualnymi skrzynia-
mi biegów. Wszystkie mają lekką kon-
strukcję SKYACTIV oraz w standardzie 
system i-stop, zaawansowany układ 
start-stop Mazdy. SKYACTIV-G jest tak-
że dostępny z i-ELOOP, zaawansowa-
nym układem odzysku energii hamo-

wania. Na chwilę obecną producent nia 
zapowiada wprowadzenia do oferty 
Mazdy3 z silnikiem diesla.

Nowa Mazda3 spodziewa się wy-
sokich not w testach EuroNCAP. Auto 
zostało wyposażone w szereg układów 
ostrzegających i zapobiegających nie-
bezpiecznym sytuacjom na drodze.  

Śladami nowej Mazdy6, która daje 
możliwość wyboru nadwozia bez do-
płaty (Sedan i Sport Kombi), cena obu 
wersji Mazdy3 jest identyczna, różna 
jest tylko kombinacja silników z po-
ziomami wyposażenia (dostępne są 4 
wersje wyposażenia). Najtańszy model 
(hatchback, 1.5 SkyGO) wyceniony zo-
stał na kwotę 62.900 zł. Ceny wersji se-
dan, która na polskim rynku pojawi się 
w grudniu, zaczynają się od 67.900 zł.

Fot.  Michał Jasiński
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Jeżdżący Nautilus kapitana Nemo

Nie pływałem nigdy łodzią podwodną, 
ani nie siedziałem w statku kosmicz-
nym. Jednak to, co zobaczyłem w no-
wym Citroënie C4 Picasso zdumiało 
mnie tak samo, jak film w technologii 
3D. Czułem, że jestem w środku akcji,  
że ten morski świat mnie otacza, a ja 
bezpiecznie mogą go oglądać i podzi-
wiać. Citroën dał mi namiastkę podró-
ży w czasie, komputerowej iluzji.

Cała ta magia to zasługa panoramicz-
nej przedniej szyby, której powierzch-
nia sięga 2 m2. Wsiadasz do środka 
i masz wrażenie, że wciąż jesteś na 
zewnątrz. Widok jest niesamowity. 
Oczywiście można „wrócić” do stan-
dardowego obrazu - wystarczy tylko 
ręcznie przesunąć górne daszki prze-
ciwsłoneczne. Ale kto by to robił. Mimo 
sporych przestrzeni szklanych, auto 
wciąż zapewnia wysoki poziom bez-
pieczeństwa, czego potwierdzeniem 
jest  5 gwiazdek uzyskanych w testach 
zderzeniowych EuroNCAP. 

Kolejnym magicznym miejscem 
francuskiego minivana jest kolorowy 

W tym samochodzie możesz poczuć się jak w łodzi podwodnej. Wsiadasz do specjalnej szklanej kapsuły. Widzisz cały ekscytujący podwodny świat - roz-
gwiazdy, kolorowe błazenki, garbiki oraz głodnego rekina. Widzisz to? A teraz wyobraź sobie, że nie jest to łódź, a samochód - Citroën C4 Picasso.   

wyświetlacz, umiejscowiony w central-
nym punkcie deski rozdzielczej. Łączy 
on funkcje  obrotomierza, prędkościo-
mierza, komputera pokładowego, na-
wigacji i mnóstwa innych gadżetów. 
Bajer polega na tym, że wygląd (kolo-
rystyka, układ, kształty, animacje) wy-
świetlanych na monitorze informacji 
można niemal dowolnie zmieniać. Ci-
troën nigdy nie pozwoli nam się nudzić.

Przejdźmy jednak do bardziej przy-
ziemnych cech nowego C4 Picasso. 
Niemal tradycyjnie na liście zalet mo-
żemy umieścić komfort podróżowa-
nia. Zawieszenie bardzo dobrze radzi 
sobie z polskimi drogami, nawet tymi 
„zmęczonymi” przez tiry i niespodzie-
wane zimy. Kapitalne są fotele przednie 
- grube, wygodne i idealnie wyprofilo-
wane.  Do tego olbrzymie „uszy” w za-
główkach, jakby zaprojektowane przez 
samego Roberta Kubicę. Nie mogę 
zapomnieć o funkcji masażu i wenty-
lacji -  czułem się jak w prezydenckiej 
limuzynie. Pasażer, w testowanej przez 
nas wersji, miał dodatkowo wysuwany 

elektrycznie podnóżek. Luksus w naj-
lepszym wydaniu. Projektanci pomy-
śleli także o pasażerach tylnych, nie-
zależnych foteli. Aby umilić im podróż, 
w oparciach umieszczono składane 
stoliki, z dodatkową małą lampką do 
czytania. Nad odpowiednim klimatem 
czuwa niezależnie sterowany nawiew 
umieszczony w środkowych słupkach.

Sporo dobrego można powiedzieć o 
silniku. Pod maską naszej testówki pra-
cował turbodoładowany silnik benzy-
nowy 1.6 THP o mocy 156 KM. Może ta 
wartość nie jest rekordowa, ale uwierz-
cie na słowo - do tego auta pasuje ide-
alnie. Nasza  „łódź” przyspieszała dyna-
micznie, silnik reagował na każdy ruch 
prawej nogi, a do środka nie przedo-
stawał się żaden nieprzyjemny dźwięk 
czy szum powietrza. Uwierzyłem w siłę 
„turbobenzyny” - to naprawdę silnik 
bliski ideału. W stosunku do diesla jest 
cichy i przyjemny, a zapewnia taki sam 
efekt wciskania w fotel jak klekoczący 
ropniak. Co ciekawe, spalanie udało 
nam się ograniczyć do poziomu poniżej 

Przednia szyba panoramiczna o powierzchni 2 m2 za-
pewnia maksymalnie szerokie pole widzenia.

Zestaw zegarów można dowolnie konfigurować 
i wybierać różne schemty wizualne. Bajka.

8l/100 km w ruchu miejskim. Biorąc 
pod uwagę fakt, że korzystaliśmy ze 
wszystkich dobrodziejstw tego magicz-
nego pojazdu, to wynik bardzo dobry.

Z silnikiem i układem napędowym 
bardzo dobrze współpracuje 6-stop-
niowa manualna skrzynia biegów. Jest 
blisko pod ręką, a ruch lewarkiem nie 
sprawia najmniejszych kłopotów. W 
ofercie dostępna jest także skrzynia 
sterowana elektronicznie. 

Ceny nowego C4 Picasso na polskim 
rynku zaczynają się od 73.900 zł (bez 
uwzględnienia promocji). Za wersję z 
silnikiem diesla musimy dopłacić ok. 
8.000 zł. Nasz prezentowany model to 
najbogatsza opcja - 1.6 THP Exlusive 
wyceniona przez producenta na ponad 
100.000zł. Takim samym modelem po-
dróżuje obecnie Dusan Katnić, rozgry-
wający włocławskiego Anwilu wspie-
ranego przez Polmozbyt Holding S.A. 
Jestem ciekaw jego wrażeń, zwłaszcza 
jeśli instrukcję ma tylko w języku pol-
skim. Obsługi tego auta trzeba się tro-
chę nauczyć.                                           (MJ)

Fot. Michał Jasiński
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Chronimy Planetę i swoją kieszeń

Michał Jasiński: Na początku wyja-
śnijmy Czytelnikom, co oznacza po-
jęcie „napędu hybrydowego”.

Maciej Bednarski: Napęd hybrydowy 
jest to połączenie silnika elektrycznego 
z silnikiem spalinowym. W przypadku 
Toyoty chodzi dokładnie o synergię 
„elektryka” z jednostką benzynową.

MJ: W prezentacjach Toyoty pojawia 
się też często sformułowanie „pełna 
hybryda”. To coś innego?

MB: Nie, to jest dokładnie to samo. 
Toyota równoważnie wykorzystuje 
bowiem do napędu silnik elektryczny 
o dużej mocy. Nasze samochody mogą 
więc poruszać się tylko na „elektryku”, 
tylko na „benzynie” lub jednocześnie 
korzystać z mocy  silnika elektrycznego 
i spalinowego.

Z Maciejem Bednarskim, z-cą kie-
rownika salonu Toyoty w Toruniu, 
rozmawiamy o zaletach, obawach  i 
korzyściach płynących z jazdy hy-
brydową Toyotą.

Rozmawia Michał Jasiński

MJ: Po czym można poznać samo-
chód hybrydowy? Ma napisane 
gdzieś „Uwaga! Wysokie napięcie”?

MB: Nie, oczywiście, że nie (śmiech). 
Samochód z napędem hybrydowym 
możemy poznać przede wszystkim po 
błękitnym logotypie Toyoty, znaczkach 
z napisem „Hybrid” i „Hybrid Synergy 
Drive”. W środku znajdziemy charak-
terystyczny niebieski drążek od skrzy-
ni e-CVT. Pod maską zaś zauważymy 
srebrną obudowę silnika benzynowego 
z logotypem „Hybrid Synergy Drive” 
i moduł łączący silnik elektryczny ze 
skrzynią e-CVT, z którego wychodzą 
grube pomarańczowe kable.

MJ: Uff, to dobrze. Bo trochę się ba-
łem, że mnie „kopnie”.

MB: Naprawdę nie ma czego się bać. 
Proszę pamiętać, że pierwsza Toyota 
z takim rozwiązaniem wyjechała na 
drogi w 1997 roku. Do dnia dzisiejsze-
go, czyli przez 16 lat, na całym świecie 
jeździ już ponad 5,5 miliona naszych 
„hybryd”. Co więcej, wg najnowszych 
raportów usterkowości TUV, Toyota 
Prius zajmuje 1. miejsca w kategorii 

aut 4-5-letnich. To są dowody na to, że 
można stworzyć coś innowacyjnego, 
nowoczesnego i zarazem bardzo nieza-
wodnego. Jako ciekawostkę dodam, że 
pierwszy Prius kupiony w Polsce, nadal 
wykorzystuje oryginalne baterie.

MJ: Faktycznie brzmi to przekonu-
jąco. Czy klienci też są przekonani o 
niezawodności takiego napędu?

MB: Coraz częściej tak, choć padają 
pytania o żywotność baterii, a co jeśli 
się rozładuje i czy prąd mnie nie kop-
nie. Tutaj uspokajam, bowiem Toyota 
gwarantuje niezawodność akumulato-
rów nawet do 10 lat. Dodatkowo „hy-
brydowy” samochód pozbawiony jest 
pewnych elementów, takich jak alter-
nator, paski klinowe czy rozrusznik, a 
to zmniejsza ryzyko awarii i nieprze-
widzianych kosztów. Auto z napędem 
elektryczno-spalinowym zużywa też 
mniej klocki hamulcowe. Korzyści więc 
jest naprawdę sporo.

MJ: Tak, ale za taką przyjemność i 
bycie „eco” kierowcą trzeba przecież 
sporo zapłacić. Najtańsza „hybryda” 
to wydatek rzędu 66.000 zł. 

MB: Nie do końca. Proszę zwrócić uwa-
gę, że wersja z napędem hybrydowym 
jest już w standardzie bardzo dobrze 
wyposażona. Podobny samochód, ale z 
silnikiem benzynowym i automatyczną 
skrzynią biegów, kosztuje, na przykła-
dzie Toyoty Auris, tylko 7.000 zł mniej. 
Biorąc pod uwagę niskie spalanie hy-
brydy w mieście, w ciągu 5 lat możemy 
zaoszczędzić ponad 22.500 zł. Inwesty-
cja w ekologię zwróci nam się już po 
przejechaniu 31.000 kilometrów.

MJ: W którym miejscu ukryte są ba-
terie i jaką pełnią rolę?

MB: Wraz z premierą nowej hybrydo-
wej Toyoty Yaris, akumulatory zostały 
umieszczone pod tylną kanapą. Dzięki 
temu nie tracimy cennej przestrzeni 
bagażowej. A warto dodać, że Toyota 
już dziś może pochwalić się pierwszym 
7-miejscowym vanem na świecie, który 
napędzany jest silnikiem elektrycznym 
i spalinowym.

Baterie układu hybrydowego służą 
do zasilania niemal całego samochodu. 
To dzięki nim na postoju działa nam 
klimatyzacja(!), gra radio, nawigacja 
pokazuje drogę, a reflektory świecą. 

Elektrykiem za darmo na Starówce
Toruń dołącza do miast, w których w samym centrum można parkować za dar-
mo. Warunek - musisz mieć auto hybrydowe lub z napędem elektrycznym.

Od 12 lipca właściciele samochodów z napędem hybrydowym lub elektrycznym 
mogą bezpłatnie parkować w Strefie Płatnego Parkowania w Toruniu. Aby skorzy-
stać z tego przywileju, kierowca musi zgłosić się do Biura Obsługi Pasa Drogowe-
go przy Wałach gen. Sikorskiego 21/23 z dowodem rejestracyjnym swojego auta. 
Dane zostaną wprowadzone do systemu obsługującego SPP, dzięki czemu Kontroler 
sprawdzając dokonanie opłaty, będzie wiedział, czy auto jest zwolnione z opłaty.

Darmowy postój dotyczy również turystów, którzy Toruń odwiedzą samochodem 
z napędem hybrydowym lub elektrycznym. Producenci takich pojazdów przekazali 
MZD informacje o specjalnych oznaczeniach swoich ekologicznych pojazdów. Kon-
trolerzy przeszli też specjalne szkolenie, ułatwiające im identyfikację „elektryków”.

W Polsce samorządy kilku miast zdecydowały się na wprowadzenie podobnych 
rozwiązań, m.in., Katowice, Szczecin, Białystok czy Tarnów.

Fot. M
ichał Jasiński



Kompakt w rozmiarze XXL
Testowany przez nas od marca Auris hatchback doczekał się w końcu swojego większego odpowiednika. Toyota we 
wrześniu oficjalnie zaprezentowała wersję kombi, czyli Aurisa  Touring Sports. Nareszcie! 
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Ceny OC i AC u poszczególnych ubez-
pieczycieli mogą się różnić nawet o 
kilkaset złotych. Zastanawiasz się, jak 
wybrać najtańszą ofertę?

W multiagencji CUK Ubezpieczenia po-
równasz ceny 20-stu Towarzystw Ubez-
pieczeniowych, a doradca pomoże Ci wy-
brać najlepszą polisę. Dzięki temu masz 
pewność, że nie przepłacisz i w prosty Jan Struszek

Twoje OC i AC wreszcie może być tańsze
sposób kupisz dostosowaną do swoich 
potrzeb ochronę.

„Ilu ubezpieczycieli, tyle cen” – ta re-
guła uświadamia, jak ważne jest porów-
nanie wszystkich możliwości ochrony sa-
mochodu. Ubezpieczeń jest bardzo dużo, 
a wizyta u agenta każdej firmy to strata 
mnóstwa czasu. Na szczęście w CUK tego 
problemu nie ma – wystarczy, że doradca 
wprowadzi do systemu kilka podstawo-
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wych informacji na temat kierowcy, sa-
mochodu i potrzebnej polisy, a po paru 
sekundach otrzymamy bezpłatny wydruk 
z cenami 20-stu wiodących ubezpieczy-
cieli, m.in. Warty, PZU, Generali, Ergo He-
stii, Link4, HDI czy Liberty Direct. 

Porównanie cen OC i AC w CUK ozna-
cza oszczędność nawet w wysokości kil-
kuset złotych, bo o tyle mogą się różnić 
ubezpieczenia dla jednego kierowcy! 

Zysk jest tym większy, że za zakup u do-
radcy CUK nie trzeba płacić ekstra, a ceny 
potrafią być niższe niż u ubezpieczycieli.

Zadzwoń lub przyjdź i sprawdź jak tanie 
może być Twoje OC i AC! Placówki CUK w 
Toruniu znajdują się przy ul. Grudziądzkiej 
107, tel. 56 665 09 09; ul. Kraszewskiego 
27, tel. 56 621 62 11; ul. Żółkiewskiego 37 
(parter ZDZ), tel. 56 655 20 66. Pozostałe 
biura znajdziesz na www.cuk.pl.

Fot. Michał Jasiński

Dilerzy wkraczają na parkiety
Najnowszy Citroën C4 Picasso i Re-
nault Captur trafiły do czołowych za-
wodników Anwilu Włocławek oraz 
Polskiego Cukru SIDEn Toruń. Ko-
szykarzy w nadchodzącym sezonie 
2013/2014 wspierać będą lokalni 
dilerzy samochodowi.

Kluczyki do debiutującego właśnie 
na polskim rynku Citroëna C4 Picasso 
odebrał rozgrywający Anwilu Włocła-
wek - Dusan Katnić. Sponsorem głów-
nym zespołu została jedna z najwięk-

szych grup dilerskich w Polsce - firma 
Polmozbyt Holding S.A., mająca swoją 
siedzibę w Toruniu.

Francuska maszyna trafiła również 
do centra toruńskich pierników, Toma-
sza Wojdylo. Z rąk Jarosława Mokwiń-
skiego, dyrektora spółki Uni-Car DWA,  
odebrał on kartę do efektownie okle-
jonego Renault Captura. Oba modele 
napędzane są turbodoładowanymi 
silnikami, a na liście dodatkowe wypo-
sażenia znalazły się niemal wszystkie 
akcesoria i „bajery”. 

W grudniu pojedziemy nowym mostem
Po latach męczarni w korkach, stra-
conego paliwa i czasu w końcu nad-
szedł upragniony etap zakończenia 
prac przy budowie drugiego mostu 
drogowego w Toruniu. 

Na grudzień zaplanowano uroczyste 
otwarcie nowej przeprawy przez Wisłę 
w Toruniu. Teraz kierowcy m.in. Rubin-
kowa, Skarpy, Czerniewic czy Rudaka 
nie będą musieli przeciskać się przez 
i tak już zatłoczne centrum. Nowocze-

sny most, o długości ponad 4 kilome-
trów i dwóch pasach ruchu w każdym 
kierunku, jest jedną z największych i 
najważniejszych inwestycji w historii 
miasta. Dzięki niemu Toruń zyska dużo 
lepszą płynność w ruchu, a korki z ulicy 
Kujawskiej oraz Poznańskiej odejdą w 
niepamięć. 

Projekt budowy toruńskiego mostu 
pochłonął ponad 753 mln zł, z czego 
327 mln zł pochodzi ze środków unij-
nych w ramach Programu Infrastruktu-

ra i Środowisko na lata 2007-2013.
 - Most jest nam bardzo potrzebny. 

Żeby dojechać do pracy na 8 rano mu-
szę wyjechać o 7:20, kiedy normalnie 
bez korków pokonuje tę trasę w około 
10 minut – skarży się mieszkaniec le-
wobrzeżnej części Torunia. 

Oficjalne otwarcie nowej przeprawy 
nad Wisłą, zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej, musi się odbyć z rozma-
chem i ogromną fetą. Na ten cel miasto 
przeznaczy aż  600.000 zł.                  (JS) 

Na zewnątrz Auris TS jest świetnym 
kompromisem pomiędzy ostrymi linia-
mi a tradycyjnymi dla Toyoty konser-
watywnymi kształtami. Ten japoński 
produkt, opracowany przez europej-
skich stylistów, jest po prostu ładny! 

Jego wnętrze cechują trzy określe-
nia – przestronność, intuicyjność oraz 
komfort. Kropkę nad „i” postawili in-
żynierowie odpowiedzialni za układ 
jezdny i napędowy. Skrzynia biegów 
działa znakomicie – przełożenia prak-
tycznie same wchodzą, nie trzeba szu-
kać biegów ani „wbijać” ich na siłę. Za-
wieszenie jest bardzo komfortowe i nie 
przejawia tendencji do przechylania 
auta na krętych drogach. Znakomicie 
w testowanym egzemplarzy spraw-

dza się 90-konny silnik diesla. Wysoka 
kultura pracy, dobra elastyczność oraz 
umiarkowany aptety na paliwo to ce-
chy, którymi ten silnik zachwycał już w 
poprzedniej generacji Aurisa i Corolli. 
W odmianie kombi również daje sobie 
radę i nie dostaje zadyszki. Dla miło-
śników mocniejszych wrażeń przewi-
dziano jednostkę 2.0 D-4D o mocy 124 
KM. Wszystkie silniki, w tym również  
motory benzynowe, sprzężone są z sze-
ściobiegową skrzynią manualną. 

Toyota kontynuuje ekotrend również 
w rodzinnym aucie i oferuje dodatko-
wo napęd hybrydowy – jest to pierwsze 
takie auto w segmencie C! Hybrydowe 
kombi charakteryzuje się łączną mocą 
136 KM i spala średnio 3,7l/100km!

Mocną stroną Aurisa TS jest bez wąt-
pienia przestrzeń bagażowa. Przy roz-
łożonych fotelach różnica pomiędzy 
hatchbackiem a kombi wynosi aż 170 
litrów.  To zasługa zwisu tylnego, któ-
ry „magicy” z Toyoty przedłużyli o 285 
mm i w wersji TS wynosi on 1040 mm! 
Dodatkowo bagażnik oferuje podwój-
ną podłogę. Po złożeniu oparć tylnej 
kanapy dostajemy równą i płaską po-
wierzchnię, a objętość wzrasta do bli-
sko 1.700 litrów. W takich warunkach 
możemy przewieźć nawet przedmioty 
o długości ponad 2 metrów. 

Ceny Aurisa TS zaczynają się od 62 
500 zł za wersję 1.33 Dual VVTi Life, 
czyli tyle samo co 4-drzwiowa Corolla. 
Korzystnie wypada opcja trzecia - Au-

ris Premium. Przy niewielkiej dopła-
cie dostajemy lampy przeciwmgłowe, 
16” koła, system multimedialny To-
yota Touch, środkowy podłokietnik, 
automatyczną klimatyzację, skórzaną 
kierownicę oraz fotel pasażera z regu-
lacją wysokości. W cenniku pojawia 
się też szeroka lista dodatkowych pa-
kietów, które mogą wzbogacić nasze 
auto o tempomat, lampy biksenonowe  
a nawet największy w tym segmencie 
panoramiczny dach SkyView. Topowa 
odmiana Aurisa TS Prestige z silnikiem 
2.0 D-4D to wydatek rzędu 96.500 zł.

Kto ceni sobie ekologię powinien 
rozważyć zakup Aurisa Hybrid. Do wy-
dania mamy 88.900 zł, czyli tylko 4.000 
więcej niż za odmianę 5-drzwiową. 
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Nowa Toyota Auris Hatchback w redakcyjnym teście długoterminowym
Ponad 5 tysięcy kilometrów, wizyta u „Hołka” na rallycrossowym torze i postoje w toruńskim korku - nowa 
Toyota Auris hatchback nie ma z nami lekko. Od marca testujemy japońskiego kompakta na co dzień -  w 
podróży na zawody, do klientów oraz na rodzinne zakupy. Wozimy nią elektryczne rajdówki, dekoracje na 
off-roadowy tor, dziecięcy wózek Martynki i torby z fotograficznym sprzętem. Po prawie półrocznej jeździe 
z pełną odpowiedzialnością możemy wydać osąd. W skrócie - sportowa z wyglądu, spokojna od środka.    

Japoński kompakt wyróżnia się lekkością i precyzją prowadzenia, płynną pracą skrzynią biegów oraz 
dobrą przestronnością wnętrza (a dość często podróżuję z żoną i trójką dzieci). Te same zalety przypisać 
można odmianie TS. Z przodu na brak miejsca nie powinien narzekać nawet center toruńskich pierników. 
Fotele trzymają pewnie i są dość twarde. Wyposażenie już w najtańszej odmianie jest przyzwoite - automa-
tyczna klimatyzacja, radio CD i lampy LED do jazdy dziennej. Nam to wystarcza. Silnik jest cichy i mimo spo-
rej mocy (132KM) nie lubi często odwiedzać stacji benzynowej. Średnio po Toruniu udaje nam się uzyskać 
wynik 7.2 l na 100km. Minus jedynie za ospałość i brak sportowych wrażeń, brakuje choćby małej turbiny.Tekst i zdjęcia: Michał Jasiński
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Samuraj, co niczego się nie boi

Brat bliźniak Fiata Sedici, Suzuki SX4 
tym razem postanowił odłączyć się od 
swojego włoskiego protoplasty i podą-
żyć własną drogą. W podróż w nowe, 
nieznane światy, przygotował się cał-
kiem solidnie. Podpatrzył konkurencję 
i opracował auto gotowe stoczyć bój z 
najlepszymi. Dla zaakcentowania no-
wego, odrębnego stylu przybrał nazwę 
S-Cross. Bitwa rozpoczęta.

Dla Suzuki pewne rzeczy wydają 
się proste. Stworzenie samochodu o 
wysokich zdolnościach jazdy w trud-
nym terenie jest dziecinną igraszką.
Kłopoty mogą pojawić się na etapie 
projektu nowoczesnej i europejskiej 
sylwetki, którą zaakceptują wybredni 
mieszkańcy Starego Kontynentu. Pro-
jektanci podpatrzyli jednak tych, co 
sukces osiągnęli i stworzyli auto o dość 
proporcjonalnych kształtach i niezabu-
rzonej linii. Może jedynie te reflektory 
mogliby trochę zmniejszyć, ale reszta 
jest  naprawdę do zaakceptowania.

Dużo lepiej prezentuje się wnętrze. 
Deska rozdzielcza tworzy jedną całość 
elegancko komponując się z obiciami 

Nawiązanie do stylistyki jednego z najpopularniejszych SUV-ów w Europie nie jest tutaj chyba przypadkowe. Suzuki SX4 S-Cross chce jednak pokazać się z 
lepszej strony i serwuje kilka rozwiązań, które pozwolą mu powalczyć w ekstralidze. Debiut wydaje się być trudny, ale S-Cross nie boi się wyzwania. 

drzwi, centralną konsolą i panelem 
do sterowania radiem i klimatyzacją. 
Trudno tutaj znaleźć odważne kolory 
(jednokolorowy wyświetlacz kompu-
tera) i nieszablonowe kształty, ale ca-
łość prezentuje się elegancko i spójnie. 
Fotele zostały w japońskim stylu, czyli 
są płaskie i mają krótkie siedzisko - na 
zakrętach trzeba więc uważać. Z tyłu 
miejsca jest sporo, a oparcie posiada 
dwustopniową regulację.

Jednym z ważniejszych elementów 
nowego Suzuki SX4 S-Cross jest jego 
„serce”. Pod maską pracuje godny po-
lecenia silnik benzynowy 1.6 o mocy 
120 KM. Dodajmy od razu, że masa 
nowego modelu w wersji z napędem 
4x4 to 1170 kg, co przy dość sporych 
wymiarach auta wydaje się stawiać ja-
pońskiego SUV-a na wygranej pozycji. 
Auto jest stosunkowo lekkie i choć sil-
nik zapewnia jedyne 156 Nm momentu 
obrotowego, to na 100 km potrzebuje 
zaledwie 5,5 litra benzyny. My w trasie 
zeszliśmy poniżej tej wartości, a kręcąc 
się po toruńskich ulicach i testując w 
piasku możliwości napędu 4WD zuży-

Fot. Michał Jasiński

liśmy zaledwie  7,5 litra/100km. To na-
prawdę bardzo dobry wynik, choć oku-
piony brakiem dynamiki. Ale coś za coś.

S-Cross zdał również egzamin w te-
renie. Napęd AllGrip zapewnia odpo-
wiednią siłę, aby ruszyć autem niemal 
w każdych warunkach. Dla niewtajem-
niczonych oferuje pełną kontrolę nad 
momentem obrotowym - mocne doda-
wanie gazu nie przekłada się na wzrost 
obrotów silnika. Dzięki temu mamy 
gwarancję, że gdy złapiemy przyczep-

Design wnętrza spokojny i spójny. Wszystko ze sobą 
zostało ładnie połączone i spasowane.

Napęd AllGrip to mocna strona S-Crossa, 
przy zachowaniu nadal wagi piórkowej.

ność auto nagle nie wyskoczy nam do 
przodu. Na śliskiej nawierzchni nawet 
opcja „Auto” zapewnia pełną kontrolę 
nad samochodem. 

Ceny nowego modelu Suzuki zaczy-
nają się od 69.900 zł. Za wersję z na-
pędem na wszystkie koła musimy wy-
łożyć co najmniej 83.000 zł, czyli mniej 
niż u konkurencji. Biorąc pod uwagę 
niskie spalanie, spory bagażnik i prze-
stronne wnętrze, propozycja wydaje 
się być warta rozważenia.                  (MJ)
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Zwycięstwo w Rajdzie Polski dało załodze Kajetan Kajetanowicz / Jarek 
Baran czwarty z rzędu tytuł rajdowych Mistrzów Polski.

Debiutujący w Fordzie Fiesta R5 Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran wy-
grali LOTOS 70. Rajd Polski. Dla Kajetanowicza to trzecie zwycięstwo w pol-
skim klasyku. Drugie miejsce zajęli Bryan Bouffier i Xavier Panseri (Peugeot 
207 S2000), a trzecia lokata trafiła w ręce liderów klasyfikacji mistrzostw 
Europy Jana Kopecky’ego i Pavla Dreslera (Skoda Fabia S2000).

Tuż za czołową trójką do samego końca trwała zacięta walka o dalsze pozycje. 
Michał Sołowow z Sebastianem Rozwadowskim zajmujący po sobotnich pró-
bach trzecie miejsce, w niedzielę musieli uznać wyższość Kopeckiego i Dreslera, a 
po złapaniu kapcia na ostatnim odcinku specjalnym zostali również wyprzedzeni 
przez Krzysztofa Hołowczyca i Michała Kościuszkę. Czołową dziesiątkę uzupełnili 
kolejno Craig Breen (7. miejsce), Zbigniew Staniszewski (8. miejsce), Maciej Olek-
sowicz (9. pozycja) i Dominykas Butvilas (10. miejsce). 

Największym pechowcem LOTOS 70. Rajdu Polski był Robert Kubica, który na 
ostatnim sobotnim odcinku specjalnym urwał prawe przednie koło i nie był w 
stanie dotrzeć do parku serwisowego. Podczas oględzin samochodu okazało się, 
że na skutek tego zdarzenia uszkodzeniu uległ silnik Citroena DS3 RRC i załoga 
Robert Kubica/Maciej Baran postanowiła wycofać się z rywalizacji. Podobny los 
spotkał zwycięzców Rajdu Polski z 2008 r. braci Michała i Grzegorza Bębenków. 
Na drugim przejeździe odcinka Biskupiec ich Subaru źle wjechało w jedno z cięć 
i uszkodzeniu uległo przednie koło. Na śliskiej i „off-roadowej” trasie bardzo do-
brze radził sobie za to bydgoski kierowca Oponeo Motorspoprt - Marcin Gagacki. 
Ostatecznie „Gacek” pilotowany przez Marcina Bilskiego wywalczył 9. miejsce w 
generalce RSMP i 1. miejsce w klasie N. Powody do radości miał również torunia-
nin Hubert Ptaszek. Jadący „zaledwie” przednionapędową Fiestą  R2 popularny 
„Ptock” wykręcił drugi czas w pucharze Castrol Edge Trophy.

Rajdowcy 
na mazurskich 
bagnach Fot. Dariusz Marczak / EventsFoto.pl

Wielki pechowiec 70. Rajdu Polski - Robert Kubica w Citroënie DS3 RRC

Krzysztof Hołowczyc na „Polskim” zaprezentował się w Fieście RRC.

Mocno zdeterminowany Hubert Ptaszek z Torunia tym 
razem nie pozwolił swoim rywalom na dalekie ucieczki. 
Dobra i czysta jazda pozwoliła „Ptockowi” wywalczyć 2. 

miejsce w Castrol Edge Trophy i 15. w „generalce” rajdu.

Marcin Gagacki i Marcin Bilski kochają jazdę na luźnych nawierzchniach.

Marcin Gagacki u boku rajdowej maskotki bydgoskiego zespołu.



Miejski crossover bez kompleksów

Nie odkryjemy Ameryki twierdząc, że 
nowy Peugeot 2008 powstał na bazie 
popularnej „208-ki”. Teraz tylko wy-
starczyło zwiększyć prześwit, dodać 
kilka off-roadowych dodatków, na da-
chu zamontować relingi i już można 
wyruszyć na miasto nie bojąc się o wy-
stające krawężniki i studzienki. Jak na 
Peugeota przystało, wszystko to musia-

W Polsce rośnie moda na małe, miej-
skie crossovery, które wypierają z 
rynku minivany. Peugeot wkroczył 
do walki z nowym „lwem” o numerze 
2008. Mały „król” może być groźny.    

ło jeszcze ładnie wyglądać  i zachować 
charakter „króla zwierząt”. Udało się.

Peugeot 2008 nie boi się wyzwań. 
Miejskie nierówności i drogi gorszej 
kategorii pokonuje ze spokojem i z 
zachowaniem francuskiego komfortu. 
Nad bezpieczeństwem i przyczepno-
ścią, gdy przyjdzie nam ochota ominąć 
miejskie korki, czuwa zaawansowany 
system Grip Control. W inteligentny 
sposób potrafi dobrać moment obro-
towy i przyhamować jedno z dwóch 
napędzanych kół tak, aby wyjechać 
nawet z najgorszej opresji. Gdy jednak 
podejmiemy decyzję o staniu w korku 

nie będziemy się nudzić – samochód 
posiada duży, czytelny i łatwy w obsłu-
dze dotykowy ekran (opcja) sprzężony 
z systemem multimedialnym, do które-
go możemy podpiąć pendrive z naszą 
ulubioną muzyką. 

Samochód, dzięki opcjonalnemu sys-
temowi Start-Stop, w miejskim zatorze 
będzie konsumował akceptowalne ilo-
ści paliwa – nam spalił średnio 5,3 litra 
na 100 km (1.6 e-HDi 92 KM). Zapew-
niał przy tym dobrą dynamikę. 

Na uznanie zasługuje ilość miejsca, 
którą oferuje swoim pasażerom 2008. 
Z przodu siedzimy w wygodnych, do-

brze skrojonych fotelach. Sporo miej-
sca mają również pasażerowie na tyl-
nej kanapie, którą w razie potrzeby 
możemy szybko złożyć i uzyskać płaską 
przestrzeń bagażową. 

Do napędzania Peugeota 2008 mo-
żemy wybrać jeden z 5 wariantów sil-
nikowych – dwie jednostki benzynowe 
– 1.2 VTi (82 KM) i 1.6 VTi (120 KM) 
oraz trzy turbodiesle – 1.4 HDI (68 KM) 
i  wcześniej wspomniany 1.6 e-HDI w 
dwóch wariantach mocowych (92 KM 
i 115 KM). Ceny 2008 zaczynają się od 
54.500 zł. Za topowy wariant przyjdzie 
nam wysupłać ponad 80.000 zł.       (JS) 
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Fot.  Michał Jasiński
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Kocie spojrzenie francuskiego lwa
Nowy Peugeot 308 stanowi atrakcyjną alternatywę, wyraźnie wyróżniającą się na tle rynkowej oferty dzięki koncepcji opartej na 4 kluczowych pojęciach: 
wydajności, stylistyce, doznaniach z jazdy i wysokiej jakości. Auto debiutowało właśnie na salonie we Frankfurcie. Do Polski trafi pod koniec miesiąca.

Nowy Peugeot 308 jest strategicznym 
modelem dla francuskiego producenta. 
Segment C, do którego zalicza się 308, 
stanowi w Europie bowiem jedną trze-
cią całego rynku, z czego prawie 50% 
to hatchbacki. Jest więc o co walczyć.

Peugeot 308 powstał na platfor-
mie EMP2, która pozwoliła na skrajne 
rozmieszczenie kół. Przy wymiarach 
4,25/1,80/1,46 „lew” jest najbardziej 
kompaktowym hatchbackiem w klasie 
oferującym więcej miejsca w środku 
od konkurencji (rozstaw osi to 2,62m) 
oraz dysponującym największym ba-
gażnikiem - 420 l. Konstruktorom uda-
ło się znacznie obniżyć masę (o 70kg) 
oraz poprawić aerodynamikę auta.

 W chwili debiutu Peugeot 308 bę-
dzie wyposażony w gamę silników 
benzynowych najnowszej generacji od 
82 do 155 KM. Wśród nich znajdziemy 
jednostki THP nagrodzone tytułem 
„Engine of the Year 2013”. Do dyspozy-
cji klientów będzie także silnik diesla 
e-HDi o zredukowanej do 93g/km emi-
sji spalin. W przyszłym roku do oferty 
dołączy 3-cylindrowy silnik z turbodo-

ładowaniem 1.2 e-THP, a także wersja 
BlueHDi o rekordowo niskiej emisji w 
tym segmencie. 

Silną stroną nowego modelu będzie 
z pewnością stylistyka. Auto wyróżnia 
się doskonałymi proporcjami. Duży, 
centralnie umieszczony z przodu grill 
z chromowanym obramowaniem pod-
kreśla elegancję i prestiżowy charakter 
nowej 308-ki. Najwyższe wersje są w 

standardzie wyposażone w reflektory 
typu Full LED. To mocny i charaktery-
styczny znak rozpoznawczy tego mo-
delu z efektem „kociego spojrzenia”.

Auto w Polsce sprzedawane będzie 
w 3 wersjach wyposażenia. Najtań-
szy model został wyceniony na kwotę 
59.900 zł. W standardzie znajdziemy 
już systemy ABS i ESP, klimatyzację 
oraz el. sterowane szyby przednie.
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Jest temperament, są emocje
SEAT Leon, podobnie jak Skoda Octavia 
od zawsze bazował na VW Golfie – z 
tym, że to Hiszpan jest tym najbardziej 
emocjonującym i najmniej nudnym 
samochodem z wielkiej trójki. Nowa 
generacja hiszpańskiego Matadora 
zdaje się kontynuować takie podejście 
do motoryzacji, mimo iż i tym razem 
dawcą wszystkich podzespołów jest do 
bólu poprawny Golf VII. 

W porównaniu z poprzednim mo-
delem, nowy Leon wyróżnia się dużo 
bardziej agresywną i ostro poprowa-
dzoną linią zewnętrzną, która w połą-
czeniu z pełnym oświetleniem Full LED 
(dla wersji Style i FR) sprawia wraże-
nie auta nowoczesnego i budzącego 
emocje. Sama stylistyka sugeruje, że 
samochód jest nacechowany sporto-
wo, i tak też w istocie jest. Wnętrze ze 

Walka o serca klientów w klasie aut kompaktowych trwa w najlepsze. Korea mocno rozpycha się łokciami, próbując 
strącić z podium europejską elitę. Nie będzie łatwo, bo SEAT przeciwko „azjatyckim lwom” wystawia nowego Leona.

skierowaną deską rozdzielczą w stronę 
kierowcy, niska pozycja za kierownicą 
oraz silniki z turbodoładowaniem – to 
wszystko ma zapewnić użytkownikowi 
wiele przyjemności z jazdy. 

Leon, w porównaniu z poprzedni-
kiem, jest trochę bardziej przysadzisty 
– jest krótszy, ale za to szerszy i mini-
malnie niższy. Co ciekawe, urósł dość 
znacznie rozstaw osi, dzięki czemu 
wewnątrz projektanci mogli wygospo-
darować więcej miejsca na tylnej ka-
napie oraz w bagażniku – a ten urósł o 
40 litrów. Przy wnętrzu nie sposób nie 
wspomnieć o bogatym wyposażeniu 
seryjnym nowego Leona – już w pod-
stawowej wersji otrzymamy takie udo-
godnienia jak funkcja „Coming Home”, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 
7 poduszek powietrznych oraz 3,5 ca-

lowy wyświetlacz komputera pokłado-
wego. SEAT zdecydował też, że hasło 
reklamowe „hiszpański temperament”  
trzeba wprowadzić w życie. Kupując 
nowego Leona zawsze dostaniemy sa-
mochód z silnikiem turbodoładowa-
nym – obojętnie czy wybierzemy wa-
riant benzynowy czy wysokoprężny. 

Nasz testowy egzemplarz napędzany 
był jednym z najsłabszych jednostek 
oferowanych przez SEAT-a - 1.2 TSi 
(105 KM). Mimo to samochód zaska-
kująco przyjemnie przyspieszał. 100 
km/h osiągniemy po mniej niż 11 se-
kundach. Wrażenia podczas sprintu 
Leonem są spotęgowane właśnie przez  
turbinę – wciskając gaz do dechy nie 
musimy czekać na obroty – samochód 
ciągnie już z samego dołu. W gamie sil-
nikowej znajdziemy również mocniej-

sze wersje – 1.4 TSi (122-140 KM) oraz 
1.8 TFSi (180 KM). Dla osób kochają-
cych silniki TDi, SEAT także przygoto-
wał szeroki wybór: od 1.6 TDi 90 KM, 
aż po 2.0 TDi CR (Common Rail) o mocy 
184 KM. Ten hiszpański hatchback w 
topowej wersji do „setki” przyspiesza 
w zaledwie 7,5 sekundy! 

Ceny najtańszego Leona zaczynają 
się już od 52.900 zł. W tej kwocie otrzy-
mamy model z silnikiem 1.2 TSi 86 KM 
i manualną 5-biegową skrzynią. Za naj-
tańszego diesla przyjdzie nam wyłożyć 
nieco ponad 59.000 zł. SEAT w Polsce  
liczy jednak najbardziej na sprzedaż 
wersji Style oferującej całe bogactwo 
nowoczesnych dodatków: od świateł 
LED, po automatyczną 2-strefową kli-
matyzację, pełną elektrykę, asystenta 
podjazdu i Media System Colour.      (JS)

Dużo miejsca i nowoczesny kokpit z konsolą środko-
wą skierowaną delikatnie w stronę kierowcy. 

Wskaźniki prędkościomierza i obrotomierza 
„startują” od dołu, jak w rasowym bolidzie.

Fot.  Michał Jasiński
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Motorsport to doskonały poligon do-
świadczalny dla producentów samo-
chodów. Takie marki jak BMW, Mer-
cedes, Ferrari czy Toyota inwestują 
potężne budżety w sport motorowy, 
aby potem zdobytą wiedzę i doświad-
czenie wykorzystać przy budowie sa-
mochodów „dla ludu”. Mimo, że taka 
„zabawa” pochłania ogromne nakła-
dy finansowe i czas, mniejsze firmy 
również starają się podążać tą drogą. 
Wszystko po to, aby zdobyć przewa-
gę nad konkurencją i zapewnić swoim 
klientom najwyższy poziom usług. 

Od niedawna w Toruniu działa wła-
śnie taka firma, której początki sięgają 
roku 2002. Dla fanów driftingu znana 
jest jako Power Ulitmate Zone, czyli 

Najwięksi produceni samochodów na świecie swoje technologie testują w najbardziej ekstremalnych warunkach, czyli w motorsporcie. Jeśli dana część lub 
rozwiązanie nie zawiedzie na torze wyścigowym lub „oesie”, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można ją bezpiecznie zastosować w cywilnym samocho-
dzie. Czy tak drogie możliwości testowania i zdobywania wiedzy zarezerwowane są tylko dla tuzów branży motoryzacyjnej? Okazuje się, że nie.  

w skrócie PUZ. Stworzył ją Krzysztof 
Jędrzejewski, wielki miłośnik marki 
BMW i człowiek... kompletnie nie zwią-
zany z mechaniką samochodową.

- Zaczęło się przypadkowo, od zaku-
pu używanego BMW i dwóch szybkich 
awarii - wspomina popularny Papa 
PUZ. - Gdy okazało się, że mechanicy 
nie potrafią sobie poradzić z naprawą, 
a w dodatku sporo ta ich „nauka” kosz-
tuje, postanowiłem sam reanimować 
auto. Z pomocą oczywiście przyszedł 
internet, bez którego nie wyobrażam 
sobie dzisiaj mojego warsztatu. Okaza-
ło się, że nie ma sensu ponownie napra-
wiać motoru, a do tego modelu pasuje 
jednostka od auta nowszej generacji. I 
tak się ta przygoda zaczęła.

BMW E30 otrzymało więc „nowy” 
silnik, a projekt niecodziennego swapu 
szybko zdobył uznanie w środowisku 
tuningowym. Przyszły więc pierwsze 
zlecenia, które z czasem przerodziły 
się w... profesjonalny biznes. Firma PUZ 
wyspecjalizowała się w swapowaniu i 
budowie cywilnych samochodów mar-
ki BMW. W branżowym środowisku 
podtoruński serwis szybko zdobył re-
nomę. Przyszły też pierwsze nietypowe 
zlecenia. Łukasz Sosnowski z BEEMKA 
Klub zamówił sobie auto do driftu.

- Na początku nie wiedziałem co to w 
ogóle jest drifting - wyznaje PUZ. - Gdy 
przyszły pierwsze sukcesy Łukasza, za-
częło mi się to podobać. 

W 2007 roku do drzwi Power Ulti-

Budują, Modyfikują, Wymieniają

mate Zone zapukali Marcin Mospinek 
i Karolina Pilarczyk. Firma stworzyła 
więc nowy dział budowy aut do motor-
sportu: od wyścigów po drifting.

- Dniami i nocami siedziałem z Mo-
spinem i testowaliśmy różne rozwiąza-
nia znalezione w sieci - zdradzaKrzysz-
tof. - Potrafiliśmy w nocy jechać na 
tor i sprawdzać nowe ustawienia dri-
ftowozu, a rano jechać na zawody. To, 
co umiem i wiem teraz okupione było 
wielkim wysiłkiem i godzinami ciężkiej 
pracy. Dlatego dzisiaj moi mechanicy 
potrafią szybko i skutecznie naprawić 
niemal każdą wersję BMW. 

Kilka miesięcy temu firma PUZ i zna-
ny w Polsce sklep z akcesoriami do mo-
torsportu RallyShop.pl połączyły swoje 

siły i stworzyły profesjonalny warsztat 
samochodowy RS&PUZ. Specjalizacją 
pozostał serwis samochodów  marki 
BMW i budowa aut do motorsportu. 
W nowym obiekcie pojawiły się też 
stanowiska do bieżącej obsługi samo-
chodów cywilnych wszystkich marek, 
osobowych i dostawczych. Można tu-
taj wymienić olej, klocki hamulcowe, 
amortyzatory czy zdezynfekować kli-
matyzację. Bez kłopotu doświadczo-
ny zespół mechaników upora się też 
z wymianą rozrządu czy ustawieniem 
geometrii kół.  Toruński serwis za-
pewnia także diagnostykę komputero-
wą oraz naprawy z zakresu elektryki 
i elektromechaniki samochodowej. Z 
pewnością mocną stroną toruńskiego 

warsztatu RS&PUZ jest ogromna wie-
dza i doświadczenie zespołu zebrane 
przez lata w motorsporcie. Jak mówi 
współwłaściciel firmy - „Dla mnie nie 
ma rzeczy niemożliwych”. Warsztat po-
dejmuje się nawet odbudowy starych 
i zniszczonych zabytków motoryzacji. 
Znajomość rynku części zamiennych, 
ich trwałości i jakości, gwarantuje 
wybór najbardziej optymalnych roz-
wiązań dla klienta. Pamiętajmy też, że 
biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy 
- tę dewizę firma stara się przekazać 
swoim interesantom. 

W ramach „promocji” każdy, kto sko-
rzysta z usług firmy RS&PUZ może zo-
baczyć jak powstają maszyny do jazdy 
„bokiem do przodu” spod znaku BMW. 

Fot.  Jakub Piotrowiak
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Diamenty ukryte pod aksamitną bryłą

Linia nowego Outlandera nie zaskakuje 
- jest spokojna, łagodna i brakuje w niej 
emocji. Ale taki był zamysł autorów, 
aby stworzyć samochód nowoczesny, 
bezpieczny i bardziej spokojny od po-
przednika. Japoński SUV zdecydowa-
nie zyskuje więc po zapoznaniu się z 

Trzecia generacja Outlandera zrywa 
z wizerunkiem klasycznego SUV-a, 
ciężkiego, pancernego i męskiego.  
Nie ma już nosa w stylu „Jet Fighter”, 
został na szczęście doskonały napęd 
na cztery koła.
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długą listą technicznych nowinek. Do 
najważniejszych należy zaliczyć hybry-
dowy układ napędowy, po raz pierwszy 
zastosowany w seryjnie produkowa-
nym aucie. Silniki elektryczne zostały 
umieszczone przy przedniej i tylnej osi 
zapewniając w każdych warunkach so-
lidną dawkę momentu obrotowego. 

Ekologicznych akcentów znajdziemy 
tutaj jeszcze więcej. Jednym z nich jest 
nowy tryb pracy napędu na cztery koła 
„4WD ECO”. W tym ustawieniu cały mo-
ment obrotowy przenoszony jest na oś 
przednią, co korzystnie wpływa na zu-

życie paliwa. W sytuacjach awaryjnych 
system dołącza napęd na koła tylne. 

W wersjach ze skrzynią manualną 
albo CVT dostępny jest także system 
„Automatic Stop & Go”, wyłączający 
silnik na krótkich postojach. Na kon-
soli środkowej znajdziemy jeszcze 
specjalny zielony przycisk „Eco Mode”, 
za pomocą którego możemy „osłabić” 
jednostkę napędową (apetyt na paliwa 
zmniejszy się o ok. 10%) oraz spowol-
nić pracę skrzyni CVT. 

Nowy Outlander może pochwalić się 
bardziej przestronnym i lepiej wyko-

nanym wnętrzem. Urósł też bagażnik, 
który teraz pomieści aż 591 litrów. 
Komfort podróżowania umili po raz 
pierwszy 2-strefowa klimatyzacja oraz 
zdecydowanie lepiej wyciszona kabina. 

Nowy Outlander, jako jeden z nielicz-
nych SUVów oferowanych w Europie, 
może pochwalić się bardzo wysokim 
poziomem bezpieczeństwa. Amery-
kański instytut IIHS przyznał nowemu 
modelowi tytuł Top Safety Pick+. Taką 
nagrodę otrzymał jeszcze Subaru Fore-
ster - reszta producentów małych SUV-
-ów nie zdała tego surowego egzaminu.

Fot.  Michał Jasiński
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Kupując nowe auto możemy poczuć się jak Bóg przy tworzeniu człowie-
ka. Producenci prześcigają się w udostępnianiu nam coraz to większych 
możliwości personalizacji naszej wymarzonej maszyny. Ogromny wybór 
modeli, szeroka paleta kolorów nadwozia, wzorów tapicerki, wersji 
silnikowych i tak dalej i tak dalej. Wróćmy jednak do rzeczywistości. 

Mieszkamy w Polsce więc na zakup „nówki sztuki, nieśmiganej” stać naprawdę 
niewielu. Pozostaje nam więc rynek wtórny. Tam sytuacja wygląda zupełnie inaczej 
i przypomina nieco szukanie żony. Im mniejszy budżet, tym starsze egzemplarze. 
Im starsze egzemplarze, tym więcej oznak staropanieństwa.

Oczywiście każdy sprzedawca będzie nas zapewniał o nienagannej historii 
danego egzemplarza, tak jak stary ojciec zachwala podstarzałą córkę, której chce 
się pozbyć z domu. „Panie bierz pan, zero szpachli, cena do negocjacji, licznik nie 
cofany!” Tak, jasne.

Stosunkowe młode sztuki też nie są pozbawione wad. Choroby wieku dziecięce-
go to murowany powrót na akcje serwisowe do... mamusi.

Sam rocznik to nie jedyny problem. Wybrać auto duże czy może coś z czym 
można bez wstydu pokazać się na mieście? Cóż, duże auta dają nam poczucie bez-
pieczeństwa, takie jak zawodniczka sumo u naszego boku, gdy w ciemnej uliczce 
spotkamy grupę młodzieży na dopalaczach. Niestety, duże rozmiary to duży ape-
tyt, obojętnie czy na paliwo, czy na hamburgery. Poza tym duże auta prowadzi się 
ciężko i opornie jak wspomnianą zawodniczkę sumo w tańcu na parkiecie.

Kolejny dylemat to wybór klasy auta. Czy wybrać auto starsze, ale z klasą, które 
mimo wieku wciąż budzi podziw? Opcja wydaje się ciekawa, tyle że trzeba liczyć 
się z tym, że takie samochody mają już swoje przyzwyczajenia i kaprysy. Tylko 
szczególna troska, staranna pielęgnacja i gotowość zawarcia kompromisów 
zagwarantuje nam przyjemną eksploatację. Może więc jakiś młodszy wóz z niższej 
półki, gorszej marki? Wymagania eksploatacyjne będą zapewne znacznie mniejsze, 
jednak szybko odczujemy pewien niedosyt, szczególnie jeśli jesteśmy koneserami 
motoryzacyjno-kobiecego piękna. Na pewno taki wybór nie zaimponuje naszym 
kolegom, na pewno szybko nam się znudzi i zaczniemy oglądać się za innymi. Taki 
związek nie ma przyszłości.

Może coś sportowego? Na początku jest cudownie, mnóstwo pozytywnych 
emocji, mnóstwo adrenaliny. No i te zazdrosne spojrzenia kolegów. Ach te felgi, 
te niskie zawieszenie, ten przyjemny pomruk. Niestety, po czasie czar pryska. Gdy 
zechcemy się zrelaksować i odpocząć, samochód szturcha nas łokciem po żebrach 
i zmusza do porannego joggingu. Taki wybór sprawdza się tylko wtedy, gdy mamy 
już jedno auto w garażu, a to będzie tylko okazjonalnym skokiem w bok. Jednak 
pamiętajmy, jak powiedział Jay Leno: „Taniej jest mieć 35 samochodów i jedną 
kobietę, niż 35 kobiet i jedno auto.”

Może samochód po tuningu? Zdecydowanie odradzam. Przesadny body kit 
delikatnie wieje tandetą i zaburza proporcje nadwozia. Nie jestem zwolennikiem 
dużych zmian w nadwoziu. Silikon, spojlery, botoks, czy ozdobne naklejki przesad-
nie rzucają się w oczy. Takie auta przywodzą mi na myśl anorektyczkę z biustem 
Natalii Siwiec. 

Wygląda więc na to, że nie potrafię udzielić Wam żadnej konkretnej rady. Cóż, 
przede wszystkim nasza wybranka musi mieć odpowiadający nam charakter. Nie 
rzucajmy się na okazje. Może niekoniecznie wybierajmy popularne modele. Nie 
dajmy urzec się atrakcyjnej powierzchowności. Nie spieszmy się z wyborem. Szu-
kajmy egzemplarzy w zasięgu naszych możliwości. Jeśli uzbroimy się w cierpliwość, 
każdy znajdzie swój ideał.

MATRYMONIALNA  
GIEŁDA 
SAMOCHODOWA

Zakup samochodu 
używanego 
przypomina nieco 
szukanie żony. 

Im mniejszy budżet, tym 
starsze egzemplarze 
i więcej oznak 
staropanieństwa. ”

”Łukasz Czachor
dziennikarz portalu 
JazdaMiejska.pl
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ŠKODA FABIA 1.2 Kombi

2008r., 1.2 benzyna, 90 KM, 137.000km,
ABS, ASR, klimatyzacja, komputer, el. 
sterowane szyby, 8 poduszek powietrz-
nych, el. regulowane i podgrzewane 
lusterka, centralny zamek, radio CD. 
Samochód opłacony i przygotowany do 
rejestracji w kraju. 
AUTO KOMIS IREX, Toruń, ul. Poznań-
ska 116, tel. 56 655 38 45, 608 110 560

cena: 23.900 zł SEAT ALTEA 1.9 TDi XL

2007r., 1.9 TDi, turbodiesel, 105 KM,  
przebieg 142.000km,
ABS, ESP, automatyczna klimatyzacja, 
el. sterowane szyby przednie i tylne, 
tempomat, 10 poduszek powietrznych, 
lusterka el. składane, kierownica wie-
lofunkcyjna, alufelgi, komputer.
AUTO KOMIS IREX, Toruń, ul. Poznań-
ska 116, tel. 56 655 38 45, 608 110 560

FORD MONDEO 1.8 TDCi

2007r., 1.8 TDCi, turbodiesel, moc 125 
KM, przebieg 158.000 km.
ABS, ESP, 2-strefowa klimatyzacja, 6 
poduszek powietrznych, el. sterowane 
szyby przednie i tylne, el.regulowane i 
podgrzewane lusterka, schowek klima-
tyzowany, radio CD, komputer.
AUTO KOMIS IREX, Toruń, ul. Poznań-
ska 116, tel. 56 655 38 45, 608 110 560

VOLKSWAGEN PASSAT

2006r., 1.9 TDi, turbodiesel, moc 140 
KM, przebieg 186.000 km. 
ABS, ESP, 2-strefowy klimatronik, na-
wigacja, tempomat, lampy soczewki, 
tapicerka z alcantary z elementami 
skóry, alufelgi, pakiet chrom, podgrze-
wane fotele, skórzana kierownica.
AUTO KOMIS IREX, Toruń, ul. Poznań-
ska 116, tel. 56 655 38 45, 608 110 560

cena: 29.900 zł cena: 27.900 zł cena: 28.900 zł

VOLVO V70 2.4

2000r., 2.4 benzyna, moc 140 KM, prze-
bieg 236.000km,
ABS, ESP, kontrola trakcji, klimatyza-
cja automatyczna, el. sterowane szyby 
przednie i tylne, 4 x AirBag, skórzana 
tapicerka, radio CD, el. regulowane i 
podgrzewane lusterka, centralny za-
mek, lusterko polaryzujące.
AUTO KOMIS IREX, Toruń, ul. Poznań-
ska 116, tel. 56 655 38 45, 608 110 560

cena: 13.900 zł TOYOTA RAV4 D-4D

2002r., 2.0 D-4D, turbodiesel, moc 116 
KM,  przebieg 226.000km,
Napęd 4x4, ABS, klimatyzacja, nawiga-
cja, szyberdach, skórzana tapicerka, el. 
sterowane szyby przednie i tylne, el. re-
gulowane i podgrzewane lusterka, alu-
felgi, radio CD, kierownica wielofunk-
cyjna, podgrzewane fotele.
AUTO KOMIS IREX, Toruń, ul. Poznań-
ska 116, tel. 56 655 38 45, 608 110 560

cena: 26.900 zł FORD FOCUS 1.4

2000r., 1.4 benzyna, 75 KM, 172.000km,
ABS, klimatyzacja, podgrzewana przed-
nia szyba, skórzana kierownica, elek-
trycznie sterowane szyby przednie, 
radio CD, 2x AirBag, centralny zamek, 
podgrzewane lusterka, wspomaganie 
kierownicy. Samochód opłacony i goto-
wy do rejestracji.
AUTO KOMIS IREX, Toruń, ul. Poznań-
ska 116, tel. 56 655 38 45, 608 110 560

cena: 8.900 zł PEUGEOT 307 1.6 HDI SW

2005r., 1.6 HDI, turbodiesel, moc 110 
KM,  przebieg 188.000km,
ABS, klimatyzacja automatyczna, kom-
puter, el. szyby, 6xAirBag, kierowni-
ca wielofunkcyjna, centralny zamek, 
wspomaganie kierownicy, czujnik 
deszczu, czujnik zmierzchu, podgrze-
wane lusterka, radio CD.
AUTO KOMIS IREX, Toruń, ul. Poznań-
ska 116, tel. 56 655 38 45, 608 110 560

cena: 12.900 zł

reklam
a

reklam
a
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Dziś nawet Porsche jeździ na gazie
Każdy z nas, kierowców, narzeka na 
wysokie ceny benzyny. Wszak mamy 
ku temu powody - około 5,60 zł za 
litr Pb95 to bardzo dużo. Ale jest na 
to recepta – gaz LPG. Ile możemy za-
oszczędzić montując taką instalację 
w naszym aucie? 

Powiedzmy wprost – oszczędności 
przy jeździe na gazie są kolosalne. 
Przytoczmy kilka faktów. Statystyczny 
Polak wymienia auto mniej więcej co 3 
lata, a w przeciągu roku przejeżdża nie-
co ponad 30 000 km. Jak łatwo policzyć 
w ciągu całej eksploatacji przejedzie 
blisko 100 000 km. Przypuścimy, że 
nasz „Kowalski” posiada Renault Lagu-
nę 1.8 i zaraz po zakupie auta zamon-
tował do niej sekwencyjną instalację 
gazową o wartości 2.300 zł. Różnica w 
cenie litra benzyny i gazu to około 3,24 
zł, przy czym zawsze musimy pamiętać 
o minimalnie wyższym spalaniu gazu. 
Po przejechaniu zaledwie 10.000 km 
nasz kierowca zaczyna „zarabiać” pie-
niądze, ponieważ cały koszt montażu 
instalacji już mu się zwrócił. Po 3 latach 
użytkowania swojego auta i rozbiciu 
świnki-skarbonki, do której wrzucał 
całą różnicę w cenie Pb95 i LPG, na 
jego stole rozsypuje się całkiem pokaź-
na sumka. Nasz użytkownik Renault 
Laguny zaoszczędził aż ok. 26 000 zł! 

Wbrew panującym powszechnie 
opiniom, koszty utrzymania całej in-

stalacji nie są duże. Najważniejsze o 
czym należy pamiętać, to regularne 
przeglądy z wymianą filtrów – koszt 
takiej operacji to 120 zł, a wykonuje się 
go co roku, bądź co 15 000 km. Dodat-
kowo dopłacimy również do przeglądu 
rejestracyjnego – jest to koszt zaledwie 
65 zł. Butla ma homologację na 10 lat, 
więc dopiero czwarty w kolejności „Ko-
walski” będzie musiał się martwić jej 
wymianą (500 zł). Wybierając zakład 
do montażu instalacji w naszym aucie, 
wybierzmy ten z długoletnią tradycją 
i renomą – wtedy możemy być pew-
ni, że instalacja będzie odpowiednia 
do naszego samochodu i nie będzie z 
nią kłopotów. Najlepsze obecnie firmy 
produkujące zestawy LPG to BRC (Wło-
chy), Landi Renzo (Włochy) oraz Prins 
(Holandia) – na każdą z tych instalacji 
dostaniemy 2 lata gwarancji! 

Warto zaznaczyć, że im większe i 
mocniejsze auto, tym więcej jesteśmy 
w stanie zaoszczędzić. A to sprawia, że 
użytkownik Seicento 1.1 bez gazu, wy-
daje na paliwo tyle samo, co właściciel 
dużo mocniejszego aut z LPG. Coraz po-
wszechniejsze staje się więc montowa-
nie gazu do samochodów luksusowych 
i sportowych. Często na stacjach można 
spotkać takie auta jak Porsche Cayen-
ne, Mercedesa ML czy Audi A8, które 
tankują gaz, a ich właściciele nie czują 
żadnego wstydu. Mają ekskluzywne 
i szybkie samochody, których koszty 
utrzymania są porównywalne do jazdy 
średniej klasy kompaktem.

Wielu z nas uważa, że instalacje gazo-
we są bardzo niebezpieczne, ponieważ 
mogą wybuchnąć bądź spowodować 
pożar. Takie twierdzenie wywodzi się 
jeszcze z zamierzchłych czasów, kie-
dy po ulicach jeździły Polonezy i Fiaty 
125p z instalacjami zrobionymi gdzieś 
u szwagra na wsi w szopie. Dziś, kiedy 
mamy profesjonalne warsztaty specja-
lizujące się w montażu gazu renomo-
wanych firm, takie ryzyko jest zmniej-
szone praktycznie do zera. 

Zbiornik z gazem to nie bomba

Sam zbiornik, który znajduje się 
najczęściej w miejscu koła zapasowe-
go jest wykonany z bardzo trwałych i 
mocnych materiałów. Według badań 
przeprowadzonych przez niezależne 
instytuty min. ADAC, nie ma możliwo-
ści rozerwania zbiornika. Dodatkowo 
w wypadku pożaru zbiorniki są zabez-
pieczone przed gwałtownym wzrostem 
ciśnienia. O nasze bezpieczeństwo dba 
m.in.: „wielozawór”, który jest odpo-
wiedzialny za to, aby zbiornik był na-
pełniony gazem maksymalnie w 4/5 
swojej objętości. Pozostałe 20% pozo-
staje wolną przestrzenią na wypadek 
podwyższenia temperatury – wtedy 
gaz się rozszerza i musi mieć gdzie się 
„pomieścić”. Ważną rolę w układzie 
LPG pełni także „zawór nadmiernego 
wypływu”, zapobiegający  pobieraniu 
przez układ większej ilość gazu niż ta, 
która jest w danej chwili potrzebna – 
ma to miejsce najczęściej w przypadku 
uszkodzenia przewodu ciśnieniowe-

go umieszczonego pod samochodem. 
Warto również pamiętać o zaworze 
bezpieczeństwa. Odpowiedzialny jest 
on za zapobieganie nagłego wzrostu 
ciśnienia wewnątrz zbiornika. Gaz w 
takim przypadku natychmiast wydo-
staje się ze specjalnych kanałów wen-
tylacyjnych. Wszystkie te zabezpiecze-
nia gwarantują nam bezpieczeństwo i 
spokój podczas jazdy. A co jeżeli mamy 
wypadek i pęka nam zbiornik? W takiej 
sytuacji uruchamia się zawór bezpie-
czeństwa i w mgnieniu oka wypuszcza 
cały gaz na zewnątrz. Do zapalenia się 
pojazdu dochodzi zazwyczaj z powo-
du rozlanej benzyny. W rzeczywistości 
zbiornik z gazem stanowi dodatkowy 
zderzak ochronny.

Czy gaz LPG niszczy silnik? 

Oczywiście są delikatniejsze jed-
nostki, które nie zostały stworzone do 
współpracy z gazem (słabsze materiały 
do budowy zaworów). Podliczając jed-
nak wydatki na stacji paliw okazuje się, 
że nawet ewentualny remont silnika 

jest opłacalny. Przykładem na to mogą 
być toruńskie szkoły jazdy posiadające 
aktualnie Suzuki Swifty z silnikami 1.2. 
Według specjalistów te jednostki nie 
najlepiej znoszą pracę na LPG, a mimo 
to większość z nich na jeździ na gazie. 
Pomocny tutaj może być system lubry-
fikacji, dodatkowo smarujący zawory i 
gniazda zaworów i chroniący je przed 
wyższą temperaturą, z jaką spala się 
mieszanka propan-butan. Warto to za-
montować zwłaszcza w japońskich sil-
nikach ze zmiennymi fazami rozrządu.

Moc silnika a autogaz

Opowieści o tym, że instalacja LPG 
powoduje spadek mocy silnika, dzisiaj 
również można włożyć między bajki. 
Sytuacja ta miała miejsce głównie w 
autach gaźnikowych ze starymi insta-
lacjami I i II generacji. Nowoczesne  
układy sekwencyjnego wtrysku gazu 
dostarczają paliwo szybko i precyzyj-
nie poprzez wtryskiwacze otwierane 
i zamykane w tym samym czasie, co 
przy zasilaniu benzynowym.  Testy po-

Gdyby niektórzy „znawcy” moto-
ryzacji zasiadali na Wiejskiej, to 
tabliczki z takim napisem byłby 
obowiązkowe na wszystkich autach 
zasilanych gazem LPG. Dlaczego ich 
obawy są bezpodstawne? Postaramy 
się obalić kilka mitów.

Jan Struszek

FIAT PUNTO I 1.1 (54KM) PB 95 LPG

Średnie spalanie 7 l/100 km 8 l/100km

Średnia cena paliwa 5,58 zł /l 2,34 zł /l

Koszt przejechania 10.000km 3.906 zł 1.872 zł

Po 100.000 km oszczędzamy - 20.340 zł

Po odjęciu kosztów instalacji i utrzymania auta - ok. 18.000 zł

Co kupimy za tę kwotę? Wakacje z całą rodziną w Egipcie + nowsze Punto

SKODA OCTAVIA 1.8 T (180 KM) PB 95 LPG

Średnie spalanie 10 l/100 km 13 l/100km

Średnia cena paliwa 5,58 zł /l 2,34 zł /l

Koszt przejechania 10.000km 5.580 zł 3.042 zł

Po 100.000 km oszczędzamy - 25.380 zł

Po odjęciu kosztów instalacji i utrzymania auta - ok. 21.000 zł

Co kupimy za tę kwotę? Może większe turbo, remap, wydech… i będziemy 
jeździć ponad 300-konnym autem prawie za darmo

HUMMER H3 3.5 (220 KM) PB 95 LPG

Średnie spalanie 18 l/100 km 20 l/100km

Średnia cena paliwa 5,58 zł /l 2,34 zł /l

Koszt przejechania 10.000km 10.044 zł 4.680 zł

Po 100.000 km oszczędzamy - 53.640 zł

Po odjęciu kosztów instalacji i utrzymania auta - ok. 50.000 zł

Co kupimy za tę kwotę? Nowego Fiata Pandę lub Skodę Citigo, jakby nam się 
znudziły już duże auta.

Poniżej przedstawiamy symulacje kosztów eksploatacji samochodu na benzynie i 
z zamontowaną sekwencyjną instalacją LPG. Jak widać, oszczędności są znaczne. 

Jan Struszek

Uwaga GAZ! Spokojnie, zbiornik z gazem to nie bomba

Nowy na gaz i bez utraty gwarancji
Dawniej koncerny samochodowe 
oraz autoryzowane serwisy były 
sceptyczne wobec montaży insta-
lacji gazowych w nowych samocho-
dach. Powodem był brak odpowied-
nich instalacji gazowych, mogących 
sprostać oczekiwaniom klienta. 

Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Wraz 
z wprowadzeniem na rynek instalacji 
z sekwencyjnym wtryskiem gazu także 
nowe samochody doczekały się bez-
piecznych, fabrycznie montowanych 
układów zasilania LPG oraz CNG. Co 
więcej, firma BRC opracowała już naj-
nowocześniejszy system wtrysku gazu 
w fazie lotnej przeznaczony do samo-
chodów z bezpośrednim wtryskiem 
benzyny, FSI (Grupa Volkswagena), 
GDI (Mitsubishi) czy SkyActiv (Mazda). 

Taki układ montuje już w Toruniu fir-
ma Auto Gaz Centrum, jedyny autory-
zowany przedstawiciel marki BRC.

Na spore oszczędności mogą dziś 
liczyć właściciele najnowszych mode-
li Jeepa, Dacii oraz Renault. Na mocy 
umowy pomiędzy toruńskimi dilerami 
Auto Frelik (Jeep) i Uni-Car DWA (Re-
nault, Dacia) a firmą Auto Gaz Centrum, 
do każdego auta można zamontować 
najnowszy system sekwencyjnego 
wtrysku gazu w fazie lotnej.  Samo-
chody fabrycznie nowe, wyposażone 
w instalację LPG pod egidą producenta 
zachowują oczywiście pełną gwarancję 
na cały pojazd. Aby jej nie utracić, nale-
ży systematycznie dokonywać przeglą-
dów, a w razie niedomagań korzystać 
tylko i wyłącznie z autoryzowanego 
punktu montującego instalację. 

kazują, że w niektórych przypadkach 
moc silnika nawet wzrasta. Oczywiście 
zakładamy tutaj, że tankowany gaz jest 
dobrej jakości. Jeżeli więc Twój samo-
chód jest wyraźnie szybszy na benzy-
nie, może czas na przegląd lub wymia-
nę instalacji w renomowanej firmie? 
Potem wystarczy tylko tankować na 
markowych stacjach i cieszyć się z jaz-
dy za połowę ceny!

Uwaga, strzelają!

Ta sytuacja ma miejsce w starszych 
instalacjach lub tych źle wyregulowa-
nych. Dzisiaj montuje się głównie ukła-
dy z sekwencyjnym wtryskiem gazu. 
Paliwo podawane jest przez wtryski-
wacze bezpośrednio w okolice zawo-
rów, gdzie dopiero miesza się z powie-
trzem. Wybuch następuje więc w tym 
samym miejscu i w tej samej chwili, co 
na „benzynie”. Nie jest to zatem odczu-
walne przez kierowcę. „Strzały” miały 
miejsce, gdy gaz mieszał się z powie-
trzem w kolektorze dolotowym, głów-
nie w skutek nieszczelności.
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Najpiękniejsza droga do szczęścia

Czym jechać do ślubu? To pytanie sta-
wia sobie każda para realizująca długą 
listę weselnych przygotowań. Wybór 
zależy od charakteru i osobowości No-
wożeńców, a jedynym ograniczeniem 
jest ich fantazja. Do ślubu możemy po-
jechać nawet czołgiem!

Pomimo tak wielu możliwości więk-
szość Młodych decyduje się na bardziej 
standardowe, wręcz klasyczne rozwią-
zania. Na podstawie swoich obserwacji 
udało mi się wyodrębnić kilka najczę-
ściej spotykanych grup:

1) Długa limuzyna - z takiego roz-
wiązania skorzystała co trzecia para, 
która wybrała mnie na swojego foto-
grafa ślubnego. Uzasadnienie takiego 
wyboru jest proste – „Ślub ma się raz 
w życiu, więc warto puścić wodze fan-
tazji. Padło więc na limuzynę. Czuliśmy 
się jak gwiazdy, a miejsca w środku 
starczyło dla całej rodziny oraz... foto-
grafa. Dzięki szoferowi z wypożyczalni 
nie musieliśmy angażować nikogo z ro-
dziny” – mówi Justyna. Jedynymi minu-
sami długiej limuzyny są wysokie ceny 
jej wynajmu oraz fakt, że może pro-
wadzić ją tylko szofer i tylko w sprzy-
jających warunkach – w przypadku 
ciasnych uliczek lub nieodpowiedniego 
nachylenia drogi przejazd limuzyną 
może wydawać się niemożliwy.

2) Nowoczesny, luksusowy samo-
chód – najczęściej spotykany przeze 
mnie przypadek. Mercedes CLS350, 
BMW 650i Cabrio, czy Infinity FX – to 
tylko niektóre modele, z którymi ze-
tknąłem się podczas swojej pracy. 
Luksus z przejażdżki tego typu samo-
chodem jest porównywalny z jazdą kla-
syczną długą limuzyną, z tą różnicą, że 
takie auto możemy sami poprowadzić. 
Możliwość jazdy samochodem marzeń 
jest często główną przyczyną wyboru 
tej opcji. Tak było w przypadku Mi-
chała: „Wraz z żoną jesteśmy wielkimi 
miłośnikami marki Audi i nie wyobra-
żałem sobie, że do ślubu pojadę czymś 
innym. Zawsze podobało mi się model  
R8 i uparcie próbowałem przekonać 
żonę do wynajęcia właśnie tego auta. 
I udało się” – wspomina z uśmiechem. 

3) Samochód retro – nie sposób nie 
wspomnieć o panującej modzie na sa-
mochody retro. Zabytkowe samochody 
doskonale się prezentują, nawiązują do 
tradycji i tworzą niesamowity klimat. 
Urok samochodów retro urzekł Magdę, 
która do ołtarza pojechała pięknie od-
restaurowaną Warszawą. Niestety ta-
kie auta nie zawsze są tak sprawne jak 
nowoczesne pojazdy – cechuje je dość 
duża awaryjność, która w najważniej-
szym dniu w życiu jest niepożądana.

4) Własne auto –  brzmi zaskakują-
co? Nie powinno. Wiele par rezygnuje 
z wymyślnych aut i stawia na własne 
cztery kółka. „Tak po prostu jest taniej i 
wygodniej – samochód z wypożyczalni 
masz na określony czas, a własne auto 
zawsze czeka gotowe do jazdy” – tłu-
maczy Bartek. 

5) Motocykl – do tej pory spotka-
łem tylko jedną parę, która do ślubu 
pojechała na jednośladach – byli to 
Agnieszka i Jacek, zapaleni motocykli-
ści, właściciele pięknych Hond Magna. 
Eskortowani przez całą kolumnę zmo-
toryzowanych przyjaciół ślubowali w 
sierpniu 2009 roku. Wybór motocy-
kla niesie za sobą szereg minusów: po 
pierwsze Panna Młoda ma ograniczone 
pole manewru w wyborze sukni ślub-
nej – przejażdżka motocyklem w dłu-
giej sukni jest całkowicie niemożliwa. 
Po drugie - jazda na motocyklu może 
w krótkim czasie zepsuć fryzurę lub 
makijaż niwecząc wielogodzinne wy-
siłki specjalistów od urody. Te wady nie 
odstraszą jednak pasjonatów dwóch 
kółek, którzy na pewno wezmą tę opcję 
pod uwagę.

PRZYGOTOWANIE POJAZDU

Najważniejsze jest, aby pojazd był 
czysty i znajdował się w dobrym stanie 
technicznym. Cóż nam po zapierającej 
dech w piersiach limuzynie jeżeli sil-
nik nie chce zapalić? Problem dotyczy 
zwłaszcza aut zabytkowych - decydując 
się na takie auto warto mieć w zana-
drzu samochód zastępczy, który można 
podstawić w przypadku awarii. Korzy-
stając z usług wypożyczalni koniecznie 
zapytajmy o taką ewentualność!

Wygląd pojazdu ślubnego można 
urozmaicić poprzez udekorowanie go 
na różne sposoby. Większe pole ma-
newru będziemy mieć w przypadku sa-
mochodów, dlatego skupię się wyłącz-
nie na nich. Niemal zawsze elementy 
dekoracyjne pojawiają się na maskach 
aut. Najczęściej są to  pojedyncze kwia-
ty połączone wstęgami, eleganckie bu-
kiety, artystycznie splecione obrączki 
ślubne lub złączone dwa serca. Auto 
można także przyozdobić szarfami lub 
pasami tiulu. Dodatkowe dekoracje 
można przymocować do klamek auta, 
zderzaków, a nawet antenek radio-
wych. Dzień ślubu jest jedyną okazją, 
kiedy bez żadnych konsekwencji moż-
na zasłonić tablice rejestracyjne auta 

wcześniej przygotowanymi tablicami 
okolicznościowymi z imionami Mło-
dych, lub z napisem „Nowożeńcy” czy 
„Młoda Para”. 

Wszystkie dekoracje możemy stwo-
rzyć samodzielnie lub zatrudniając do 
tego wykwalifikowaną osobę, np. flo-
rystkę. Jeśli wypożyczamy auto z firmy, 
możemy tam zamówić również jego 
przystrojenie. Ozdabiając samochód 
na własną rękę używajmy jedynie bez-
piecznych i sprawdzonych rozwiązań 
takich jak żyłki czy specjalne przyssaw-
ki. Ciężka praca przy dekoracji auta 
z pewnością zostanie wynagrodzona 
przez... fotografa. Takie smaczki doda-
dzą uroku tym wyjątkowym zdjęciom z 
wyjątkowego dnia.  

Bartek Kozłowski, fotograf

Ślub i wesele to uroczystość, którą obchodzimy tylko raz w życiu. To także wielkie przedsięwzięcie organizacyjne.  Na idealną całość składa się wiele elementów, 
takich jak: wybór sali weselnej, kwiatów i motywów dekoracyjnych, zespołu, a także samochodu oraz fotografa, który uwieczni te wyjątkowe chwile na zawsze.  
Mimo, iż specjalizuję się w ostatnim z wymienionych elementów, specjalnie dla Jazdy Miejskiej opowiem o wyborze i przygotowaniu pojazdu na ślub.
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Warszawa na licencji „rosyjskich przyjaciół”

Warszawa to pierwszy powojenny sa-
mochód produkowany w Polsce. O au-
cie krąży wiele legend i historii z któ-
rych, wiele jest prawdziwych, tyle samo 
nieprawdziwych no i reszta w której 
kryje się odrobina prawdy. Niewątpli-
wą prawdą jest to, że Warszawa jest ko-
pią rosyjskiej M-20 Pabiedy, którą nasi 
wschodni sąsiedzi „podarowali” nam  
jako znak przyjaźni między narodami. 
Nie do końca prawdą jest już jednak to, 
że Pabieda była kopią jakiegoś (różne 
marki są wymieniane) amerykańskie-
go samochodu. Nadwozie GAZ-a M-20 
było od początku do końca zaprojekto-
wane i wykonane w Związku Radziec-
kim. Zawieszenie i ramę początkowo 
wykorzystano z Opla Kapitana, które-
go sporo sztuk w czasie wojny trafiło 
w ręce Rosjan. Pod maskę trafił „ame-
rykański” silnik, pochodzący z Dodge, 
na którego już w 1937r. ZSRR kupiło 
licencję. Został on zmodyfikowany z 6 
do 4 cylindrów, aby zredukować spa-
lanie. Niestety, coś za coś. Motor z po-
jemności aż 2112 ccm generował moc 
zaledwie 50KM. Pierwsze modele zje-
chały z taśmy montażowej w Gorkim w 
połowie 1946 r. Toporność konstrukcji 
przekładała się na trwałość i łatwość 
naprawy, co widać do dzisiaj przy reno-
wacji tych samochodów. 

Produkcję Warszawy w Polsce za-
wdzięczamy ówczesnym władzom 
podległym władzy centralnej w Mo-
skwie (taka Unia Europejska ze stolicą 
w Moskwie). Niestety, kosztowało nas 

„Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić, tutaj szczęcie można znaleźć, tutaj serce można zgubić…”. Tak śpiewał 
kiedyś Adolf Dymsza o swoim mieście. Myślę, że wśród Was są też tacy, którzy nie podzielają tej opinii, zwłaszcza po 
ostatnim hicie „Słoiki” zespołu Big Cyc. Czy jednak na pewno o tę Warszawę nam chodzi?

to zerwaniem kontraktu z Fiatem oraz 
wypłatą milionowych odszkodowań. W 
1950 roku, gdy włoscy specjaliści opu-
ścili budowę hali nr 1 w Warszawie, 
weszło w życie rozporządzenie mini-
stra przemysłu ciężkiego o utworze-
niu „Przedsiębiorstwa Państwowego 
- Fabryka Samochodów Osobowych”. 
Tydzień później została podpisana 
umowa o „bezpłatnym” przekazaniu 
licencji na produkcję samochodu GAZ 
M-20 Pabieda. W praktyce okazało się, 
że nie tylko musimy zapłacić wysokie 
odszkodowanie Włochom za zerwanie 
umowy, ale jednocześnie zapłacić ZSRR 
za „bezpłatną” dokumentację technicz-
ną Pabiedy - 150 mln zł i za tłoczniki 
blach kolejne 250 mln zł. W ten sposób 
„wjechała” do Polski Warszawa M-20, 
na wmuszonej licencji od ZSRR. 

6 listopada 1951 roku, w rocznicę re-
wolucji październikowej o godz. 14:00 i 
przy aplauzie dygnitarzy państwowych 
z Fabryki wyjechała pierwsza War-
szawa. Na samym początku składana 
była z podzespołów importowanych 
bezpośrednio z ZSRR, gdzie wcześniej 
szkolono polskich pracowników FSO. 
Z czasem zaczęto coraz więcej części 
produkować w kraju. 

Już od samego początku konstruk-
cja Warszawy M-20 była przestarzała. 
Posiadała silnik benzynowy dolnoza-
worowy o pojemności 2120 cm i mocy 
50KM zespolony z 3-biegową skrzynią 
manualną. Nadwozie typu fastback 
(garbus) miało wymiary - długość 

Ireneusz Nowicki

4665mm, szerokość 1695 mm i wyso-
kość 1640mm. Rozstaw osi to 2700mm, 
masa własna 1460kg, ładowność pra-
wie 500 kg. Prędkość maksymalna 
wynosiła 105 km/h, a zużycie paliwa 
teoretycznie miało nie przekraczać 13 
l/100 km. Praktyka jednak pokazała, że 
taką wartość można było uzyskać tylko 
przy prędkości poniżej 50 km/h. 

Pierwsza modernizacja Warszawy 
nastąpiła w 1956 roku, choć zaprezen-
towano ją rok później  jako Warszawę 
200. Zwiększono moc silnika do 52 KM, 
zmieniono przycisk klaksonu, a dźwi-
gnię kierunkowskazów umieszczono za 
kierownicą. Auto otrzymało nowy grill, 
dotychczasowy emblemat M zastąpi-
ło logo FSO, na błotniku umieszczono 
napis Warszawa, zmieniono kształt 
kierunkowskazów oraz dodano nowy 
wzór tapicerki. Po czterech latach po-
wstał model 201. Modyfikacje też nie 
były znaczące, bo panujący I sekretarz 
KC PZPR Władysław Gomułka uważał, 
że samochód dla przeciętnego obywa-
tela jest zbędnym luksusem (ma mu 
wystarczyć rower). Większość moder-
nizacji przeprowadzono w podwoziu i 
pod karoserią. Silnik nadal pozostawał 
dolnozaworowy z powodu problemów 
technologicznych przy produkcji silni-
ka górnozaworowego. 

Od jesieni 1962 r. zaczęto produko-
wać Warszawę 202, która była połą-
czeniem dotychczasowej karoserii z 
górnozaworowym silnikiem produ-
kowanym od czerwca 1963r. Najważ-

niejszą modyfikacją był wzrost mocy 
do 70 KM (symbol silnika S-21) oraz 
zmiana gaźnika na importowany z Cze-
chosłowacji Jikov 40 SPO. Pod koniec 
1964 roku wjechała na drogi Warsza-
wa 223 i 224. Początkowo miała ona 
nazwę 203 i 204, jednak protest firmy 
Peugeot, która prawnie zarezerwowała 
sobie oznaczenie samochodów z zerem 
w środku spowodował, że zmieniono 
nazwę na 223 i 224. Rok wcześniej ten 
sam problem miał Ferry Porsche, który 
musiał zmienić oznaczenie swojego sa-
mochodu z 901 na słynne Porsche 911.

Oba modele Warszawy różniły się 
silnikami, zaś modyfikacją widoczną od 
razu było trójbryłowe nadwozie typu 
sedan. Zmieniono też kształt atrapy, 
zastosowano panoramiczną przednią 
szybę i zamontowano zderzaki o pro-
stokątnym profilu, z gumowymi odbo-
jami. Lakiery, oczywiście nie metalizo-
wane, pochodziły z... Włocławka. 

Z biegiem czasu zaczęły powstawać 
inne rodzaje nadwozi:  sedan, pick-up, 
kombi, a także wozy specjalne: karetki, 
radiowozy, pocztyliony czy nawet dre-
zyny. Auto  dobrze znosiło zły stan dróg, 
paliwa i olej silnikowy słabej jakości, 
w jakie obfitowały realia lat 50-tych. 
Wnętrze samochodu do dzisiaj można 
uznać za bardzo wygodne i komforto-
we.  Mankamentem pozostawał jednak 
mały bagażnik, nieproporcjonalny w 
stosunku do całych gabarytów pojazdu. 

Cały artykuł o Warszawie znaleźć 
można na portalu www.jazdamiejska.pl.

Fot.  Ireneusz Nowicki
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SUBARU wkracza do świata małych rajdów

Rajdową bronią toruńsko-krakowskie-
go teamu SPRCT zostało Subaru Impre-
za WRC 08 w skali 1:10. Malowana na 
wzór Imprezy STI R4 Wojtka Chuchały 
i Kamila Hellera, lexanowa karoseria 
została osadzona na podzespołach 
japońskiej marki Tamiya. Do napędu 
rajdówki posłuży elektryczny silnik, 

Mają napęd na cztery koła, regulo-
wane zawieszenie i silnik klasy WRC 
- elektryczne rajdówki to zabawa ra-
czej dla dorosłych. Od niedawna do 
sportowej rywalizacji w zawodach 
modeli RC przystąpił nowy zespół - 
Subaru Poland RC Team.

kwalifikujący model do klasy S1600, 
czyli dla początkujących. Dla Michała 
Jasińskiego, kierowcy zespołu, jest to 
bowiem debiut za sterami zdalnie ste-
rowanej maszyny. 
- Wbrew pozorom jazda takim mode-
lem nie jest łatwa - ocenia Michał Jasiń-
ski, kierowca SPRCT. - Auto jest szyb-
kie, często trzeba kręcić kierownicą, a 
do tego na szutrach ucieka nam tył. Aby 
osiągnąć sukces trzeba sporo trenować 
i solidnie przygotować auto. My się 
dopiero uczymy, choć ciekawe, czy do-
świadczenie wyniesione przez Subaru 
z rajdów 1:1 okaże się tutaj pomocne - 
dodaje z uśmiechem „mały” zawodnik.

Toruński zespół, którego sponso-
rem tytularnym została firma Subaru 
Import Polska, w tym sezonie zbierać 
będzie doświadczenie w rajdach i rally-
crossie modeli RC. Większość zawodów 
rozegrana zostanie w grodzie Koperni-
ka, choć zespół planuje także starty „za 
granicą”. Zwieńczeniem zmagań w Raj-
dowych Mistrzostw Torunia modeli RC 
będzie 2-dniowy SUBARU VII. Rajd Je-
sienny. Ponownie na prostej startowej 
toruńskiej Motoareny pojawią się elek-
tryczne rajdówki RC oraz... prawdziwe 
sportowe maszyny spod znaku Plejad. 
Toruński zespół planuje także udział 
we wszystkich rundach rallycrossu RC. 

Walka bok w bok z przeciwnikami do-
starcza maksimum adrenaliny i zapew-
nia wspaniałe widowisko dla kibiców. 
Wielkich emocji w małej skali z pewno-
ścią więc nie zabraknie.

Jak w prawdziwym zespole, także i 
w SPRCT jest doradca serwisowy, fo-
tograf a nawet człowiek od kontaktów 
z mediami. Na oficjalnej stronie toruń-
sko-krakowskiego teamu - www.sprct.
pl - znaleźć można kalendarz startów, 
bogatą galerię zdjęć oraz najnowsze 
wiadomości z życia Subaru Poland RC 
Team-u. Zespół aktywnie prowadzi 
również profil na Facebooku, na któ-
rym nie brakuje konkursów.

Do zawodów, czy na niedzielne zabawy

Na początku sami musimy sobie odpo-
wiedzieć na pytanie, do czego i gdzie 
będziemy jeździć naszym modelem. 
Czy po asfalcie, kostce, trawie, czy też  
wyruszymy zdobywać szczyty gór i 
piaszczyste wydmy. Ważne jest też, ile 
lat ma przyszły użytkownik auta. Za-
pał do rajdówki za tysiąc złotych może 
szybko minąć u 8-latka, a wtedy model 
trafi na strych. Na liście pytań musi się 
znaleźć pozycja, czy planujemy starty 
w zawodach, czy tylko chcemy bawić 
się modelem w niedzielę i dni wolne 
od pracy czy szkoły. Nie zmienia to fak-
tu, że warto być właścicielem modelu, 
poznać jego budowę i zasadę działania. 
Gdy znajdziemy odpowiedzi na powyż-
sze pytania,  rozpoczynamy poszuki-
wanie odpowiedniego auta.

Producentów modeli RC jest wielu, 
jednak na polskim rynku najpopular-
niejsze są auta HSP (Himoto, Flying 
Fish, Maverick) oraz Tamiya. Czytamy, 
szukamy, oglądamy filmy i nadal nie-
wiele wiemy. Co zrobić? Jaki model 
kupić? W wersji KIT (samo podwozie), 
czy RTR (gotowy do jazdy)? Kupujemy 
model elektryczny czy spalinowy? Tu-
taj odpowiedź jest stosunkowo prosta. 
Jeśli nie mieliśmy do czynienia z mo-
delami zdalnie sterowanymi, wybie-

ramy model elektryczny. Jest on dużo 
prostszy i tańszy w obsłudze. Charak-
teryzuje się też mniejszą awaryjnością 
i nie potrzebuje tak dużych terenów do 
jazdy, jak spalinowe odpowiedniki.

Wiedzę o modelach, ich użytkowa-
niu, awariach, dostępnościach części 
możemy zdobyć czytając modelarskie 
fora. Najlepszym jednak rozwiązaniem 
jest rozmowa z osobami zajmującymi 
się modelarstwem, a tych w Toruniu 
jest wielu. Zapaleńców jazdy RC moż-
na spotkać choćby w Motoparku, gdzie 
znajdują się dwa wyścigowe tory. 

Dla początkujących najlepszym roz-
wiązaniem jest zakup auta gotowego 
do jazdy (RTR). W opakowaniu mamy 
złożony i pomalowany samochód, pa-
kiet (akumulator wielokrotnego łado-
wania), podstawową ładowarkę oraz 
aparaturę do sterowania modelem. 
Kupujemy jeszcze tylko „paluszki”, wyj-

Jak zacząć zabawę z modelami RC? 
Czy kupić topową rajdówkę, czy 
może małego Monstera. Dzisiaj wy-
bór profesjonalnych modeli RC jest 
naprawdę duży, więc pytań przed za-
kupem pojawia się wiele. Postaram 
się więc pomóc i doradzić.

mujemy model z pudełka i zaczynamy 
zabawę z modelarstwem. 

Jeśli złapiemy bakcyla, to szybko 
przyjdzie nam ochota na modyfikacje 
modelu. Na początek warto dokupić za-
pasowy pakiet, który pozwoli na jesz-
cze dłuższą zabawę. Wraz ze wzrostem 
przejechanych „kilometrów” będzie 
trzeba zaopatrzyć się w nowe opony, 
najlepiej o różnym bieżniku. Pierwsze 
testy kosztować nas będą także uszko-
dzeniami karoserii. Kupujemy więc 
nową i malujemy ją w swoje barwy, 
spełniając marzenia o własnym rajdo-
wym samochodzie. Miłośnicy off-roadu 
staną przed wyborem zakupu mocniej-
szych podzespołów. W sklepach nie 
brakuje aluminiowych i stalowych za-
mienników niemal do każdego modelu. 
A gdy silnik okaże się już za słaby, wy-
mieniamy „serce” na topową jednostkę 
WRC. Wtedy dopiero zaczyna się jazda.

Zaczynamy karierę małego rajdowca
Złote medale, lśniące puchary i 
szampan na koniec sezonu. Jeśli 
kochasz rywalizację, a nie masz bu-
dżetu na starty w Dakarze, spróbuj 
swoich sił w małej skali.

Toruń to kolebka rajdów i wyścigów 
rallycrossowych modeli RC. Pierwsze 
zawody rozegrano w 2002 roku. Dziś 
pałeczkę po braciach Małeckich prze-
jęła Sekcja Modelarska działającą przy 
Toruńskim Klubie Motorowym. W za-
wodach może wystartować każdy, kto 
posiada model w skali 1:10 napędza-
ny silnikiem elektrycznym. Przepisy 
sportowej rywalizacji wzorowane są 
na tych w skali 1:1. Kto więc pasjonu-
je się rajdami czy rallycrossem, szybko 
odnajdzie się w małym świecie. 

Rajdy. W trakcie sezonu rozgrywa-
nych jest około siedmiu rund. Modela-
rze rywalizują w czterech klasach – N 
(dla najmłodszych – do 12 lat), S1600, 
S2000 i WRC. Zawody rozgrywane są 
na różnych nawierzchniach: od równe-
go asfaltu, po śliskie i nierówne szutry. 

Taka różnorodność tras wymusza na 
organizatorach częstą zmianę lokali-
zacji zawodów. Małe rajdówki można 
spotkać w różnych częściach miasta: 
od Motoareny, po hurtownię Makro. W 
czasie każdego rajdu zawodnicy mają 
do pokonania 9-12 odcinków specjal-
nych. Wyznaczoną trasę pokonują w 
pojedynkę. Uzyskany łączny czas z 
wszystkich oesów decyduje o zajętej 
pozycji. Na koniec sezonu wyłaniany 
jest Mistrza Torunia, zarówno w klasy-
fikacji generalnej, jak i w poszczegól-
nych klasach.

Rallycross. Tutaj kierowcy rywali-
zują na stałych torach, które znajdują 
się w MotoParku przy ul. Bielańskiej 
66 (za Motoareną) i są wierną kopią ich 
dużych braci: Słomczyna i Torunia. W 
ciągu sezonu rozgrywanych jest 8-12 
rund. Rallycross to niewątpliwie naj-
bardziej widowiskowa konkurencja. 
Na torze walkę bok w bok i zderzak w 
zderzak toczą ze sobą aż cztery modele.  

Kalendarz zawodów oraz regulaminy 
można znaleźć na www.tkm.torun.pl.Fo

t. 
 M

ic
ha

ł J
as

iń
sk

i
Fo

t. 
 B

ar
to

sz
 Ję

dr
ze

je
w

sk
i

PRZEGLĄD RYNKU RC
Na początek możemy polecić dwie 
marki: HSP (Himoto, Flying Fish, 
Maverick w cenie 500-550 zł) oraz 
japońską firmę Tamiya (ceny 600-

700 zł). Tamiya to marka uznana, 
choć porównanie podstawowych 
modeli (TT-01) i ich wyposażenia 
wypada na jej niekorzyść. Za niższą 
kwotę HSP oferuje już model z alum-
iniowymi elementami - wał główny, 

wzmocnienie ramy, łożyska w ukła-
dzie napędowym. W przypadku TT-
01 większość elementów wykonana 
jest z tworzywa, brakuje też łatwo 
dostępnych części zamiennych (tyl-
ko importer). Części do modeli HSP 
dostępne są w niemal we wszystkich 
sklepach modelarskich w kraju.

Piotr Słupczewski
Fot.  Bartosz Jędrzejew

ski
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Model a zabawka, czyli co decyduje o cenie

Zabawki zdalnie sterowane (Radio 
Control = RC) dostępne są we wszyst-
kich hipermarketach, natomiast mode-
le tylko w sklepach modelarskich. Ceny 
tych pierwszych zaczynają się od 50 zł, 
modeli od 300 zł. Skąd ta różnica i co 
otrzymujemy w zamian? 

Awaria, i co dalej?

Podstawową różnicą jest fakt, że 
do zabawki nie dostaniemy części za-
miennych. W przypadku uszkodzeń 
mechanicznych, złamanego wahacza, 
czy uszkodzonego silnika samochód 
wyrzucamy po prostu do śmietnika. 
Kupując model możemy spać spokojnie 
- producent zapewnia nam dostęp do 
wszystkich elementów i podzespołów, 
które możemy wymienić i dalej cieszyć 
się jazdą. W przypadku modelu nie tyl-
ko mamy możliwość wymiany części, 
możemy go również tuningować za-
równo pod względem mechanicznym 
(lepsze amortyzatory, sprężyny o róż-
nej twardości, olej w amortyzatorach 
czy dyferencjałach) jak i elektronicz-
nym (mocniejszy silnik, szybszy układ 

Jeszcze kilka lat temu elektryczne 
zabawki sterowane były za pomocą 
przewodu. Kosztowna technologia 
fal radiowych zarezerwowana zosta-
ła dla modelarzy. Dzisiaj dostępność 
modeli RC jest coraz większa, a same 
pojazdy kuszą ceną. Dlaczego?

Motoarena ugości rajdowców w małej skali
W ostatni weekend października 
(26-27) na toruńskiej Motoarenie 
rozegrany zostanie SUBARU VII Rajd 
Jesienny. Oprócz rywalizacji rajdó-
wek w skali 1:10 organizatorzy pla-
nują  sporo atrakcji dla kibiców.

Na szutrowym owalu żużlowego toru 
powstaną „odcinki specjalne”, na któ-

rych aż przez dwa dni rywalizować 
będą rajdowcy z całej Polski. To już 
ostatnia szansa na zebranie brakują-
cych punktów w klasyfikacji  Otwartych 
Rajdowych Mistrzostw Torunia Modeli 
RC. W programie zawodów przewi-
dziano również sporo atrakcji dla ki-
biców - konkursy z nagrodami oraz 
wystawę prawdziwych sportowych 

kierowniczy). Wszystko to ma za zada-
nie poprawiać właściwości jezdne na-
szego samochodu, co z kolei przełoży 
się na większą dawkę radości z jazdy.

Moja własna rajdówka

 Do modeli dostępna jest też szeroka 
gama karoserii odzwierciedlających 
prawdziwe samochody rajdowe czy 
wyścigowe. Kupujemy czyste, przezro-
czyste nadwozie i malujemy je w bar-
wy własne lub ulubionego kierowcy. 
Zabawki niestety tego nie oferują.

Nadajemy na różnych falach

Zabawkę i model różni też sposób 
sterowania. Samochodziki z hiper-
marketu potrafią tylko maksymalnie 
skręcać w lewo lub prawo. Modele kie-
rowane są w sposób proporcjonalny, 
tzn. płynnie sterujemy zarówno gazem 
jak i skrętem kół. Na kolejny problem 
możemy napotkać w przypadku chę-
ci zorganizowania wyścigu z kolega-
mi. Zabawki najczęściej komunikują 
się na częstotliwości 27 lub 40 MHz. 
Oznacza to, że jeśli uda nam się kupić 
samochody z dwoma różnymi często-
tliwościami, będziemy mogli bawić się 
nimi równocześnie. Jeśli nie, oba samo-
chody będą nawzajem się zakłócać. W 
przypadku modeli RC sterowanie od-
bywa się w paśmie 27MHz, 40 MHz lub 
2,4 GHz. Aparatury modelarskie mają 
też możliwość zmiany częstotliwości 
tak, aby nawzajem nie zakłócać sobie 
sygnału. Cała operacja sprowadza się 

do wymiany tzw. kwarców (koszt ok. 
12 zł). W przypadku aparatur 2,4GHz 
prawdopodobieństwo wzajemnego za-
kłócania bliskie jest zeru.

Bez „paliwa” ani rusz

Na listę różnic pomiędzy modelem i 
zabawką możemy zapisać też czas za-
bawy. Tanie pojazdy posiadają wbudo-
wany akumulator, zwykle o małej po-
jemności. 10-15 minut zabawy i czeka 
nas minimum cztery godziny ładowa-

nia. W przypadku modelu wymieniamy 
pakiet zasilający i jeździmy dalej. 

Jest jeszcze coś, co dla prawdziwych 
mężczyzn jest bardzo ważne. Prędkość! 
Zabawka z hipermarketu porusza się z 
szybkością 5-10 km/h - model, nawet 
w podstawowej wersji po wyjęciu z pu-
dełka rozpędza się do 40 km /h!

Dlaczego więc zabawki są tańsze od 
modeli? Bowiem działają do pierwszej 
awarii. Model – wymieniamy uszko-
dzoną część i bawimy się dalej.maszyn w skali 1:1. Swoich sił za stera-

mi elektrycznych rajdówek spróbować 
będą mogli również kibice - specjalnie 
dla nich zespół Subaru Poland RC Team 
przygotuje małe zawody. Sponsorem 
tytularnym zawodów na Motoarenie 
ponownie została firma Subaru Import 
Polska, oficjalny importer samocho-
dów spod znaku „Plejad”.                   (MJ) 
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Od mistrza „Hołka” po króla polskich skoczni

W swojej kolekcji ma na razie kilka raj-
dówek i jednego Monster Trucka, zbu-
dowanego na wzór Toyoty Hilux Adama 
Małysza. Jak sam mówi, boi się prędko-
ści, więc marzenia o rajdowej karierze 
przeniósł do małego świata. Niedawno 
odkrył też w sobie nowy „talent”. 

- Zaczęło się od wyścigu z Marci-
nem Gagackim. On budował rajdówkę 
na zawody, a ja miałem zrobić replikę 

Jedni wkładają kask, zapinają się w „kubełki” i mkną przez szczyty i leśne szutry prawie 200 km/h. Drudzy zbierają 
autografy tych szaleńców, kibicują im w słońcu i deszczu lub... budują zdalnie sterowane repliki swoich ulubieńców.

jego Lancera w 5 dni. Udało się, a naszą 
akcję nakręciła nawet telewizja - wspo-
mina Michał Jasiński z Fabryki Dobrych 
Pomysłów. - Potem przyszła propozy-
cja od Castrola na stworzenie jeżdżącej 
repliki Subaru Imprezy Maćka Olekso-
wicza.  I tak się zaczęło. 

Modele budowane są w oparciu o 
zestawy japońskiej firmy Tamiya, któ-
ra gwarantuje idealne odwzorowanie 

kształtów karoserii. Najtrudniejsza 
część to zaprojektowanie logotypów i 
elementów graficznych. Wszystko trze-
ba odpowiednio zeskalować i przygo-
tować do druku na różne rodzaje folii. 
Niestety, niektóre napisy lub znaki są 
na tyle małe, że trudno je wyciąć z plo-
tera. Najlepsze rezultaty daje nadruk 
na folii samochodowej - kosztuje sporo, 
ale końcowy efekt warty jest tej ceny.

Sławek Słupczewski

Zdalnie sterowany Monster Truck firmy HSP, w skali 1:10 napędzany silnikiem 
elektrycznym, zbudowany na wzór dakarowej Toyoty Hilux Adam Małysza. 

Bezcenna chwila - Krzysztof Hołowczyc składa autograf na replice swojej Subaru 
Imprezy R4, którą startował w 69. Rajdzie Polski. 

Skoda Fabia S2000 Leszka Kuzaja.




