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SPIS TREŚCI

Drodzy Czytelnicy!

Miło nam jest zaprosić Państwa do pierwszego
w tym roku numeru branżowego magazynu
Made In Japan. Korzystając z okazji na samym
wstępie w imieniu całej redakcji życzymy
wszystkim Naszym Czytelnikom samych suk -
cesów w Nowym Roku oraz radosnego celebro -
wania pierwszych oznak wiosny i zbliżających się
Świąt Wielkanocnych!

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Nowe
wydanie prezentuje zupełnie nowe działy takie
jak informacje z ringu, które stopniowo wpro -
wadzane były w poprzednich numerach, tym ra-
zem będą stanowiły już część Made In Japan.
Zamieszczone w nim będą relacje z aktualnych
Gal KSW i MMA, podczas których na stałe za -
gościła marka OYODO części samochodowe JPN.
Kolejnym nowym tematem będzie dział poświę -
cony zapomnianym i wycofanym z pro dukcji
samochodom. Będzie to istna rozkosz dla ko -
neserów motoryzacji, powiązana z kon kursem
z nagrodami w JAPAN FAN ZONE. Tradycyjnie
zapraszamy już do stałych informacji takich jak
„Musisz to mieć” oraz „Strefa OYODO i JPN”.
Polecamy również artykuły poświęcone relacjom
z charytatywnych wydarzeń w których braliśmy
udział, oraz z branżowych spotkań regionalnych.
Życzymy miłej lektury.

Z motoryzacyjnymi pozdrowieniami,
Redakcja Made In Japan

Redakcja Made In Japan

K. Szotowicz, M. Jachacy,
M. Nowakowski, T. Wiśniewski.

Dokładaliśmy wszelkich starań aby nieco
umilać czas wszystkim Czytelnikom. 

Kwartalnik Made In Japan 
Adres redakcji: ul. Posag 7 Panien 6 
02-495 Warszawa 
Mail: info@madeinjapan.info.pl 
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HONDA
Na wiosnę 2015 r. Honda zapla -

nowała debiut nowej generacji kul -
towego modelu Civic, a wraz z nią
nowego oblicza Hondy Civic Type R.
Samochód ten napędzany będzie
turbodoładowanym, 2-litrowym sil -
nikiem i-VTEC o mocy ponad
280 KM.

Latem Honda ma zaprezentować
następną generację modelu Jazz.
Będzie on bardziej przestronny
i upodobni się wizualnie do Civica.
Jednostką napędową będzie silnik
1.3 i-VTEC o mocy 133 KM. Plano -
wana jest także wersja hybrydowa.
Również latem ma pojawić się
nowy przestronniejszy HR-V. Wśród
jednostek napędowych modelu poja -
wi się diesel o pojemności 1.6.

HYUNDAI
Koreańczycy w 2015 r. zaplano -

wali kilka faceliftingów swoich mo -
deli. Nowego wyglądu doczekają
się takie modele jak i20, i30, i40,
ix35 oraz SUV Santa Fe. Ponadto po
raz pierwszy Hyundai pokaże i20
w wersji coupe, a trochę większe
i30 dostępne będzie z silnikiem
turbodoładowanym o mocy 180 KM.

Planowana jest także premiera
nowej generacji modelu Hyundai
Veloster Turbo. Ten przyciągający
wzrok samochód napędzany będzie
turbodoładowanym silnikiem o po -
jemności 1.6 i mocy około 200 KM.

SUZUKI
W grudniu 2014 r. w Japonii po -

jawił się nowy model popularnego
Suzuki Alto. Wyposażony on został
w najnowsze rozwiązania z zakresu
bezpieczeństwa np. Radar Brake
Support (system chroniący przed
kolizją). Najnowsza, ósma generacja
Alto powstała na nowej płycie pod -

łogowej. Masa samochodu została
obniżona do 610 kg, przez co auto
zużywa 2,7 l/100km.

MAZDA
W najnowszym modelu legendar -

nej Mazdy MX-5 czwartej genera-
cji odnajdziemy styl, elegancję oraz
radość z jazdy, czyli wszystko to co
zachwyca nas w tym modelu od
ponad 25 lat! Nowa MX-5 w sto -
sunku do poprzedniego modelu zo -
stała odchudzona o ponad 100 kg.
Idealny balans wagi przód/tył bliski
50:50 oraz napęd na tylną oś za -
pewniają niezapomniane wrażenia
z jazdy. Auto wyposażone zosta-
ło w silnik 1.5 o mocy 129 KM.
Jednakże Mazda dla nowej wersji
MX-5 rozważa wersję turbo lub od -
mianę MPS.

INFINITI
Na Salonie Samochodowym

NAIAS w Detroit zaprezentowano
wspaniale wyglądający koncept no -
wego Infiniti Q60, który zapowiada
luksusowe coupe. Pod maską poja-
wi się między innymi podwójnie
doładowany silnik 3.0 V6 stworzony
przez Mercedesa, jednostka ta bę -
dzie oferowana w produkcyjnej wer -
sji Infiniti Q60 zapewniając około
330 KM oraz moment obrotowy
rzędu 480 Nm. Pojawi się także
mocniejsza wersja z jednostką 4.7
V8 z podwójnym doładowaniem
również dostarczoną przez kon-
cern Daimler o mocy około 410 KM.
Po jakimś czasie ma być dostępny
wolnossący silnik 3.0 V6, jak rów -
nież wariant hybrydowy oparty na
jednostce 3.5 V6.

Autor: M.J
Źródło: www.autocentrum.pl

www.mazda.pl, www.auto-news.pl
antymoto.com

PARAGON
OD MECHANIKA

Od 1 marca przedstawiciele nie -
których zawodów powinni posiadać
kasy fiskalne. Do tej grupy zaliczają
się warsztaty mechaniki samocho -
dowej, warsztaty blacharskie, stacje
diagnostyczne oraz punkty wymiany
opon.

Nowe przepisy weszły w życie już
z początkiem roku, ale przedsiębior-
cy dostali dwumiesięczny okres przej -
ściowy na dostosowanie się do nich.
Dokładnie 1 marca br. okres ten prze -
stał obowiązywać i kasę fiskalną po -
winni posiadać (niezależnie od obro -
tów) wszyscy świadczący usługi:

– naprawy pojazdów samocho -
dowych, motocykli, motorowerów
(w tym naprawy opon, ich
zakłada nia, bieżnikowania
i regenerowa nia),

– wymiany opon lub kół,
– badań i przeglądów technicznych

pojazdów.

Do tej pory sprzedaż na kasie reje -
strować musieli przedsiębiorcy, którzy
w ciągu roku mieli obroty wyższe niż
20 tysięcy złotych. Zgodnie z nowymi
przepisami, kasa fiskalna w warsztacie
samochodowym jest już obowiązko-
wa dla wszystkich. Wynika to z § 4 ust.
1 pkt projektu nowego rozporzą dzenia
w sprawie zwolnień. Podatnicy świad -
czący usługi naprawy samocho dów
i podobnych usług, którzy do tej pory
korzystają ze zwolnienia z kasy fis -
kalnej, pomimo że nie przekroczyli
limitu obrotu w 2014 roku, w 2015 r.
obowiązkowo będą musieli wprowa -
dzić kasy fiskalne w swojej działalności.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy
o VAT każdy podatnik, który rozpo -
czyna pracę ze swoją pierwszą kasą
fiskalną, ma prawo do ulgi na zakup
tego urządzenia. Kwota tej ulgi może

wynieść do 90% wartości urządzenia –
maksymalnie 700 zł. Aby skorzystać
z prawa do ulgi na kasę, mechanik musi
spełnić łącznie trzy warunki:

– przed terminem rozpoczęcia ewi -
dencjonowania złożyć w urzędzie
skarbowym pisemne zgłoszenie
o liczbie kas rejestrujących
i miejscu (adresie) ich używania,

– rozpocząć ewidencjonowanie
w terminie,

– posiadać dowód zapłaty całości
należności za urządzenie.

Ulga przysługuje na każdą kasę lub
drukarkę fiskalną zgłoszoną w urzędzie
przed rozpoczęciem ewidencjonowania
– jeśli podatnik zakupi dodatkowo kasę
rezerwową, może otrzymać lub odli -

czyć aż 1400 zł ulgi. Jeśli zgłosi 3 kasy
- do 2100 zł itd.

Przedsiębiorcy, którzy kasy nie zain -
stalowali do tej pory, nie mogą doko -
nywać sprzedaży detalicznej do mo-
mentu, aż ten obowiązek spełnią. Jeśli
będą sprzedawać mimo to, nie będą
mogli skorzystać z ulgi na kasę fiskal-
ną i narażą się na sankcje wynikają-
ce z kodeksu karnego skarbowego.
Grzywna za wykroczenie karne skar -
bowe jest ustalana indywidualnie przez
naczelnika urzędu skarbowego i może
wynieść od 1/10 do dwudziestokrot -
ności minimalnego wynagrodzenia
(czyli od 175 złotych do 35 tysięcy
złotych).

Źródło:  www.perspekt.com.pl, www.money.pl
Autor: K.Sz.

Czy wiesz, że...
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Dni już coraz dłuższe, słońce częś -
ciej gości na bezchmurnym niebie to
znak, że czas pomyśleć o wiosennych
porządkach nie tylko w domu, ale także
w naszym samochodzie. Żeby w peł-
ni poczuć wiosnę, świeże powietrze
i zwiększyć komfort w naszym aucie
należy pamiętać o wymianie filtru
kabinowego.

Podczas regularnego użytkowania
samochodu na filtrze kabinowym gro -
madzi się kurz oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczenia, które są idealnym
środowiskiem dla bakterii oraz pleśni.
Zgromadzony brud prowadzi do stop -
niowego obniżenia wydajności filtru,
ostatecznie go zatykając. Jest to nor -
malny proces zużycia, każdego dnia
przefiltrowuje on duże ilości powietrza
ograniczając zanieczyszczenie wew -
nątrz auta.  Filtr kabinowy to nic innego
jak medium filtracyjne w samochodo -
wym systemie wentylacji.

Brak systematyczności w wymie -
nianiu tego elementu w samochodzie
może nas narażać na działanie szkod -
liwych substancji zwłaszcza stojąc
w korku. Pamiętamy, że stężenie w ka -
binie może być nawet kilkukrotnie
większe niż na poboczu drogi.
Niedrożny filtr dysponuje zbyt małą
powierzchnią przepływu powietrza,
co w efekcie skutkuje podwyższeniem
temperatury wnętrza i częstszym pa -
rowaniem szyb. Dotychczas tryskają-
cy zdrowiem, możemy nabawić się
uczulenia bądź alergii. Nieświeże po -
wietrze w kabinie potęguje też zmę -
czenie oraz ból głowy. Musimy więc
pamiętać o jego wymianie, jeśli zależy
nam na przyjemnym, świeżym i zdro -
wym powietrzu wewnątrz samochodu.
Wymiana filtra nie jest skomplikowana
oraz nie wymaga użycia specjalistycz -
nego narzędzia. Możemy zrobić to sa -
mi w maksymalnie 15 minut.

W ofer cie OYODO części samocho -
dowe JPN można znaleźć ponad 1100
indeksów różnych filtrów mających
zastosowanie do samocho dów japoń -
skich, koreańskich i amerykańskich.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą
na www.oyodo.pl

Autor: K.Sz
Zdjęcia: Materiały własne

FILTRY OLEJU

10F0A00-JPN
JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 DT 2010.09 ->

CHRYSLER 300C LANCIA THEMA 3.0 DT 2011.08 ->

10F0A12-JPN
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.8 CRDi 2007->

10F0A02-JPN
JEEP GRAND CHEROKEE III 3.0 CRD 2005->

CHRYSLER 300 C 3.0 CRD 2005->
CHRYSLER 300 C Touring 3.0 CRD 2005->

JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2006->
JEEP GRAND CHEROKEE III 3.0 CRD 2006->

Wiosenne porządki

FILTRY POWIETRZA

FILTRY KABINOWE

20F0A05-JPN
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.5 2.8 CRD JEEP COMMANDER 2005->

JEEP GRAND CHEROKEE WH 2004->

20F0A04-JPN
DODGE NITRO 2.8 CRD 07->

JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD 08->

40F0A15-JPN
LANCIA CHRYSLER 300C 3.6i 3.0 CRD 2011->

40F0A04-JPN
CHRYSLER VOYAGER/GRAND VOYAGER RG 2000->2008
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SZCZ¢KI HAMULCOWE TYLNE / HAMULEC POSTOJOWY

25H1064-OYO
NISSAN QASHQAI

rok prod. 2006>2013

FILTR KABINOWY

40F3018-OYO
MAZDA 3

rok prod. 2009>2014

AMORTYZATOR PRZEDNI LEWY / PRAWY

20A0390-OYO / 20A0391-OYO
KIA VENGA

rok prod. 2009>

OSŁONA PRZEGUBU ZEWN¢TRZNEGO

50P0507-OYO
KIA CEED  I/II
rok prod. 2006>

FILTR KABINOWY

40F0017-OYO
CHEVROLET CRUZE

rok prod. 2009>

TARCZA HAMULCOWA (TYLNA)

40H0012-OYO
CHEVROLET CRUZE (FELGA 15”)

rok prod. 2009.05>
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FILTR POWIETRZA

20F4082-JPN
HONDA CIVIC
rok prod. 2012>

NAPINACZ PASKA WIELOROWKOWEGO Z ROLKÑ

20R2013-JPN
TOYOTA AVENSIS 1.6I 16V, 1.8I 16V

rok prod. 2003>2009

KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE

10H1036-JPN
NISSAN X-TRAIL
rok prod. 2001>2007

FILTR PALIWA

30F4023-JPN
HONDA CR-V 2.2i-DTEC

rok prod. 2012>

PRZEGUB NAP¢DOWY ZEWN¢TRZNY

10P2085-JPN
TOYOTA AYGO 1.0

rok prod. 2005>

KOSTKA STACYJKI

75E3063-JPN
MAZDA 6

rok prod. 2002>2007
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ODRODZENIE IKONY: premiera Acury NSX nowej generacji
Dwadzieścia pięć lat po debiucie oryginalnego, przełomowego NSX-a, Honda zapre -
zentowała produkcyjną wersję oczekiwanego modelu nowej generacji, który został
zaprojektowany i wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Acura NSX
(model sprzedawany w Europie będzie nosił nazwę Honda NSX).

Acura NSX nowej generacji zosta -
ła stworzona w celu zaoferowania
kierowcy „nowych doświadczeń wy -
nikających z jazdy w sportowym
stylu”, przez co model ten zmienia
dotychczasowy wizerunek konwen -
cjonalnego supersamochodu w spo -
sób, w jaki ćwierć wieku temu
uczynił to jego poprzednik. Najnow -
szy NSX został wyposażony w inno -
wacyjny układ napędowy – podwój -

nie doładowany silnik V6 DOHC
z układem cylindrów rozwartym pod
kątem 75 stopni, 9-biegową, dwu -
sprzęgłową przekładnię automatycz -
ną (DTC) oraz system Sport Hybrid
z trzema silnikami elektrycznymi.
Uzupełnieniem całości jest bardzo
sztywna i lekka konstrukcja nadwo -
zia wykonana z wielu różnych ma -
teriałów – w tym kilku wykorzys-
tanych po raz pierwszy w branży

motoryzacyjnej – tworzona w inno -
wacyjnym procesie produkcyjnym.
Acura NSX została opracowana, jako
„supersamochód spełniający po -
trzeby kierowcy”, oferując intuicyj-
ne i błyskawiczne reakcje na jego
polecenia dzięki zaawansowanemu
hybrydowemu układowi napędo -
wemu, a także nowatorskiemu pro -
jektowi nadwozia i podwozia.

Acura NSX nowej generacji zo -

stała zaprojektowana od podstaw
przez globalny zespół inżynierów
Hondy z północnoamerykańskiego
oddziału badawczo-rozwojowego
w Raymond w Ohio. Prace nad tym
modelem trwały blisko trzy lata.

Nadwozie Acury NSX odznacza
się klasycznymi proporcjami z obni -
żoną i poszerzoną sylwetką, nowo -
czesnymi, przyciągającymi wzrok
powierzchniami, agresywnym przed -

nim pasem oraz tylnymi światłami
nawiązującymi wyglądem do lamp
stosowanych w oryginalnym NSX-ie.
Charakterystyczne boczne wloty
powietrza oraz płynnie wyprofilo -
wane słupki C pomagają w prze -
kierowaniu strumienia powietrza
chłodzącego do centralnie zamonto -
wanego silnika, jak również w kie -
runku tylnej części nadwozia, co
poprawia docisk auta do jezdni.

Wnętrze modelu NSX oferuje
doskonałą widoczność do przodu,
prostą i intuicyjną obsługę oraz
wiodącą w klasie ergonomię. Na
uwagę zasługują szczególnie fotele,
które zapewniają doskonałe podpar -
cie i wyjątkowy komfort, a także
ułatwiają wsiadanie i wysiadanie
z auta.

Tablica przyrządów Acury NSX
została wyposażona w dynamiczny
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Informacje i zdjęcia samochodu Honda Acura NSX zostały
udostępnione dzięki uprzejmości Dealera Samochodów i Motocykli
– Honda Plaza za pośrednictwem przedstawiciela Krzysztofa Dobrzyńskiego.

HONDA PLAZA
Autoryzowany Dealer
Samochodów i Motocykli

ul. Malownicza 29a, 02-272 Warszawa
tel.: +48 22 431 0000
email: salon@hondaplaza.pl

wyświetlacz TFT, który prezentuje
grafikę i informacje właściwe dla
wybranego przez kierowcę trybu
pracy systemu Integrated Dynamics
System. W centralnej konsoli znalazł
się przycisk „Power“, przygotowu -
jący do działania sportowy, hybry -
dowy układ napędowy. Przycisk ten
umieszczono w środkowej części
pokrętła nowego systemu Integrated
Dynamics System. Z kolei pod pa -
nelem tablicy wskaźników wykoń -
czonym ręcznie szytą skórą projek-
tanci wyeksponowali nieosłonięty
element ramy, będący częścią struk -
tury podwozia, który przywodzi na
myśl konstrukcję sportowego mo -
tocykla typu naked. Uzupełnieniem
całości jest bardzo cienki, aczkolwiek
wytrzymały słupek A i nisko umiesz -
czona tablica przyrządów, zapewnia -
jąca kierowcy doskonałą widoczność
przez przednią szybę.

Model NSX wykorzystuje silniki
elektryczne umieszczone z przodu
nie tylko w celu poprawy wydajnoś-
ci przyspieszenia i hamowania, ale
również do dynamicznego sterowa -
nia momentem obrotowym. W re -
zultacie samochód rusza ze startu
zatrzymanego przy „zerowym opóź -
nieniu”, a podczas jazdy posłusznie
spełnia wszystkie polecenia prowa -
dzącego. Acura NSX została poddana
wyczerpującym testom na najbar -
dziej wymagających torach wyści -
gowych całego świata, w tym na
słynnym Nurburgringu. 

Podobnie jak oryginalny NSX
(pierwszy na świecie supersamochód
w całości wykonany z aluminium)
nowy model również wykonany
został z innowacyjnych materiałów,
w tym kilku wykorzystanych w bran -
ży motoryzacyjnej po raz pierwszy,
a całość złożona została w nie -
spotykanym wcześniej procesie
produkcyjnym.

Nadwozie Acury NSX wykorzys -
tuje ramę przestrzenną – wewnętrz -
ną ramę wykonaną z aluminium,
stali o bardzo wysokiej wytrzyma -
łości oraz innych zaawansowanych
materiałów. Ponadto, podłoga zos -
tała wykonana z włókna węglowe -
go, dzięki czemu ta bardzo sztywna
struktura – wykorzystująca zaawan -
sowane technologie łączenia – od -
znacza się wysoką odpornością na
skręcanie i zginanie. 

Acura NSX jest wyposażona
w pakiet Advanced Sports Package,
w którym rozmieszczenie kluczo -
wych komponentów układu napędo -

wego – centralnie umieszczonego
silnika, dwóch silników elektrycz -
nych umieszczonych z przodu oraz
akumulatora i jednostki sterującej
systemem Sport Hybrid – zostało
zoptymalizowane w taki sposób, aby
skoncentrować masę auta w naj -
niższym punkcie jego centralnej
części, co miało na celu poprawę
osiągów dynamicznych.

Precyzję prowadzenia potęguje
system napędu na wszystkie koła

Sport Hybrid Super-Handling All
Wheel Drive (Sport Hybrid SH-
AWD), zapewniający błyskawiczne
reakcje na wszystkie polecenia pro -
wadzącego – zarówno te pochodzą -
ce z układu kierowniczego i hamul-
cowego, jak i z przepustnicy – oraz
dbający o zachowanie stabilności
jazdy i pełnej kontroli podczas przy -
spieszania. Z kolei system Agile
Handling Assist (AHA) wykorzystuje
niewielką ilość momentu obroto -

wego hamowania, aby zwiększyć
kierowalność oraz stabilność dyna -
miczną auta.

Integrated Dynamic System zain -
stalowany na pokładzie modelu NSX,
za pomocą pokrętła pozwala wybrać
jeden z czterech trybów: Quiet,
Sport, Sport+ i Track. System dosto -
sowuje pracę silnika spalinowego
i silników elektrycznych, przekładni
i podwozia, jak również dźwięk
jednostki napędowej do wymagań

kierowcy i warunków jazdy. Tryb
Quiet umożliwia jazdę z wykorzy -
staniem wyłącznie napędu elektrycz -
nego z niewielką prędkością i na
krótkich odcinkach. Dynamika pracy
poszczególnych podzespołów wzras -
ta wraz z przełączeniem pokrętła
w tryb Sport, Sport+ i ostatecznie
Track, w którym NSX prezentuje
swój pełny potencjał.

Model NSX został również wypo -
sażony w funkcję „launch” ułatwia -

jącą start, która pozwala ruszyć ze
startu zatrzymanego z wykorzysta -
niem pełnej mocy silnika spalinowe -
go i trzech silników elektrycznych
przy „zerowym opóźnieniu”.

Premiera w Polsce tego modelu
ma nastąpić na początki 2016 r. Cena
wersji europejskiej jeszcze nie jest
znana.

Więcej informacji
znajdziecie Państwo na stronie

www.nsx2016.pl



(I) MARZEC 2015 | MADE IN JAPAN | 15

W weekend 7-8 lutego 2015 r. reprezentacja OYODO miała przyjemność uczestniczyć w wyjątkowym
charytatywnym turnieju piłkarskim dla amatorów – II Memoriale im. Roberta Guziejewskiego
„Łączy Nas Piłka”. Organizatorem imprezy był nasz Dystrybutor z Wrocławia firma CarZone.

W drugiej już edycji turnieju fut -
salowego, w którym udział biorą ama -
torskie drużyny piłkarskie do rozgrywek
przystąpiło 10 zespołów. Wśród tego
grona nie zabrakło naszej reprezentacji,
niestety nie udało nam się wyjść z grupy,
ale za to nasi piłkarze w tym Prezes i Ka -
pitan drużyny w jednym otrzymał wyróż -
nienie dla najlepszego zawodnika meczu.
W ostatecznym rankingu na 8 miejscu
uplasował się Marcin Korkuć nasz re -
prezentant. Prócz rywalizacji fair play
i dobrej zabawy podczas trwania turnieju
prowadzona była loteria fantowa oraz
licytacja pamiątek sportowych, któ-
rych głównym sponsorem była marka
OYODO. Wśród licznych gadżetów zna -
lazły się takie przedmioty jak oryginalne
fir mowe koszulki OYODO, czapeczki,
kub ki, smycze, koszulka KSW z wizerun -
kiem i podpisem Mariusza Pudzianow -
skiego, klubowa koszulka szczypiornis-
ty Marcina Lijewskiego oraz zestaw:
koszulka Everlast z rękawicą bokserską
z oryginal nym autografem Przemysława
Salety. Wszystkie zgromadzone pieniądze
zo stały przekazane przez organizatora
tur nieju na rzecz Rodzinnego Domu
Dziecka nr 5 we Wrocławiu, aby wszyst -
kie dzieci w tym roku mogły wyjechać
na zasłużone wakacje.

Zdjęcia: Własność firmy Car Zone

W ten sam weekend tym razem
z lokalnym Dystrybutorem Moto Facto-
ry partnerowaliśmy przy warszawskim
turnieju piłkarskim pod hasłem „Licen -
cjonowani Taksówkarze razem przeciwko
białaczce”. Event został zorganizowany
na rzecz Fundacji DKMS, która poma-
ga potrzebującym przeszczepu szpiku
kostnego. W czasie trwania rozgrywek
wszyscy zainteresowani tj. zawodnicy,
kibice i ich rodziny przy specjalnie przy -
gotowanym stanowisku mogli zarejestro -
wać się jako potencjalni dawcy. Prócz
zaciętej rywalizacji korporacji taksówkar -
skich, w przerwach między meczami
można było poćwiczyć zumbę, poznać
tajniki samoobrony oraz zobaczyć mist -
rzów freestyle w żonglowaniu piłką.

Autor: K.Sz, Zdjęcia: Własność firmy GeParts

II Memoriał im. Roberta Guziejewskiego „Łączy Nas Piłka”

VI Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej Licencjonowanych
Taksówkarzy „Licencjonowani Taksówkarze razem przeciwko białaczce”
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W dniach 14 – 15 lutego w Rezy -
dencji Alabaster****&SPA w Rzeszo -
wie odbyło się branżowe spotkanie
z dostawcami części samochodowych,
którzy podzielili się swoją wiedzą, jak
i korzyściami związanymi z wdraża-
niem ich produktów. Organizatorem
wy darzenia była jak co roku – firma
„Motores” – hurtownia specjalizują-

ca się w sprzedaży fabrycznych oraz
zamiennych części do samochodów
japońskich i europejskich. 

Wysoki poziom organizacyjny oraz
światowej sławy eksperci przyciągnę-
li ogromną ilość uczestników, wśród
których znaleźli się m.in. prezesi i dy -
rek torzy firm, przedstawiciele, jak
i specjaliści z branży motoryzacyjnej. 

Podczas konferencji zaprezento -
wano prelekcje na temat ciekawostek
światowego rynku, a także przedsta -
wiono najnowsze strategie marketin -
gowe. Duże zainteresowanie wzbudziły
wykłady firmy GeParts, która posia-
da wysokiej jakości produkty OYODO
i JPN. Wszyscy wystawcy zostali bar-
dzo dobrze ocenieni przez uczestników,

podkreślając wysoki poziom meryto -
ryczny spotkania. Zadowoleni byli rów -
nież sponsorzy, których stoiska zacie-
kawiły gości. 

Atrakcji nie zabrakło również dla
Pań. W trakcie spotkania branżowego
odbył się Live Cooking, podczas które -
go miały możliwość podpatrzenia pracy
mistrzów kuchni oraz posmakowania

przygotowanych przez nich wspania -
łych potraw i kolorowych koktajli. 

Wieczorem po uroczystej kolacji
odbył się bal maskowy na którym
uczestnicy wystąpili  w karnawałowych
maskach. Zabawa dla wszystkich
uczestników była połączona z liczny-
mi konkursami, zabawami podczas
których można było wygrać wiele cen-

nych nagród przygotowanych przez
wystawców. Cała impreza zakończyła
się rano i na pewno na długo zosta-
nie w pamięci wszystkich uczestników,
a zdobyte informacje przyniosą wiele
korzyści handlowych jak również na
długo zapisze się w pamięci wywołując
wiele nie zapomnianych wrażeń.

Autor: Michał Szczoczarz, MOTORES
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Bardziej zaawansowane tech -
nologie bezpieczeństwa, wię -
cej zespołów napędowych
do wyboru i nowe, piękne
wnętrze. Dwa nagradzane
wcześniej modele powraca-
ją w nowej odsłonie jako
Mazda6 2015 i Mazda CX-5
2015. Zadebiutowały w mar -
cu na targach samochodo -
wych w Genewie.

• Limuzyna i SUV
Mazdy uzyskały nowe
systemy bezpieczeństwa
i poszerzoną paletę
zespołów napędowych,

• Nowe wnętrze,
zaprojektowane z myślą
o większym komforcie,
jakości materiałów
i przede wszystkim
ergonomii.

MAZDA CX-5
MAZDA6 2015

Wnętrze Mazdy CX-5
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Są to pierwsze Mazdy z nowymi,
adaptacyjnymi reflektorami LED z ukła -
dem AHBC – autonomicznym syste-
mem inteligentnych świateł drogowych
o selektywnym obszarze oświetlania,
z czterema niezależnie regulowanymi
matrycami diod świe cących (LED). Aby
uniknąć oślepiania innych kierowców,
system wyłącza jedynie pakiet LED
świateł drogo wych świecący w kierunku
pojazdu nadjeżdżającego z naprzeciwka
lub jadącego w tym samym kierunku.
Pozostałe matryce diod są włączone,
zapewniając lepszą widoczność w nocy.
System adaptacyjnych re flektorów LED,
charakteryzujący się również poszerzo -
nym zakresem świecenia świateł mija-
nia, łączy zatem w sobie funkcjonalności
dwóch znanych dotychczas syste mów
Mazdy: adaptacyjnego doświe tlania
zakrętów (AFS) oraz automatycznego
przełączania świateł drogowych na
mijania (HBC).

Mazda6 2015 i Mazda CX-5 2015
są także wyposażone w kilka innych
nowych systemów bezpieczeństwa.
System monitorowania martwej strefy
(BSM) rozszerza zakres istnie jącego
systemu monitorowania tyłu pojazdu
(RVM), a także posiada układ moni -
torowania ruchu po przecznego przy
cofaniu (RCTA), który podczas cofania

ostrzega kie rowcę o nadjeżdżających
pojazdach. System wspomagający utrzy -
manie pojazdu w pasie ruchu (LAS) za -
pew nia (między innymi) wspomaga-
nie skrętu kierownicy, co pozwala zapo -
biegać nieumyślnym zmianom pasa
ruchu i w ten sposób uzupełnia sys tem
ostrzegania przed niezamierzo ną jego
zmianą (LDWS). Po raz pierwszy w sa -
mochodach Mazdy zastosowano system
wykrywający znużenie kierowcy (Driver
Alert), który monitoruje zachowanie
kierowcy i zaleca przerwę w razie wy -
krycia zmęczenia. Z kolei system wspo -
magający hamowanie i zapo biegający
kolizjom przy małej pręd kości (SCBS)
otrzymał dodatkową funkcjonalność
działania również na biegu wstecznym.
CX-5 został rów nież wyposażony w inte -
ligentne wspomaganie hamowania (SBS)
i adaptacyjny układ utrzymywania stałej
prędkości (MRCC). Oba te systemy zade -
biutowały wcześniej w Europie w mo -
delu Mazda6. 

Jeśli chodzi o zespoły napędowe,
Mazda6 2015 jest dostępna z czys tym
silnikiem Diesla SKYACTIV-D 2.2 z nowej
generacji napędem Mazdy na wszyst-
kie koła (AWD). System, który jest już
stosowany w CX-5, charakteryzuje się
pierwszym na świecie układem ostrze -
gania o wy krytym poślizgu kół przed -

nich. Dodatkowo zastosowano w nim
specjalnie opracowany olej o niskiej lep -
kości w celu dalszego obniżenia pozio-
mu spalania. Z kolei CX-5 2015 będzie po
raz pierwszy oferowany w Europie z sil -
nikiem benzynowym SKYACTIV-G o po -
jemności 2,5 l z systemem i-ELOOP
(system odzys ki wania energii w trakcie
hamo wania) opracowanym przez Mazdę
i opcją wyboru trybu pracy Sport dla
prze kładni automatycznej.

Nadzwyczaj ergonomiczna kabina
wprowadzona w nowym modelu
Mazda3, stanowiła inspirację dla wnętrza
wspomnianych dwóch mo deli, włącznie
z nowej generacji ergonomicznym sys -
temem sterowa nia (HMI). Oba modele

posiadają system MZD Connect do pod -
łączenia smartfonu, a także 7-calowy
ekran dotykowy oraz dodatkowe funk-
cje informacyjno-rozrywkowe, a Mazda6
2015 ma także wyświe tlacz przezierny
Head-up. W mode lach Mazda6 2015
i Mazda CX-5 2015 producent po raz
pierwszy za stąpił dźwignię hamulca
ręcznego elektrycznym przyciskiem,
doskonale dopasowanym do jakości
i charak teru materiałów w całej kabinie,
uzyskując przejrzystą konsolę środ ko-
wą. Poza tym, ulepszone zawie szenie
i zaawansowana izolacja akustycz-
na poprawiają komfort ja zdy dzięki
znacznie mniejszemu poziomowi hała-
su w kabinie.

Źródło: Informacja prasowa Mazda Motor Poland www.mazda-press.pl 

Wnętrze Mazdy6
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Pierwsza Gala KSW 30: Genesis w 2015 r.

Przedostania Gala, a zarazem kończąca spek -
takularnie stary 2014 rok była największym
wydarzeniem w historii polskiego MMA
pod względem frekwencji. W Mikołajkowy
wieczór 6 grudnia Karków Arena zgroma -
dziła ponad 16 tysięcy fanów mieszanych
sztuk walki.

Podczas Gali KSW 29 stoczono 7 głównych
pojedynków w tym dwie walki wieczoru. Jedną
z nich była długo wyczekiwana konfrontacja
Mariusza Pudzianowskiego z kończącym
karierę sportową Pawłem Nastulą. Było to
bardzo wyrównane starcie dwóch dobrych tech -
nicznie i mocnych wojowników. Po dwóch rundach
sędziowie orzekli remis i ostatecznie w rundzie
dogrywkowej swoją wyższość pokazał „Pudzian”.
Nastuli nie udało się zakończyć kariery zwycię -
stwem, ale kibice i tak z owacjami na stojąco po -
dziękowali i z szacunkiem pożegnali zawodnika.
Nad techniką i kondycją Mariusza Pudzianow -
skiego czuwał ambasador i trener OYODO –
Robert Złotkowski, który podczas tej Gali miał
pod swoimi skrzydłami drugiego równie dobrze
rokującego fightera – Piotra Strusa. I tym razem
walka okazała się bardzo wyrównana, starcie
pomiędzy Piotrem, a Jay’em Silvą zakończyło się
remisem w trzeciej rundzie.

W sobotę 21 lutego 2015 r. odbyła
się kolejna Gala KSW 30: Genesis, pod -
czas której w barwach OYODO wystą -
piło dwóch młodych fighterów. Zawod-
ników z warszawskiego klubu Ankos
zapasy Jakuba Kowalewicza i An -
zora Azhiev przed walką w Poznaniu
przygotowywał trener Robert Złotkow -
ski. Pierwsze stracie z podopiecznych
OYODO stoczył Kuba, który zasłużenie
zwyciężył z Łukaszem Rajewskim dos -
konale walczącym w stójce. Nasz zawod -
nik obalił go i zastosował błyskawiczne
duszenie zza pleców, dzięki czemu walka

zakończyła się już w 3:05 pierwszej
rundy. W kolejnej konfrontacji wystąpił
Anzor Azhiev, który niestety musiał uz -
nać wyższość swojego rywala Klebera
Koike Erbsta. Pojedynek trwał dokładnie
3 minuty i 16 sekund. Przegrana walka
zmotywowała Anzora do wygranych
w kolejnych pojedynkach, za co trzy -
mamy kciuki.

Wyniki walk Gali KSW 30: Genesis:

• kat. 80 kg: Borys Mańkowski
vs Mohsen Bahari - decyzja

• kat. 77 kg: Aslambek Saidov
vs Rafał Moks - decyzja

• kat. 52 kg: Karolina Kowalkiewicz
vs Kalindra Faria - decyzja

• kat. 70 kg: Mateusz Gamrot
vs Rodrigo Cavalheiro - 3 r, TKO

• kat. 66 kg: Anzor Azhiev
vs Kleber Koike - 1 r, poddanie

• kat. 120 kg: Michał Włodarek
vs Szymon Bajor - decyzja

• kat. 70 kg: Jakub Kowalewicz
vs Łukasz Rajewski - 1 r, poddanie

• kat. 70 kg: Kamil Gniadek
vs Mateusz Zawadzki - remis

Wyniki konfrontacji podczas Gali KSW 29:

Walka wieczoru:
• kat. 84 kg: Mamed Khalidov pok.

Bretta Coopera przez jednogłośną decyzję
sędziów (30-28, 2x 29-28)

• kat. 125 kg: Mariusz Pudzianowski pok.
Pawła Nastulę przez jednogłośną decyzję
sędziów (runda dodatkowa)

• kat. 77 kg: Borys Mańkowski pok.
Davida Zawadę przez poddanie
(trójkąt rękami), 1 runda

• kat. 84 kg: Piotr Strus zremisował
z Jay’em Silvą (większościowy remis)

• kat. 93 kg: Goran Reljic pok.
Tomasza Narkuna przez większościową
decyzję (29-27, 29-28, 28-28)

• kat. 70 kg: Mateusz Gamrot pok.
Łukasza Chlewickiego przez jednogłośną
decyzję sędziów (2x 30-27, 30-28)

• kat. 66 kg: Artur Sowiński pok.
Vaso Bakocevica przez niejednogłośną
decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29)

Karta wstępna:
• kat. 93 kg: Karol Celiński pok.

Tomasza Kondraciuka przez TKO
(poddanie przez narożnik), 3 runda 

• kat. 77 kg: Robert Radomski pok.                                          
   Mateusza Piskorza przez jednogłośną decyzję
sędziów (3x 29-28)

Autor: K.Sz.,  Źródło: konfrontacja.com, eskarock.pl,  Zdjęcia: kswfoto.com

Gala KSW 29: Reload kończąca 2014 r.
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CIŚNIENIE W NORMIE
Z TPMS

Czujniki te stosowane są od wielu
lat, jednak nie były one obowiąz -
kowe. Z dniem 1 listopada 2014 r.
weszła w życie ustawa, która wy -
musza na producentach samocho -
dów wyposażenie ich w system
monitorowania ciśnienia. Wprowa -
dzony on został zgodnie z Rozpo -
rządzeniem Komisji UE dla wszyst-
kich nowo homologowanych aut
od 1 listopada 2012 r. i wszystkich
nowo produkowanych od 1 listopa -
da 2014 r.

Dla kierowców oznacza to wzrost
kosztu zakupu samochodu oraz
kosztów eksploatacji pojazdu.
Wymiana opon w samochodzie wy -
posażonym w system TPMS wyma-
ga bowiem dodatkowych czynności
i w efekcie jest droższa niż wymiana
opon w samochodzie bez tego typu
urządzeń.

TPMS to zintegrowany sys -
tem monitorowania ciśnienia
w oponach. Istnieją dwa typy
systemu – bezpośredni i pośredni.

Bezpośredni podaje dane o ci -
śnieniu w każdym z kół w czasie
rzeczywistym. Rozwiązanie to jest
fabrycznie montowane w samo -
chodach takich marek jak Mercedes,
BMW, Lexus, Jaguar. Czujniki te
w zależności od modelu mogą
znajdować się bezpośrednio przy
wentylu lub być przymocowane do
obręczy. Pomiary przekazywane są
za pomocą fal radiowych i wyświe -
tlane na tablicy rozdzielczej auta lub
na ekranie komputera pokładowego.

Drugi typ systemu to TPMS
pośredni, występuje w większości
aut klasy średniej i niższej. Ten typ
jest tańszy w realizacji od systemu
bezpośredniego, dlatego że wyko -
rzystuje do swojej pracy czujniki
prędkości kół wykorzystywane
w systemach ABS i ESC. System
pośredni oblicza poziom ciśnienia
opon na podstawie liczby obrotów
lub wibracji kół.

Obecność czujnika ciśnienia wy -
maga wyjątkowego traktowania.
Szczególnie w przy padku bezpo -
średnich czujników ciśnienia wska -
zane jest, aby po każdym odkręce-
niu urządzenia wymienić komplet
jego uszczelek i specjalny zawór.
Zaniedbania w tej czynności mogą
skutkować koniecz nością wymiany
całego urządzenia. Ponadto wy -
magane jest, by wy miany dokonał
warsztat, na którym spoczywa obo -
wiązek zresetowania wszystkich
czujników kół pojazdu po każdej
zmianie opon i felg. Tylko w ten
sposób system na nowo roz pozna
ciśnienie w oponach.

Powody wprowadzenia sys -
temu monitorowania powietrza
w ogumieniu:

• opony z niskim ciśnieniem
mogą spowodować wzrost
zużycia pali wa nawet o 4%,

• opony z niskim ciśnieniem
mogą skrócić okres żywotności
opon o 45%,

• opony mogą tracić od 3%
do 6% ciśnienia miesięcznie,
a kierowca nie potrafi
tego zauważyć,

• opony z niskim ciśnieniem
są istotnym czynnikiem
powodującym wypadki
drogowe.

Wprowadzenie nowych przepi -
sów jest przede wszystkim wyz -
waniem dla warsztatów, które aby
być odpowiednio przygotowane
do obsługi Klientów z TPMS muszą
przygotować personel, wyposażyć
warsztat w odpowiednie czujniki
oraz narzędzia do diagnostyki i pro -
gramowania.

Źródło: mojafirma.infor.pl, motodiagnostyka
Autor: M.J, K.Sz

TPMS
(Tire Pressure
Monitoring System)
to system monitorujący
ciśnienie powietrza
w oponach.
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NAJCZĘSTSZE USTERKI
ZAWORY EGR
CZUJNIKI EGT

System sterowania silnikiem
(EMS) jest elektronicznie sterowa -
nym układem, który używa modułu
sterującego (Electronic Control Unit,
ECU) w celu optymalizacji działania
silnika przez cały czas.

Różne rodzaje czujników w ukła -
dzie sterowania silnikiem wykrywają
stan działania silnika i przekazują te
informacje do modułu ECU silnika,
który z kolei steruje różnymi typami
siłowników elektrycznych, by silnik
działał z optymalnymi parametra-
mi. W poniższym artykule eksperci
DENSO omówili rolę, jaką pełnią za -
wory EGR i czujniki EGT w systemie
sterowania silnikiem oraz opisali
najczęstsze usterki tych części.

Zawory układu
recyrkulacji spalin (EGR)

Czystsze spaliny emitowane przez
pojazd są w znacznym stopniu efek -
tem skutecznej pracy zaworu ukła-
du recyrkulacji gazów spalinowych
(EGR). Rolą zaworu EGR jest mie -
szanie spalin z powietrzem dolo -
towym, zależnie do warunków jazdy,
co pozwala zredukować stęże-
nie tlenu w powietrzu dolotowym
i zmniejszyć prędkość spalania.
W wyniku zmniejszonej zawartości
tlenu podczas dolotu powietrza,
temperatura spalania zmniejsza się
i produkowanych jest mniej szkodli -
wych tlenków azotu (NOx).

• Między kolektorem dolotowym
i wydechowym znajduje się mały
kanał, w którym umieszczony jest
zawór układu recyrkulacji spalin
(EGR), dostosowujący ilość gazów
wydechowych kierowanych z po -
wrotem do kolektora dolotowego

• Gdy silnik pracuje na biegu jało -
wym, następuje zamknięcie zawo -
ru EGR i brak przepływu EGR do
kolektora dolotowego. Zawór EGR
pozostaje zamknięty, dopóki silnik
jest nierozgrzany i nieobciążony.
Gdy obciążenie silnika i tempera -
tura spalania zaczynają wzrastać,
zawór EGR otwiera się, a spaliny
w odpowiedniej ilości dostają się
do kolektora dolotowego

• Dzięki postępowi w technologii
sterowania zaworem EGR za kata -
lizatorem uzyskuje się czystsze
spaliny, nawet podczas spalania
ubogiej mieszanki

Możliwe usterki i ich objawy

Elektronicznie sterowane zawory
EGR są stosowane w silnikach z ukła -
dem EFI (ang. Electronic Fuel Injec -
tion, elektroniczny wtrysk paliwa)
i w przypadku usterki powodują
zapalenie się kontrolki informującej
o uszkodzeniu w układzie sterowa -
nia silnika. Najczęstszą przyczyną
awarii zaworu EGR jest zatkanie
spowodowane przez nagar, w wy -
niku czego zawór blokuje się lub
otwiera i zamyka nieprawidłowo.

Wadliwy zawór EGR może wpły -
nąć na skrócenie czasu eksploata-

cji silnika, zwiększyć emisję szkodli -
wych spalin i spowodować problemy
podczas jazdy, takie jak:

• Niestabilne obroty biegu jałowego
• Trudności z rozruchem
• Szarpanie
• Niski komfort jazdy (nierówno -

mierna praca silnika podczas
przyspieszania lub nienormalne
stukanie) 

• Zwiększona emisja NOx (może
również wystąpić zwiększona emi -
sja węglowodorów (HC) w spa -
linach)

Mogą pojawić się także inne
przyczyny nieprawidłowego dzia -
łania elektronicznie sterowanych
zaworów EGR. Jedną z przyczyn
może być uszkodzony czujnik tem -
peratury powietrza dolotowego
w czujniku MAF. Dzieje się tak, po -
nieważ jest to jeden z czujników
umożliwiających modułowi ECU
ustalenie prawidłowej wielkości re -
cyrkulowanych spalin i regulację
zaworu EGR dla precyzyjnego stero -
wania. Dlatego też, aby uzyskać pra -
widłową diagnozę, należy zawsze
sprawdzić kody usterek DTC dla za -
woru EGR i zapoznać się z proce -
durami testowania w instrukcji pro-
ducenta samochodu.

Czyszczenie zaworu EGR z nagaru
może być traktowane jako tymcza -
sowe rozwiązanie i nie jest zalecane.
Całkowite usunięcie zanieczysz -
czenia jest praktycznie niemożliwe
i potencjalnie umożliwia przedosta -
nie się szkodliwych zanieczyszczeń
stałych do silnika. Dobrym rozwiąza -
niem jest więc wymiana zaworu EGR
na nowy, który jest skalibrowany
w taki sam sposób, jak oryginalny.

Czujniki temperatury
odprowadzanych spalin (EGT)

Czujnik temperatury odprowa -
dzanych spalin (EGT) – który znajduje
się przed katalizatorem utleniającym
(DOC) i/lub przed filtrem cząstek
stałych (DPF) – wykrywa tempera -
turę odprowadzanych spalin i prze -
syła tę informację w postaci sygnału
do modułu sterującego silnika (ECU),
w celu sterowania pracą silnika i sku -
tecznego zmniejszania emisji.

Ze względu na udoskonalone wy -
krywanie temperatury przez czuj nik
EGT, wielkość wtrysku paliwa ko -
niecznego do spalenia cząstek oraz
ilość cząstek stałych w filtrze DPF
jest dokładnie oszacowana – dzięki
czemu skuteczniej przebiega proces
„wypalania” filtra DPF. W rezulta-
cie emitowane są czystsze spaliny,
zmniejsza się również zużycie pali-
wa wykorzystywanego w procesie
„regeneracji” filtra DPF. Co więcej,
kontrolowana jest także tempe -
ratura katalizatora, dzięki cze mu
nie ulega on przegrzaniu i nad -
miernemu zużyciu.

Możliwe usterki i ich objawy:

• Silne wibracje mogą przerwać po -
łączenie przewodów wewnętrz -
nych

• Zbyt wysoka temperatura (powy -
żej 900°C) może spowodować na -
głe zmiany oporności elementu
termistora

• Silne wygięcie przewodów (prze -
gięcie na odległości mniejszej
niż 20 mm) może spowodować
ich pęknięcie

Do podstawowych objawów
należy zwiększone zużycie paliwa:
wypalanie filtra cząstek DPF może
trwać dłużej, co skutkuje większym
zużyciem paliwa do celów innych niż
napęd. Regeneracja filtra DPF może
także następować w krótszych od -
stępach czasu niż normalnie, powo -
dując niedogodności podczas jazdy.

Problem z czujnikiem EGT może
spowodować zapalenie się kontrolki
informującej o uszkodzeniu silnika.
Kod diagnostyczny usterki jest prze -
chowywany w ECU silnika i może
być sprawdzony skanerem diagno -
stycznym. Jeśli przyczyną awarii jest
uszkodzony czujnik EGT, należy go
wymienić.

Więcej informacji na temat częś-
ci DENSO do systemów sterowania
silnikiem (EMS) można znaleźć na
stronie www.denso-am.pl.
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ZAPOMNIANE
AUTA Sportowy Model Matra Bagheera

projektu Greka Antonisa Volanisa został
stworzony przez francuskich inżynierów
we współpracy z koncernem Simca.

Model Matra Simca Bagheera został
zaprezentowany na konfe rencji prasowej 14
kwietnia 1973 r. w Castle Talloires nad brze -
giem jeziora Annecy we Francji. W czerw cu
1973 r. wszyscy z 520 dealerów Simca zostali
zaproszeni na testy modelu na torze Le
Mans podczas ceremonii otwarcia słynnego
24 godzinnego wyścigu.

Bagheera to pierwszy samochód w świe -
cie, który miał jedynie trzy przednie fotele

i pozostaje jedynym trzyosobowym sporto -
wym samo chodem na świecie. Jego koncepcja
i metoda montażu, były de cydujące dla suk -
cesu modelu Bagheera Matra. Karoseria była
wykonana z tworzyw sztucznych na stalowej
konstrukcji. Silnik zamontowany był z tyłu,
a do stęp do niego możliwy był przez tylną
klapę bagażnika. Model posia dał napęd na
przednią oś. Na począt ku produkcji model
dostępny był z silnikiem 1300 ccm.

Model przewyższał Alfę Romeo GT 1300,
pod względem prędkości maksymalnej i przys -
pieszenia mimo mniejszej mocy.

W ciągu siedmiu lat produkcji modelu
zostały wyprodukowane liczne wersje spe -
cjalne. W okresie 1973 r. – 1980 r. wyprodu -
kowano jedynie 47 796 sztuk modelu.

Źródło: www.matrabagheera.com   
Autor: M.J.  
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