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Lakier,
wizytówka
auta
Podwyżkom OC
nie widać końca

FOT. ANNA MAĆKOWIAK
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Nowe silniki turbo Hondy. Mniejsze,
a mogą więcej
VTEST
V
DZIESIĄTEJ GENERACJI CIVICA HATCHBACK W WERSJACH 1.0 ELEGANCE I 1.5 SPORT PLUS

FOT. RL

zmiany biegu (skrzynia manualna)
lub tryb jazdy (automat). Z wyjątkiem
najskromniejszych wersji wyposażenia
(silnik 1.0, wersje S i Comfort) nad tunelem środkowym znajduje się panel
multimedialny z nawigacją satelitarną,
cyfrowym radiem i 2 wejściami USB/
HDMI. Poza wersją S pozostałe mają też
zestaw głośników (8 lub 11) i bezprzewodową obsługę komórki. Najuboższą
wersję nie wyposażono nawet w zwykle
radio?!

Testowane modele: czerwony 1.5 Sport Plus i biały 1.0 Elegance

Nowy wyświetlacz, panel multimedialny i środkowy tunel robią dobre
wrażenie. Prawdziwym bajerem jest indukcyjna ładowarka

FOT. RL

H

onda długo broniła się
przed downsizingiem,
oznaczającym zastępowanie
większych pojemnościowo
jednostek napędowych
mniejszymi, lecz o podobnych albo nawet lepszych osiągach.
W końcu jednak uległa i wyposażyła
swój flagowy model Civic w silniki
z turbodoładowaniem. W debiutującej
w br. 10. generacji Hondy Civic w wersji
hatchback są dwa nowe benzynowe silniki turbo: 4-cylindrowy o pojemności
1.5 litra oraz 3-cylindrowy, 1.0 l. Diler
tej marki Honda Leszno dysponuje modelami z obu jednostkami napędowymi,
więc była okazja je przetestować.
Hondy Civic jest na rynku od 1972
roku i stał się ważnym, czy wręcz
kultowym autem koncernu z Japonii.
Największe kontrowersje wzbudziła 8.
generacja, zwana kosmiczną, bo auto
przypominało bardziej UFO niż standardowy hatchback. Następna odsłona była już normalniejsza, a obecna
jest czymś pośrednim: na zewnątrz
nadal przyciąga oko nowoczesnym,
sportowym wyglądem, w środku jest
spokojniej, lecz za to przestronniej.
Najnowsze 5-drzwiowe nadwozie jest
o 3 cm szersze i aż o 13,6 cm dłuższe,
ale za to o 2 cm niższe. Stylistyka nadwozia jest jednocześnie elegancka
i sportowa. Z przodu – w zależności
od wersji wyposażenia (jest ich siedem)
– zamontowano lampy halogenowe lub
LED, natomiast z tyłu lampy w każdej
wersji są LED-owe. Z kolei wydech jest
w dwóch opcjach: ukryta lub widoczna
podwójna rura pośrodku w wersjach:
Sport i Sport Plus. Sportowego wyglądu tej opcji nadają również zewnętrzne
listwy progowe.
We wnętrzu również zaszły spore
zmiany: wygląd w stosunku do poprzednika jest bardziej klasyczny, ale najważniejsze są duże przestrzenie, poczynając od miejsca dla kierowcy, a kończąc
na pojemności bagażnika. Rozstaw osi
270 cm zapewnia przestrzeń w środku,
dzięki czemu siedzący na tylnej kanapie mają sporo miejsca na nogi i resztę
ciała. Wygodne przednie fotele są osadzone niżej, kierowca ma dużo miejsca
dzięki sprytnie pomyślanemu tunelowi
środkowemu z wnęką, schowkiem i podłokietnikiem w jednym. Mankamentem jest sposób otwierania schowka
– głęboko ukryty przycisk wewnątrz.
Na środkowym tunelu mieści się też
– opcjonalnie – prawdziwy bajer: bezdotykowa ładowarka do komórek.
Kierowca ma do dyspozycji nowy
zestaw wskaźników: w centralnym
miejscu są: cyfrowy obrotomierz i prędkościomierz, po bokach wskaźniki:
temperatury płynu chłodniczego i poziomu paliwa. Kolorowy wyświetlacz
TFT pokazuje też inne ważne parametry: średnie zużycie paliwa, dystans
do kolejnego tankowania, przebieg kilometrów czy np. optymalny moment

Maksymalny moment obrotowy 240
Nm dostępny jest od 1700 do 5500 obrotów na minutę, a maksymalna moc
182 KM – przy 6000 obr./min.
Silnik wolnossący w poprzedniej
generacji Hondy można było podkręcić do 10 tysięcy obrotów, w silniku
turbo ogranicznik nie pozwala „kręcić” powyżej 6,5 tys.. Na szczęście
w bezstopniowej CVT nie trzeba nadzorować punktu odcięcia, a przyspieszenia są wystarczające i nie odbiegają
od tych w skrzyni manualnej. Silnik 1.5
przyspiesza do „setki” w 8,4 sekundy,
a deklarowana prędkość maksymalna
to 200 (CVT) lub 220 km/h (manualna).
Nasza próba szybkości na odcinku S5
dała wynik 207 km/h.
Sporym zaskoczeniem okazała się
jazda autem z silnikiem 1.0 ze skrzynią
manualną. Jednostka z trzema cylindrami wydaje z siebie specyficzny dźwięk,
zwany żartobliwie „odkurzaczem”. TraJak to w Hondzie skrzynia precyzyjnie
wybiera biegi i działa z charakterystycznym „klikiem”. Skrzynia ta pracuje
wybornie, m.in. dzięki zastosowaniu

nowego typu synchronizatorów oraz
użyciu nowych materiałów do pokrycia
powierzchni ślizgowych.
Silnik 1.0 najlepiej radzi sobie przy
niskich i średnich prędkościach, nie
można też „kręcić” zbyt wysokich obrotów. Ogranicznik pozwala osiągnąć
poziom 5700 obr./min. Maksymalny
moment obrotowy 200 Nm osiąga się
przy 2 250 obr./min. Na rozpędzenie się
do 100 km/h potrzebuje 10,9 sekundy.
Maksymalna moc 129 KM osiągana jest
przy 5500 obr./min. Prędkość maksymalna wynosi 203 km/h.
Jeśli Hondą Civic 5 D chce się jeździć spokojnie, manualna skrzynia nie
przeszkadza, bo jest elastyczna i nie
trzeba często zmieniać biegów. Jednak
Civica kupuje się dla sportowych osiągów i po to, aby jeździć dynamicznie.
Wtedy lepiej sprawdza się bezstopniowa przekładnia automatyczna CVT.
Dzięki technice biegów symulowanych
nie wyje ona jak typowe jednostopniowe CVT, a dzięki łopatkom przy
kierownicy można poczuć się jak w
bolidzie F1. lew

Z tyłu mamy spory bagażnik, który a ta czynność w najnowszej generacji
w zależności od konfiguracji ma po- Hondy to czysta przyjemność.
jemność 420 (wersje: S i sportowe)
Silnik 1.5 sprawia wrażenie więklub nawet 478 litrów. Dodatkowe miej- szego niż jest w istocie, ma duży zakres
sce to głównie efekt rezygnacji w tej obrotów i jest elastyczny. Osiągnięto
generacji Hondy z tylnych siedzeń to dzięki intercoolerowi i turbosprętypu magic seats, umożliwiających żarce niewielkie średnicy. Konstrukcja
swobodne kształtowanie powierzchni mono-scroll umożliwia turbinie wytwotransportowej. W praktyce mało kto rzenie odpowiedniego ciśnienia doładoz tego korzystał. Po rezygnacji z „ma- wania nawet przy niewielkim otwarciu
gicznych siedzeń” gdzie indziej prze- przepustnicy i niskich prędkościach
niesiono zbiornik paliwa i zrobiło się obrotowych silnika. Elektroniczny zaobszerniej. W bagażniku jest też nowe wór upustu spalin zapewnia precyzyjne
rozwiązanie – zwijana w bok roleta za- operowanie ciśnieniem doładowania.
miast sztywnej półki.
Teraz o – nowych jednostkach napę- V DANE TECHNICZNE TESTOWANYCH MODELI
dowych. Jak wspominaliśmy, są to dwa
benzynowe silniki turbo: słabszy, 3-cyHONDA CIVIC 5D (HATCHBACK)
lindrowy o pojemności 1.0 l, mocy 129
Wersja
1.0 VTEC TURBO Elegance
1.5 VTEC TURBO Sport Plus
KM i momencie obrotowym 200 Nm
Cena bazowa wersji [PLN]
91 600
111 000
oraz silniejszy, 4-cylindrowy o poj. 1.5
Napędzane koła
Przednie
l, 182 KM i 240 Nm. Oba współpracują
Długość [mm]
4518
z 6-stopniową manualną skrzynią bieSzerokość [mm]
1799
gów lub automatyczną, bezstopniową
Wysokość [mm]
1434
CVT na bazie przekładni planetarnej.
Pojemność silnika [cm3]
988
1498
Zwłaszcza ten mniejszy wydaje się zbyt
Paliwo
Benzyna
słaby jak na auto kompaktowe, ale
Moc [KM] / obr./min.
129 / 5500
182 / 6000
po przetestowaniu obu wersji można
Moment obrotowy [Nm] / obr./min.
200 / 2250
220 / 1700-5500
z całą odpowiedzialnością stwierdzić,
Skrzynia biegów
Manualna 6-biegowa
Bezstopniowa CVT
iż oba dają radę.
Masa własna / DMC [kg]
1275/1775
1340/1790
Jako pierwszą testowaliśmy silniejPrędkość maksymalna [km/h]
203
200
szą jednostkę napędową 1.5 w wersji
Przyspieszenie 0-100 km/h [s]
10,9
8,4
Sport Plus – z automatyczną skrzynia
Zużycie paliwa w mieście [l/100km]
6,4
7,9
biegów i z bogatym wyposażeniem.
Zużycie paliwa poza miastem [l/100km]
4,4
5,0
Od najwyższej wersji Prestige różniła
Zużycie paliwa średnie [l/100km]
5,1
6,1
się tylko brakiem skórzanej tapicerki,
Emisja CO2 [g/km]
117
139
podgrzewanych tylnych siedzeń i chromowanych elementów. Był za to szklany, panoramiczny, otwierany dach,
którego nie było czasu użyć. Najważniejsza podczas testowania była jazda,
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Motoryzacyjne cacka na trasie

FOT. ANNA MAĆKOWIAK

To była kolejna gratka dla fanów
zabytkowej motoryzacji. W weekend
majowy zamek SIMP zorganizował
rajd starych samochodów i motocykli.
Posiadacze motoryzacyjnych perełek
mających co najmniej 25 lat 2 maja
zjechali do Rydzyny. Wzięli udział
w rajdzie, a dzień później zabytkowe
pojazdy prezentowały swoje wdźwięki
na leszczyńskim rynku.
Dla uczestników rajdu Automobilklub Leszczyński przygotował
100-kilometrową trasę, wiodącą malowniczymi zakątkami Pojezierza
Leszczyńskiego. Motoryzacyjne zabytki odwiedziły Rydzynę, Śmigiel,
Włoszakowice, Boszkowo, z powrotem
do Rydzyny. Na starcie stanęło kilkadziesiąt załóg.
Właściciele zabytkowych pojazdów
jak mogą dbają o swoje auta czy motocykle. Widać było to chociażby podczas
imprezy na rynku w Lesznie.
– Dziś w Polsce tego typu jeżdżące
samochody można chyba policzyć
na palcach jednej ręki – przyznaje

FOT. ANNA MAĆKOWIAK

VREGION.
V
ZABYTKOWE POJAZDY ODWIEDZIŁY RYDZYNĘ, LESZNO I OKOLICZNE MIEJSCOWOŚCI

Przy starych autach chętnie pozowały mażoretki

Motoryzacyjne zabytki ściągnęły na rynek w Lesznie wielu mieszkańców

Wiesław Szymkowiak z Osiecznej, właściciel nysy wyprodukowanej w 1961 r.,
która niegdyś wykorzystywana była
jako ambulans przez służbę więzienną
w Bydgoszczy. – Miała wypadek. Człowiek, który ją nabył, wstawił samochód

sporo. Znacznie ciekawiej mieć coś
oryginalnego. Usłyszał: to kup sobie
nyskę. Posłuchał i postawił na tego
typu auta. Najstarszym modelem,
jaki posiada, jest wspomniana nysa-ambulans z 1961 r.

do stodoły, nie dotknął jej palcem i tak
stała przez trzydzieści lat.
Początkowo pan Wiesław myślał
o warszawie czy syrenie, ale kolega
uświadomił mu, że takich samochodów
jeździ po ulicach jeszcze stosunkowo

Podczas zlotu starych samochodów i motocykli można było zobaczyć
też samochody wielu innych marek.
Obejrzeć nie tylko, jak wyglądają z zewnątrz, lecz także zajrzeć pod maskę.
			 ama
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VMOTOTEST
V
PANORAMY: TOYOTA C-HR 1.8 DYNAMIC HYBRID

Rewolucyjny crossover

FOT. LEW

G

dy wspomniałem koledze, że testowałem Toyotę C-HR w wersji hybrydowej, zapytał: Ale gdzie ją ładowałeś?
”. Wyszło prawie jak w reklamie telewizyjnej. Hybryda często mylona
jest z autem wyłącznie o napędzie
elektrycznym. Przypomnę więc, że to pojazd zaopatrzony w dwa silniki: spalinowy i elektryczny,
które ze sobą współpracują i się uzupełniają.
Dzięki tej synergii auto ma mniejsze spalanie
i niższą emisję spalin.
C-HR to skrót od angielskiej nazwy Compact
Hybrid Revolution, czyli kompaktowa hybrydowa rewolucja. Jak na crossovera przystało, kryje w sobie najlepsze cechy nadwozi typu SUV,
kompakt i hatchback. Najnowsza, czwarta już
generacja napędu hybrydowego, jest kwintesencją innowacji, ekonomii spalania i komfortu
jazdy. Najbardziej spektakularna jest designerska
stylistyka auta. C-HR po prostu przyciąga wzrok
swoimi licznymi przetłoczeniami karoserii, finezyjnymi kształtami świateł czy opadającej linii
dachu, co tworzy ciekawe połączenie smukłej linii coupe i muskularnej sylwetki. Wewnątrz auto
prezentuje się równie intrygująco, a powtarzający się motyw diamentu w kształtach elementów
wyposażenia ma podkreślać ekskluzywność auta.
Uwagę przykuwa wystający ponad linię kokpitu 8-calowy ekran dotykowy. Za jego pośrednictwem steruje się systemem audio i nawigacją,
a także ustawia różne funkcje samochodu, m.
in. klimatyzację, zamykanie drzwi, a nawet tryb
sportowy jazdy, co akurat nie jest dobrym rozwiązaniem. Komputer pokazuje też liczne statystki
dotyczące spalania, pracy silnika elektrycznego,
stanu naładowania akumulatorów itp.
Jak się jeździ tym autem? Na pewno inaczej.
C-HR w udostępnionej wersji jest odpalany
na przycisk i najpierw uruchamia się silnik elek-

W I kwartale br. Toyota sprzedała w Polsce około 2 tysięcy egzemplarzy C-HR
tryczny. Pracuje on prawie bezgłośnie, więc dopiero spuszczenie nogi z hamulca przekonuje,
że jednak silnik działa i można ruszyć w drogę.
Jeśli nie mamy „ciężkiej” nogi i nie próbujemy
gwałtownie przyspieszyć, na silniku elektrycznym przejedziemy wiele kilometrów, pod warunkiem, że nie przekroczymy prędkości 50 km/h.
Czyli auto idealne do ruchu miejskiego. Producent deklaruje średnie spalanie na poziomie 3,6
litrów na 100 km, ale w moim egzemplarzu komputer wyświetlał 6,3 l od początku przebiegu. Auto z salonu ma jednak swoją specyfikę, bowiem
klienci niekoniecznie przywiązują wagę do ekonomicznej jazdy.
C-HR nie jest może demonem szybkości, gdyż
setkę osiąga w 11 sekund, a podana w specyfikacji prędkość maksymalna wynosi 170 km/h, choć
moja toyota rozbujała się na S5 do prawie180 km.
Przy wyższej prędkości silnik spalinowy było już

mocno słychać. Jadąc spokojnie po mieście albo
zachowując stałą prędkość na ekspresówce, gdy
pracuje głównie silnik elektryczny, w kabinie jest
cicho. Chyba, że włączymy muzykę i mamy, jak
testowany model, pakiet Premium Audio JBL z 8
głośnikami i subwooferem.
Udostępniona do jazdy toyota posiadała
też pakiet Tech, a więc np. czujniki parkowania,
automatyczne składane lusterka, inteligentny
kluczyk, podgrzewaną kierownice oraz systemy
poprawiające bezpieczeństwo, m.in. monitorowania martwego pola w lusterkach, ostrzegania
o ruchu poprzecznym z tyłu czy automatycznego
parkowania.
Działanie tego ostatniego systemu zaprezentował mi przedstawiciel dilera. Dzięki czujnikom
z przodu i z tyłu system sam wykrywa wolną przestrzeń i zaparkuje samochód prostopadle lub
równolegle. Kierowca kontroluje tylko prędkość

i wybiera jazdę do przodu lub do tyłu. Auto musi
mieć 90 cm wolnej przestrzeni, czyli w sumie potrzebuje 5,30 m (C-HR ma niecałe 4,4 m).
Testowany model miał też pakiet LED: reflektory z automatyczną regulacją, lampy przeciwmgielne i tylne oraz sekwencyjne światła kierunkowskazu, wszystkie typu Pure LED, a więc
najnowocześniejsze diody ledowe.
Toyota C-HR oferowana jest w dwóch wersjach silników, obu benzynowych: hybryda o poj.
1,8 ccm (moc 122 KM) oraz 1,2 turbo (116 KM)
z 6-stopniową manualną skrzynią biegów. Najtańsza wersja z tym silnikiem – Active kosztuje
81,9 tys. zł, a najdroższa, Prestige – 105,8 tys. zł.
Z kolei najtańszą hybrydę – Premium wyceniono
na 106,9 tys. zł, a najdroższą, Prestige – na 120,8
tys. zł. Testowy model to wersja Dynamic Hybrid,
która z dodatkowymi pakietami warta jest 134,1
tys. zł.
Nawet modele w podstawowej wersji Active
są dobrze wyposażone i posiadają: aktywny tempomat, automatyczne światła drogowe, układ
wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
z systemem wykrywania pieszych, a także układ
ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
z funkcją powrotu na zadany tor jazdy. Ten drugi
układ można prosto sprawdzić, próbując przekroczyć – bez włączania kierunkowskazu – wymalowane na drodze ozakowanie. Bardzo pomocna
funkcja przy długiej, jednostajnej jeździe na autostradzie czy drodze ekspresowej.
W I kwartale br. Toyota sprzedała w Polsce
około 2 tysięcy egzemplarzy C-HR. 80% klientów
wybrało modele w wersji hybrydowej. Inaczej
jest w Lesznie. Firma Toyocar przyjęła zamówienia na ok. 50 aut, z lekką przewagą silnika turbo.
Największym zainteresowaniem cieszy się wersja Dynamic z uwagi na niepowtarzalny wygląd.
				
lew
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Dobrze smarujesz,
dłużej jedziesz
VOLEJ
V
SILNIKOWY TO BARDZO WAŻNY ELEMENT EKSPLOATACJI

D

obór niewłaściwego
oleju silnikowego może
bardzo niekorzystnie
wpłynąć na funkcjonowanie silnika samochodu.
Aby uniknąć wysokich
kosztów naprawy, warto dokonać
właściwego wyboru, a nie kierować
się tylko ceną. Oszczędności kilkuset złotych rocznie mogą okazać się
iluzoryczne.
Podstawowa zasada doboru
oleju to stosowanie się do zaleceń
producenta silnika. Na pytanie, jak
wybrać najodpowiedniejsze smarowanie (olej silnikowy) do silnikaw
naszym aucie, mechanicy zwykle
odpowiadają, by trzymać się jednego
rodzaju oleju silnikowego i jednego
producenta.
Nowoczesne jednostki napędowe
są mechanizmami wykonywanymi
przy użyciu najnowszych technologii

i współczesny olej to element konstrukcyjny silnika. Dlatego musi być
spójny ze wszystkimi jego elementami pod względem wytrzymałości mechanicznej, chemicznej i termicznej.
Obecnie na rynku motoryzacyjnym dominują oleje syntetyczne zapewniające znacznie lepszą ochronę
ruchomych elementów silnika i jego
chłodzenie niż oleje mineralne. Cechują się także większą zdolnością
rozczepiania tworzących się w wyniku procesu spalania cząstek stałych, które łatwiej wychwytywane
są przez układy filtrujące.
Najważniejszą i najbardziej
korzystną cechą w porównaniu
z olejami mineralnymi jest niska
lepkość olejów syntetycznych. Pozwala ona na precyzyjne pokrycie
olejem powierzchnie narażone
na tarcie w każdym niemal zakresie
temperatur, a zwłaszcza w niskich

temperaturach, kiedy każdy olej
silnikowy gęstnieje.
Przy stosowaniu olejów należy
przestrzegać kilku zasad. Nie można
mieszać oleju syntetycznego z mineralnym, a jeśli tak, to tylko z półsyntetycznym. Z biegiem przebiegu
auta zmiana jest dopuszczalna, ale
tylko z oleju rzadszego na gęstszy.
Syntetyk zmieniamy na półsyntetyk, ale nigdy nie robimy zamiany
w drugą stronę, bo rzadszy olej
może szybko wypłukać z silnika
nagromadzony nagar i doprowadzić
do przedmuchów.
Natomiast nie ma przeciwwskazań, do zmiany marki przy zachowaniu tych samych parametrów
jakościowych i klasy lepkości.
W samochodach z dużym przebiegiem warto zastosować olej o nieco
wyższej klasie lepkości. Ponieważ
jest bardziej gęsty i lepiej uszczelni
silnik, co poprawi jego żywotność.
Olejów syntetycznych z kolei nie
należy stosować do silników starszych aut z dużym przebiegiem kilometrów, eksploatowanych wcześniej na oleju mineralnym. Zawarte
w nim komponenty myjące i czyszczące rozpuszczą nagromadzone
nagary, które zanieczyszczą elementy silnika. Większość uszczelnień
starszych silników wykonywana
była z gumy o składzie, który nie
współpracuje z olejem syntetycznym, co grozi wyciekami oleju.
Warto też kierować się zasadą,
by stosować oleje znanych i uznanych producentów, mimo że ich cena jest wyższa. Wieloletnie doświadczenie zawsze procentuje jakością
produktu, od której w przypadku
oleju silnikowego zależy eksploatacja i żywotność silnika naszego
samochodu.
			
kom
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Samochód i smog to
już przeszłość?

P

olska od lat ma najbardziej
zanieczyszczone powietrze
w Unii Europejskiej – mówi
najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli. Pomimo
tego, że samochody przyczyniają się do zanieczyszczenia
powietrza tylko w 6%, producenci
aut stawiają na ekologię.
O skutkach oddziaływania zanieczyszczonego powietrza na zdrowie
i życie mówi się w Polsce stosunkowo od niedawna – na przykład
w Londynie prawie 60 lat temu
wprowadzono zakaz palenia węglem.
Negatywny wpływ tlenków azotu
(NOx) nie pozostawia wątpliwości.
Specjaliści szacują, że w atmosferze znajduje się około 8,3 ton
NOx, z czego 3,3 t emitowane jest
przez transport. Wina leży głównie
po stronie samochodów z silnikami
diesla.
Związki te mogą powodować
choroby serca i układu oddechowego. Już w 2010 roku European
Comission Impact Assessment on
Clean Air Policy Package ostrzegała, że zanieczyszczenia powietrza
spowodowały w Polsce ponad 44 tys.
przedwczesnych zgonów, ponad 4
mld zł strat dla polskiej gospodarki
i od 160 do 480 mld zł zewnętrznych
kosztów zdrowotnych.
To, czy samochód jest przyjazny
środowisku, zależy głównie od tego, ile wynosi emisja dwutlenku

węgla i tlenków azotu na każdy
przejechany kilometr. Pierwszy gaz
negatywnie wpływa na atmosferę
i zmiany klimatu, drugi szkodzi
organizmom żywym, a zatem także człowiekowi, powodując astmę,
zapalenie oskrzeli, a nawet zawały
i nowotwory.
Producenci stawiają na „eko”.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy dlatego, że mają na uwadze środowisko, czy po prostu
dostosowują się do panującej
mody na ekologię, a tym samym

zwiększenie wpływów wśród eko–
kierowców, ale statystyki pokazują jednoznacznie, że klienci coraz
częściej wybierają samochody ekologiczne, głównie hybrydy.
W 2016 roku zarejestrowano
9.849 modeli z takim napędem. Liczba nie powala, ale w porównaniu
z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost
tego segmentu o 76,4%.
Wraz ze wzrostem stacji z możliwością ładowania hybrydy, klienci
na pewno będą sięgali po nie coraz
częściej. LA

Dwadzieścia lat hybryd

VV ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Dwie dekady temu samochód z napędem hybrydowym był uważany
za chwilową modę, która – jak twierdzili złośliwi – szybko przeminie.
Inżynierowie Toyoty udowodnili, jak ważna – również w świecie
technologii – jest wizja daleko wykraczająca poza aktualne ramy.

W

1997 roku Toyota wprowadziła na rynek
pierwszy masowo produkowany samochód hybrydowy. Przez 2 dekady Prius doczekał się 4 generacji, a wyniki jego łącznej sprzedaży zbliżają się do 4 milionów. Ikona hybryd znalazła
też wielu naśladowców – na gamę hybryd Toyoty
na całym świecie składają się 33 modele, a łączna
sprzedaż samochodów Toyoty z tym napędem
to już ponad 10 milionów aut. Popularność hybryd
nieustannie rośnie – obecnie ich roczna sprzedaż
na całym świecie przekracza 1,5 miliona aut. Ten
ogromny sukces nie byłby możliwy, gdyby samochody hybrydowe nie były praktycznym rozwiązaniem, które przynosi kierowcom realne korzyści.

RAV4 Hybrid

tryb elektryczny. Nie dziwi więc, że Prius II
zdobył w 2004 roku tytuł North American
Car of the Year, a rok później Car of the Year.
W kolejnych latachToyota systematycznie
rozwijała swoją ofertę hybryd. W 2006 roku
na rynku pojawia się kolejny model z tym
napędem – limuzyna Camry, a rok później
japoński producent świętuje sprzedaż milionowego samochodu wyposażonego w napęd hybrydowy. W 2008 roku po ulicach jeżdżą już
dwa miliony takich aut.

W 2009 roku debiutuje trzecia generacja
flagowej hybrydy Toyoty. Nowy Prius zachował
W 1997 roku Toyota zaprezentowała model charakterystyczną linię swojego poprzednika,
Prius – pierwszy na świecie masowo produkowany której nadano bardziej wyrazisty i nowoczesny
samochód z napędem hybrydowym. Wydarzenie charakter. Znacząco zmienił się napęd hybrydowy.
to było zwieńczeniem pracy ponad osiemdziesięciu Pojemność silnika benzynowego wzrosła do 1,8
najlepszych japońskich inżynierów i jednym z naj- litra, moc hybrydy zwiększyła się do 136 koni
większych przełomów na rynku motoryzacyjnym.
mechanicznych, a spalanie spadło do zaledwie
3,9 l/100 km benzyny. Trzecia generacja Toyoty
Już wkrótce Toyota udowodniła, że ta ekologicz- Prius nie tylko odniosła sprzedażowy sukces –
na technologia nie jest tylko chwilową fanaberią. 1,7 mln egzemplarzy – ale stała się pierwszym
W 2001 roku zadebiutował pierwszy na świecie w historii samochodem, który dzięki elektrycznej
minivan z napędem hybrydowym – Estima Hybrid, pompie cieczy chłodzącej nie posiadał pasków
a dwa lata później pojawiła się w sprzedaży druga klinowych. Co więcej, dwa lata później Japońgeneracja Toyoty Prius, większa i jeszcze bardziej czycy zaprezentowali model korzystający z techdopracowana technologicznie. Napęd nowego nologii plug-in hybrid.
modelu łączył moc 1,5-litrowego silnika benzynowego i silnika elektrycznego – 110 KM dawało
Systematycznie rosnąca sprzedaż samochodów
dobre osiągi, a spalanie w cyklu miejskim wynosiło Toyoty z napędem hybrydowym zachęciła firmę
4,3 litra benzyny. Co więcej, prace nad tą generacją do poszerzenia gamy o wersje hybrydowe popuzaowocowały zarejestrowaniem 530 nowych pa- larnych modeli. W 2010 roku debiutuje pierwsza
tentów, a jedną z nowości w tym samochodzie był generacja Aurisa Hybrid, a dwa lata później w ofercie

Toyota C-HR
Prius Plugin
hybrydowy bolid TS040. Fabryczny zespół Toyoty kończy
sezon z tytułem mistrza świata FIA oraz pierwszą pozycją
w klasyfikacji generalnej dla
kierowców Anthony’ego Davidsona i Sebastiena Buemiego.
pojawia się Yaris Hybrid. Ten ostatni staje się równocześnie najtańszą hybrydą na świecie.
Premiera lidera na rynku hybryd w Polsce – drugiej generacji modelu Auris – zbiegła się z kolejnym
ważnym krokiem milowym. W 2013 roku sprzedano bowiem 5 mln hybryd.
Kolejne lata stanęły pod znakiem sportu motorowego. W 2014 roku w wyścigach FIA World
Endurance Championship startuje 1000-konny

W 2015 roku technologia hybrydowa podbija
kolejne segmenty. Na światowych rynkach pojawia
się Toyota RAV4 Hybrid – SUV napędzany silnikiem
benzynowym o pojemności 2,5 litra, który wraz
z agregatem elektrycznym oferuje 197 KM. To nie
koniec nowości – w tym samym roku Japończycy
prezentują czwartą generację Priusa, a rok później
debiutuje klejnot w ofercie tego japońskiego producenta – hybrydowy crossover o nazwie C-HR,
którego twórcy podczas projektowania nadwozia
zainspirowali się strukturą diamentu.

Po dwudziestu latach rozwoju technologii hybrydowej Toyota ma w swojej ofercie 33 modele z takim
napędem dostępne w 90 krajach. W styczniu 2017
roku łączna liczba samochodów hybrydowych
sprzedanych przez Toyotę przekroczyła 10 milionów. Klienci Toyoty kupili ostatni milion w ciągu 9
miesięcy. Szacuje się, że do 31 stycznia 2017 roku
wyprodukowane przez nią hybrydy pozwoliły zapobiec emisji 77 milionów ton CO2. O tyle więcej
dwutlenku węgla trafiłoby do atmosfery, gdyby
zamiast hybryd kupiono samochody benzynowe
o podobnej wielkości i osiągach.
Jednocześnie sprzedaż hybryd pozwoliła zaoszczędzić 29 miliardów litrów benzyny. Toyota jest
również niekwestionowanym liderem rynku hybryd
w Polsce, a jej przewaga nad innymi producentami
systematycznie rośnie. W lutym 2017 roku łączna
liczba samochodów hybrydowych Toyoty sprzedanych w kraju przekroczyła 20 000 egzemplarzy.
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Lakier – wizytówka zadbanego auta

B

łyszczący lakier jest ozdobą
każdego samochodu. Utrzymanie go w znakomitej kondycji jest, niestety, bardzo
trudne. Z czasem w wyniku
zmiennych warunków atmosferycznych czy mycia szczotkami
pojawiają się zarysowania, które
trudno usunąć. Dlatego wielu kierowców zastanawia się, jak przywrócić pojazdowi pełen blask?
– W okresie zimowym najbardziej
szkodliwym czynnikiem działającym
na karoserię i podwozie jest sól drogowa. Pozostawienie jej na samochodzie spowoduje jego przyspieszone
korodowanie, dlatego należy ją dokładnie umyć, najlepiej za pomocą
myjki ciśnieniowej. Wtedy woda
wnika w każdy zakamarek samochodu, wypłukując z niego sól czy
zaschnięte błoto – tłumaczy pan Rafał, pracownik z dużej stacji paliw
i myjni samochodowej.– Pamiętajmy
też, aby starannie wyczyścić również
felgi i opony.
Fachowiec zaleca, aby niezależnie od pory roku myć samochód
przynajmniej dwa razy w miesiącu.
To bardzo istotne, ponieważ brud
zawierający zanieczyszczenia z ulic

jest szkodliwy dla lakieru i szybko
matowi bezbarwną, wierzchnią powłokę. Wrogiem połysku są także
ptasie odchody, piasek i smoła, które
to należy niezwłocznie usuwać z powłoki auta.
– Mycie „czterech kółek” należy zacząć od dokładnego spłukania karoserii czystą wodą. Następnie w letniej
wodzie rozrabiamy odpowiednią ilość
szamponu. Nadwozie myjemy zaczynając od dachu, który zazwyczaj jest
najczystszy. Następnie kierujemy się
w dół, zostawiając na koniec progi,
koła i dolne części zderzaków oraz
drzwi – radzi pan Rafał.
Następnym krokiem, który przywróci samochodowej karoserii pożądany efekt, jest polerowanie lakieru.
Tylko dokładna „polerka” pozwala
na usunięcie zmatowień lakieru oraz
rys powstałych podczas eksploatacji
samochodu zimą. Zabezpieczenie karoserii osiągniemy dzięki dobremu
nawoskowaniu, które będzie chroniło lakier przez długi czas. Przy okazji
polerowania możemy przyjrzeć się
stanowi lakieru na samochodzie.
Jeżeli dostrzeżemy ubytki, rysy
czy postępującą korozję, nie należy zwlekać z ich usunięciem. A jeśli

doszło do poważniejszych uszkodzeń, wymagającym sporo czasu i wysiłku
to usunięcie należy zlecić warszta- – dodaje rozmówca.
towi lakierniczemu, ponieważ efekt
Fachowiec podkreśla, że codziensamodzielnych poprawek może być na pielęgnacja i dbałość o powłokę ladaleki od oczekiwań. Oczywiście do- kierniczą auta nie jest żadnym kłopobry sprzęt, wiedza i doświadczenie tem, tym bardziej że nie wymaga ona
pozwalają na samodzielne usuwanie
nawet poważniejszych uszkodzeń. VV REKLAMA
Jednak większość posiadaczy samochodów musi poprzestać na prostych
pracach pielęgnacyjnych.
– Stan lakieru można ocenić dopiero po dokładnym umyciu i wytarciu
auta. Dopiero wtedy możemy zdecydować, w jaki sposób dalej się o niego
zatroszczyć. Jeśli lakier jest w dobrym stanie, zaleca się woskowanie,
najlepiej twardym woskiem, który
tworzy na karoserii niewidzialną powłokę zapobiegającą powstawaniu
rys. Największą wadą takich preparatów jest konieczność czasochłonnego nakładania. Aby nie pozostawić
smug i właściwie go rozprowadzić,
samochód musi być czysty i zupełnie suchy, a w garażu powinno być
ciepło. Rozwiązanie kompromisowe
to mleczko z woskiem, które znacznie łatwiej rozprowadzić na nadwoziu, ale i ono po wyschnięciu wymaga polerowania, które jest zajęciem

większych nakładów finansowych.
Wystarczy szczotka, wiaderko z wodą i dobry szampon samochodowy,
a samochód przez długi czas będzie
zachwycał swoim wyglądem.
Dariusz Staniszewski
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Podwyżkom nie widać
końca
VKIEROWCY
V
ZA POLISY OC PŁACĄ CORAZ WIĘCEJ

S

ystematycznie drożejące polisy OC dla właścicieli pojazdów to już chleb powszedni.
Dlaczego tak się dzieje i jak
długo to potrwa? Nie ma raczej lepszej metody na oszczędności, niż dokładna analiza ofert firm
ubezpieczeniowych. Warto poświęcić
na to trochę czasu lub zlecić zadanie
brokerowi, bo różnica w cenie może
wynieść kilkadziesiąt i więcej.
Karuzela podwyżek polis OC nie może się zatrzymać. Ceny obowiązkowych
podwyżek dla właścicieli pojazdów stają się coraz droższe i są poważnym wydatkiem nawet dla tych kierowców, którzy nie powodują kolizji czy wypadków.
– Polisy zaczęły drożeć od jesieni
2015 r. po wprowadzeniu zaleceń przez
Komisję Nadzoru Finansowego. Podstawowe było następujące – polisy trzeba
sprzedawać z zyskiem, a każde ryzyko musi być rentowne. Przez wiele lat
bowiem obowiązkowe polisy OC przynosiły ubezpieczycielom straty, firmy
zarabiały na innych polisach, głównie
Auto Casco. Sprzedawali więc pakiety
– przyciągali klientów niższym OC, dokładając droższe i zyskowne AC. Pod
groźbą wysokich kar ubezpieczyciele
zdecydowali się na podwyżki – tłumaczy Krzysztof Skorliński, właściciel
agencji ubezpieczeniowej z Leszna.
Walka ubezpieczycieli toczy się
na polu cenowym, ponieważ zakres
ochrony OC jest regulowany ustawowo.
Składki przez wiele lat były niskie w porównaniu z potencjalnym ryzykiem.
Jeśli do tego dodać znaczący wzrost
wypłacanych świadczeń, to podwyżki
polis są nieuniknione.
– Ofiary wypadków obejmowane są coraz szerszą ochroną przez
co z roku na rok rosną wypłacane im
świadczenia, a roszczenia sięgają nawet
dziesięciu lat wstecz. Firmy ubezpieczeniowe już dawno mogły przerzucić te
koszty na swoich klientów, ale nie pozwalał im na to bardzo konkurencyjny
rynek.Ubezpieczenia komunikacyjne
w Polsce oferuje ok. 30 podmiotów.
Ta sytuacja systematycznie się zmienia, stąd podwyżki – twierdzi Krzysztof
Skorliński.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC
kosztuje średnio ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej, a koszt polis AC
wzrósł prawie o 500 proc. Trudno jednak podać dokładne dane, bo wysokości składek systematycznie zmieniają
się, nawet codziennie i nie ma stałych
trendów.
– Nie można jednoznacznie powiedzieć, o ile więcej zapłaci kierowca
za swoje ubezpieczenie. Każdy klient
jest kwotowy – składkę ubezpieczyciele wyliczają indywidualnie
na podstawie danych pojazdu, wieku kierowcy, miejsca zamieszkania,
doświadczenia za kierownicą i bezszkodowej jazdy. Polisy OC rosną, ale
nie identycznie dla każdego kierowcy.

– Polisy zaczęły drożeć
od jesieni 2015 r.
po wprowadzeniu zaleceń
przez Komisję Nadzoru
Finansowego. Podstawowe
było następujące – polisy
trzeba sprzedawać
z zyskiem, a każde ryzyko
musi być rentowne.
Krzysztof Skorliński

W zależności od miasta i ubezpieczyciela składka dla tego samego kierowcy i auta może być wyższa nawet
o 300 zł – uważa Krzysztof Skorliński.

Jak więc znaleźć tańszą polisę?
Szukać, najlepiej u pośredników,
bo porównywarki internetowe
przedstawiają wyłącznie dane szacunkowe, a nie rzeczywiste zawarte w ubezpieczeniowym funduszu
gwarancyjnym, a więc informacje
o wykupionych polisach, ewentualnych szkodach oraz wypłaconych
odszkodowaniach.
Spośród 20 mln aut na polskich
drogach ok. 100 tys. nie ma wykupionego OC. Blisko 40 proc. kierowców nie posiada tego obowiązkowego
ubezpieczenia z roztargnienia lub
nieuwagi. Zapomnieli przedłużyć
polisę, nie zarejestrowali na czas
nowego auta lub samochodu sprowadzonego z zagranicy. Reszta robi
to świadomie licząc, że nie zatrzyma
ich policja. W 2017 r. opłata karna
za ponad 14-dniowy brak ważnej polisy OC wynosi 4 tys. zł.
kom

VV REKLAMA
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Alkohol – główny
wróg kierowcy

Z

darzenia drogowe, będące wyWarto przypomnieć, dlaczego alnikiem jazdy po pijaku, od wie- kohol ma negatywny wpływ na bezlu lat stanowią przekleństwo pieczeństwo kierowcy i bezpieczeńpolskich dróg. Statystyki po- stwo ruchu drogowego.
kazują, że kierowcy wciąż lekcewa– Alkohol zaburza koordynację
żą zagrożenia związane z jazdą pod wzrokowo-ruchową, która jest niewpływem alkoholu.
zbędna w prowadzeniu pojazdu. WyZamiłowaniem do jazdy po kie- nikiem tego jest występowanie probliszku mogą „pochwalić się” szcze- lemów z dostrzeganiem szczegółów,
gólnie Wielkopolanie. Zarówno znaków, pieszych. Alkohol pogarsza
w 2015 i 2016 roku to mieszkańcy wydajność i sprawność mięśni. SzybWielkopolski byli jednymi z naj- ciej występuje poczucie zmęczenia.
częściej łapanych na prowadzeniu Kierowca potrzebuje więcej czasu
pojazdu w stanie nietrzeźwości. Ich na wykonanie tej samej czynności
liczba nie spada poniżej 11 tysięcy – tłumaczy asp. sztab. Beata Jarczewrocznie. Więcej piją i jeżdżą tylko ska z Komendy Powiatowej Policji
Ślązacy.
w Rawiczu.
Tymczasem prawdopodobieństwo
Udowodniono ponad wszelka
wypadku kierowcy, u którego stę- watpliwość, że alkohol wydłuża czas
żenie alkoholu we krwi wynosi po- reakcji kierowcy, który przekłada się
nad 1,6 promila, jest prawie 3 razy na metry, które pokonuje samochód,
większe, niż w przypadku kierowcy zanim kierowca zacznie wykonywać
trzeźwego. Wskaźnik ten rośnie manewr. Alkohol ogranicza także
wraz ze wzrostem stężenia alkoho- pole widzenia. Normalnie wzrok kielu we krwi.
rowcy obejmuje kąt 180 stopni, pod

wpływem alkoholu pole widzenia
zawęża się tak, że można je porównać do widzenia w tunelu. Ponadto,
powoduje błędną ocenę odległości.
Prowadzący widzi przedmioty dalej, niż są w rzeczywistości. Alkohol
zaburza też procesy decyzyjne i upośledza myślenie racjonalne, przez
co ma ograniczoną świadomość
negatywnych konsekwencji związanych z jazdą po kieliszku. Często
przecenia własne możliwości i umiejętności, podejmuje większe ryzyko,
a tym samym zwiększa konsekwencje wypadków.
W związku z powyższymi zagrożeniami wprowadzone zostały przepisy,
mające skutecznie usuwać z życia
drogowego pijących kierowców. Złapany pod wpływem alkoholu kierowca traci prawo jazdy na minimalnie 3
lata, a maksymalnie na lat 15. Recydywiści tracą prawo jazdy już dożywotnio. Oprócz kar więzienia zostały
wprowadzone kary finansowe. LA
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