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Świat motoryzacji jest obecnie
w jednym z najciekawszych
punktów w swojej historii. Samochody spalinowe w ciągu ostatniej dekady poczyniły ogromny
skok – są szybsze, bezpieczniejsze, oszczędniejsze, bardziej
ekologiczne i jeszcze bardziej
komfortowe. Mamy modele
dopuszczone do poruszania się
po ulicach, jak każde inne „normalne” auto, pozwalające przyspieszyć do prawie 500 km/h (ta
granica być może zostanie pokonana w tym roku). Po drugiej
stronie barykady pojawiły się natomiast samochody napędzane silnikami elektrycznymi, obiecujące cichszą, bardziej niezawodną pracę
oraz pozostawienie mniejszego odcisku na naszej planecie. Jednocześnie czynnie obserwujemy, jak świat tradycyjnej motoryzacji scala się
ze światem komputerowym, w którym samochody wyposażone są
w zintegrowane systemy sterujące wszystkim na ich pokładzie – od
mechaniki po multimedia. Trwa zmiana procesów technologicznych
i przez jeszcze dłuższy czas oba pozostaną z nami, ale mnie fascynuje
obserwowanie, jak się wzajemnie przenikają i uzupełniają. Najbliższe
lata powinny oferować jeszcze więcej atrakcji w tym zakresie.
To specjalne wydanie ma 356 stron, aby uhonorować moje największe
motoryzacyjne marzenie – Porsche 356 Speedster.
Szerokiej drogi!						
PARTNERZY WYDANIA:
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100 lat Mazdy
Jakby ktoś się mnie zapytał, kogo mi szkoda w związku z pandemią, to
niewątpliwie wymieniłbym Mazdę, która obchodzi właśnie swoje 100.
urodziny i nie ma możliwości świętowania ich z pełną pompą, na co ze
wszech miar zasługuje. Z drugiej strony osobiście nie mogę narzekać,
bo jako jeden z kilkunastu dziennikarzy z Polski zostałem zaproszony
na skromne, kameralne spotkanie urodzinowe do jedynego w Europie
muzeum Mazdy w niemieckim Augsburgu.
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Spotkanie urodzinowe miało jeden
haczyk. Ale o tym za chwilę.
Mazda jest wyjątkowym producentem.
Od samego początku podąża pod prąd.
Jest oryginalna i niepowtarzalna. Rozwiązań, które wprowadzała, próżno szukać
u innych producentów. To ją wyróżnia.
I pokazuje, że jako jeden z niewielu producentów na światowym rynku zachowała swoją niepowtarzalność i pasję.
Czy wiecie, jakie byłby początki Mazdy?
Mazda zaczynała jako producent… korka.
Toyo Cork Kogyo powstało w Hiroszimie
w 1920 roku. Od korka przeszli do obrabiarek, a potem do samochodów. Nawiązania właśnie do tego korka znajdziemy
w najnowszej, urodzinowej, elektrycznej
Mazdzie MX-30, którą niebawem będę
opisywał w iMagazine, bo miałem już
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przyjemność nią jeździć. Ale nie o niej
chciałem teraz opowiadać.
Historia z korkiem i rozwojem firmy
pokazuje, że Mazda jest, w odróżnieniu
do wielu innych firm, bardzo elastyczna
i szybko dostosowuje się do sytuacji,
nie bojąc się wyzwań i wchodzenia na
trudny i nieznany sobie teren. To Mazda
wprowadziła do masowej produkcji
absolutnie oryginalne silniki, napędzane
tłokiem obrotowym, zwane silnikami
Vankla, z którymi w 1991 wygrała nawet
Le Mans. To Mazda pierwsza wprowadziła
do seryjnej produkcji samochody bez
słupka B z otwieranymi przeciwstawnie
drzwiami, obecnie zwanymi „freestyle”.
To Mazda nadal nie stosuje sprężarek
w swoich silnikach. Wreszcie to Mazda
niedawno wprowadziła do produkcji
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silnik benzynowy, pracujący jak silnik diesla, o czym piszę w tym numerze na stronie 168.
Wszystko to, całą historię Mazdy możemy w Europie obejrzeć
w muzeum, które znajduje się w Augsburgu. Co ciekawe, muzeum jest
prywatne. Zostało otwarte 2 lata temu przez Waltera Freya jako ukoronowanie jego pasji i ponad 60-letniej pracy. Walter Frey jest dealerem Mazdy, który od lat 60. również je kolekcjonuje. Podczas kolacji
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urodzinowej rozmawiałem z Walterem i powiedział mi, że przez lata
udało mu się zebrać i odremontować ponad 120 najróżniejszych modeli
Mazdy, do tego ma 80 klasyków „na części” do tych wyremontowanych
oraz ponad 100 sztuk modeli innych producentów. Szok! Z drugiej strony
szkoda takiej kolekcji nie pokazywać, dlatego kilka lat temu kupił wspólnie z Mazdą starą zajezdnię tramwajową. Wyremontował ją, tworząc
nowoczesne muzeum i wstawił do niego swoje eksponaty. Uwierzcie mi,
znajdziecie w nim wszystkie najważniejsze modele Mazdy na przestrzeni
tych 100 lat. Coś niesamowitego. Właśnie w muzeum, na środku hali,
odbyła się urodzinowa kolacja połączona z historyczną prezentacją.
Na początku wspomniałem o haczyku. Otóż atrakcją spotkania urodzinowego miały być jazdy samochodami. Zaczęło się od lotniska – po wyjściu
z samolotu każdy z uczestników mógł wybrać sobie samochód, jakim
dojedzie do Augsburga. Można było wybrać praktycznie dowolny z obecnej puli. Ja wybrałem MX-5 RF. Jednak wisienką na torcie tych urodzin
były jazdy… klasycznymi modelami. Augsburskie muzeum udostępniło
kilka niesamowitych unikatów na przejażdżki dla dziennikarzy! Tego nikt
się nie spodziewał! Jeździłem już przeróżnymi samochodami, ale Mazdą
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Cosmo Sport 110S z 1971 roku nigdy, i zapewne nigdy się więcej nie przejadę, bo w Europie jest tylko 6 egzemplarzy u kolekcjonerów. Poza przepięknym Cosmo jeździłem cabrio RX-7 z 1992 roku, 929 z 1974 roku, czy
323 z końca lat 70. Powiem Wam, że to coś niesamowitego, móc cofnąć się
w czasie i przejechać po pięknych, spokojnych i malowniczych drogach
Bawarii takimi samochodami. Sposób prowadzenia, dźwięk czy nawet
zapach budziły emocje i nostalgię. Przypominały dzieciństwo. Magia.
Wracając na koniec do muzeum, każdy może je odwiedzić wirtualnie,
serdecznie polecam "spacer 360°".
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Porsche Track Experience
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

– co to jest i dlaczego warto się doszkalać w zakresie
umiejętności prowadzenia samochodów?
Miałem przyjemność kolejny raz uczestniczyć w Porsche Track Experience
– wyjątkowym wydarzeniu, które nie tylko przybliża nam gamę modeli
Porsche, ale również uczy nas opanowania samochodu w warunkach
ekstremalnych. To rodzaj eventu, w którym powinien brać udział
każdy kierowca chociaż raz w życiu i polecam potraktowanie tego jako
wakacyjnego wyjazdu prawie-all-inclusive, który zdecydowanie zwiększy
Wasze umiejętności prowadzenia pojazdów, podczas którego wyżyjecie
się fizycznie i z którego wyjedziecie ogromnie usatysfakcjonowani.
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Nie musicie nawet być fanami motoryzacji czy motosportu – tutaj chodzi
też o to, abyście potrafili odpowiednio zachować się na publicznej drodze
w sytuacji podbramkowej. Kiedyś w felietonie wspomniałem o wydarzeniu, w którym inny samochód wyjechał mi na czołówkę na jednojezdniowej, dwupasmowej drodze na terenie niezabudowanym. Tak, jechałem
za szybko. Nie, nie spodziewałem się tego. Zareagowałem instynktownie,
ominąłem „przeszkodę” zupełnie nieświadomie, wpadłem w poślizg, a mój
mózg załączył się dopiero po paru sekundach. Wtedy zrozumiałem, że jadę
slajdem przy prędkości trzycyfrowej, pedał gazu mam wciśnięty w podłogę, a kierownicą wykonuję kontrę. Gdyby nie te dwie ostatnie rzeczy, to
zawinąłbym się prawdopodobnie na drzewie lub wpadł do rowu, bo nie
opanowałbym slide’u, ale byłem po dwóch pięciodniowych kursach, które
nauczyły mnie, jak zachowuje się samochód w poślizgu, jak go w nim kontrolować i jak go z niego wyprowadzić. Te dwa kursy być może uratowały
mi wtedy życie.

Porsche Experience
Porsche Experience to wydarzenie dostępne w kilku wariantach, gdzie
kolejne poziomy wymagają uczestnictwa w poprzednich.
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Porsche On Track
Podstawowy kurs – Porsche on Track – trwa
jeden dzień (dojazd na wieczór poprzedniego
dnia) na torze Silesia Ring i zawiera jazdy
każdym modelem z gamy Porsche, w tym
nowymi Taycamami. Przeznaczone jest głównie dla przyszłych klientów firmy, którzy chcą
doświadczyć tego, co ta marka i jej produkty
oferują. Grupy są 12-osobowe, a jazdy odbywają się na 2,9 km pętli (bez tylnej prostej).
W ramach tego programu realizowane są
następujące moduły:
• Slalom – ćwiczenia na 718 Boxsterze, w trakcie których mierzony jest czas za pomocą
fotokomórek. Obok kierowcy znajduje się
instruktor, który uczy go odpowiedniej
techniki przejazdu. Najszybsi kierowcy trafiają na Wall of Fame, która znajduje się
w głównej hali.
• Launch control – ten moduł uczy wykorzystania w pełni trybu najszybszego przyspieszenia ze startu zatrzymanego. Do tego celu
wykorzystywana jest 911 Turbo S.
• SUV Experience – w tym segmencie
nauczane jest prawidłowe wykorzystanie
wszystkich systemów wspomagających kierowcę w modelach Macan i Cayenne. Jest
też próba sprawnościowa na specjalnym
off-roadowym torze, ćwiczenia z bezpiecznej jazdy oraz poznanie maksymalnego
wychylenia aut, stromych podjazdów
i zjazdów, oraz jak tę wiedzę wykorzystać
w codziennej jeździe.
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• Jazdy Porsche Taycan oraz warsztaty z elektromobilności – ten segment
przybliży uczestnikom temat samochodów elektrycznych, jazdy nimi
oraz ich prawidłową eksploatację w codziennych warunkach, a zwieńczony zostanie jazdą po torze.
• Jazdy po torze – Porsche zapewnia, że pokonacie przynajmniej 12 okrążeń po pętli toru Silesia Ring za kierownicą Panamery, Macana, Cayenne
Turbo, Taycana oraz różnych modeli 911-tek i 718-ek. Jazdy odbywają się za
instruktorem, który dodatkowo instruuje, jak prawidłowo patrzeć na tor
podczas jazdy i jak zachować prawidłową linię wyścigową. Zapewniam
Was, że będziecie mieli problem, żeby nadążyć za instruktorami.
• Taxi rides – na koniec to instruktorzy przewiozą Was po torze, pokażą, co
te auta potrafią, a Wy wtedy zrozumiecie, jak dużo wiedzy Wam jeszcze
zostało do przyswojenia.
Porsche On Track odbędzie się w maju i wrześniu 2021. Koszt dla uczestnika
wynosi 5 300 zł brutto, a koszt dla osoby towarzyszącej (nieuczestniczącej
w jazdach) to 1 230 zł brutto.

Porsche Track Experience: Precision
Precision to również jednodniowy kurs, podobny do Porsche On Track,
ale skupiający się przede wszystkim na rozwinięciu umiejętności jazdy na
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torze. Na tym wydarzeniu wykorzystywana jest 3,2 km pętla (bez połowy
tylnej prostej), a każda grupa składa się z 8 uczestników. Porsche zaprasza osoby, które już miały doświadczenia w tego typu wydarzeniach, np.
w Porsche World Roadshow lub Porsche On Track. Wraz ze wzrostem
poziomu trudności wzrasta też prędkość jazdy po torze, a instruktorzy
kładą nacisk na umiejętności praktyczne, na techniki jazdy, które będziecie mogli wykorzystać w codziennej jeździe oraz podczas Track Days na
innych torach. To wydarzenie również zawiera jazdy Taycanem.
Precision odbędzie się w maju i wrześniu 2021. Koszt wynosi 8 000 zł
brutto za osobę.

Porsche Track Experience: Performance
Dla osób, które ukończyły program Precision, przewiduje się ciąg dalszy
szkolenia, nazwanego Performance. Grupy w tej wersji kurczą się do 10 osób
i mają do swojej dyspozycji 2 instruktorów (5 osób na instruktora), otwarta
zostaje pełna 3,6 km pętla toru Silesia Ring z pełną długą prostą, na której
będziecie jechali tak szybko, że nie będziecie mieli czasu spojrzeć na prędkościomierz, a samo wydarzenie wydłużono do dwóch pełnych dni.
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Ważne jest, że grupy osób dzielone są pod względem doświadczenia oraz
tempa ich jazdy, więc nie powinniście mieć sytuacji, w której ktoś będzie
wyraźnie odstawał od Was. Wydarzenie rozpoczyna się kolacją dnia „zerowego”, podczas której jest czas na to, aby poznać się z innymi uczestnikami, a potem dobrze wyspać przed śniadaniem (od 6:30), ponieważ
agenda przewiduje dojechanie na tor na 8:20 dnia pierwszego (dojazd zajmuje ok. godziny). Jazdy z kolei trwają od 9:00 do 17:45, z przerwą na krótki
lunch, a na koniec dnia wracamy do hotelu na kolację, która rozpoczyna
się od 19:30. Trzeci dzień jest analogiczny, z tym że jazdy kończymy o 16:15,
aby znaleźć chwilę na ceremonię zakończenia i pożegnanie.
Nowością w tym evencie jest tzw. shadow driving, gdzie zamiast jazdy za
instruktorem w kolumnie jedziemy przed nim, a on szczegółowo wyłapuje
wszystkie nasze błędy oraz tłumaczy co robić, aby ich nie powtórzyć.
Podczas programu Performance spędzamy więcej czasu na torze, a mniej
na driftowaniu po ósemce i kole, ale nadal zachowano indywidualną rywalizację, zawierającą slalom z driftem oraz drużynową sztafetę po wspomnianej mokrej nawierzchni ósemki. Czas spędzicie przede wszystkim za
kierownicami 911-tek (S, 4S, Turbo S) oraz 718-ek (GTS, GT4, Spyder).
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Uczestnik Performance przede wszystkim nauczy się różnych linii wyścigowych na torze oraz dowie się, kiedy je stosować oraz pozna techniki hamowania sportowego, w tym tzw. trail braking. Dodatkowo pozna podstawy
driftowania autem oraz technikę pokonywania slalomu. W ramach tego
programu, realizowane są następujące moduły:
• Slalom (dzień 1.) – składa się z testów oraz rywalizacji za kierownicą 718
Boxster (czas mierzony za pomocą fotokomórek).
• Zmiana pasa (dzień 1.) – ten moduł uczy zachowania auta z włączonym
i wyłączonym PSM (ESP) na płycie poślizgowej, co uczy panowania nad
podsterownością i nadsterownością.
• Cornering (dzień 1.) – te ćwiczenia prowadzone są na zakręcie T1 toru
Silesia Ring, za kierownicą 911-tek (w tym Turbo S). Nauczane są linie
wyścigowe, porównywany jest klasyczny tor jazdy z linią V oraz tłumaczona jest ich istota w wyścigach.
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• Drifting (dzień 1.) – te ćwiczenia wykonywane są w Porsche 911 lub 718,
zależnie od warunków pogodowych i uczą podstaw utrzymywania nadsterowności podczas pokonywania zakrętów.
• Sekcja zakrętów nr 1 (dzień 1.) – nauka pierwszego sektora toru, czyli
zakrętów od T1 do T6, na pokładzie Porsche 911. Tempo jazdy jest stopniowo zwiększane, ze średniego do wysokiego.
• Sekcja zakrętów nr 2 (dzień 1.) – nauka trzeciego sektora toru, czyli zakrętów od T10 do T5, analogicznie do poprzedniego modułu.
• Warm-up i track walk (dzień 2.) – rozgrzewka za kierownicą Taycana na
pełnej pętli toru oraz poznanie toru w detalach, łącznie ze spacerem po
torze, aby dokładniej poznać jego istotne punkty.
• Guided driving (911; dzień 2.) – sesja treningowa na torze, jazda kolumną
za instruktorem. Z powodu szybkiego tempa jazda odbywa się wyłącznie
w kaskach (zapewnione przez Porsche).
• Guided driving (718; dzień 2.) – analogicznie jak w przypadku modeli 911,
ta sesja odbywa się na 718-tkach. Zawiera również naukę różnicy zachowania auta z centralnie umieszczonym silnikiem, w tym jak sprawniej
pokonywać nim zakręty.
• Handling (718; dzień 2.) – to próba sprawnościowa, na którą składa się jazda
z PSM włączonym, ustawionym w tryb Sport oraz wyłączonym. Nauczana
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jest jazda na granicy poślizgu, wykorzystania balansu masy samochodu oraz łączenia
zakrętów bez destabilizacji auta.
• Guided i shadow driving (dzień 2) – to do
tego modułu prowadzą wszystkie wcześniejsze ćwiczenia. Prowadzony jest w drugiej
połowie dnia pod warunkiem, że uczestnicy
wcześniej przestrzegali zasad (np. nie wolno
wyprzedzać instruktora) i opanowali podstawy. Każdy uczestnik otrzyma możliwość
pokonywania okrążeń toru, a instruktor
będzie podążał za nim własnym samochodem, oceniając i korygując jego styl.
• Taxi rides – na koniec dnia instruktorzy przewiozą wszystkich po torze i pokażą, co te
auta potrafią.
Porsche Track Experience: Performance
odbędzie się w maju i wrześniu 2021, a koszt
uczestnictwa wynosi 16 tys. zł za osobę. Cena
dla osoby towarzyszącej wynosi 2 460 zł za
osobę.
Moje subiektywne wrażenia z tego programu
znajdziecie bliżej końca tego artykułu.

Porsche Track Experience:
Masters
Masters to program, podczas którego zainteresowane osoby mogą zdawać egzamin na
licencję wyścigową PZMot, a do uczestnictwa
wymagane jest ukończenie udziału w programie Performance.
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Ten program również trwa 2 dni, ale grupy uczestników ponownie się
kurczą, do 4 osób na instruktora. Nowością jest wprowadzenie jazd 1 na
1 z instruktorem, które powinny pozwolić uczestnikowi wyciągnąć jeszcze
więcej wiedzy z każdego okrążenia pełnej 3,6-kilometrowej pętli Silesia
Ring, oraz tzw. free driving, gdzie kierowca zostaje wypuszczony na tor
samodzielnie. Celem Masters jest wprowadzenie kierowców do tematu
wyścigów samochodowych oraz przygotowanie ich do bezpiecznej
i samodzielnej jazdy, podczas której sami będą umieli odnajdywać ułamki
sekund w pościgu za swoim rekordowym czasem okrążenia. Mniejsze
grupy oznaczają jeszcze więcej czasu spędzonego za kierownicą wyłącznie
sportowych modeli marki, typu 718 GT4 czy różnych odmian 911 oraz jeszcze bardziej indywidualne podejście trenerów. Dodatkowo będą prowadzone warsztaty z psychomotoryki. W ramach tego programu realizowane
są następujące moduły:
• Gate slalom (dzień 1.) – bardzo dynamiczna próba na długiej sekcji toru,
która traktuje kolejne zakręty jako nierytmiczny slalom. Ma uczyć szybkiego pokonania toru, płynności jazdy, prawidłowej obserwacji toru oraz
zachowania właściwego toru jazdy. Dodatkowo utrwala technikę trail braking. Realizowany jest na 718-tkach.
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• Psychomotoryka (dzień 1.) – pierwsze spotkanie z koncepcją „Kierowcy
Totalnego”, gdzie jazda to tylko jeden element układanki, na którą składa
się też koncentracja i sprawność fizyczna (już wiem po Performance,
że przed Masters musiałbym swoją poprawić). Nauczana jest też technika podniesienia koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-słuchowej.
Porsche zaleca sportowy strój na tę sesję.
• Line talk (dzień 1.) – zajęcia prezentujące pogłębioną analizę linii wyścigowej toru Silesia Ring, analizę okrążenia referencyjnego, porównujące
różne koncepcje jazdy oraz zapoznanie się z telemetrią jazdy i jej analizy.
• Dynamiczna jazda w poślizgu (dzień 1.) – ten moduł będzie za kierownicą
911-tki i uczy panowania nad poślizgiem, balansu masą samochodu oraz
używania gazu i hamulca do kontroli wychylenia auta w poślizgu.
• Sekcja zakrętów nr 1 (dzień 1.) – track walk oraz jazdy za i przed instruktorem na pierwszym sektorze Silesia Ring. Doskonalenie linii przejazdu
U oraz V, nauka poszukiwania własnych punktów referencyjnych na torze
oraz nauka hamowania w zakręcie.
• Sekcja zakrętów nr 2 (dzień 1.) – track walk oraz jazdy za i przed instruktorem w trzecim sektorze toru. W drugiej części modułu będą samodzielne jazdy bez asysty instruktora oraz przekazywania feedbacku od
instruktora po powrocie do pit lane.
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• Car Control (dzień 1.) – te ćwiczenia będą uczyły dynamicznej kontroli
nad samochodem przy szybkiej jeździe i będą miały miejsce na różnych
nawierzchniach. Ćwiczenia obejmują naukę balansowania masą samochodu, wyrobienia odruchów na nad- i podsterowność oraz zrozumienie
wpływu poślizgu na jazdę z pomiarem czasu. W trakcie ćwiczeń PSM
(ESP) będzie wyłączony.
• Guided driving (dzień 1.) – to pierwsza sesja dnia, łącząca wszystkie techniki poznane w poprzednich modułach. Jazda odbywa się w kolumnie za
instruktorem, podczas której budowane jest wysokie tempo jazdy oraz
sprawdzane są punkty referencyjne i hamowania przy wysokich i z wysokich prędkości.
• Track walk (dzień 2.) – spacer po torze, aby go dokładnie poznać, w tym
poziom przyczepności. Do przemieszczania się po torze będą używane
Taycany, będzie też przejazd referencyjny na pełnej prędkości, z tłumaczeniem mocnych stron samochodów z napędem elektrycznym.
• Procedura wyprzedzania (dzień 2.) – praktyczna nauka wyprzedzania
oraz obrony pozycji na torze, w tym przedstawienie różnych strategii walki o pozycję. Trening będzie skupiał się też na bezpieczeństwie
samodzielnych jazd po torze, na analizie modyfikacji w torze jazdy
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oraz na technice obserwacji i poszukiwania alternatywnych punktów
referencyjnych.
• Guided i shadow driving (dzień 2.) – to sesja jazdy po torze przy bardzo
wysokim tempie. W ciągu całego dnia będzie kilka takich sesji i część
przejazdów będzie nagrywana, aby można je było później poddać analizie. Analiza wideo będzie prowadzona przy pomocy profesjonalnego
sprzętu do telemetrii, używanego w motosporcie i każdy kierowca
otrzyma możliwość szczegółowego przejrzenia swoich okrążeń z shadow
driving.
• Free driving (dzień 2.) – sesja przypominająca track day, gdzie uczestnicy
są na torze samodzielnie i bez instruktorów. W trakcie tej sesji obowiązuje system flag i dopuszczane jest wyprzedzanie. Dopuszczenie do tej
sesji pozostaje w gestii instruktora danego uczestnika.
• Fun competition (dzień 2.) – rywalizacja przygotowana przez trenera psychomotoryki, która polega na jak najszybszym i precyzyjnym rozwiązaniu
zestawów ćwiczeń. Pomaga w podniesieniu koncentracji przed najbardziej wymagającymi modułami.
• Team Relay Competition (dzień 2.) – zespołowa rywalizacja na torze,
polegająca na jak najszybszym pokonaniu dwóch pełnych okrążeń toru
w Porsche 911. Zwycięski team i jego członkowie trafią na Wall of Fame
sezonu.
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• Egzamin na licencję PZMot (opcjonalnie) – prowadzony wspólnie
z przedstawicielami PZMot, specjalny program wpleciono w 2,5-dniowy
trening, obejmujący warsztat teoretyczny, zajęcia w specjalnej grupie
„Adept” przygotowującej do zdobycia licencji, praktyczną pracę z flagami,
trening różnych procedur startu, zachowania na torze oraz zasad fair play.
Trening zwieńczony jest egzaminem PZMot, a po jego zdaniu przyznana
jest licencja wyścigowa.
Najbliższy Porsche Track Experience: Masters odbędzie się w maju 2021,
a koszt uczestnictwa wynosi 21 200 zł. Cena dla osoby towarzyszącej
wynosi 2 460 zł za osobę.

Porsche Track Experience: Clubsport
Zwieńczeniem programu Porsche Track Experience jest Clubsport. Jest to
jedyny taki program w Polsce, a firma reklamuje go hasłem: „Tu zaczyna się
motorsport”. Do dyspozycji uczestników są samochody wyczynowe w specyfikacji GT4, dzięki którym zostaną oni przygotowani do startów w wyścigach pucharowych. Ten program również umożliwia zainteresowanym
zdobycie licencji wyścigowej PZMot.
Clubsport trwa 2 dni, a każdy instruktor prowadzi 2 uczestników. Program
zawiera również zaawansowane zajęcia z psychomotoryki, symulację rywalizacji oraz symulację wyścigu na koniec dnia. Zawarte są też treningi z procedury startu do wyścigu oraz pracy z flagami. Szczegółową agendę tego
programu poznamy w późniejszym terminie.

Instruktorzy
Porsche Experience prowadzone jest przez doświadczonych i prawdopodobnie niektórym z Was znanych instruktorów:
• Janusz Dudek (szef instruktorów)
• Michał Kościuszko
• Maciej Bocheński
• Jan Niesiołowski
• Jagna Stankiewicz
• Jakub Litwin
• Wojtek Chuchała
• Krystian Korzeniowski
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Sam miałem przyjemność bycia nauczanym przez kilku z nich i muszę
powiedzieć, że nie zawiodłem się ani razu – to profesjonaliści o ogromnej
wiedzy i naprawdę warto się od nich uczyć.

Subiektywnie
Przyznaję się bez bicia, że ostatni okres pandemii skutecznie wykorzystałem do siedzenia na czterech literach, co przełożyło się na lepszą moją
identyfikację z Człowieczkiem Michelina (notabene miło obserwować, jak
specjaliści z tej firmy dbają o ogumienie samochodów po każdej sesji na
torze; w sumie za kulisami pracuje kilkadziesiąt osób, odpowiedzialnych
za wszystko, od podstawiania samochodów na odpowiednie miejsca do
dbania o tor). Odczułem to już po pierwszym dniu Performance, gdzie
poszedłem spać wcześnie, zasnąłem jak kamień i niechętnie obudziłem
się przed pianiem koguta dnia drugiego. Na koniec drugiego dnia czekały
mnie 4-godzinny powrót z toru do domu i poważnie zastawiałem się nad
znalezieniem sobie noclegu, tak byłem zmęczony.
Taki dwudniowy event daje nam sporo wrażeń i doświadczeń i tylko od
nas zależy, co z tego wyniesiemy oraz na co zwrócimy największą uwagę.
Sam fakt, że mamy do dyspozycji szereg modeli Porsche, różniących się
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drastycznie mocą, bo posiadających od 300 do 650 koni mechanicznych,
którymi możemy poruszać się z wykorzystaniem ich maksymalnych
osiągów, czego raczej nie robimy na co dzień na publicznych drogach,
będzie dla wielu ludzi bezcenny. Dla mnie ważniejsze było porównanie
zachowania się aut z silnikiem umieszczonym za tylną osią (911) z silnikiem umieszczonym centralnie (718) i już po jednym okrążeniu wiedziałem, który układ zdecydowanie preferuję. Jednocześnie w oczy rzuca
się skrajnie różna charakterystyka tych aut – 718-tki są bardziej surowe,
mechaniczne, podczas gdy 911 mocno zyskały na komforcie. Jednak
chwilę, którą najbardziej zapamiętałem, jeśli chodzi o poznanie samych
aut, to jedna z szykan na torze (T11 i T12), którą pokonałem w najpierw
w 718 GTS, a potem w 718 Spyder/GT4. Różnica w pracy zawieszenia między tymi dwoma autami będzie prawdopodobnie nie do rozróżnienia
przez większość kierowców na co dzień, w warunkach „cywilnych”, ale
na tych zakrętach jest kolosalna (GT4 i Spyder mają w pełni regulowane
zawieszenie, przeniesione, z modyfikacjami, z GT3). Jednocześnie też
dowiedziałem się, że ja jednak oczekuję czegoś innego od samochodu
niż większość. Uczestnicy przede wszystkim fascynowali się iście odrzutowym tempem przyspieszania 911-tki Turbo S, a mnie (jako jedynego)
zdecydowanie bardziej urzekł balans i neutralność koncepcji budowy
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718-tki, ze swoim centralnie umieszczonym
silnikiem. Byłem też prawdopodobnie jedynym lub jednym z niewielu, który preferował obcowanie z ręczną dźwignią zmiany
biegów, a nie PDK.
Co do samych instruktorów… cóż, są to
profesjonaliści w każdym calu, posiadający ogromny zapas wiedzy i doświadczenia, więc warto maltretować ich tyle, ile
jesteście w stanie, bo można dowiedzieć
i nauczyć się wielu ciekawych rzeczy. Mają
też zaskakująco wyważony balans w przekazywaniu wiedzy, dzięki czemu nie poczujemy się gorszymi kierowcami (chociaż to
jest akurat oczywiste już po pierwszych
minutach), a jednocześnie będziemy naturalnie zachęceni do poprawy swoich umiejętności. Serio, wystarczy przejechać jedno
okrążenie toru za nimi, samochodem posiadającym o 200 koni mechanicznych więcej
od ich (450 vs. 650 KM), żeby zrozumieć, jak
wiele doświadczenia jeszcze trzeba zdobyć,
aby zbliżyć się do ich poziomu.
Mam oczywiście osobiste i subiektywne
zastrzeżenia co do samego programu, ale
przekazywanie ich dalej nie ma specjalnie sensu, ponieważ każdy z nas ma inny
poziom umiejętności i doświadczenia
w wybranych dziedzinach i oczekujemy
czego innego po poszczególnych modułach,
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więc nawet jeśli ja chciałbym czegoś więcej, to znajdzie się druga osoba,
która wolałaby większy nacisk na inny punkt dnia. Sam program jednak jest tak wyważony, że każdy powinien znaleźć coś, co da mu dużo,
a nawet te pozornie najmniej przydatne moduły go czegoś nauczą
(a muszę szczerze, bez smarowania wiecie czego, powiedzieć, że każdy
z nich coś wnosi do naszych umiejętności). Po Performance wiem już
też, że chciałbym mieć możliwość wzięcia udziału również w programie
Masters oraz Clubsport – zrozumiałem, po szczegółowym zapoznaniu
się z ich specyfiką, że częściowo spełniłbym swoje nastoletnie marzenia o zostaniu kierowcą wyścigowym. Na koniec mogę śmiało napisać
o największej wadzie programów Porsche Track Experience i to pomimo
faktu, że byłem wykończony psychicznie i fizycznie po tych dwóch
dniach są… za krótkie!
Niestety, jak zapewne zauważyliście po cenniku, nie są to tanie imprezy,
więc może warto rozważyć je zamiast urlopu, jako wyjątkową i rzadką
przygodę. Różnica względem tradycyjnych wakacji jest taka, że wyciągamy z nich bardzo dużo umiejętności i wiedzy, które do końca życia
będą nam towarzyszyły za każdym razem, gdy przekręcimy kluczyk
w stacyjce naszego samochodu, niezależnie jakiej będzie on marki.
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Niektórym te nowe techniki pozwolą też wyjść z życiem z podbramkowej sytuacji. Nie zapomnijcie jedynie, aby swojej drugiej połowie,
niezależnie od płci (za każdym razem na wydarzeniach Porsche widuję
kobiety, które radzą sobie za kierownicą zdecydowanie lepiej niż większość kierowców, których znam osobiście, nie wspominając nawet
o bohaterach serii „Polscy Kierowcy” czy „Stop Cham” z YouTube’a),
zapewnić na ten czas odpowiednią rozrywkę.
PS Nasza drużyna zwyciężyła w rywalizacji drużynowej, a ja zdobyłem
ósme miejsce całego sezonu w czasie przejazdu slalomu (byłem poniżej
sekundy wolniejszy od 1. miejsca). Jednocześnie udało mi się zdobyć pierwsze miejsce w łączonej rywalizacji slalomu z driftem oraz drugie miejsce
w samym slalomie spośród uczestników tej edycji Performance. Niezwykle
cieszę się z tych osiągnięć i zawdzięczam to instruktażowi Krystiana i Kuby
– dzięki Panowie!
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Białe piekło,

czyli testowanie opon jeszcze dalej niż Północ

Początek marca. U nas w już prawie wiosna, tymczasem
zostałem zaproszony przez firmę Nokian do Ivalo w Finlandii, aby
przetestować opony zimowe... na 2021 rok.

FELIETONY

39

Wyjazd do Ivalo był ostatni, który doszedł do skutku przed wprowadzeniem obostrzeń związanych z pandemią, która wybuchła w ostatnim
czasie. Większość imprez, konferencji, spotkań była już odwoływana i,
przyznam się szczerze, podejrzewałem, że ta też nie dojdzie do skutku,
choć nie ukrywam, bardzo na nią liczyłem. W końcu nie zawsze można
trafić tak daleko na północ.

Ivalo
Ivalo leży za kołem podbiegunowym. Aby uświadomić sobie, jak to jest
daleko, wystarczy spojrzeć na loty. Z Warszawy do Helsinek jest 940 km.
Z Helsinek do Ivalo – 927 km. I co w tym wszystkim najśmieszniejsze,
z Warszawy lecimy niedużym Embraerem, a z Helsinek do Ivalo dużym
Airbusem. Finlandia jest bardzo rozciągnięta i nie ma specjalnie rozbudowanej sieci kolejowej, zatem komunikacja pomiędzy miastami często
odbywa się właśnie dzięki samolotom. Wracając do Ivalo: większość
z nas kojarzy Rovaniemi, czyli „dom Świętego Mikołaja”. Ivalo jest jeszcze
300 km dalej na północ od Rovaniemi. Paradoksalnie z Ivalo jest w prostej linii bliżej do Murmańska niż do Rovaniemi.
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Ivalo nie jest duże, ma około 4000 mieszkańców, ale z racji swojego położenia
jest takim fińskim Zakopanem. To jedno
z ulubionych miejsc Finów na spędzanie
aktywnie wolnego czasu. Znajdziemy tutaj
niesamowite trasy na narty biegowe lub
całoroczne rowery (zimą na grubych, specjalnych oponach). Jazdy skuterami śnieżnymi albo psimi zaprzęgami. Jest nawet
nieduże centrum narciarskie. Blisko Ivalo
znajduje się jedno z największych jezior Finlandii – Inari.
Podczas gdy w Warszawie mieliśmy już kilkanaście stopni na plusie, organizator kilkukrotnie uprzedzał, abyśmy zabrali ze sobą
możliwie ciepłe, zimowe rzeczy. Faktycznie
na miejscu przywitało nas 120 cm śniegu
i temperatura minusowa. -10°C, odczuwalne
jako -17°C, robi wrażenie, ale jeszcze większe
robi informacja, że dwa tygodnie wcześniej
było -40°C.
Zaskoczyło mnie, że miejscowi mówią, że
zimy wcześniej nie bywały takie jak teraz.
Chodzi o ilość śniegu. Normalnie jest ok.
80 cm i przy takiej ilości renifery normalnie
egzystują na otwartych terenach. Niestety,
przy 120 cm jest to już niemożliwe. Zwyczajnie pożywienie jest dla nich za głęboko,
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dlatego hodowcy przeganiają je na tereny, gdzie jest cieplej i jest cieńsza
pokrywa śnieżna.

White Hell – Białe Piekło
Ivalo jednak to przede wszystkim miejsce, gdzie znajduje się White Hell,
Białe Piekło, czyli kompleks torów i specjalnych tras, na których w najtrudniejszych warunkach są testowane zimowe opony Nokian.
Cały kompleks, otwarty w 1986 roku, ma ponad 700 ha. Aby uzmysłowić Wam, jaka to powierzchnia, to wyobraźcie sobie 1130 boisk do piłki
nożnej obok siebie. W White Hell znajduje się 30 zróżnicowanych torów
o łącznej długości ponad 100 km oraz centrum szkoleniowe. Na mnie
chyba największe wrażenie zrobił 700-metrowy tuner z krystalicznie
czystym i równym lodem. Większość torów znajduje się na… zamarzniętych jeziorach. Ten 700-metrowy też.

Nokian Snowproof P
W tych warunkach testowaliśmy propozycję Nokiana na 2021, najnowsze
zimowe opony Snowproof P. Co jest istotne, opona ta jest przeznaczona
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na nasz, środkowoeuropejski rynek, gdzie bywa zdecydowanie zimniej
niż w reszcie świata.
Warto wspomnieć, że Nokian jest pierwszym producentem, który zaprojektował opony specjalnie na zimę. Nowy model Nokian Snowproof P to
oczywiście kontynuacja historii. Jest to usportowione i nowoczesne rozwiązanie wyróżniające się wysokimi parametrami prowadzenia i świetną
przyczepnością w zimie.
Testowaliśmy je, jeżdżąc zarówno po drogach, jak i po torze, ale również
po czystym lodzie. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów mogę
powiedzieć, że doskonale sprawdzają się podczas nagłych zmian pasa
ruchu czy na pokrytych błotem pośniegowym nawierzchniach. Wpływ
na to ma opracowana przez Nokiana nowa koncepcja Alpine Performance, podnosząca właściwości trakcyjne, krótszej drodze hamowania
i pewności pokonywania zakrętów.
Nieoczekiwane zmiany zimowej pogody stały się charakterystyczne dla
całej Europy. Warunki ekstremalne stają się bardziej typowe: zima bywa
łagodna lub nie ma jej wcale, ale potrafi też zaskoczyć nagłymi opadami śniegu i marznącego deszczu. Warunki drogowe bywają zdradliwe
— z dnia na dzień woda i topniejący śnieg mogą zamarznąć, przez co
nawierzchnia staje się śliska i niebezpieczna.
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Pogoda może być nieprzewidywalna, ale opony takie nie mogą być.
Nowa koncepcja Alpine Performance zastosowana w Nokian Snowproof
P to połączenie przyczepności zimą oraz przewidywalnego i zrównoważonego wyczucia auta. Składa się na nią zoptymalizowana rzeźba bieżnika, specjalnie dostosowana, gęsta lamelizacja oraz nowa mieszanka
Alpine Performance.
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Największe różnice w porównaniu z poprzednim modelem Nokian
WR A4 widać w rzeźbie bieżnika. Przejście od asymetrycznego do kierunkowego i symetrycznego wzoru bieżnika zapewnia przewidywalne
i kontrolowane zachowanie się samochodu w każdych warunkach oraz
zwiększa ogólne bezpieczeństwo użytkowania tej opony.
Gdy testowaliśmy na specjalnie przygotowanym torze lodowym trzy
dokładnie takie same VW Golfy, ale każdy z innymi oponami (letnimi,
poprzednim modelem zimowym oraz Snowproof P) to różnica potrafiła
być nawet powyżej 10 m na długości hamowania. Nie mówiąc o przyczepności na zakrętach albo… starcie z miejsca.
Z ankiety przeprowadzonej przez Nokian Tyres wśród konsumentów
wynika, że niemal 60% kierowców w Europie Środkowej uważa specjalne
opony zimowe za najważniejszy element bezpiecznego wyposażenia
samochodu w miesiącach zimowych. Niemal 70% respondentów uznaje
przyczepność i prowadzenie w warunkach zimowych za najcenniejsze
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cechy opony, podczas gdy bezpieczeństwo w sytuacjach ekstremalnych, na przykład na drodze pokrytej śniegiem czy breją, znalazło się
w pierwszej trójce. Kierowcy samochodów o wysokich osiągach zwracają
szczególną uwagę na przyczepność na suchej nawierzchni, precyzyjne
prowadzenie przy dużej szybkości oraz komfort jazdy.
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Nowa opona zimowa Snowproof P jest oferowana w kategoriach prędkości H (210 km/h), V (240 km/h) oraz W (270 km/h), w rozmiarach od 17
do 21 cali. Nowe opony Nokian Snowproof P będą dostępne w sprzedaży
jesienią 2020 roku.
Warto wspomnieć, że w projektowanie nowej opony oraz jej testy
mocno zaangażowany był sam Mika Häkkinen, dwukrotny mistrz świata
F1. Myślę, że to dobra referencja.
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Elektromobilność
z łyżką dziegciu
Wedle najnowszych pomysłów w Europie już w 2030 roku może
obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży samochodów z napędem
spalinowym. W Wielkiej Brytanii to już pewniak, jeszcze wcześniej zmiany
zajdą w Norwegii. Ambitne plany mają też sami producenci samochodów.
Dziewięć lat to zarazem krótko, jak i długo. Na razie z perspektywy naszego
podwórka przesiadka na elektryka to wciąż kosztowna nonszalancja.
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Samochody elektryczne są fantastyczne. Wie o tym każdy, kto wsiadł do
takiego pojazdu i to niezależnie czy mowa o Renault Zoe, Tesli, czy też Porsche
Taycan. Niemal każdy samochód elektryczny w swojej klasie daje efekt „wow”
pod względem dynamiki jazdy, ciszy w środku i komfortu prowadzenia.
Finalna ocena pojazdu jest już zależna od gustu i konkretnych technikaliów, ale
same samochody elektryczne spokojnie można określić jako „cool”.
Tylko gdy przychodzi co do czego i chcielibyśmy dziś zdecydować się na
zakup elektryka, to przychodzi bardzo szybkie otrzeźwienie. Zarówno jeśli
mówimy o głównym samochodzie w rodzinie, jak i nawet tym drugim, służącym do odwożenia dzieci do przedszkola/szkoły i dojazdów do pracy.
Pierwszą kwestią jest cena zakupu. Ceny samochodów w ostatnich latach
znacząco wzrosły. Jest to związane z obowiązkiem przestrzegania rygorystycznych norm nie tylko spalania, ale też bezpieczeństwa. A także ogólnym wzrostem cen produktów na świecie, zmianami technologicznymi
etc. Nowe samochody są bezpieczniejsze, wyposażone w wiele sensorów,
czujników, systemów itd. Choć jednocześnie niekoniecznie powiemy, że są
solidniejsze czy ich żywotność jest wyższa. Nikt jednak nie wmówi, że cena
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elektrycznego Fiata 500 startującego w „gołej
i słabszej wersji” od 98 900 zł jest normalna,
podobnie z ceną Hondy E zaczynającej się od
152 900 zł i takich przykładów można mnożyć.
Miejskie wozidełka kosztują obecnie 150–300%
więcej niż podobnej klasy pojazdy spalinowe
dostępne teraz lub kilka lat wstecz. Sytuację
tutaj poprawi trochę Dacia Spring, ale znów
to będzie tylko „Dacia”. Te ceny miejskich
elektryków sprawiają, że finalnie i tak decydujemy się na większe samochody, gdyż ich cena
jest zbliżona, a często na duże hybrydy, które
można mieć taniej. Skoro w cenie doposażonej
Hondy E mogę wybrać hybrydowe Volvo XC40,
to wybór jest prosty, niezależnie od tego, jak
designerska nie byłaby Honda.
Oczywiście znajdują się klienci z fantazją
i zasobnym portfelem. W dodatku przecież
zwykle jest to zakup nie za gotówkę. Jednak
dla większości klientów – i to nawet tych,
którzy są w gronie kupujących nowe samochody – te pojazdy odpadają w przedbiegach.
Co doskonale odzwierciedlają statystyki
sprzedaży. Elektromobilność nie powinna być
fanaberią dla snobów, a systemową strategią
powiązaną też z całym zrównoważonym transportem i próbą także wyrównywania szans
tam, gdzie istnieją białe plamy w transporcie
(piszę o tym w felietonie o Citroenie Ami).
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W samochodach klasy premium sytuacja cenowa wygląda lepiej. Tam różnice
nie są tak drastyczne. Tesla, Polestar 2 czy Porsche Taycan konkurują wręcz na
równi ze swoimi spalinowymi rywalami, a pod wieloma względami ich przewyższają. To jednak za mało, aby wkroczyć w świat elektromobilności w pełni.
Zostawmy ceny. Zakładając, że one nas nie zrażają, to co dalej? Ładowanie
jest kolejnym wyzwaniem. I nie wspominam tu o kwestiach zasięgu. To jest
problemem, ale, umówmy się, pomijając handlowców i inne osoby zawodowo przemieszczające się po kraju czy Europie samochodem to nie jest
wielki problem. Osoby prywatne dużego zasięgu potrzebują 2–3 razy do roku.
A wtedy można odpowiednio zaplanować trasę, pożyczyć samochód czy jednak skorzystać też z innych środków transportu. Ta sieć ładowarek na trasach
ma szansę w miarę sprawnie się zmienić, choć tu też wyzwaniem dla „stacji
benzynowych” oraz całej branży będzie zapewnienie odpowiednich doświadczeń. Zresztą już widzimy, jak te stacje się transformują i na szczęście coraz
bliżej im do włoskich AutoGrilli, gdzie rzeczywiście możemy usiąść wygodnie wypić kawę, zjeść ciasto etc. Jeśli ładowanie będzie trwało 45 minut czy
godzinę, to ta przerwa przy dłuższej podróży jest wręcz wskazana.
Problem z ładowaniem samochodów elektrycznych jest inny. Po pierwsze
w tej chwili na szybkie ładowanie w komfortowych warunkach mogą sobie
pozwolić właściciele domów jednorodzinnych. Masz swój garaż, a na dachu
fotowoltaikę – zakup samochodu elektrycznego jako pierwszego czy drugiego pojazdu nabiera sensu. Wracamy do domu, podłączamy samochód do
ładowania, rano znów wypinamy i jedziemy – mając zawsze „pełny bak”. Gdy
jest to jednak nowy blok i wspólny garaż, sytuacja się komplikuje. Nie zawsze
deweloperzy udostępniają infrastrukturę, ale, oczywiście, przy większym
wysiłku, „papierologii” etc. jesteśmy w stanie przy swoim miejscu parkingowym ostatecznie mieć tę ładowarkę. Co jednak mają powiedzieć osoby

Problem z ładowaniem samochodów elektrycznych jest inny.
Po pierwsze w tej chwili na szybkie ładowanie w komfortowych warunkach mogą sobie pozwolić właściciele domów
jednorodzinnych.
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mieszkające w starym budownictwie, blokach, kamienicach, gdzie parkowanie pod blokiem to prawdziwe rodeo. Nie sądzę też, aby przez kolejne dziewięć lat się to zmieniło. Na razie władze krajowe i w zdecydowanej większości
władze lokalne nie mają na to pomysłu i nie jest to wśród ich priorytetów.
Elektromobilność to wyzwanie. Elektromobilniość to przyszłość. Bardzo
chciałbym widzieć świat z samochodami elektrycznymi. Jednak samo wprowadzenie samochodów do oferty producentów nic nie zmieni. Potrzebna
jest szeroka strategia, plan działania. Na razie mamy kilku zamożniejszych
posiadaczy elektryków, którzy dzięki skutecznym filtrom kabinowym nie
trują się spalinami ze starych golfów z wyciętym DPF lub jeżdżących na
biopaliwie, czytaj: oleju po frytkach. Niestety temat i problem jest jeszcze
głębszy, bo w grę wchodzi także kwestia bezpieczeństwa i zdrowia, a wręcz
życia nas wszystkich.
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Nastają złote czasy dla kombivanów.
PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Czym jest kombivan?

Kombivan – to kategoria pojazdów, która jest z nami od lat. Jednak
właśnie nadchodzą dla nich złote czasy. Sprzedają się coraz lepiej, więc
nic dziwnego, że swojego kombivana będzie miał nawet Mercedes.
Kombivan wypełnia lukę po minivanach w erze dominacji SUV’ów.
Czym zatem są kombivany?
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SUVy stały się szalenie popularne na europejskim rynku. Choć raczej
w większości przypadków można mówić o crossoverach, a nawet wciąż
samochodach kompaktowych. Na rynku nie brakuje małych, miejskich
samochodów, które mają być nieco podwyższone i nawiązywać w do
dużych SUVów. Natomiast te duże SUVy wcale nie są takie duże. Sukcesywnie jednak mocno nadgryzły rynek hatchbacków, kombi oraz minivanów. Tych ostatnich w nowym wydaniu praktycznie nie ma. Dni takich
samochodów jak Citroen spacetouer (dawny C4 Picasso), Renault Scenic
są policzone. Oferta u innych producentów też została mocno okrojona.
Nie brakuje świetnych SUVów zarówno klasy budżetowej, średniej jak
i premium. Od Daci Duster po Porsche Cayene, a nawet Bentley’a Bentayga czy Astona Martina DBX. Problem w tym, że większość popularnych SUVów ma niewiele miejsca na tylnej kanapie oraz w bagażniku.
Dla rodziny 2+1 zwykle jest to wystarczająco, ale rodziny 2+2, a zwłaszcza
2+3 mają już spory problem. Samochodów, w których można zamontować 3 pełne foteliki dziecięce z isofix w drugim rzędzie jest naprawdę
niewiele. W dodatku ceny nowych samochodów szybują coraz wyżej.
Nawet nowa Kia Sorento zaczyna się od 189 tys. PLN.
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Czas na kombivany
Czym są kombivany? To samochody, które zwykle swoją konstrukcję
dzielą z małymi autami dostawczymi. Na rynku są więc od dekad, ale
teraz nadszedł ich czas. To samochody mniejsze od vanów, ale większe od kombi, mają też większe możliwości załadunkowe niż SUVy. Ich
powiązanie z dostawczakami jest widoczne gołym okiem – nie należą do
zbyt urodziwych pojazdów, mają często tylne drzwi przesuwne.
Choć ich wygląd nie jest piękny, to praktyczność ich zwycięża. Przesuwne drzwi sprawiają, że znacznie łatwiej jest wysiąść z drugiego rzędu
na zatłoczonym parkingu. Zwłaszcza, że małe dzieci raczej nie przywiązują wagi do tego, gdzie i kiedy otwierają drzwi. Sporo miejsca z tyłu
i jeszcze więcej w bagażniku daje naprawdę pole do popisu podczas
wakacyjnych podróży.

Bieżąca sytuacja związana z lotami zdecydowanie będzie dodawać takim
pojazdom wiatru w żagle. Zwłaszcza, że przy rodzinach 2+2, 2+3 koszty
podróży lotniczej robią się już znacznie wyższe. Zdecydowanie jest to
pozycja, która ma wyprzeć minivany z rynku. W ofercie PSA rozwijany jest
Citroen Berlingo, Peugeot Riffter oraz Opel Combo. Zafira po 20 latach
znika z rynku. Teraz pod tą nazwą dostajemy pełnoprawnego VANa.
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Wkrótce światło dzienne ujrzy Mercedes klasy T i wróżę mu znacznie
większy sukces niż klasie X. Mercedes klasy T miał swojego poprzednika
w postaci Citana. Ten był jednak stricte powiązany z działem samochodów
dostawczych. Przejście pod kategorię samochodów osobowych i zyskanie
miana klasy T zobowiązuje do wyższych standardów wyposażenia.
Właśnie wyższe standardy wyposażenia kombivanów to dowód na to, że te
pojazdy zaczynają być traktowane podobnie jak inne samochody osobowe.
Zyskują coraz więcej opcji multimedialnych i technicznych, otrzymują automatyczne skrzynie biegów oraz wyższe poziomy wyposażenia, lepszej jakości materiały wykończeniowe.
Żegnamy minivany, choć wielu zapewne będzie je wspominać z rozrzewnieniem. Nadszedł czas na kombivany. I świetnie, że stają się one alternatywą
dla SUVów.
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Porsche Taycan Turbo S
– elektryczna rakieta
Przestawiam Sport Chrono na Sport Plus. Samochód niesłyszalnie
się obniża na trójkomorowym pneumatycznym, aby absurdalnie
niski środek ciężkości znajdował się jeszcze bliżej nawierzchni. Łapię
mocniej za kierownicę. Naciskam lewą stopą hamulec. Prawą wciskam
do podłogi pedał gazu. Na 16,8” zakrzywionym wyświetlaczu za
kierownicą pojawia się napis „Launch Control”.
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Puszczam hamulec, głowa uderza z ogromnym impetem w zagłówek i 2,6 sekundy
później, gdybym był na terenie zabudowanym, w ruchu publicznym, oddawałbym
swoje prawo jazdy za pokwitowaniem.
Dodam, że ta wartość 2,6 sekund jest zaniżona – auto, co już potwierdzają inne testy,
jest w rzeczywistości szybsze.

Część techniczna
Na dzień, w którym siądę za kierownicą
Taycana, czekałem bardzo długo. Od razu
na wstępie więc przypomnę jedną istotną
rzecz – to nie jest konkurent dla Tesli Model
S, chociaż mógłby nim być, jeśli ktoś będzie
miał inne oczekiwania. Jest mniejszy, niższy,
ma mniej pojemny bagażnik i nie jest liftbackiem. Jest też jednocześnie wykonany
o jeden Wielki Kanion lepiej od Amerykanina. Jakość każdego elementu jest wręcz
idealna i po lepsze wrażenia trzeba sięgnąć
do zdecydowanie wyższej półki. Niestety
nadal nie miałem okazji sprawdzić, jak sprawuje się wbudowana aplikacja Apple Music
w praktyce, ale spodziewam się, że będzie
przynajmniej tak samo sprawna, jak obsługa
pozostałych źródeł dźwięku.
Przejdźmy jednak do najważniejszego… konstrukcji tego elektryka oraz tego, jak się on
przemieszcza.
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Samochód, niezależnie obecnie od wersji, wyposażony jest w dwa silniki, po
jednym na każdej osi, a battery packa umieszczono w podłodze. Same osie,
jeśli posiadamy opcję PDCC Sport, wyposażono też w elektromechaniczne
stabilizatory, które zapobiegają przechyłom. Co ciekawsze, te stabilizatory cały
czas pracują, nawet gdy nie są aktywnie wykorzystywane, więc ta praca umożliwia dodatkowe doładowanie akumulatorów (zapewne niewielkie, ale każda
oszczędność jest w elektrykach na wagę złota). Dalej znajduje się trójkomorowe
pneumatyczne zawieszenie, którym Porsche w zasadzie udowadnia, że potrafi
łamać prawa fizyki dla tak ciężkiego auta, ważącego ok. 2,3 tony. To, co on
wyczynia na zakrętach, jest niepojęte. Potencjalnie ważniejszą opcją – niestety
opcją, bo uważam, że powinno to być w standardzie – jest 400 V pokładowa
ładowarka prądu stałego (DC), która umożliwia ładowanie 150 kW. Bez niej auto
przyjmuje nie więcej niż 50 kW, chyba że podepniemy się do ładowarki 800 V,
ale tych zbyt wiele na drogach nie spotkamy (nie tylko w Polsce). Ta opcja na
szczęście nie jest droga – kosztuje 1807 zł. Na tylnej osi natomiast znajduje się
unikalny silnik sprzężony z dwubiegową skrzynią biegów. Taycan normalnie
porusza się tylko na tym drugim, który oferuje mniejsze przełożenie i oszczędniejsze połykanie elektronów, ale gdy potrzebna jest dodatkowa moc lub włączony jest jeden ze sportowych trybów, to wykorzystywane są oba biegi. Tak,
czuć, gdy auto przełącza się między nimi.
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Ciekawostką jest też opcja Porsche Electric Sport Sound. Producent nagrał
dźwięk silnika elektrycznego – tego montowanego w Taycanie – i dostarcza
jego wzmocniony dźwięk do wnętrza samochodu. Jakby tego było mało,
auto jest wyposażone w dodatkowe głośniki, dzięki którym osoby na ulicy
również go słyszą. Początkowo myślałem, że to bajer niewart zainteresowania, ale zmieniłem zdanie – zmniejsza monotonność jazdy elektrykiem
i jednocześnie, przy bardzo dynamicznej jeździe, podpowiada nam, że już
dawno temu złamaliśmy ograniczenie prędkości. No i zawsze można go
wyłączyć, jeśli chcemy się zrelaksować.
Nasz klimat niestety do najcieplejszych nie należy, więc warto zainteresować się opcjonalną pompą ciepła (jej obecność jest zawarta w wynikach
testów zasięgu WLTP). Odpowiada ona za dostarczanie ciepła z różnych
elementów samochodu tam, gdzie jest potrzebne, np. do kabiny zimą.
Na deser, szczególnie dla osób podróżujących na dłuższych dystansach,
polecam Inteligentnego Asystenta Zasięgu, który na podstawie nawigacji
dostosowuje nie tylko maksymalną prędkość Taycana, ale również działanie jego klimatyzacji, abyśmy dojechali na miejsce z odpowiednim zapasem energii. Dodatkowo dba o to, aby akumulatory miały odpowiednią
temperaturę (między 30 a 35°C), gdy zbliżamy się do stacji ładowania, aby
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czas postoju maksymalnie skrócić, bo tylko przy odpowiedniej temperaturze Taycan potrafi ładować się z pełną prędkością.

Część z adrenaliną
Prawdopodobnie nie jestem w stanie przekazać, jak bardzo Porsche
łamie wszelkie znane mi prawa fizyki, szczególnie w kwestii zawieszenia.
Pamiętajmy, że Taycan waży ok. 2300 kilogramów. Kwestia łamania wspomnianych praw pojawia się, gdy po raz pierwszy doświadczyłem, jak to
auto się prowadzi.
Po pierwsze, to, jak pneumatyka wybiera dziury i nierówności w tak ciężkim aucie, jest niespotykane. Pisałem niedawno, że zawieszenie w Cayenne
Coupé przeszło moje najśmielsze oczekiwania, a to jest jeszcze bardziej
imponujące. Są sytuacje ekstremalne, w których czujemy, że amortyzator
ciut za późno reaguje na większe wyboje, ale zachowanie Taycana jest stabilne i nie zaskakuje nas w żaden sposób.
Po drugie, miałem kilka sytuacji, gdzie pokonywałem bardzo ciasne zakręty
ze zdecydowanie zbyt dużą prędkością. Gdybym jechał 911-tką, to wiem, że
potrafiłbym je przejechać jeszcze szybciej, ale to w końcu sportowe auto
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ważące o blisko tonę mniej. Taycan tymczasem nic sobie z tego nie robił – wystarczyło
skręcić odpowiednio kierownicę i czekać
na koniec łuku. Ciekawostką jest fakt, że
łatwo o delikatny „lift-off oversteer”, czyli
puszczamy gaz, nagle wchodząc w zakręt, co
powoduje przeniesienie wagi na przednią
oś, co z kolei powoduje, że tył jest lżejszy.
Wynikiem tego jest delikatny, całkowicie
przewidywalny drift. Ciekawy jestem, co by
się stało, gdyby pozwolono nam na wyłączenie kagańca (ESP, czyli PSM w nomenklaturze
Porsche).
Miałem też kilka innych sytuacji, w których wjechałem zdecydowanie zbyt szybko
z zakręt, a przód samochodu zaczął wyjeżdżać mi do pobliskiego rowu. Przy podsterowności, tradycyjnie i w bezpieczny sposób,
puszcza się w takiej sytuacji gaz i czeka, aż
przód złapie przyczepność. Jeśli zrobi to,
zanim zjedziemy z jezdni, to jedziemy dalej,
a jeśli nie, to dzwonimy po assistance. Taycan
ma jednak ciekawszy sposób radzenia sobie
z taką podsterownością (samochód testowy
był wyposażony w zimowe ogumienie, które
zdecydowanie wpływało na jego właściwości
jezdne), ponieważ wystarczy przy podsterowności docisnąć delikatnie gaz, a tylna oś i system napędu na 4 koła natychmiast „dociąga”
(względnie „dopycha”) przód do wnętrza łuku,
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przez co zakręt pokonujemy jeszcze sprawniej i jeszcze
szybciej. Niesamowite wrażenie, tym bardziej że to 2,3
tony pokonujące zakręt.
A przyspieszenie? Jest ono niesamowite, niezależnie
od prędkości początkowej, czyli zarówno gdy auto
stoi, jak i podczas jazdy. Większe wrażenie robi jednak co innego – reakcja na naciśnięcie na pedał gazu!
Jechałem z pasażerem i ostrzegłem go, że zaraz rozpocznę przyspieszanie. Nie był na to gotowy. Ułamek
sekundy po dociśnięciu prawego pedału do podłogi
jego głowa odbijała się od zagłówka. Głośno. Jakby
samochód go spoliczkował. Jako kierowca szybko się
natomiast do tego przyzwyczaiłem, tym bardziej że
trzymałem się kierownicy, ale nie mam wątpliwości,
że dla wielu Turbo S będzie zdecydowanie zbyt szybki.
Nominalnie ciąg zapewnia 625 ogierów, a ta wartość
rośnie, bo w trybie Overboost mamy ich do dyspozycji
aż 761. 1050 Nm też robi wrażenie.

Moje dwie prośby do Porsche
Taycan ma dwa problemy.
Pierwszą jest astronomiczna cena. Życzę Wam wszystkim tak złożonego samochodu, jak Turbo S, ale realnie
rzecz biorąc, możecie śmiało brać jego najuboższą
wersję, czyli 4S. Z czasem zapewne pojawią się jeszcze
tańsze modele, ale dzisiaj potrzebujecie ok. 460 tys.
zł, aby wyjechać nim z salonu. Turbo S, dla porównania, zaczyna się od ok. 800 tys. zł. Największy problem
z tym argumentem przeciwko jego cenie mam z tym,
że ten model jest tak imponujący, że cenę nie uważam za zwariowaną.
Drugim negatywem jest to, jak Porsche rozwiązało
rekuperację. Elektryki od paru lat przyzwyczaiły nas
do tego, że jak puszczamy pedał gazu, to samochód
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ochoczo zwalnia, z siłą jakbyśmy naciskali hamulec. Jest to cecha napędu
elektrycznego, podobnie jak hamowanie silnikiem i możliwość redukowania biegów z międzygazem jest cechą samochodów z silnikami spalinowymi, wyposażonymi w ręczną skrzynię biegów, i podobnie jak samochody
z automatami prawie nie hamują silnikiem, tylko toczą się z niewielkim
oporem. Porsche jednak postanowiło, że Taycan powinien zachowywać
się jak spalinówka, więc rekuperacja (steruje się nią na kierownicy) jest
domyślnie włączona tylko w niektórych trybach jazdy. Działa ona jednak inaczej – po puszczeniu gazu samochód żegluje. Dopiero naciśnięcie
hamulca powoduje, że samochód zaczyna rekuperować energię. Co ciekawe, same hamulce włączają się dopiero po przekroczeniu przeciążenia
na poziome 0,3 g, więc fakt naciskania hamulca niekoniecznie oznacza, że
klocki dotykają do tarcz. Przyznam, że działa to więcej niż sprawnie, ale
chciałbym, żeby w ustawieniach samochodu można było włączyć „tryb
elektryczny” rekuperacji, aby każde puszczenie gazu powodowało maksymalne hamowanie i odzyskiwanie energii. To cecha elektryków i nie należy
się jej wstydzić, a dodatkowo pozwala to na jazdę bez używania hamulców
– wystarczy chwila wprawy, aby poznać dystans hamowania. To prawdopodobnie da się zresztą rozwiązać całkowicie software’owo, więc kierowca
mógłby wtedy zdecydować, jaki tryb zachowania rekuperacji preferuje,
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a biorąc pod uwagę możliwość sterowania wszystkim innym, to nie sądzę,
aby ktokolwiek na to narzekał.

No i jak?
Już dawno nie byłem pod takim wrażeniem. Taycan zachowuje się prawie
jak 911-tka i to pomimo tego, że waży 2,3 tony i ma dwa dodatkowe miejsca
z tyłu. Gdyby zresztą postawić oba te samochody obok siebie i spojrzeć
z boku, to łatwo można zauważyć, że pozycja za kierownicą i wymiary
samochodu, nie licząc długości, są bardzo zbliżone do siebie. Taycan to
taka czteroosobowa, długa 911-tka, która prowadzi się niewiele gorzej od
ikony Porsche. Rzecz w tym, że tej różnicy w codziennym ruchu ulicznym
nie zauważymy.
Elektryczna rakieta. Chcę taką.
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Porsche Taycan Turbo S
– statek kosmiczny na ulicę

Ten statek kosmiczny, ukrywający się jako samochód osobowy,
jest niesamowitym i futurystycznym samochodem elektrycznym,
jaki możecie dzisiaj kupić. Całkowicie przerósł moje oczekiwania.
Nie porównujcie go do Panamery – to po prostu czterodrzwiowa,
cztero- lub pięciomiejscowa 911-tka, z prawie identyczną pozycją za
kierownicą, jak ikona Porsche.

MOTO

Miałem przyjemność uczestniczenia w warsztatach i krótkich jazdach testowych Porsche
Taycanem w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
Pisałem o nich we wcześniejszych wydaniach
iMagazine i przyznam szczerze, że w końcu
firmie udało się zdławić wszelkie wątpliwości, jakie miałem. Samochód trafił do naszej
redakcji na pięć dni i dopiero po przejechaniu
kilkuset kilometrów w rzeczywistych warunkach zrozumiałem potencjał tego auta.

Powtarzalność
Prawdopodobnie jedną z najbardziej
pomijanych, a jakże ważnych kwestii, jest
powtarzalna wydajność układu napędowego, składającego się z dwóch silników na
obu osiach, z których tylny ma 2-biegową
skrzynię biegów. Część Was zapewne wie,
że aby z takiej Tesli Model S P100D wyciągnąć pełną moc i przyspieszenie, należy
włączyć tryb Ludicrous i potem odczekać,
aż podzespoły samochodu osiągnąć odpowiednią temperaturę. To często trwa nawet
40 minut, więc to nie jest tak, że gdy obok
Was na światłach stanie najnowsze Ferrari, to będziecie mogli wykorzystać pełny
potencjał samochodu.
Taycan, w odróżnieniu od Tesli, ma pełną moc
dostępną non stop (617 KM), a dodatkowy
zastrzyk koni mechanicznych można uzyskać
w trybie Sport Plus w trybie Overboost (czyli
podczas korzystania z Launch Control; 761 KM).
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Aktywacja tego trybu wygląda następująco:
1. Stajemy na światłach.
2. Obok nas podjeżdża Ferrari.
3. Przełączamy pokrętłem na kierownicy tryb samochodu na Sport
Plus. To zajmuje nam sekundę.
4. Wciskamy pedał hamulca do podłogi lewą nogą.
5. Prawą nogą wciskamy pedał gazu, również do podłogi.
6. Gdy światła zmienią się na zielone, puszczamy hamulec, a samochód
przyspiesza do 100 km/h w czasie szybszym niż 2,8 s. 200 km/h osiągane jest po 9,4 s. Ćwierć mili pokonuje w 10,5 s.
7. Przyspieszanie oficjalnie kończy się na 260 km/h.
Nieoficjalnie przyspieszenie jest jeszcze szybsze, a prędkościomierz
wyświetla 270 km/h, gdy ma się wystarczająco długą prostą – wiemy, że
Porsche podaje konserwatywne wyniki, czyli takie, które każdy egzemplarz
powinien osiągnąć, nawet w nieoptymalnych warunkach. Widziałem już
czasy od 0 do 100 km/h w rejonie 2,4–2,5 s.
Samo przyspieszenie, szczególnie tak absurdalne, jak to w Taycanie, nie
ma większego (dla mnie) znaczenia, jeśli samochód nie potrafi sprawnie
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pokonywać zakrętów. A to, w odróżnieniu od amerykańskiej konkurencji,
Porsche potrafi. Jeszcze jak!

Prowadzenie
Niesamowicie niski środek ciężkości tego auta, wraz z wyjątkowym pneumatycznym zawieszeniem, w którym każdy amortyzator składa się z trzech
komór, co pozwala precyzyjnie regulować jego twardość, zachowanie
i wysokość oraz dzięki skrętnej tylnej osi, aktywnym stabilizatorom i PTV
(Porsche Torque Vectoring), powodują, że Taycan oferuje absolutnie wyjątkowe wrażenia podczas pokonywania zakrętów przy absurdalnych, łamiących prawa fizyki, prędkościach.
Ciężko mi opisać te odczucia. To tak, jakbyśmy siedzieli na ramie auta, bez
nadwozia, i nie czuli praktycznie żadnych przechyłów. A jeśli w trakcie pokonywania zakrętu przód zacznie nam wyjeżdżać, to wystarczy, wbrew instynktom, docisnąć pedał gazu, aby tylna oś i PTV „dopchnęły” przód do osi
zakrętu. Jeśli widzicie łuk z ograniczeniem do 40 km/h i wiecie, że normalnym
autem pokonacie go z prędkością 70 km/h bez efektów dźwiękowych od
współpasażerów, to Taycan poradzi sobie przy 100, a może i przy 120 km/h.
Przypomnę tutaj, że auto waży 2,3 tony.
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Zasięg
Porsche ma w ofercie obecnie trzy modele Taycana – 4S, Turbo i Turbo S.
To ten pierwszy, wyposażony w opcjonalną większą baterię o pojemności
93,4 kWh (Performance Battery Plus ta sama, co w Turbo S), oferuje największy zasięg, ale Turbo i Turbo S nie pozostają daleko w tyle. Zgodnie
z testami WLTP Turbo S oferuje od 388 do 412 km zasięgu, ale wiemy, że te
wartości przeważnie nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Niestety,
nie miałem wystarczająco dużo czasu, na przeprowadzenie bardzo szczegółowych testów zużycia prądu podczas jazdy, ale miałem okazję jeździć
w wielu warunkach, przy temperaturze zewnętrznej oscylującej w rejonie
8–13°C (nie są to optymalne warunki – przy 20–30°C zasięg zwiększy się
zauważalnie) i przy włączonej klimatyzacji (zazwyczaj w trybie Eco). Oto
kilka moich spostrzeżeń:
• Przy ostrej miejskiej jeździe w Sport Plus, w średnich korkach, korzystając
z pełnej mocy silników, samochód zużywał ok. 35 kW na 100 km. To teoretycznie pozwoli mu na przejechanie ok. 260 km na jednym ładowaniu.
Chciałbym tutaj zaznaczyć, że to była tzw. jazda zero-jedynkowa, czyli
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pełny gaz ze świateł i potem pełne hamowanie na następnych, z Vmax-em odpowiadającym ograniczeniom prędkości na danej ulicy (zazwyczaj
50–80 km/h). Jak się zapewne domyślanie, nikt tak normalnie nie jeździ
i gdybym tak robił w moim samochodzie, to miałbym średnie spalania na
poziomie 30–35 litrów na 100 km/h.
• Przy normalnej jeździe miejskiej, również w średnich korkach, podczas
której często korzystałem z absurdalnego przyspieszenia Taycana, ale nie
aż tak ekstremalnie, jak powyżej, „spalanie” spadło do rejonu 28 kWh na
100, co pozwoliłoby mu na przejechanie ok. 330 km.
• Przy typowej miejskiej jeździe, ponownie w korkach, takiej, że ludzie
nie wytykaliby mnie palcami i nazywali piratem drogowym, osiągałem
poziom 25 kWh na 100 km, co pozwoliłoby na przejechanie ok. 370 km.
• W trybie Range, w mieście, przy spokojnej jeździe i bez często zatrzymywania się na światłach, można zejść nawet do 23 kWh na 100 km, co
powinno zapewnić ok. 400–410 km zasięgu.
• Przy jeździe mieszanej, w trybie Normal lub Sport, nie starając się oszczędzać „paliwa”, zużycie oscyluje w rejonie 25–27 kWh.
• Na autostradzie, przy prędkości 140 km/h, wspomnianej nieoptymalnej
temperaturze i pod wiatr wiejący z prędkością ok. 18 km/h, auto zużywa
ok. 29 kWh (trochę jazdy po mieście). Prognozowany zasięg: 320 km.
• Na autostradzie, przy prędkości 110 km/h w trybie Range samochód „spalał” ok. 24,6 kWh. Prognozowany zasięg: 380 km.
• Optymalna prędkość maksymalna, aby zwiększyć zasięg, to ok. 90 km/h.
Jeśli śledziliście konto @iMagazinepl na Instagramie, to być może mieliście
okazję prześledzić moją trasę z Warszawy do Łodzi i z powrotem. Rozpoczęliśmy jazdę do Łodzi z prędkością 140 km/h na A2 w trybie bodajże
Sport, a wracaliśmy w trybie Range, przy prędkości 110 km/h. Do tego było
jeszcze trochę jazdy po samym mieście. Starałem się jechać „normalnie”,
czyli ani nie jechałem jak wariat, ani nie oszczędzałem specjalnie prądu.
Finalnie średnie spalanie z całego 400+ km odcinka wyniosło 28 kWh na
100 km, ale przyznam się, że wracając, testowałem na pustym odcinku
autostrady przyspieszenie przy wyższych prędkościach. Średnio zużyłem
więc 28 kWh na 100 km, a bez tych testów osiągnąłbym ok. 26–27 kWh.
Spodziewałbym się dalszych oszczędności wynoszących przynajmniej 10%
w temperaturach powyżej 20°C.
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Taycan Turbo S ma więc realny zasięg w rejonie 400 km, przy normalnym
jego traktowaniu. Spodziewałbym się możliwości osiągnięcia 440–450 km
na trasie przy oszczędnej jeździe, co powinno się z kolei przełożyć na rejon
500 km w przypadku modelu 4S. Są też plotki o Taycanie z napędem na
jedną oś, który ma jeszcze większy zasięg, jeśli będzie w nim opcja baterii
o pojemności 93,4 kWh.

Ładowanie
Po szczegóły techniczne na temat 800 V system ładowania Taycana
zapraszam do poprzednich artykułów, ale przypomnę, że ta technologia
pozwala na ładowanie mocą 270 kW, ale… nie ma w Polsce ani jednej ładowarki, która mogłaby to zapewnić. Istnieje garstka stacji, które oferują 150
kW (nie ma żadnej w Warszawie), a zdecydowana większość oferuje albo
50 kW, albo 22 kW. Samochód w podstawowej konfiguracji wspiera jedynie 270 kW, 50 kW lub mniej. Aby skorzystać z ładowarek 150 kW, należy
zamówić opcjonalną ładowarkę 150 kW, kosztującą 1807 złotych. Ta opcja
powinna być w standardzie, przynajmniej na obecną chwilę, dopóki firma
nie udostępni większej liczby stacji Ionity (w kooperacji z innymi producentami samochodów) oferujących 800 V i wspomniane 270 kW.
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Do moich testów korzystałem więc z ładowarki pod siedzibą BMW Polska przy ulicy
Wołoskiej (oferującej darmowe ładowanie)
oraz ze stacji Greenway. Porsche wraz z samochodem dostarczyło kartę członkowską, więc
nie wiem, ile mnie to kosztowało dokładnie,
ale zakładając, że korzystałbym z najniższego
abonamentu Greenway, który ma najwyższe
ceny (0 zł i 2,19 zł za kWh), to podróż z Warszawy do Łodzi i z powrotem kosztowałaby
ok. 175 zł. Trzeba tutaj pamiętać, że gdyby auto
było naładowane do 100% przed wyjazdem, to
dałoby radę pokonać tę trasę bez ładowania
(niestety nie mam w garażu gniazdka, aby je
ładować w nocy we własnym zakresie). Lepszą
alternatywą jest wykorzystywanie „Niebieskiego Szlaku” stacji LOTOS, który oferuje ładowanie o dowolnej długości trwania w cenie
24 złotych, nawet od 0 do 100%.
Sytuacja ładowania u nas, w porównaniu
z krajami, które intensywnie rozwijają sieć
stacji ładowania samochodów elektrycznych,
jest smutna. Niestety, prędko się to nie zmieni,
ale dla osób, którym nie przeszkadza wkładanie większego wysiłku w planowanie podróży
krajowych, to może być dodatkowa atrakcja,
ale prawda jest taka, że stacji jest zdecydowanie mniej niż ich paliwowych odpowiedników.
Podejrzewam też, że miejskie życie, z gniazdkiem dostępnym w domu lub miejscu pracy,
zdecydowanie ułatwia życie.
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Porsche Charging Planner
Taycana można opcjonalnie wyposażyć w Porsche Charging Planner, czyli
dodatek do nawigacji, który poinstruuje nas, gdzie mamy się zatrzymać i na
jak długo, aby doładować samochód. Miałem, w trakcie testów Taycana,
możliwość porównania tego z systemem Tesli, która być może działa tak,
jak powinna, w krajach rozwiniętych, ale u nas nie funkcjonuje zbyt sprawnie. Taycan w swojej bazie danych posiada jedynie bardziej popularne
stacji, jak InnogyGo, Greenway i parę innych. Niestety brakuje wielu stacji,
w tym tych darmowych, z Warszawy i innych miast.
Producent też zapowiedział, że lista stacji będzie uaktualniana zdalnie raz
na 3 miesiące. Uważam, że to zdecydowanie zbyt rzadko – raz na 2–4 tygodnie byłoby do zaakceptowania.
Charging Planner działa, ale pod warunkiem, że dana stacja ładowania
jest czynna, co wcale nie jest oczywiste. Dla przykładu, w trakcie podróży
z Warszawy do Łodzi auto chciało, abyśmy zatrzymali się pod Redutą na
Greenwayu. Problem w tym, że stacja jest na parkingu na poziomie -1, a ten
jest zamknięty na czas pandemii. Nie byłem w stanie (lub nie wiedziałem
jak) wymusić na nawigacji znalezienia innego punktu, więc skończyło się na
tym, że otworzyłem na telefonie PlugShare, znalazłem innego Greenwaya
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i zacząłem tam jechać. Nawigacja przeliczyła trasę i zaproponowała
wybrany punkt dopiero w połowie drogi do niego. Niestety ten problem
dotyczy nawigacji samochodowych w sytuacji, w którym jakaś ulica jest
zamknięta – użytkownik praktycznie nie ma możliwości wybrania alternatywy, jeśli nawigacja sama jej nie proponuje.
O ile sprzętowo Taycan rzeczywiście jest majstersztykiem, to oprogramowanie na obecną chwilę (nawigacja i Charging Planner) odstaje od tego
pierwszego. Nie wątpię jednak, że z czasem się to poprawi.

Wbudowane Apple Music i CarPlay
Taycan standardowo oferuje nie tylko bezprzewodowy CarPlay, ale również, jako pierwszy producent na świecie, ma Apple Music zintegrowane
w swoim PCM (Porsche Communication Management). Wystarczy, podczas
dodawania swojego profilu użytkownika do samochodu (może być ich
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wiele), zalogować się na swoje Apple ID, które posiada subskrypcję Apple
Music, a mamy dostęp do całej bazy muzyki w niej oferowanej. Niestety,
nie miałem możliwości przetestowania własnego konta z moimi playlistami, ale potwierdzam, że wszystko działa tak, jak powinno. Być może
wyszukiwanie utworów lub wykonawców byłoby prostsze. Sam CarPlay
natomiast działa dokładnie tak, jak powinien, więc jeśli jesteście zwolennikami Yanosika lub Waze’a, to możecie śmiało z niego korzystać.
Przypominam też, że w podłokietniku znajdziecie dwa porty USB-C, za
pomocą których można ładować telefon i korzystać z CarPlay przewodowo. Z jego boku ukryto też matę Qi, dzięki czemu możecie naładować
sprzęt indukcyjnie. Nie wiem dlaczego, ale to kolejne Porsche, które bardzo
mocno rozgrzewało mi telefon podczas korzystania z technologii Qi – być
może przez to, że wzmacniany jest też sygnał anteny – więc preferuję
w aucie korzystanie z kabla.

Samochód przyszłości dostępny dzisiaj
Na koniec zostawiłem jeszcze kwestię tego, jak ten samochód wygląda.
Nigdy nie ukrywałem, że Mission E concept zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale pierwsze zdjęcia produkcyjnej wersji Taycana mnie mocno zniechęciły. Był za wąski i za wysoki. Podpowiem jeszcze, że jestem przeraźliwie
wybredny w tych sprawach – kiedyś miałem samochód tak mocno obniżony, że pod przedni zderzak nie mogłem wcisnąć pudełka zapałek ustawionego na sztorc (prześwit miał ok. 7 cm).

Taycan standardowo oferuje nie tylko bezprzewodowy CarPlay, ale również, jako pierwszy producent na świecie, ma Apple
Music zintegrowane w swoim PCM (Porsche Communication
Management). Wystarczy, podczas dodawania swojego profilu
użytkownika do samochodu (może być ich wiele), zalogować się
na swoje Apple ID, które posiada subskrypcję Apple Music,
a mamy dostęp do całej bazy muzyki w niej oferowanej.
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Miło mi Wam powiedzieć, że to wszystko złudzenie optyczne – auto na
zdjęciach (ale tylko na nich) nadal prezentuje się słabo.
Na żywo, pod warunkiem, że zawieszenie jest ustawione w maksymalne
obniżenie i samochód jest wyposażony w 21-calowe felgi we wzorze
Mission E Design (wymagają dopłaty 18374 zł za felgi i 12903 zł za lepsze
hamulce) lub Taycan Exclusive Design (dopłata 19 072 zł), prezentuje się tak
niesamowicie, że zapiera dech w piersiach. Jest niski, niesamowicie szeroki
i dosyć długi, ale jednocześnie zdecydowanie mniejszy niż np. Panamera
czy Tesla Model S. Pozycja za kierownicą zresztą żywo przypomina 911-tkę,
a nie Panamerę. To naprawdę wyjątkowe i wyjątkowo prowadzące się auto.

Taycan vs. Model S
Wiele osób stara się porównać te dwa samochody do siebie, głównie dlatego, że to pierwsze dwa „duże” elektryki, które oferują absurdalne osiągi.
Pod paroma względami są rzeczywiście podobne – mają czworo drzwi,
miejsca dla 4 lub 5 osób (zależnie od konfiguracji wnętrza), bagażniki
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z przodu i z tyłu… Pozory jednak mylą. Model S, pod względem jakości
wykonania i zachowania na drodze, to sedan klasy średniej, kosztujący
w rejonie 150–200 tys. złotych (nie będę precyzował tutaj, czy chodzi mi
o Opla Insignię, VW Passata czy inne auta w tej klasie jakościowej, bo istnieje szansa, że ktoś się obrazi, ale nie piszę tego negatywnie – po prostu
nie uważam, aby był wart swojej ceny), podczas gdy Taycan to prawdziwie
sportowe auto, wykonane iście po mistrzowsku, w stylu typowym dla producenta z Zuffenhausen.

Jaki model wybrać?
Taycan obecnie jest dostępny jako 4S i 4S Performance 4,0 s do setki wg oficjalnych danych; model Performance ma większą baterię 93,4 kWh vs. 79,2
kWh w modelu tańszym), Turbo (3,2 s do 100 km/h) i Turbo S (2,8 s do setki).
Dla osób, którym przede wszystkim zależy na absurdalnych osiągach, pozostaje Turbo S (cena od 795 tys. zł). Turbo zapewnia większy zasięg i niewiele
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gorsze przyspieszenie (cena od 655 tys. zł), a 4S oferuje największy zasięg
(z opcjonalną baterią) i jeszcze ciut gorsze osiągi (cena od 459 tys. zł).
Dla mnie osobiście, biorąc pod uwagę, że Turbo S w trybie Range, podczas jazdy na jednym silniku, zapewnia więcej niż wystarczające osiągi na
co dzień, zdecydowałbym się na model 4S z Performance Battery Plus
i paroma niezbędnymi opcjami. Konfiguracja spełniająca moje oczekiwania niestety wymaga dołożenia 81 tys. zł w opcjach (sama większa bateria
kosztuje 28 tys.), co kończy się sumą 535 tys. zł. Nie jest to więc tani samochód, ale osoby, które chcą wydać mniej, być może zadowoli cena modelu
z napędem na jedną oś, o której ostatnio coraz więcej ptaszków ćwierka.
Nie uważam jednak, że cena jest wygórowana względem tego, co otrzymujemy w zamian. Jakość wykonania praktycznie każdego elementu jest
bez zarzutu, a w środku czujemy się, jakby samochód był uszyty dokładnie na naszą miarę.
Życzę każdemu z Was, abyście mogli złożyć zamówienie na Taycana, bo ja,
jak niektórzy wiedzą, pomimo że jestem ogromnym zwolennikiem silników benzynowych, zapewniających odpowiedni dźwięk z układu wydechowego, bez wahania wsiadłbym w Taycana, aby korzystać z niego na co
dzień. Nawet gdyby miał być moim jedynym samochodem.
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Tylnonapędowy Porsche Taycan
dołącza do rodziny
Porsche wprowadziło do rodziny Taycanów nowy, czwarty model
– tylnonapędowego „po-prostu-Taycana”, w dwóch wersjach.
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Po prostu Taycan
Nowy model charakteryzuje się napędem
na tylną oś, co go wyróżnia względem
wszystkich pozostałych – 4S, Turbo i Turbo
S – oraz mocą 326 KM (408 KM w trybie
overboost) z baterią Performance (79,2
kWh) lub 380 KM (476 KM w trybie overboost) z baterią Performance Plus (93,4 kWh).
Nowy Taycan wspiera funkcje wprowadzone do swoich braci, w tym system ładowania Plug & Charge na kompatybilnych
stacjach, gdzie samochód płaci za ładowanie bez naszej ingerencji. Pojawiła się też
możliwość zdalnego dokupienia lub tymczasowego włączenia kilku płatnych opcji,
w tym Porsche Intelligent Range Manager
(PIRM), Power Steering Plus, Active Lane
Keeping Assist i Porsche InnoDrive.
Nowy Taycan, zgodnie z WLTP, osiąga
431 lub 484 km zasięgu, zależnie od
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wybranej wersji baterii. Przyspieszenie od
0 do 100 km/h zajmuje mu 5,4 s w obu
przypadkach, a Vmax wynosi 230 km/h.
Maksymalne ładowanie to 225 kW dla
baterii Performance i 270 kW dla Performance Plus, dzięki czemu w obu przypadkach doładujemy się z 5% do 80%
w 22,5 minuty, a 100 km przejedziemy już
po 5-minutowym ładowaniu.
Tylnonapędowy model Taycana zaczyna
się w Polsce od 389 000 zł, czyli o 68 tys.
zł mniej od modelu Taycan 4S (457 tys. zł).
Turbo obecnie kosztuje 653 tys. zł, a Turbo
S 794 tys. zł.

MOTO

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

84

(Prawie) Wszystko o Porsche
Taycan Cross Turismo

– odmianie Taycana dla osób aktywnych
Porsche Taycan jest wyjątkowym samochodem. Pozycja za kierownicą
jest prawie identyczna jak w 911 – nisko i wygodnie – a sam samochód
ma niewiarygodne osiągi i przyczepność, szczególnie w wersji Turbo
S. Napędzany jest silnikami elektrycznymi, ma dwubiegową skrzynię
biegów na tylnej osi. Firma jednak postanowiła wypuścić jego
odmianę, lepiej dostosowaną do potrzeb ludzi przemieszczających się
nie tylko po asfalcie, ale również szukających przygód w naturze.
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Taycan 4		
Taycan 4S		
Taycan Turbo		Taycan Turbo S
Cross Turismo		Cross Turismo		Cross Turismo
Cross Turismo

Bateria

				

93,4 kWh

Moc			

380 KM		

490 KM		

625 KM		

625 KM

Moc z overboost		

476 KM		

571 KM		

680 KM		

761 KM

Maks. moment obr.		

500 Nm		

640 Nm		

850 Nm		

1050 Nm

Przełożenie ukł.
15,5:1 do 9,1:1						
kierowniczego		14,2:1 do 9,1:1 (ze skrętną tylną osią)					

14,2:1 do 9,3:1

		
15,5:1 do 9,1:1						
14,2:1 do 9,3:1
Promień skrętu
		14,2:1 do 9,1:1 (ze skrętną tylną osią)						
360×36 mm, stalowe, 			
410×38 mm, PSCB, 		
420×40 mm, PCCB,
Hamulce przednie		
		
		 wentylowane			wentylowane		wentylowane
358×28 mm, stalowe, 		365×28 mm, PSCB, 		
410×32 mm, PCCB,
Hamulce tylne		
				 wentylowane			wentylowane		wentylowane
			
8.0 J x 19 ET 50			
Koła przednie
				225/55 R 19 103Y XL			

9.0 J x 20 ET 54		
245/45 R 20 103Y XL		

9.0 J × 20 ET 54
255/40 ZR 20 101Y XL

			
10.0 J × 19 ET 47			
Koła tylne
				275/45 R 19 108Y XL			

11.0 J × 20 ET 60		
285/40 R 20 108Y XL		

11.0 J × 20 ET 60
295/35 ZR 20 105Y XL

Długość 					 4974 mm
Szerokość (z lusterkami)		

			1967 mm (2144 mm)

Wysokość 			

1409 mm			 1412 mm		1409 mm

Rozstaw osi					 2904 mm
Rozstaw przednich kół

		

1718 mm				
1710 mm

Rozstaw tylnych kół

		

1698 mm				
1672 mm

Poj. bagażnika tylnego			

446-1212 l				
405-1171 l

Poj. bagaznika przedniego 				
Masa własna (DIN)		

2245 kg		

Dopuszczalna masa całkowita		

2245 kg		

Przyspieszenie
z Launch Control

0-100 km/h – 5,1 s
0-160 km/h – 10,1 s
0-200 km/h – 15,6 s
0-400 m – 13,1 s

Zasięg (min-max WLTP)		 389-456 km		

Czas ładowania

•
•
•
•
•

2320 kg		

2885 kg				

Vmax			 220 km/h		
•
•
•
•

84 l

240 km/h			
•
•
•
•

0-100 km/h – 4,1 s
0-160 km/h – 8,6 s
0-200 km/h – 13,0 s
0-400 m – 12,2 s
388-452 km		

•
•
•
•

2880 kg
250 km/h
•
•
•
•

0-100 km/h – 3,3 s
0-160 km/h – 7,0 s
0-200 km/h – 10,7 s
0-400 m – 11,1 s
395-452 km		

11 kW (AC) od 0-100% – 9 godz.
50 kW (DC) do 100 km – 28:30 min.
100 kW (DC) do 100 km w optymalnych warunkach – 5:15 min.
50 kW (DC) od 5% do 80% – 93 min.
270 kW (DC) od 5% do 80% w optymalnych warunkach – 22:30 min.

2320 kg

0-100 km/h – 2,9 s
0-160 km/h – 6,2 s
0-200 km/h – 9,7 s
0-400 m – 10,7 s
388-419 km

• 11 kW (AC) od 0-100% – 9 godz.
• 50 kW (DC) do 100 km – 31 min.
• 100 kW (DC) do 100 km
w optymalnych warunkach
– 5:30 min.
• 50 kW (DC) od 5% do 80%
– 93 min.
• 270 kW (DC) od 5% do 80%
w optymalnych warunkach
– 22:30 min.
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Taycan Cross Turismo
Baza Taycana Cross Turismo jest identyczna, jak Taycana, mamy więc ten
sam akumulator Performance Plus o pojemności 93,4 kWh (w każdej wersji), te same elektryczne silniki, oparte o 800 V architekturę, na obu osiach,
oraz identyczną dwubiegową skrzynię biegów, które pozwala auto osiągać
tak absurdalne przyspieszenia. Cross Turismo jednak różni się względem
swojego starszego brata.
Zmieniony tył nadwozia zapewnia dodatkowe 36 mm przestrzeni nad głowami tylnych pasażerów, a samo auto oferuje do 1200 l przestrzeni ładunkowej, której zapakowanie będzie prostsze dzięki większej tylnej klapie
bagażnika. Nie dość, że każdy model w standardzie wyposażono w akumulator Performance Plus, ale wszystkie odmiany mają również napęd
na cztery koła oraz adaptacyjne trójkomorowe pneumatyczne zawieszenie. Opcjonalnie można dokupić pakiet Offroad, który zwiększa prześwit
o dodatkowe 30 mm, a tryb jazdy „Żwir” dostosowano do wyboistych i nieutwardzonych nawierzchni.
Porsche przygotowało dedykowany dla Cross Turismo tylny bagażnik na
rowery. Mieści maksymalnie trzy jednoślady i wspiera różne typy rowerów.
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Umożliwia też otwieranie bagażnika, nawet gdy znajdują się na nim rowery.
Jednocześnie firma do swojej oferty wprowadza dwa e-rowery – eBike
Sport i eBike Cross – które oparte są na ramie z włókna węglowego.
W ofercie firmy są też boksy dachowe, w tym nowy model Performance,
który umożliwia jazdę z prędkością do 200 km/h.
Cross Turismo dostępny jest w czterech odmiach – 4, 4S, Turbo i Turbo
S. Każda wersja przede wszystkim różni się mocą silników, co wpływa
naturalnie na przyspieszenie i zasięg, wyposażeniem, hamulcami, nieznacznie wymiarami i wiele więcej. Przykładowo, Taycan Cross Turismo
4 i 4S wyposażono standardowo w stalowe tarcze, Turbo w PSCB (tarcze stalowe pokryte węglikiem wolframu), a Turbo S w PCCB (tarcze
węglowo-ceramiczne).
Porsche 4D Chassis Control w Cross Turismo sychronizuje działanie wszystkich systemów dotyczących zawieszenia. Standardowo montowane adaptacyjne pneumatyczne zawieszenie zawiera PASM, który odpowiada za
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regulację twardości amortyzatorów, oraz funkcję Smartlift, która zapamiętuje, gdzie włączamy funkcję podnoszenia prześwietu auta i potem automatycznie ją aktywuje w tym samym miejscu, np. na ulicach ze śpiącymi
policjantami lub na podjazdach garażowych.
Cross Turismo ma dedykowany tryb jazdy, nazwany „Gravel / Żwir”, którego
dostosowano do podróży po „lekkim offroadzie”, czyli np. po nieutwardzonych lub błotnisych drogach. Tryb ten zmienia zachowanie PASM, PTM,
PTV+, PSM oraz skrzyni biegów na tylnej osi. Zmienia się też zachowanie
pedału gazu, aby optymalniej kontrolować moc na „offroadzie”.
Functions on Demand (FoD) to możliwość wykupienia dodatkowych opcji
dla samochodu, bez konieczności odwiedzania serwisu – są on aktywowane software’owo online. W skład FoD obecnie wchodzą PIRM, Power Steering Plus, Active Lane Keeping i Porsche InnoDrive.
Podobnie, jak w przypadku Taycana, samochód w konfiguracji bazowej
przyjmuje 11 kW (AC) lub do 270 kW (DC). Opcjonalnie można go jednak
wyposażyć w ładowarkę 22 kW (AC). Cross Turismo wspiera również ładowarki kompatybilne ze standardem Plug & Charge, które umożliwiają
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ładowanie samochodu oraz płacenie za sesję bez żadnych aplikacji czy
kart – samochód sam negocjuje wszystko automatycznie z ładowarką.
Taycan Cross Turismo nadal przechodzi ostatnie testy, zanim zostanie uruchomiona jego produkcja, a cały program testowy pozwolił temu modelowi pokonać 998 361 tys. kilometrów (Cross Turismo prawie 25-krotnie
okrążyły Ziemię) na takich trasach, jak Nürburgring Nordschleife, tor Grand
Prix na Hockenheim, słynny włoski tor w Nardò, po bezdrożach w południowej Francji, w Pirenejach oraz na torze offroadowym „Safari Track”
w Weissach.

Ceny
Pierwszych dostaw Taycana Cross Turismo możemy spodziewać się latem
2021 r. Ceny w Polsce zaczynają się od 436 000 zł (brutto).
Porsche w 2020 roku dostarczyło ponad 20 tys. Taycanów do klientów
na całym świecie. Taycan dodatkowo odpowiada za 70% sprzedaży marki
w Norwegii.
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718 Boxster

– najlepszy roadster na rynku
Boxster i jego siostrzany model – Cayman – od lat uznawane są
za jedną z najlepszych, pod względem prowadzenia, platform.
Poprzednio oferowane były z silnikami 6-cylindrowymi, od paru
lat dostępne są jako modele 4-cylindrowe, co wielu bardzo mocno
skrytykowało. Jak zwykle, jest to kompromis, za którym stoi wiele
dobrych stron, a negatywów nie jest wcale tak wiele, jak myślicie.
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Prawidłowa liczba koni mechanicznych
Michael Ballaban na łamach Jalopnik kilka lat temu napisał felieton,
w którym podał prawidłową liczbę koni mechanicznych, jaką powinien
posiadać samochód:
Dzięki szeroko zakrojonym i energicznym testom, jako dziennikarz
motoryzacyjny, ustaliłem prawidłową liczbę koni mechanicznych.
Prawidłowa ilość to oczywiście 300 koni mechanicznych.
Coś więcej niż 300? Absurdalna, niebezpieczna ilość. Coś mniej? Wynoś
się stąd mięczaku.
Michael oczywiście popełnia satyrę, ale jest sporo racji, w tym, co napisał. Weźmy takiego Taycana Turbo S – na terenie zabudowanym możemy
w nim stracić prawo jazdy w ciągu 1,5 sekundy. Wystarczy zbyt energicznie
nacisnąć pedał gazu spod świateł i pechowo trafić na suszarkę. Na trasie
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raczej prawa jazdy nie stracimy, ale próbując wyprzedzić samochód jadący
80 km/h, omsknięcie się stopy na gazie powoduje wyświetlenie się trzycyfrowych wartości z dwójką z przodu. Niektórzy z Was prawdopodobnie
też pamiętają moją recenzję McLarena 720S, który tracił przyczepność tylnej osi po dociśnięciu pedału gazu, gdy na liczniku prędkość przekraczała
ograniczenie autostradowe, a skrzynia biegów miała zapięty 4. bieg.
Czuję się ogromnie uprzywilejowany, że miałem okazję w życiu jeździć niesamowitymi samochodami, w tym takimi perełkami jak wspomniany 720S,
wolnossącym GT3 RS, McLarenem F1 (jako pasażer), 600-konną rajdówką
i innymi niesamowitymi pojazdami. Prawda jest jednak taka, że takiej mocy
realnie nie wykorzystamy na co dzień. Obecnie poruszam się samochodem
o mocy przekraczającej 400 KM i nie pamiętam, kiedy ostatni raz docisnąłem pedał gazu więcej niż do połowy. Pojemność silnika również odbija się
podczas tankowania na stacji benzynowej – średnio 18–35 litrów po mieście, zależnie od tego, czy są korki, czy nie, nie jest przyjemne dla portfela.
Pamiętam zresztą, jak testowałem starszy model Caymana, z 6-cylindrowym bokserem o pojemności bodajże 3,4 litra – to auto spalało 14 litrów
na 100 km, średnio, a na trasie nie potrafiłem zejść poniżej 12 litrów.
997 z 3,8-litrową jednostką wolnossącą nie schodziło poniżej 14 litrów,
średnio na trasie, a po mieście 18 było normą. Wysokie zużycie paliwa nie
tylko przekłada się na wysokie koszty na stacji benzynowej, ale też na
większą ilość szkodliwych substancji wydobywających się z rur wydechowych, a to wpływa obecnie na cenę samochodu (normy EU), na środowisko
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oraz, prawdopodobnie niedługo, na koszty
jego ubezpieczenia (co jest normą w wielu
europejskich krajach). Większa pojemność
silnika w Polsce ma też zdecydowany wpływ
na jego koszt ze względu na akcyzę, która jest
od niego zależna. Nie wiem, czy taki był tok
rozumowania Porsche, gdy projektowali 718tkę, czyli odświeżonego Boxtera i Caymana
z nową nazwą, ale spodziewam się, że przynajmniej część z tych kwestii brali pod uwagę.

2 litry
718 Boxster (i Caymana) wyposażono w 2-litrowego, 4-cylindrowego boksera, który dostarcza 300 koni mechanicznych za pomocą
turbosprężarki. Pojemność tego silnika powoduje, że w Polsce łapie się na „małą akcyzę”
i generuje też mniejsze ilości spalin względem
poprzedników, co również ma wpływ na cenę
zakupu (to dlatego cena Mazdy MX-5 w tym
roku dramatycznie wzrosła). Mała pojemność
silnika wpływa również pozytywnie na jego
spalanie – bez żadnych problemów osiągałem
7–8 litrów na trasie, a średnio, w ciągu trwania
całego, blisko tygodniowego testu, zużywałem
12 litrów na 100 kilometrów. Jak możecie się
spodziewać, nie obchodziłem się delikatnie
z pedałem gazu.
To, jak ten silnik zestawiono, jest dosyć unikalne. Nie zachowuje się jak typowa doładowana 2-litrówka. Po pierwsze, moc i moment
są dostępne już od jakiś 2500 obrotów na
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minutę, co powoduje, że wygodnie porusza się nim po mieście i nie trzeba
tak często redukować biegu. Dla porównania Cayman GTS sprzed paru lat
potrzebował redukcji biegu i przynajmniej 4000–5000 obr./min, abyśmy
zaczęli odczuwać jakiekolwiek przeciążenia przy przyspieszaniu, co oczywiście prowadziło do tego, że silnik się cały czas kręciło. Po drugie, wielu
tego typu konstrukcjom zaczyna brakować „pary” już przy 5000–6000
obr./min, a 718-tka osiąga maksymalną moc przy 6500 obr./min i niewiele
z niej traci do odcięcia, przy 7500 obr./min. To powoduje, że przy wyższych
obrotach ma się wrażenie, jakby za plecami znajdował silnik wolnossący.
Przyznam się, że zanim do niego wsiadłem przed paroma laty, miałem
ogromne wątpliwości co do sensu rozważania zakupu 300-konnej 718-tki,
ale pierwszych kilkanaście minut jazdy całkowicie zmieniło moje podejście.
Ten silnik niestety ma jedną wadę. Nie brzmi jak stara jednostka 6-cylindrowa. Jeśli jednak zestawimy wszystkie „za” i „przeciw”, to szala przechyla
się na korzyść nowego silnika. Wymagającym więcej zawsze zostaje możliwość wymiany układu wydechowego na coś głośniejszego.

Wzorowe prowadzenie
Cayman i Boxster, a dzisiaj 718 Cayman i 718 Boxster, słyną z tego, że znakomicie się prowadzą. Te auta od paru lat bardzo mocno urosły, aby
wypełnić lukę, którą pozostawiła 911-tka po zakończeniu produkcji modelu
997. 982 (nazwa kodowa 718-tek) ma zresztą bardzo zbliżone wymiary
zewnętrzne do 997, a fakt, że silnik znajduje się za plecami kierowcy, blisko
ziemi i przed tylną osią, bardzo pozytywnie wpływa na to, jak się prowadzi. 911-tka jest konstrukcją niesamowicie dopracowaną, w której Porsche
silnik umieszcza w nieprawidłowym miejscu (za tylną osią) tak długo, że
rozwiązali większość niedogodności z tego tytułu, ale osobiście uważam,
że Caymany i Boxtery mają przewagę w neutralności prowadzenia. Są niesamowicie przewidywalne, bardzo łatwe do wprowadzenia w bajecznie
prosty do kontrolowania slajd i świetnie wyważone. Ich niska waga (1335 kg)
i mniejsze gabaryty też powodują, że to auto zdecydowanie lepiej nadaje
się na kręte górskie drogi, na których rozwija swoje skrzydła i daje kierowcy
prawdziwą radość z jazdy.
718, zależnie od konfiguracji, to jeden z najlepszych driver’s cars, czyli
samochodów dla entuzjastów dobrego prowadzenia, jakie można kupić
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za stosunkowo niewielkie pieniądze. Mała jest konkurencji w tym przedziale cenowym. Niestety (z mojego punktu widzenia), wielu kierowców
bardziej sobie ceni przyspieszenie w linii prostej, a nie prowadzenie po
zakrętach. Jak mawiał mój dziadek: „W linii prostej to małpa sobie poradzi, ale na krętej trasie trzeba wiedzieć, co się robi”. Być może to właśnie
dlatego bardziej doceniam właściwości jezdne niż prędkość przyspieszania czy maksymalną.
Brzmi to trochę, jakby ten samochód był powolny, ale tak nie jest. Przyspiesza do 100 km/h w 4,7 sekundy, a ludzie bez problemów osiągają tę
prędkość w 4,5 sekundy (Porsche ma konserwatywne podejście w podawaniu liczb). W rzeczywistych warunkach drogowych, szczególnie naszych,
polskich, mocy jest dokładnie tyle, ile potrzeba, również podczas wyprzedzania ciągników siodłowych na drogach jednojezdniowych.
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Opcje obowiązkowe
Publikowałem specyfikację techniczną samochodu, który otrzymałem do
testów i muszę przyznać, że jest bogato wyposażony, jak to zwykle bywa
w modelach przeznaczonych dla prasy. Porsche, jak wielokrotnie wspominałem, jest mistrzem w oferowaniu opcji, którym trudno się oprzeć. Pomijając fanaberie, jest kilka, których nie można pominąć, co jest szczególnie
istotne w przypadku gołej 718-tki.
Obowiązkowo należy zamówić PASM, czyli aktywne zawieszenie z regulacją twardości, które dodatkowo zbliża samochód o 10 mm do jezdni
(o 20 mm w modelu 718 Boxster T). Następną opcją jest PTV z mechaniczną blokadą tylnego dyferencjału – to ma ogromny wpływ na prowadzenie tego roadstera. Pakiet Sport Chrono z przełącznikiem trybów
jazdy powinien być w standardzie, więc od razu go dołóżcie do konfiguratora. Gorąco też polecam obuć go w 20-calowe koła, dopłacić do
automatycznej klimatyzacji (standardowa nie reguluje temperatury automatycznie), dołożyć tempomat (ten podstawowy) oraz CarPlay. Z tymi
opcjami i kilkoma innymi drobiazgami powinniście się zamknąć w 300
tys. zł, ale jeśli chcecie zaszaleć, to górna granica znajduje się gdzieś
w rejonie 564 tys. zł, macie więc pole do popisu.
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Najważniejsza decyzja, jaką jednak przyjdzie Wam podjąć, to wybór skrzyni
biegów. Dostępna jest, ponoć rewelacyjna, sześciobiegowa ręczna skrzynia,
która daje ogromną frajdę z jazdy tym, którzy lubią mieć pełną kontrolę
nad autem. Dla osób, które preferują automatyzację, przewidziana jest
jedna z najlepszych skrzyń zautomatyzowanych na rynku – dwusprzęgłowa PDK (Porsche Doppelkupplungsgetriebe). Jedną z moich ulubionych
cech tej skrzyni jest to, że jak przełączycie ją w tryb manualny, to skrzynia
nie zmieni za Was biegu, jeśli tego nie chcecie. Możecie wtedy jechać na
„odcince”, aż zarżniecie silnik, jeśli taką macie wolę (nie polecam tego).
Niestety, wiele podobnych skrzyń biegów nie oferuje tej funkcji, co doprowadza mnie do szału. Ciekawostką jest to, że zdecydowana większość aut
sprzedaje się z PDK, ale najbardziej poszukiwane są właśnie manualne
skrzynie, wśród używanych 718-tek.
Osobiście i bez żadnego wahania wybrałbym manual. To w końcu driver’s car
i jedną z najbardziej satysfakcjonujących czynności, którą można wykonać,
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jest redukcja biegu z międzygazem, przy której idealnie trafiamy z obrotami dla niższego biegu. Porsche co prawda ma funkcję Auto Blip, jeśli weźmiemy pakiet Sport Chrono, ale funkcja jest tylko aktywna w trybie Sport
i Sport Plus. Jak już wspominałem, nie miałem okazji jeździć z manualną
skrzynią tym modelem Porsche, ale inni donoszą, że Auto Blip zachowuje
się perfekcyjnie.

Technologia
Podobnie jak nie przepadam za technologią w zegarkach mechanicznych,
również preferuję mechaniczne rozwiązania w samochodach. 718-tka, w obecnych czasach, to też prawdopodobnie jeden z najciekawszych aut pod tym
względem. Poza PCM-em (ekranem na środku z nawigacją, radiem, itp.), większość jego elektroniki nie jest widoczna (i nie ma jej za dużo). CarPlay jest
opcją, którą oczywiście warto wziąć. Telefon podłączamy kablem do portu
w podłokietniku (USB-A do Lightning) i po wyrażeniu zgody na iPhonie CarPlay rusza. Wersja bezprzewodowa obecnie jest nie planowana, ale widziałem
akcesoryjne dongle firm trzecich, które dodają tę funkcję za ok. 600 zł, więc
osoby, dla których kabel nie jest akceptowalny, mają alternatywę.
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Najlepsze auto na świecie
Obiektywnie, 718-tka to świetne auto, ale poziom jego pożądania będzie
zależał od wielu osobistych czynników. Dla mnie jest to najlepsze auto
na świecie, obecnie dostępne na rynku. Ma napęd na tył. Ma dach, który
otwiera się (lub zamyka) w ciągu 9 sekund podczas jazdy (do prędkości ok.
50 km/h). Ma centralnie umieszczony silnik. Ma zaskakująco dużo przestrzeni na bagaże (w sumie 275 litrów). Pozycja za kierownicą jest wzorowa.
Jest wystarczająco duże i stabilne do pokonywania długich tras w komforcie i jednocześnie na tyle małe i zwinne, że świetnie nadaje się na ciasne
górskie serpentyny. Można bez problemu poruszać się nim po mieście i nie
spali nam absurdalnych ilości paliwa. Wydech, nawet standardowy, wyposażony w nowe filtry OPF/PPF/GPF, satysfakcjonująco „gada” po puszczeniu gazu i jednocześnie nie ogłusza przechodniów. Ma nawet ISOFIX, jeśli
chcemy przewozić dziecko na przednim fotelu.
Wadą natomiast jest to, że jest krzykliwy. Jestem jednak przekonany, że
wiele osób kupuje go nie po to, aby się lansować, ale ze względu na to, jak
się prowadzi.
Jeśli dotrwaliście do końca i nadal Wam mało, to zapraszam do spędzenia
blisko 7 minut na słuchaniu symfonii ze standardowego układu wydechowego. Dla osób, które chciałyby wyposażyć 718-tkę w głośniejszy sportowy
układ wydechowy, należy wybrać 718 Boxtera T, S lub GTS, w których jest
on dostępny (standardowo lub jako opcja).
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Porsche 718 Cayman GT4
Wjechał. Bokiem. Slajdem pokonał pierwszą część szykany, złożył
się w drugą, otarł się tylną oponą o pobocze, pokonał drugi zakręt,
a potem odkręcił przepustnicę i pognał przed siebie. Zostawił
po sobie jedynie pamięć żółtego lakieru oraz delikatne wibracje
w powietrzu, wywołane ryczącym układem wydechowym. To było
nowe GT4.
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Dzień rozpoczął się pięknym wschodem słońca, ale im bliżej wieczora
i prezentacji najnowszej i najmocniejszej odmiany 718-tki, tym więcej
chmur zbierało się, aby obserwować wieczorne wyczyny razem z nami.
W końcu niebo przeszył głęboki szloch. Zaczęło padać.

Lepiej być nie mogło!
Punktualnie o godzinie 9:00 wieczorem siedzieliśmy już na trybunach
na Torze Poznań, czekając na wybicie godziny zero, czyli 9:11 (21:11 niestety nie brzmi tak dobrze – to zdecydowana wada zegara 24-godzinnego), a o 7:18 (19:18) niestety było jeszcze za jasno na to, co Porsche
zaplanowało. To, co wydarzyło się o 11 minut później, już wiecie.

Wjechał… bokiem…
718 Cayman GT4 jest kwintesencją samochodu stworzonego dla kierowcy, który oczekuje braku kompromisów (w granicach rozsądku) na
torze i na ulicy. „Doskonale irracjonalny” – tak podsumował go dział
marketingu Porsche. Rzadko zgadzam się z przekazem działów PR, bo
świat nie jest na tyle prosty, aby ująć coś w paru słowach, ale w tym
przypadku muszę się zgodzić.
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Cayman GT4 jest bratem nowego Boxster Spydera i po raz pierwszy
dzielą oni w zasadzie wszystkie podzespoły między sobą, z pominięciem dachu oraz ogromnego tylnego skrzydła (Spyder ma zamiast niego
automatycznie wysuwający się przy 120 km/h zintegrowany spojler).
4-litrowego wolnossącego boxera o mocy 420 KM i momencie obrotowym, wynoszącym 420 Nm, bazującego na silniku 911-tki, wciśnięto za
tylne siedzenia. Sprzężono go z manualną skrzynią biegów, a moc jest
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przekazywana na tylne koła. 4,4 sekundy później
licznik GT4 wskazuje 100 km/h, a rozpędzanie
kończy dopiero na 304 km/h, chociaż bardziej
imponuje mi fakt, że obroty silnika kończą się na
8000 obr./min.
To tylko suche fakty, a sekretem tego samochodu jest jego aerodynamika.
Specjalnie ukształtowana podłoga i tłumik prowadzą powietrze do tylnego funkcjonalnego
dyfuzora, który wraz z kurtynami powietrznymi
na przednim zderzaku i tylnym skrzydłem
zwiększają docisk tylnej osi o 50% względem
poprzednika, gdzie za 30% tego docisku odpowiada ten pierwszy element. Nie można też
zapomnieć o przedniej osi, wyciągniętej z 911
GT3, oraz tylnej osi zaprojektowanej specjalnie
dla tego samochodu, razem z aktywnym zawieszeniem PASM, systemem odpowiedzialnym
za rozdział momentu obrotowego na tylnych
kołach PTV i mechaniczną blokadą tylnego
mechanizmu różnicowego. GT4 kocha zakręty,
zarówno na torze, jak i poza nim.
Żyjemy w czasach, w których producenci samochodów montują w nich mnóstwo gadżetów
i elektroniki, które ułatwiają i uprzyjemniają nam
czas spędzony w samochodzie, ale często odbierają to, co dla wielu jest kluczowe – przyjemność
z jazdy. Zaczynają też testować modele autonomiczne, będące już w stanie pokonywać długie
dystanse bez pomocy kierowcy i tylko kwestią
czasu jest moment, w którym w salonie samochodowym będziemy mogli wybrać auto, które
nie ma kierownicy.
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Na szczęście są na świecie jeszcze ludzie, którzy mają możliwość zaoferowania entuzjastom odpowiednie doświadczenia. Pierwotne. Pełne.
Emocjonujące. Gwałtowne. Należy do nich ekipa Porsche. Zrezygnowała
ona z automatycznej lub zautomatyzowanej skrzyni biegów. Pominęła
turbosprężarkę. Dodała w pełni regulowane zawieszenie, które użytkownik może idealnie dostosować do swoich potrzeb i oczekiwań. Zachowała niską wagę samochodu. Poprawiła czas pokonania Północnej Pętli
o ponad 10 sekund (względem GT4 poprzedniej generacji).
Stworzyła prawdopodobnie jeden z najlepiej prowadzących się samochodów na świecie.
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Porsche Boxster 25 Years

– limitowana edycja z okazji 25-lecia modelu

Rodzina roadsterów Porsche – Boxsterów – obchodzi właśnie 25
urodziny i z tej okazji Porsche zaprezentowało limitowaną edycję
Boxster 25 Years, bazującą na modelu GTS 4.0.
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Boxster 25 Years
Pierwszy Boxster trafił do sprzedaży
w 1996 roku i do dzisiaj sprzedano 357 tys.
sztuk wszystkich generacji. Limitowana
edycja tego samochodu będzie wyprodukowana w liczbie 1250 sztuk i będzie
dostępna na całym świecie. Model zbudowano na bazie GTS 4.0, wyposażonego
w 4-litrowy, sześciocylindrowy bokser,
rozwijający 400 KM i dostępny jest
w sześciobiegową przekładnią manualną
lub siedmiobiegowym, dwusprzęgłowym PDK. Osiąga Vmax wynoszący 293
km/h, a w połączeniu z PDK i pakietem
Sport Chrono, przyspiesza do 100 km/h
ze startu zatrzymanego, wykorzystując
Launch Control, w 4 sekundy.

Detale
Samochód pomalowano w ikonicznym już
GT Silver Metallic, a do zaakcentowania
wyjątkowego charakteru wykorzystano
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kontrasty kolor Neodyme – miedziano-podobny odcień, którym pomamalowano centalny element całkowicie nowych felg, dotychczas niespotykanych w ofercie, wloty powietrza i pas na przednim zderzaku.
Opcjonalnie można zdecydować się na polakierowanie nadwozia w Deep
Black Metallic lub Carrara White Metallic. Rama przedniej szyby, niezależnie od konfiguracji, pozostaje polakierowana na czerno.
Tak, jak w oryginalnym Boxsterze, we wnętrzu wprowadzono skórzane
wnętrze w kolorze Bordeaux, a do poszycia dachu zastosowano czerwoną
tkaninę, w którym wytłoczono nazwę „Boxter 25”. Opcjonalnie można zdecydować się na wnętrze i dach w czerni. Standardowo, dla tego modelu, we
wnętrzu dodano sportowe fotele regulowane 14-stopniowo, pakiet aluminium, progi z logiem modelu, aluminiowy korek wlewu paliwa i podgrzewaną wielofunkcyjną kierownicę GT.
Boxstera 25 Years wyposażono standardowo w zawieszenie PASM obniżone
o 10 mm względem modelu podstawowego (718 T i GTS 4.0 obniżone są
o 20 mm, a 718 GT4 i Spyder o 30 mm) i PTV, które dodaje szperę na tylnej osi.
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Nowe szaty króla
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

– Porsche 911 (992)
Odkąd pamiętam, moją ulubioną zabawką były samochody,
a wymarzonym samochodem – Porsche. A Porsche od zawsze to
w zasadzie dla wszystkich był kultowy model 911. Teraz, niejako na
zakończenie obchodów siedemdziesięciolecia Porsche, została
zaprezentowana jego ósma edycja o kodowej nazwie 992.
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Tydzień po światowej premierze miałem
okazję odwiedzić fabrykę 911 w Stuttgarcie,
a precyzyjniej w Zuffenhausen, i na żywo
przekonać się, czym jest najnowsze wcielenie mojego marzenia z dzieciństwa.
W Zuffenhausen znajduje się fabryka
modeli 911 oraz 718. Mieści tutaj się też
muzeum Porsche. Sama fabryka kompletnie nie przypomina fabryki samochodów.
Zwarta zabudowa wymuszona umiejscowieniem w centrum miasta powoduje, że
bardziej z wyglądu przypomina manufakturę czegoś kompletnie innego niż miejsce, gdzie powstają najnowocześniejsze
samochody sportowe.
Muszę wspomnieć o jednej rzeczy dotyczącej fabryki, która pokazuje, że Niemcy
jednak mają poczucie humoru. Podczas rozbudowy kolejnej części fabryki
powstała linia montażowa, która miała
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910 metrów długości. Zarząd, jak się
o tym dowiedział, nakazał wydłużenie jej
o jeden metr do 911, aby można było ten
fakt fajnie połączyć z samochodem.
Wróćmy do nowej 911. Muszę powiedzieć,
że jestem nią totalnie zauroczony. Bałem
się, że będzie inna, bardziej zachowawcza, a jednak została zaprojektowana
w dość zaskakujący sposób, w szczególności z tyłu. Z pazurem. Jest mocniejsza,
jest szybsza, jest po prostu lepsza od
poprzedniczki.
Bryła oczywiście zachowała swój charakterystyczny kształt, projektanci jednak
wprowadzili kilka zmian, które bardzo
mi się podobają. Przednia maska dostała
przetłoczenie, które nawiązuje do pierwszej edycji 911. Klamki są teraz schowane
w karoserii i wysuwają się w sposób
podobny do tego, który znamy z Tesli.
Całość została poszerzona o 4,5 cm, co
dobrze wpłynęło na zachowanie się na
drodze i wygodę prowadzenia. Najwięcej zmian wizualnych jest jednak z tyłu.
Nowy spoiler jest teraz znacznie szerszy,
zachodzi wręcz na nadkola. Nowe są też
tylne lampy, ze świecącym pasem LED na
całą szerokość tyłu. Pas ten będzie teraz
dostępny we wszystkich wersjach, a nie,
jak to było w poprzednim modelu, tylko
w 4S. Wygląda bardzo oryginalnie i zostało
tam umieszczone trzecie światło stop.
Nowa 911, Carrera S i 4S, na starcie będzie
wyposażona w 450-konny silnik, który
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jest mocniejszy o 30 KM od poprzednika,
rozpędza samochód do setki w ok. 3,7
sekundy i jednocześnie pali tylko 9 l na
100 km. Co ciekawe, choć konstrukcyjnie
podobno nowa 911 jest gotowa na wprowadzenie opcji hybrydowej, to producent
zapewnia, że w najbliższym czasie nie planuje podobnych rozwiązań znanych chociażby z Panamery.
Mnie osobiście najbardziej ciekawiło jednak
to, co zmieniło się w kwestii elektroniki.
O ile wnętrze nowej 911 stało się bardziej
minimalistyczne, zmniejszono liczbę przełączników i nawiązuje stylistycznie do starych modeli jeszcze z lat siedemdziesiątych,
to jednocześnie stało się bardziej cyfrowe.
Z zegarów pozostał analogowy już tylko
obrotomierz, oczywiście umieszczony na
środku, przed kierownicą, natomiast po jego
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lewej i prawej stronie mamy wyświetlacze TFT. Dodatkowo centralnie znajduje się ogromny, prawie 11-calowy wyświetlacz. Jest to nasze centrum dowodzenia. Wyświetlacz jest dotykowy, ale możemy nim też sterować przyciskami
na kierownicy czy pięcioma umieszczonmi bezpośrednio pod nim.
Nowy system Porsche Advance Cockpit jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów samochodowego infotainment, jakie widziałem do
tej pory. Integracja z Google, Car Play. Ale i tak najlepsze jest połączenie
z serwerami Porsche, gdzie wszystkie pytania od prowadzącego samochód
są odczytywane i odpowiedzi odsyłane na ekran praktycznie w czasie
rzeczywistym. Mamy możliwość sterowania swoim inteligentnym domem,
mamy informacje o lotach, obsługę concierge, nie wspominając o możliwości odczytu wiadomości z Twittera.
Oczywiście nie mogłoby zabraknąć aplikacji, która się z tym wszystkim
integruje, oczywiście aplikacji dla iOS i Androida. Jak się okazuje, dla
nowego Porsche 911 mamy aż dwie aplikacje Porsche Connect App oraz
Porsche Track Precision. Pierwsza daje nam standardowy dostęp do danych
z naszego samochodu i możliwość podstawowej nad nim kontroli (np. zdalnego otwierania/zamykania itp.). Druga aplikacja umożliwia nam zachowywanie wyników naszych prób na torze, włącznie z podglądem jazdy.
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Wrócę jeszcze do kwestii czujników i kamer zamontowanych w nowej 911.
W nowym modelu mamy zainstalowanych ponad 400 czujników, które
monitorują ponad 17 tysięcy funkcji. W całym samochodzie jest ponad 2
km kabli. Do tego dochodzą jeszcze kamery i radary. Nowa 911 jest bardzo
bezpieczna i bardzo będzie trudno, mając włączone wszystkie czujniki,
mieć w niej wypadek. Safety first.
Podczas jazdy modelem Carrera 4S na torze Hockenheimring absolutnie
największe wrażenie zrobiła na mnie nowa funkcja Wet – nowy system
bezpieczeństwa wspomagający kierowcę przy wykryciu wody/śniegu
na jezdni. Jest on od teraz seryjnie montowany w każdej 911. To jest niesamowite, jaka różnica w przyczepności jest z włączonym trybem Wet
i z wyłączonym. Z włączonym 911 jedzie jak po suchej nawierzchni. Gdy
tryb wyłączymy przy tej samej prędkości, od razu stajemy bokiem. Bardzo
chciałbym go mieć w swoim samochodzie…
Więcej na temat nowego Porsche 911 napiszemy, mam nadzieję, już
wkrótce, jak tylko dostaniemy go na trochę dłużej do testów. Tymczasem
nową 911 można już zamawiać. Pierwsze dostawy planowane są na przełom
lutego i marca. Ceny zaczynają się od 595 tysięcy złotych.
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Porsche zaprezentowało nowe 911 GT3 (992)
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

z wolnossącym silnikiem i poprawioną aerodynamiką,
które jest szybsze od poprzedniego GT3 RS

Porsche wczoraj zaprezentowało odmianę GT3 platformy 992
swojej ikony, czyli 911-tki. Lepszy pod niemal każdym względem od
poprzednika, jest szybszy na torze niż 911 (991) GT3 RS, zachowując
wolnossący silnik.
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Siódma odmiana GT3 została zbudowana przy bliskiej współpracy Porsche
Motorsport, dzięki czemu otrzymała nowe przednie zawieszenie z podwójnymi wahaczami i mocno poprawiony pakiet aerodynamiczny. Silnik
bazuje na tym z 911 GT3 R, który już zdał egzamin w wyścigach długodystansowych i pomimo zastosowania w jego układzie wydechowym filtrów
cząstek stałych, udało im się zachować jego wyjątkowe brzmienie. Jest to
bliźniacza jednostka do tej znanej z limitowanego Porsche 911 Speedster
poprzedniej generacji.
Silnik generuje 510 KM przy 8400 obr./min. i 470 Nm przy 6100 obr./min.,
i jest ograniczony do 9000 obr./min. Ta moc pozwala mu rozpędzić się do
320 km/h, gdy kupujący wybierze sześciobiegową manulną skrzynię biegów (MT) lub do 318 km/h w przypadku PDK (modelu siedmiobiegowego,
przeniesionego z 991, w odróżnieniu od ośmiobiegowych PDK w pozostałej
gamie 992). Przyspieszenie ze startu zatrzymanego do 100 km/h zajmuje
3,4 s (PDK) lub 3,9 s (MT), 7,0 s (PDK) lub 7,9 s (MT) do 160 km/h i 10,8 s (PDK)
lub 11,9 s (MT) do 200 km/h.

MOTO

118

Nowe GT3, dzięki nowej aerodynamice, generuje zdecydowanie większy
docisk bez znaczącego zwiększenia współczynnika oporu powietrza.
Nowy tylny dyfuzor tworzy o 400% większy docisk niż u poprzednika,
a fabryczna konfiguracja aerodynamiki zwiększa całkowity docisk o 50%
względem poprzednika, ale można tak ustawić tylne skrzydło, aby całkowity docisk zwiększyć o 150% (przy 200 km/h, ponownie, względem
poprzednika, czyli 911 991 GT3).
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Ciekawostką jest też przyspieszony układ
kierowniczy, w położeniu centralnym,
z 17,15:1 aż do 14,2:1 oraz o 17% lżejsze
stalowe hamulce. Dla maksymalnego
obniżenia masy nieresorowanej można
oczywiście zamówić PCCB. W kwestii
felg Porsche też zastosowało ciekawy
zabieg – opcjonalnie można zamówić
matowo-czarne felgi z czerwonym lub
niebieskim paskiem na rancie, który
pasuje odpowiednio do lakierów Guards
Red oraz Shark Blue (nowy lakier). Jedna
z wersji opcjonalnych reflektorów przednich również można zamówić z pierścieniem Shark Blue.
Ostatnimi dwoma ciekawostkami jest to,
że opcjonalny pakiet Clubsport (zawierający m.in. półklatkę) jest dostępny bez
dopłaty, ale wymaga domówienia foteli
kubełkowych. Wybór między dwoma
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skrzyniami biegów – MT i PDK – też jest bezpłatny. GT3 wyposażono też
standardowo w tylną oś skrętną.
Nowe GT3, pomimo szerszego nadwozia, większych felg (21'' z tyłu, 20''
z przodu), szerszych opon o 10 mm na obu osiach (315 mm z tyłu), jest
bardzo zbliżony do poprzednika (MT jest cięższy o 5 kg, a PDK o 4 kg).
Oszczędności dokonano m.in. za pomocą akumulatora litowo-żelazowo-fosforanowego, który jest o 10 kg lżejszy, układu wydechowego, również
lżejszego o 10 kg, przedniej maski z włókien węglowych, lekkiej tylnej
szyby, lżejszych materiałów do wykończenia wnętrza i wspomniamym lżejszym hamulcom. Opcjonalnie można też zdecydować się na dach z włókna
węglowego oraz PCCB. Pakiet Clubsport dodaje 15 kg.
Przyspieszenie, czyli jazda w prostej linii, wartości o których wspominałem
wcześniej, niewiele różnią się od osiągów poprzedniego modelu 911 GT3.
Różnica jest oczywista dopiero na torze, gdzie 992 GT3 jest o 17,5 s szybsze
na Nürburgringu niż 991 GT3 (6:55,2 na odcinku BTG, czyli na dystansie 20,6
km) i o 1,2 s szybsze od 992 GT3 RS. Na nowej pełnej pętli, czyli na dystansie 20,8 km, kierowcy Lars Kern udało się zejść poniżej 7 minut i ustanowił
rekord z wynikiem 6:59,927. Przejazdy wykonano na opcjonalnych oponach
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Michelin Pilot Sport Cup 2 R. Jak sprawdził też kierowca Jörg Bergmeister,
czasy okrążeń są powtarzalne, m.in. dzięki nowej mieszance opon.
Klienci nowego GT3, po kupnie samochodu, mogą również zdecydować się
na mechaniczny zegarek, którego kopertę wykonano z tytanu, a kolory tarczy można zamówić i dostosować pod kolor samochodu.
Ceny 911 992 GT3 w Polsce zaczynają się od 865 000 PLN brutto (23% VAT),
a pierwsze dostawy spodziewane są w maju 2021 r.
Oczywiście skonfigurowałem wersję pod siebie, pomimo że zdecydowanie
bardziej interesowałbym się nadchodzącą odmianą GT3 Touring, bez tylnego skrzydła, i ta kosztowałaby „jedynie” 907 117 PLN brutto. Możecie ją

zobaczyć tutaj (trzeba kliknąć „Open” po przejściu na stronę).
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Masaż za milion złotych
z CarPlayem na pokładzie
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Porsche Panamera Turbo
Do Panamery Turbo podchodziłem z dużą ostrożnością. Nie
wiedziałem, czego się spodziewać. Potulnego baranka, którego
miękka pierzyna oddzieli mnie od nierówności drogi, czy szalonej
taczki, która podpowie, jaką średnicę miał kamyczek, po którym
właśnie przejechałem? Tak i tak, bo decyzja, jaki ma być, leży
w naszych rękach.
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Specyfikacja i wyposażenie
Przydomek Turbo zobowiązuje, więc cyfry mnie nie zawiodły. 550 KM
i 770 Nm. 3,6 sekundy od 0 do 100 km/h. 1995 kilogramów. Maksymalnie
306 km/h. Dwusprzęgłowa skrzynia biegów. Pneumatyczne zawieszenie
z regulowanym prześwitem. Średnie spalanie… 11 litrów na 100 km, zmierzone na dystansie ok. 1000 km. Zapewniam, że nie popełniłem tutaj
żadnej literówki.
Testowany przeze mnie model wyposażono w wiele pozycji z bogatej
listy opcji oferowanej przez Porsche. Felgi miały 21 cali, a opony ponad
30 cm szerokości (na tylnej osi). Fotele były z serii regulowanej elektrycznie, w płaszczyznach, o których istnieniu nie wiedziałem, z wbudowanymi systemem masującym plecy. Wentylacja dbała o odpowiednią
temperaturę moich czterech liter podczas upałów, a podgrzewanie
wszystkich siedzeń, gdy robiło się chłodniej, symulowało siedzenie
przy kominku. W nocy, gdy LED-owe światła przestawały docierać do
najdalszych zakamarków lasu wokół drogi, o bezpieczeństwo i odpowiednią widoczność dbał asystent jazdy nocnej (NVA), który na ekranie
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za kierownicą wyświetlał obraz w podczerwieni i na żółto zaznaczał
zwierzynę, która nam potencjalnie mogła zagrażać – dziki, sarny, a nawet
rowerzystów. Kolejny system kamer z kolei dbał o to, abyśmy widzieli
absolutnie wszystko z widoku ptaka podczas parkowania. Tempomat
miał radar, aby automatycznie utrzymywać dystans od poprzedzającego
nas pojazdu. Fakt, że paru rzeczy zabrakło, ale nie będę narzekał, bo na
wyposażeniu nawet znalazł się jonizator powietrza.

Porsche Advanced Cockpit
Porsche do designu swojego kokpitu podeszło w sposób, który zdecydowanie bardzo mi się podoba. Na środku „zegarów” mamy tradycyjnie
obrotomierz, a po jego bokach znajdują się dwa 7-calowe ekrany, które
będą wyświetlały to, co chcemy – informacje o ciśnieniu w oponach,
o temperaturach oleju itp. czy nawet wykres pokazujący, jakie siły G na
nas oddziałują. Na środku deski z kolei umieszczono 12,3-calowy ekran,
za pomocą którego sterujemy całą resztą – ustawieniem kratek wentylacyjnych, zawieszeniem samochodu, trybem pracy silnika, system audio,
telefonem, nawigacją i więcej. Całość jest stosunkowo spójna i działa
w bardzo prosty i przejrzysty sposób. Jeśli potraficie obsługiwać smartfona z ekranem dotykowym, to poradzicie sobie ze swoją Panamerą.
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CarPlay na co dzień
Porsche od jakiegoś czasu oferuje opcjonalnie wsparcie dla CarPlay
i testowany model miał tę pozycję odhaczoną. Niestety, jest to jeszcze
system przewodowy, wymagający wpięcia telefonu kablem i spodziewałem się, że będzie to bardziej irytujące, niż się w praktyce okazało.
Schowek na iPhone’a zaprojektowano tak sprytnie, że dziwię się, że inni
jeszcze tego nie skopiowali – wkładamy go między ściankę schowka
a wystający elastyczny uchwyt, który zapewnia, że telefon nie przemieszcza się. Leży sobie tam spokojnie na boku, zamiast na płasko,
dzięki czemu zajmuje mniej miejsca i nawet nasze drogi nie wytrąciły go
z równowagi.
Temat CarPlay wśród moich znajomych często wraca jak bumerang
– ludzie się generalnie nim zachwycają, ponieważ umożliwia uruchamianie aplikacji na ekranie w samochodzie. W praktyce jednak nie jest tak
różowo, jak możemy to sobie wyobrazić.
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Po pierwsze, CarPlay zajmuje pewną przestrzeń na ekranie w samochodzie i w przypadku szerokiego 12,3-calowego wyświetlacza w Panamerze zajmuje jedynie jego część, zamiast go wypełniać. Od lat narzekam
na powolny rozwój tej części iOS-a i ewidentnie widać, że to Apple nie
nadąża za producentami samochodów, którzy już od paru ładnych lat
oferują większą powierzchnię, a ta pozostaje zmarnowana.
Po drugie, sam wygląd CarPlaya zdecydowanie odstaje od znacznie bardziej rozwiniętego designu, na które Porsche się zdecydowało w swoim
systemie. CarPlay wygląda przy nim wręcz zabawkowo i ubogo. Minimalizm w designie jest często mile widziany, ale nie w tym przypadku. Po
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prostu nie pasuje do eleganckiego i bardziej wyrafinowanego Porsche Advanced Cockpit.
Trzecią wadą CarPlaya jest to, że nie jest tak ściśle zintegrowany z systemem producenta (jakiegokolwiek,
nie tylko Porsche), jak bym sobie tego życzył. W praktyce jest po prostu jak jedna z aplikacji na ekranie
naszego iPhone’a, którą trzeba uruchamiać. To z kolei
prowadzi do kolejnego problemu. Załóżmy, że włączyłem sobie Waze’a, który mnie próbuje doprowadzić do celu najszybszą możliwą trasą. Załóżmy też,
że w trakcie jazdy przełączam się na ekran do sterowania klimatyzacją, fotelami lub jakimkolwiek innym
aspektem samochodu. Waze niby nadal działa, ale
nie wydaje z siebie już ani dźwięku, więc jeśli przypadkiem do niego nie wrócimy – normalnie spodziewam się po nawigacji, że będzie gadała sobie nadal
w tle – to możemy przegapić zjazd, co też zrobiłem
dwukrotnie.
CarPlay ma jednak trzy spore zalety. Po pierwsze, Siri
integruje się z przyciskiem na przełączniku od kierunkowskazów, więc możemy ją szybko wywołać, co
idealnie sprawdzało się, gdy chciałem wysłać szybkiego SMS-a bez wyciągania telefonu. Po drugie, miałem dostęp do Waze’a i Overcasta, czyli odpowiednio
nawigacji i programu do słuchania podcastów.
Finalnie okazało się, że CarPlay kole na tyle w oczy,
a jego obsługa jest na tyle uciążliwa, że wolałem
korzystać z połączenia Bluetooth, aby dobrać się do
zasobów audio z mojego iPhone’a.

Pełna integracja CarPlaya
w przyszłości?
Kilka dni temu Apple i Porsche ogłosili, że Apple

Music będzie zintegrowane z Porsche Advanced
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Cockpit. Uważam, że to prawdopodobnie
najlepsze podejście do tematu, jakie firma
z Cupertino może na obecny moment
zaoferować producentom – integracja ich
aplikacji bezpośrednio z systemem producenta, dzięki czemu cały design pozostaje
spójny, zarówno od strony wizualnej, jak
i użytkowej. Analogicznie powinna być
możliwość dla deweloperów trzecich, aby
mogli integrować swoje aplikacji bezpośrednio z samochodami, a nie tylko poprzez
nakładkę, jaką jest CarPlay.
Alternatywnie to Apple musiałoby tworzyć
cały system obsługi poszczególnych samochodów od A do Z i przyznam się po cichu,
że nie ufam im na tyle, żeby wierzyć, że zrobią to dobrze.

Panamera Turbo
Prawdopodobnie najbardziej zaskakującym
elementem Panamery jest to, że oferuje
na tyle dużo możliwości dostosowania
jego zachowania dla kierowcy, że ten bez
problemu może zdecydować, czy chce być
oderwany od tego, co dzieje się na drodze
(i z drogą) czy chce czuć każdą nierówność
i to, jak samochód się zachowuje. Musimy
pamiętać, że to nie jest zwinna wyścigówka
typu 718-tka, ale duża, czteroosobowa
limuzyna, chociaż Porsche i tak zdaje się
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naciągać pewne prawa fizyki. Nie spodziewałem się, że będzie oferowała
aż taki feedback z ulicy, gdy sobie tego życzymy, a tak bardzo nas od niej
odcinała, gdy zmienimy zdanie. Nie chodzi też tutaj o samo pneumatyczne zawieszenie (ma trzy tryby pracy, od miękkiego, przez sportowy,
po torowy), ale o to, jak reaguje pedał gazu, jak zachowuje się układ kierowniczy, jak zachowanie zmienia sam silnik oraz jego układ wydechowy.
Może być niemalże niesłyszalny, a może ryczeć niczym dzika pantera
zamknięta pod maską, przypiekana żywcem.
Finalnie jednak najlepszym sprawdzianem dla Panamery była blisko
1000-kilometrowa trasa, którą pokonałem nią po Polsce, podczas której
zostałem wymasowany po szwedzku, japońsku i tradycyjnie, a na koniec
wysiadłem wypoczęty, jakbym dopiero co wyszedł z luksusowego spa.
Czy można wymagać czegoś więcej od samochodu?
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WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n
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Porsche Cayenne Coupé
Nie lubię SUV-ów. Uważam, że zdecydowana większość z nas nie
potrzebuje potężnego auta, które ze spokojem zastąpi kombi. Nie
sposób jednak przejść obojętnie obok Cayenne Coupé, które nie tylko
jest naszpikowane najnowszą technologią, ale prowadzi się lepiej od
większości „sportowych” limuzyn (lub kombi) na świecie.
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Design
Nie dość, że nie jestem fanem SUV-ów, to nie jestem fanem SUV-ów,
które mają przypominać prawdziwe coupé (czyli nadwozia dwudrzwiowe). Cayenne Coupé jest jednak pierwszym samochodem z tego
segmentu, który mi wizualnie przypadł do gustu – ma po prostu bardzo zgrabny tyłek, a ja jestem typem faceta, który lubi na tyłki patrzeć.
Oczywiście gorąco polecam pneumatyczne zawieszenie z regulowanym
prześwitem, aby auto maksymalnie zbliżyć do asfaltu, w pobliżu którego
nabiera bardzo bojowego charakteru. To ostatnie jest dodatkowo podkreślone przez szersze o 18 mm nadwozie, dzięki przeprojektowanym
tylnym błotnikom i drzwiom.
Sama linia dachu Cayenne Coupé została obniżona o 20 mm względem
modelu tradycyjnego, a szklany panoramiczny dach jest teraz w standardzie.
Alternatywnie można zamówić pakiet Lightweight Sport, który zawiera lżejszy dach z włókna węglowego (pośród wielu innych elementów, niektórych
wykonanych z karbonu, zależnie od wersji pakietu). Niezależnie na który się
zdecydujecie, dach zwieńczony jest spojlerem nad tylną szybą. Pod nią znajduje się natomiast drugi, aktywny spojler (Porsche Active Aerodynamics),
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który wysuwa się przy prędkości 90 km/h, aby
zwiększyć docisk tylnej osi.
Opcjonalne 22-calowe felgi GT Design w odcieniu matowej szarości, dostępne wyłącznie ze
wspomnianym pakietem Lightweight Sport,
mają kształt tych znanych z modelu 911 GT3 RS.
Wspominam tylko o tym, że to te właśnie felgi
są prawdopodobnie najpiękniejszym dopełnieniem Cayenne Coupé.
Cayenne Coupé, podobnie jak jej mniej sportowego brata, można skonfigurować na tak
wiele sposobów, że prawdopodobnie trudno
spotkać dwa identycznie zestawione samochody na ulicy. Porsche tutaj oferuje nie tylko
gigantyczne, 22-calowe felgi z ogumieniem
drogowym, ale w ofercie znajduje się również
szereg dodatków przeznaczonych do podróżowania po bezdrożach, w tym komplet zabezpieczeń podwozia, komory silnika i tylnej osi.
Porsche od wielu lat tworzy prawdopodobnie jedne z najładniejszych i najlepszych
jakościowo wnętrz na rynku i Cayenné
Coupe tego nie zmienia. Jakość wykonania
całości jest wzorowa, a użyte materiały najlepszej jakości. Przeszukałem całe wnętrze
i znalazłem dosłownie jedną „wadę” – jeden
z wielu niewielkich schowków wykończono
dosyć twardym plastikiem. Nie żeby był
nieprzyjemny w dotyku czy coś… wizualnie
też nie odstawał od reszty. To był po prostu

MOTO

133

najsłabszy element układanki, jaki znalazłem, a długo szukałem czegokolwiek, do czego mógłbym się przyczepić (na siłę, a jak!). Zatem podsumowując: jest lepiej niż dobrze!

Technologia w środku
Porsche Communication Management (PCM) najnowszej generacji wyposażono w 12,3-calowy ekran dotykowy, który reaguje całkiem sprawnie, nawet
na moje grube paluchy. Standardowo zawiera nie tylko bezprzewodowy
CarPlay, ale moduł telefoniczny, dostęp do internetu, szereg usług Porsche
Connect, nawigację online opartą o Google Maps, system sterowania głosem oraz Hi-Fi składające się z 10 głośników o mocy 150 W (jeśli to za mało,
to można opcjonalnie zamówić system Burmester 3D, składający się z 21
głośników o całkowitej mocy 1455 W). Ponadto ekran rozpoznaje odręczne
pismo, gesty obracania, ściskania czy rozszerzania dwoma palcami oraz
inne gesty, więc jeśli umiecie obsługiwać smartfona, to poradzicie sobie
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z PCM-em. Ciekawostką jest natywne wsparcie dla Amazon Music oraz
możliwość wyświetlania informacji z naszych akcesoriów domowych Nesta.
Zegary za kierownicą składają się teraz z pojedynczego, analogowego obrotomierza, tradycyjnie na samym środku, a po jego bokach umieszczono dwa
7-calowe ekrany Full HD. Można je konfigurować niemalże dowolnie, aby
wyświetlały to, co chcemy – siły G oddziałujące na samochód, informacje
o podróży, dodatkową mapę Google’a, widok z kamery
termowizyjnej (o zasięgu 300 metrów) i znacznie więcej.

Całość jest zwieńczona

Całość jest zwieńczona aplikacją na Androida i iOSa, która oferuje podgląd stanu samochodu wraz

aplikacją na Androida i iOS-

z opcją kontrolowania niektórych jego elementów.

a, która oferuje podgląd

Przykładowo, możemy za jej pomocą sprawdzić, czy

stanu samochodu wraz z
opcją kontrolowania niektórych jego elementów.

wszystkie okna i drzwi są zamknięte, zablokować lub
odblokować zamki, podejrzeć stan paliwa w baku
oraz zasięg, stan oleju i nawet sprawdzić, kiedy zbliża
się termin serwisu.
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Technologia na zewnątrz
Osobiście zdecydowanie bardziej zainteresowała mnie
technologia znajdująca się pod nadwoziem Cayenne
Coupé, bo to ona odpowiada za niesamowite wrażenia
z jazdy tym autem.
Nowe Cayenne dostępne jest w pięciu odmianach
silnikowych:
• podstawową Cayenne Coupé wyposażono w turbodoładowane V6 o pojemności 3 litrów, generującą 340
KM i 450 Nm. To pozwala jej na osiągnięcie 100 km/h
z postoju w równe 6 sekund, a rozpędzanie kończy na
243 km/h,
• Cayenne E-hybrid Coupé ma ten sam silnik, co
model podstawowy, ale wspomagany jest dodatkowym napędem elektrycznym (136 KM i 400 Nm).
Razem generują 462 KM i 700 Nm, dzięki którym
przyspiesza do 100 km/h w 5,1 sekundy i rozpędza
się do 253 km/h,
• Cayenne S Coupé również ma V6, ale o pojemności 2,9 l,
z dwoma turbosprężarkami, które generują 440 KM
i 550 Nm. Sprint od 0 km/h do 100 km/h pokonuje w 5
sekund, a jej prędkość maksymalna wynosi 263 km/h,
• Cayenne Turbo Coupé jest już prawdziwym sportowcem, a pod jej maskę włożono V8 twin-turbo o pojemności 4 litrów, generujący 550 KM i 770 Nm. Oznacza to
sprint 0–100 km/h w 3,9 sekundy oraz prędkość maksymalną wynoszącą 286 km/h,
• na deser zostaje najmocniejszy Cayenne Turbo S
E-Hybrid Coupé, łączące wspomnianą podwójnie
doładowaną widlastą ósemkę z silnikiem elektrycznym. Łącznie generują 680 KM mocy i 900 Nm
momentu obrotowego, co przekłada się na przyspieszenie do 100 km/h z zatrzymania w 3,8 sekundy oraz
prędkość maksymalną na poziomie 295 km/h. Chciałbym zauważyć, że to wszystko osiągnięto w samochodzie ważącym 2,6 tony.
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Niestety, nie miałem okazji przetestować żadnego z powyższych modeli
z silnikiem elektrycznym w warunkach drogowych, ale wiele kilometrów zrobiłem zarówno po krętych, górskich drogach w Słowenii, jak i po
jej autostradach. To właśnie tutaj dowiedziałem się, że Cayenne Coupé
pozwala na coś, czego nigdy nie spodziewałbym się po tak dużym i ciężkim
samochodzie – lekkie, łamiące prawa fizyki prowadzenie po najciaśniejszych zakrętach, które nie wymaga od kierowcy rajdowych umiejętności.
Pierwszym systemem, który uważam za obowiązkowy dodatek do tego
samochodu, jest adaptacyjne pneumatyczne zawieszenie. Najciekawszym elementem tego zawieszenie nowej generacji jest jego trójkomorowa konstrukcja, dzięki której dostępnych jest piętnaście różnych
konfiguracji zawieszenia, od miękkiego, usztywniającego się automatycznie, aby zniwelować przechyły, do twardego, pozwalającego na bardziej
agresywną jazdę. Jednocześnie, można regulować prześwit samochodu
w zakresie od 165 mm do 245 mm, zależnie od tego, czy znajduje się na
autostradzie, czy na bezdrożach.
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Drugim systemem jest PASM (Porsche Active Suspension Management),
który odpowiada za regulację pracy amortyzatorów zależnie od stylu jazdy
i stanu nawierzchni, dostosowując ją tak, aby optymalnie pokonać dany
odcinek drogi.
Trzecim, najbardziej niesamowitym systemem, który tak dobrze sprawował się w warunkach, w których go testowałem, był system skrętnej
osi tylnej. Do prędkości 80 km/h tylne koła skręcają się przeciwnie do
skrętu kół przednich. Powyżej tej prędkości obie osie skręcają w tym
samym kierunku, zwiększając stabilność poprzeczną samochodu.
Porsche wspomina, że ten system zmniejsza promień skrętu Cayenne
Coupé z 12,1 m do 11,5 m, ale jest znacznie bardziej imponujący podczas
pokonywania ciasnych zakrętów przy dużych prędkościach. Wyraźnie
czuć na kierownicy i wręcz całym ciałem, gdy tylne koła skręcają (o maksymalnie 3°) i pozwalają znacznie sprawniej i pewniej pokonać dany łuk.
Ciężko mi opisać słowami, jak to poprawiło moją pewność podczas jazdy
po ciasnych, górskich drogach, szczególnie że byłem przecież za kierownicą auta ważącego ponad 2,5 tony.
Oprócz powyższych systemów, Cayenne można jeszcze wyposażyć
w PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) oraz PTV Plus (Porsche
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Torque Vectoring). Ten pierwszy odpowiada
za dodatkową stabilizację samochodu,
w ciągu milisekund, poprzez usztywnianie stabilizatorów na przedniej i tylnej osi,
co redukuje boczne ruchy nadwozia. PTV
z kolei korzysta z blokady tylnego dyferencjału i hamulców, selektywnie przyspieszając
koło zewnętrzne na tylnej osi i jednocześnie
hamując wewnętrzne, dzięki czemu poprawiona jest nie tylko trakcja, ale auto szybciej
reaguje na skręcenie kierownicy, stając się
bardziej zwinne. Testowane auta akurat nie
miały tych systemów, ale znam je z poprzednich generacji Cayenne i pozostaje mi sobie
jedynie wyobrazić, jak auto prowadziłoby
się z nimi na pokładzie, obok skrętnej osi
i pozostałych systemów.
Testowane Cayenne’ki miały również na
pokładzie najnowsze odmiany Adaptive
Cruise Control with Stop-and-Go Function
(tempomat z radarem, który automatycznie
zatrzymuje lub rusza samochód). Działa on
w zakresie od 30 do 240 km/h i sprawdzałem go w każdych możliwych warunkach.
Przez ostatnie lata ta odmiana aktywnego
tempomatu wyraźnie się poprawiła i samochód sprawniej rozpoznaje przeszkody oraz
reguluje prędkość zdecydowanie płynniej.
Spisuje się on najlepiej na autostradzie, na
której są łagodne zakręty i gdzie ma poprzedzające nas samochody w polu widzenia.
Poprawiono też to, jak reaguje na wolniej
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jadące samochody na naszym pasie, pozwalając nam później zainicjować
zmianę pasa ruchu bez wyhamowywania auta. Na jednopasmowych,
krętych drogach należy używać go ostrożniej, bo auto przed nami może
nam na moment zniknąć z pola widzenia radaru, co powoduje potencjalnie niespodziewane przyspieszanie auta (np. przed samym ostrym
zakrętem), jeśli zadaliśmy mu zbyt wysoką prędkość. Rozwiązaniem
tego problemu ma być InnoDrive – ten system zna drogę, po której się
poruszamy i odpowiednio automatycznie przyspiesza lub zwalnia, aby
optymalnie pokonać trasę. Niestety, InnoDrive jeszcze nie jest dostępny
w Polsce. Jednak nawet bez tego elektronicznego drugiego pilota
w samochodzie, jeśli rozumiemy, jak działa adaptacyjny tempomat
w ruchu pozaautostradowym, to można go z powodzeniem wykorzystać,
aby odciążyć kierowcę, szczególnie podczas nużącej jazdy w korku.
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Który silnik wybrać?
No i tutaj mamy problem, bo można zacząć od „mizernych” 340 KM,
a skończyć na aż 680 KM. Oczywiście Model Turbo i Turbo S brzmią jak
marzenie, a ich gadające wydechy powodują chęć wyłączenia radia, aby
posłuchać melodii generowanej przez gazy wylotowe silnika, ale jeśli mam
zachować jakikolwiek rozsądek, to osobom mniej wymagającym polecę
silnik podstawowy. Zapewni więcej niż wystarczająco mocy i jeśli ktoś
nie oczekuje osiągów samochodu sportowego, to powinien w zupełności
wystarczyć, szczególnie biorąc pod uwagę, że wszędzie obowiązują ograniczenia prędkości. Alternatywą jest albo model E-hybrid, który zapewnia
możliwość pokonywania krótkich dystansów tylko na silniku elektrycznym
oraz optymalizuje spalania paliwa, albo Cayenne S Coupé, które w rzeczywistych warunkach drogowych nie odstaje osiągami od modelu Turbo (nie
mówię tutaj o sprincie spod świateł).

Wygląda jak terenówka, prowadzi się jak osobówka
Jadąc na testy Cayenne Coupé, nie byłem zupełnie przygotowany na to,
jak ten samochodów całkowicie zburzy wszystko to, co wiedziałem o prowadzeniu SUV-ów. Bardzo szybko zapomniałem, jakim kolosem przemieszczam się wzdłuż krajobrazów Słowenii i nawet nieświadomie zapomniałem
o tym, że wolałbym po tych drogach jeździć czymś mniejszym i zwinniejszym. Cayenne Coupé być może nie zasługuje na swój przydomek, bo ma
przecież czworo drzwi, ale jeśli ta nazwa ma oddawać więcej niż liczbę
otworów, przez które możemy się dostać do jej wnętrza, to Porsche tutaj
osiągnęło zamierzony cel – prowadzi się jak marzenie i dopiero wysiadając
z niego, przypominamy sobie, że to nie jest przecież sportowe auto.

MOTO

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
FOT. RAFAŁ NEBELSKI
rafalnebelski.com

141

Porsche Cayenne Turbo S
E-Hybrid Coupé – niezły kocur…
Lubię SUV-y. Do niedawna sam takim jeździłem, teraz żona ma
służbowy. SUV to bardzo praktyczny samochód – jest duży, pojemny,
jednocześnie nie ma strachu przed zjechaniem z głównej drogi,
zarówno w kwestii wybojów, jak i typu podłoża. Napęd na cztery koła
i większy prześwit robi robotę.
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W SUV-ie siedzimy wysoko, lepiej widzimy drogę, czujemy się bezpieczniej. Jednocześnie musimy liczyć się z tym, że więcej paliwa będziemy
spalali i osiągi będą słabsze niż w „normalnych” samochodach. Chyba że
zdecydujemy się na… Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé.
Gdy zadzwonił telefon z propozycją testu Porsche Cayenne Turbo S
E-Hybrid Coupé, zacząłem się zastanawiać, kto go będzie testować…
No dobra, długo mi nie zajęło to zastanawianie. Zawsze chciałem takim
samochodem pojeździć. Szybka odpowiedź i na drugi dzień siedziałem za
kierownicą wyjątkowej wersji sygnowanej Porsche Exclusive Manufaktur.
„Moja” Cayenne wyjątkowo ładnie się prezentuje – czarne felgi 22", szary
lakier, czarny karbonowy dach oraz wyjątkowy środek.
Tu muszę opowiedzieć szybką anegdotę. Gdy odbierałem samochód
z salonu Porsche w Warszawie przy Połczyńskiej, rozegrała się przed
nim zabawna scena. Otóż wychodzę z salonu po dokonaniu formalności,
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a przed samochodem stoi para, facet i dziewczyna, dość młodzi, „markowo” ubrani, z wyglądu aspirujący. Z dużym zainteresowaniem oglądają
„moje” Porsche, jednocześnie komentując świetny kolor, felgi, zaczynają nawet robić sobie z nim zdjęcia. W pewnym momencie dziewczyna
zagląda przez okno i mówi teatralnym szeptem, takim, że wszyscy dookoła
słyszą: „O rany, jaki beznadziejny środek”. W tym momencie podchodzę do
samochodu, pilotem otwieram drzwi, a oni, widząc to, w popłochu uciekają. Zaglądam do środka i widzę absolutnie klasyczną tapicerkę w pepitkę,
taką, jaką mieli moi rodzice w swoim Golfie w latach 70. Cudo. Niesamowite nawiązanie do historii. No, ale na tym trzeba się znać.
Ale wracając do Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé, to jest samochód, który bardzo mi podszedł. Porsche konsekwentnie koncentruje się
na elektromobilności. Po linii modelowej Panamery teraz Cayenne ma
opcję hybrydową w standardzie plug-in. Dzięki temu mamy w SUV-ie moc
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Porsche konsekwentnie koncentruje się na elektromobilności.
Po linii modelowej Panamery teraz Cayenne ma opcję hybrydową w standardzie plug-in.

680 KM i moment obrotowy na poziomie 900 Nm, pozwalający osiągnąć
100 km/h w około 3,8 s. Kosmos, tym większy, że takie osiągi nie muszą
oznaczać wielkiego spalania. Absolutnie zaskoczyło mnie, gdy komputer
pokładowy przy normalnej jeździe pokazywał spalanie na poziomie…
ok. 4 l/100 km. Serio. Odlot. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o silniku V8,
4-litrowym i masie całego samochodu sięgającej 2600 kg. Nieprawdopodobny wynik, ale prawdziwy.
Silnik elektryczny pozwala nam na przejechanie tylko ok. 40 km z maksymalną prędkością 135 km/h, jednak w trybie hybrydowym robi właśnie
cuda ze spalaniem. Akumulatory o pojemności 14,1 kWh znajdują się pod
podłogą bagażnika i możemy je naładować w ok. 2 godz. z szybkiej ładowarki lub w 6 godz. z domowego, zwykłego gniazdka 230 V. Oczywiście
ładowanie akumulatorów odbywa się też podczas jazdy.
Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé jest duże i ciężkie, jednak
prowadzi się genialnie, jak po sznurku. Świetne właściwości jezdne,
kocia zwinność. Czysta przyjemność i adrenalina podczas jazdy. Z drugiej strony spokojna jazda ze świadomością, że praktycznie nikt nie jest
w stanie ci „podskoczyć” na ulicy, jest bardzo relaksująca.
Oczywiście nowe Porsche Cayenne jest w pełni wyposażone we wszystkie
możliwe opcje i funkcje związane z komunikacją. Mamy zdalny dostęp przez
aplikację Porsche Connect, obsługę głosową, wyszukiwarkę publicznych
stacji ładowania, bezprzewodowy CarPlay, wbudowane złącza USB-C oraz
panel z ładowaniem indukcyjnym idealnym dla najnowszych telefonów.

Czego chcieć więcej?
O cenach dżentelmeni nie rozmawiają. Uchylę tylko rąbka tajemnicy
i powiem, że za taką wersję, jaką jeździłem, trzeba zapłacić, bagatela, 		
1 088 543 PLN…
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Rafał R. Nebelski
Z wykształcenia humanista, z pasji i zawodu fotograf z zacięciem technicznym. Fotografia, retusz, druk oraz wszystko co wiąże się z obrazem, to jego obszar zainteresowań. Przez wiele lat partner i project manager w studiu projektowym Foxrabbit. Teraz
pochłonięty drukarnią artystyczną Cerasus i fotografią. Laureat licznych konkursów
fotograficznych. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Ma za sobą kilka
wystaw indywidualnych i zbiorowych. Prowadzi warsztaty fotograficzne, głównie
w północnych częściach Europy. Jest pierwszym w Polsce ambasadorem marki Gitzo,
znanej z produkcji najlepszych na świecie statywów fotograficznych. Specjalizuje się
w fotografii pejzażowej i dokumentalnej. Komercyjnie realizuje sesje korporacyjne
i produktowe. W wolnych chwilach odwiedza z aparatem arktyczne rejony naszego
globu, bloguje i pochłania książki. Hołdując zasadzie, że w zdrowym ciele zdrowy duch,
jeździ na rowerze, biega i morsuje. Tak się złożyło, że praca jest jednocześnie jego pasją.
Nie można wymarzyć sobie lepszego układu.
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Mazda MX-30

– najlepsza, choć druga
Na konsekwentne trzymanie się własnych zasad, podczas gdy inni
ulegają wymogom rynku, mogą pozwolić sobie nieliczni. Mazda
długo kazała czekać na swój pierwszy elektryczny samochód, a gdy
MX-30 pojawiła się w sprzedaży, okazała się zupełnie inna, niż można
się było spodziewać.
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Samochody z napędem elektrycznym są czymś zupełnie nowym – każdy
producent ma w ofercie co najwyżej kilka takich modeli. To, co je wyróżnia, to nie tylko bezemisyjne i niemal bezgłośne przemieszczanie się, ale
też bardzo duże przyspieszenie, wynikające z dostępnego od samego
początku maksymalnego momentu obrotowego. Każdy, kto kiedykolwiek przejechał się takim samochodem, wie, że podróżuje się nim zupełnie inaczej, niż takim, który pod maską ma silnik benzynowy czy diesla.
Tymczasem MX-30, pomimo bycia samochodem w pełni elektrycznym,
zaprojektowana jest tak, by zachowywać się przewidywalnie. Inżynierowie
Mazdy zadbali o to, by ani wyglądem, ani nawet zachowaniem na drodze
nie sugerowała zbyt mocno, jaki ma napęd. Co więcej, nie próbowali też
ścigać się z kimkolwiek na zasięg czy osiągi i przez to na papierze MX-30
wydaje się przeciętna. Ten samochód zaprojektowano nie po to, by zastąpić nim pierwsze auto w rodzinie. Zamiast tego ma być najlepszym drugim
pojazdem, jaki możemy mieć.
Podstawą do zbudowania MX-30 jest inny crossover firmy, CX-30. Widać to
nie tylko po wymiarach i proporcjach, ale też po linii dachu (aczkolwiek
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mniejsze tylne szyby w MX-30 optycznie
skracają samochód). MX-30 mierzy niespełna
4,4 m długości, 1,8 m szerokości i 1,55 m wysokości. Ma stosunkowo niski prześwit (jak na
crossovera), równy 13 cm – wystarczy do miasta i nigdzie indziej. Dla porównania prześwit
w bliźniaczej CX-30 wynosi 18 cm. Ze względu
na zastosowanie baterii akumulator samochód jest ciężki, waży 1645 kg. Umieszczenie
baterii pod podłogą sprawia jednak, że środek
ciężkości położony jest nisko, a waga rozkłada
się równomiernie, co czuć przy szybszym
wchodzeniu w zakręty. Pewność manewrów
zwiększa też dość twarde zawieszenie, choć
ewidentnie nie jest to auto stworzone do
szybkiej jazdy. W mieście amortyzacja jest
komfortowa, krótkie progi zwalniające i głębokie ubytki w nawierzchni są co prawda wyraźnie odczuwalne, ale nie na tyle, by było to
uciążliwe. W porównaniu z innymi samochodami w ofercie Mazdy MX-30 wydaje trochę
surowsza, ale i nowocześniejsza. Przód jest
bardziej spłaszczony, linia maski opada mniej
łagodnie. Przednia szyba ustawiona jest też
pod większym kątem, dzięki czemu wewnątrz
zyskujemy dodatkową przestrzeń. Pomiędzy
przednimi, wąskimi lampami znalazł się niewielki grill, choć wcale nie jest potrzebny – to
kolejne nawiązanie do samochodów z konwencjonalnym napędem. Nadkola są mniej
zaokrąglone, a drzwi mają prostsze przetłoczenia. Co więcej, tylko w MX-30 zastosowano
tylne drzwi otwierane do tyłu (producent
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nazywa je Freestyle). Wyglądają świetnie, zwłaszcza po otwarciu. Samochód
nie ma tradycyjnego słupka „B”, dlatego też tylne drzwi są masywne i choć
z zewnątrz wydaje się, że mają pełne przeszklenie, to użyteczna powierzchnia szyby jest mniejsza. MX-30 dostępna jest zarówno w jednolitym, jak
i trzykolorowym malowaniu z odróżniającym się dachem. To dodatek, za
który zdecydowanie warto dopłacić – wersja Ceramic Metalic, którą jeździłem, prezentuje się obłędnie.
Wnętrze MX-30 jest równie udanym połączeniem znanych elementów
z zupełnie nowymi akcentami, podkreślającymi to, jakim pojazdem ma
być pierwszy elektryk Mazdy. Wnętrze środkowego tunelu wykończono
korkiem, co nawiązuje do początków tej firmy (zajmowała się między
innymi produkcją tego surowca). Elementy drzwi pokryto natomiast tworzywem wyprodukowanym z przetworzonych butelek PET. Wewnątrz nie
znajdziemy też naturalnej skóry, ale jej wegański odpowiednik. W środku
dominują miękkie plastiki bardzo dobrej jakości, są też nieliczne, aluminiowe wstawki. Niewątpliwym plusem jest wykorzystanie niemal wyłącznie matowych plastików – błyszczące znalazły się jedynie wokół panelu
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sterowania klimatyzacją oraz wokół głównego wyświetlacza systemu multimediów. Ten nie jest dotykowy, do obsługi wykorzystywane jest pokrętło.
Wokół niego rozmieszczono przyciski skrótów, a obok kolejne, mniejsze
pokrętło do regulacji głośności. Ekran jest doskonałej jakości, zarówno
rozdzielczość, jak i nasycenie kolorów oraz jasność nie pozostawiają nic
do życzenia. Jeśli Mazda opracowała w ostatnim czasie jakieś rozwiązanie, to z całą pewnością znajdziemy je w MX-30. Podobnie jak w innych
modelach, które zostały odświeżone w tym roku, znalazł się w niej nowy
system multimedialny, charakteryzujący się przede wszystkim odświeżonym, bardzo intuicyjnym interfejsem. Nie tylko doskonale obsługuje się
go pokrętłem, ale też wygląda bardzo surowo i nowocześnie. Co ważne,
nawet w podstawowej wersji wyposażenia dostajemy nowy system wraz
z nawigacją, a także z możliwością korzystania z CarPlay i Android Auto.
Mazda połączyła nowoczesne wykończenie i aranżację wnętrza z tradycyjnymi elementami. Dźwignia trybu jazdy jest… cóż, dźwignią, a nie pokrętłem – to kolejny ukłon w stronę osób przesiadających się z samochodów
z konwencjonalnym napędem. Panel klimatyzacji jest natomiast ekranem
dotykowym, wokół którego mamy też fizyczne przyciski, dublujące większość funkcji. Ku własnemu zaskoczeniu korzystałem naprzemiennie z obu
rozwiązań, choć bliższy był mi jednak wyświetlacz. Nie sposób nie zwrócić
też uwagi na bardzo nietypową konstrukcję tunelu środkowego i głównego
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schowka, znajdującego się pod konsolą z dźwignią trybu jazdy i panelem
klimatyzacji. Dostęp do półki jest przez to nieco utrudniony, ale bardziej
brakowało mi podświetlenia go. W tym miejscu znalazły się dwa porty
USB-A oraz gniazdo 230 V, pozwalające komfortowo podłączyć choćby
ładowarkę do laptopa. Rzadko spotyka się taki element w crossoverze,
jeszcze rzadziej trafia on w okolice przedniego schowka. Nie muszę chyba
wspominać, jak bardzo się to przydaje, gdy zapomnimy naładować laptopa
przed spotkaniem i możemy to zrobić w drodze.
Kolejnym standardowym elementem wyposażenia są hybrydowe zegary,
z dwoma analogowymi wskaźnikami po bokach (wskazującymi poziom
zużywania lub odzyskiwania energii oraz poziom naładowania akumulatora) i wyświetlaczem na środku. Środkowy ekran wyświetlać może tradycyjny, analogowy prędkościomierz ze wskaźnikiem zużycia energii na
środku bądź też widok otoczenia, przydający się podczas jazdy w gęstym
ruchu i w korku. MX-30 wyposażona jest w komplet czujników monitorujących ruch wokół samochodu, sygnalizuje nie tylko pojazdy w martwej
strefie, ale też w widocznym obszarze, jeśli na przykład włączymy kierunkowskaz w stronę pasa, na którym inny pojazd znajduje się blisko. Ponadto
samochód wykrywa ruch poprzeczny, co zwiększa bezpieczeństwo
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pieszych i ułatwia wyjeżdżanie z miejsc
postojowych tyłem, gdy mamy ograniczoną widoczność. Kamery z przodu
i z tyłu w połączeniu z czujnikami bardzo
precyzyjnie określają odległość od przeszkód podczas parkowania, samochód
wyświetla też na ekranie widok z góry,
z podglądem otoczenia. Bardzo dobrze
zrobiono head-up display, wyświetlający
się na szybie. Zaskoczyło mnie, że to
również standardowy element wyposażenia, dostępny nawet w podstawowym
modelu. Mazda zdecydowanie postawiła
na komfort – w MX-30 mamy podgrzewane przednie fotele i kierownicę, a także
możliwość ustawienia, która z tych funkcji
włącza się po uruchomieniu samochodu.
Automatyczne światła i wycieraczki nie
zaskakują, za to zdecydowanie przydaje
się elektryczna regulacja fotela kierowcy
z pamięcią dwóch ustawień. Fotele są
przede wszystkim wygodne, mają całkiem
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szerokie siedzisko, przez co trzymanie w szybko pokonywanych ostrych
zakrętach nie jest może aż tak pewne, ale ten samochód stworzono do
miasta, w którym o takie atrakcje trudno. Tym, co absolutnie mnie ujęło,
jest system audio Bose. O ile jakość brzmienia jest po prostu bardzo dobra,
to przestrzeń, jaką potrafi stworzyć, wypada już wybitnie. Fakt, że wraz ze
zwiększeniem efektu przestrzenności zwiększa się kompresja dźwięku, nie
jest to jednak na tyle odczuwalne, by zrezygnować z tej funkcji.

Ten samochód zaprojektowano nie po to, by zastąpić nim
pierwsze auto w rodzinie. Zamiast tego ma być najlepszym drugim pojazdem, jaki możemy mieć.

Podróżowanie MX-30 w pojedynkę czy w dwie osoby nie stanowi problemu. Pomimo nietypowych tylnych drzwi, które otworzą się dopiero
wtedy, gdy wcześniej otwarte zostaną przednie, dostawanie się do tyłu
również jest wygodne. Jeśli za mało nam miejsca, można dodatkowo podsunąć przednie fotele mechanicznie lub elektrycznie, w zależności od tego,
z której strony wsiadamy. Z tyłu po obu stronach znalazły się mocowania
ISOFIX, choć przewożenie dziecka za kierowcą może być trudne, chyba że
siedzi naprawdę blisko kierownicy. Mam 178 cm wzrostu i pomimo tego
fotel musiałem odsunąć na tyle daleko, że fotelik-nosidełko z tyłu mieścił
się na styk. Jeśli jednak nie korzystamy z fotelików, to z tyłu komfortowo
mogą jechać dwie dorosłe osoby (bądź trzy, ale wygoda jest już mniejsza),
jest nawet podłokietnik. Miejsca nad głową z tyłu i z przodu jest naprawdę
dużo, dach MX-30 nie opada gwałtownie. Przestrzeń oferowana przez
bagażnik wynosi 366 l, natomiast po złożeniu tylnej kanapy (dzielonej
w proporcjach 40 do 60) zwiększa się do 1175 l. To wystarczająco dużo na
codzienne zakupy czy przewożenie wózka dziecięcego, wystarczy też do
spakowania się na weekendowy wyjazd. Tylny bagażnik jest jedynym, jaki
oferuje MX-30. Z przodu pod maską znajdziemy co prawda sporo wolnej
przestrzeni wokół silnika, ale nie została ona zagospodarowana na dodatkowy schowek.
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Przesiadając się z diesla o ponad 600-kilometrowym zasięgu w mieście do
elektrycznej MX-30, zastanawiałem się, jak bardzo będę musiał zmienić
swoje przyzwyczajenia. Mazda nie dołączyła bowiem do wyścigu o jak największy zasięg i baterię, i zamiast tego zainstalowała w swoim pierwszym
elektryku baterię o pojemności 35,5 kWh, dającą około 200 km zasięgu. To
niewiele i to nie tylko w porównaniu do samochodów z konwencjonalnym
napędem. Szybko przekonałem się jednak, że mi to kompletnie nie przeszkadza, bo na co dzień pokonuję od 15 do 60 km (i zacząłem zwracać na
to uwagę dopiero w momencie przesiadki do MX-30). Realny zasięg Mazdy
w warunkach zimowych, a więc z włączonym ogrzewaniem i z szybciej
rozładowującym się na zimnie akumulatorem, wynosi około 150 km, mimo
tego przy rutynowych trasach nie musiałbym jej ładować częściej, niż co
trzy dni. Dopasowując wielkość baterii, Mazda pokazała, że rozumie, o co
chodzi w elektryfikacji motoryzacji. Jej celem nie jest stworzenie lepiej
przyspieszających i tańszych w eksploatacji samochodów, a zmniejszenie ich wpływu na środowisko. Zanieczyszczenia produkujemy, nie tylko
przemieszczając się czy wytwarzając paliwa (oraz prąd), ale też produkując samochody. A im mniejsze ogniwo, tym łatwiejsza jest jego późniejsza
utylizacja. Oczywiście, brzmi to bardzo marketingowo, ale zgadzam się
z takim podejściem – na co dzień mało kto pokonuje większą odległość,
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poruszając się w mieście i w jego okolicy. Mazda założyła, że właściciel
MX-30 nie dość, że traktuje ją jako drugi samochód w rodzinie, to też ma ją
gdzie ładować na co dzień.
Podczas codziennej jazdy MX-30 cechuje się przede wszystkim komfortem,
i to w wielu aspektach. Jest bardzo cicha, nawet pomimo tego, że z głośników przy gwałtowniejszym przyspieszaniu dobywa się dźwięk będący
połączeniem brzmienia silnika elektrycznego i spalinowego. Ponadto to
samochód, który porusza się płynnie, niezależnie od prędkości. Choć przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 9,7 s, a moc silnika to 145 KM, to dzięki
dostępnemu w każdym momencie maksymalnemu momentowi obrotowemu (równemu 270 Nm) MX-30 „zbiera się” równie dobrze, gdy ruszamy,
jak i gdy jedziemy z większą prędkością. Jazda elektrykiem wymaga zresztą
większego przewidywania tego, co stanie się na drodze i odpowiedniego
hamowania, by odzyskiwać energię. Ani przez chwilę nie miałem jednak
wrażenia, że jeżdżę samochodem powolnym czy ociężałym. Wręcz przeciwnie – MX-30 jest dynamiczna i nie sposób odczuć jej masy. Najmniej
istotnym parametrem jest w przypadku tego auta prędkość maksymalna.
To 140 km/h, co jest nie tylko górnym dopuszczalnym limitem w Polsce, ale
i prędkością, którą miejskie auto rzadko kiedy ma okazję osiągać. Przyspieszanie do 140 km/h jest płynne, nie musiałem „walczyć” o ostatnie kilka
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Jeśli Mazda opracowała w ostatnim czasie jakieś rozwiązanie,
to z całą pewnością znajdziemy je w MX-30.

kilometrów na godzinę, by dobić do tej wartości. Co prawda jazda nie staje
się przy dużej prędkości niekomfortowa, ale zużycie energii jest na tyle
duże, że codzienne podróżowanie w ten sposób nie ma raczej sensu.
Do ładowania MX-30 możemy wykorzystać zwykłe gniazdko 230 V bądź też
ładowarki z wtyczkami Type 2 lub CCS. Na szybkiej ładowarce ładowanie
z 10 do 80% pojemności baterii zajmuje 50 min. W warunkach zimowych
dało mi to dodatkowe 110 km zasięgu. Prędkość jest dość standardowa,
biorąc pod uwagę pojemność akumulatorów. Korzystając z gniazdka 230
V, trzeba liczyć się z czasem sięgającym 15 godz., dlatego znacznie lepszym
rozwiązaniem jest zainstalowanie w domu szybkiej ładowarki. Ponieważ
mieszkam w bloku i nie mam tym samym warunków do ładowania samochodu, korzystałem z ładowarek publicznych, załatwiając przy okazji inne
sprawy. Do bieżącego stanu naładowania akumulatora służyła mi nowa
aplikacja MyMazda, dzięki której miałem podgląd tego, ile czasu pozostało
do końca ładowania, jaki mam zasięg oraz jaki jest już stopień naładowania. Aplikacja nie ogranicza się tylko do tego – pozwala wyszukiwać miejsca
i przesłać je do nawigacji, zlokalizować samochód, sprawdzić przebieg do
następnego przeglądu, sterować klimatyzacją czy skorzystać z assistance.
Samochód jest stale podłączony do internetu, więc dane odświeżane są na
bieżąco. Aplikacja działa bezbłędnie, a dodatkowo na iOS można zabezpieczyć do niej dostęp za pomocą FaceID.
Wspominałem już, że podstawowa wersja, nazwana Kanjo, jest bogato
wyposażona. Za 142 900 zł dostajemy światła do jazdy dziennej LED, HUD,
elektroniczne zegary, adaptacyjny tempomat, 18-calowe alufelgi, nawigację, system multimedialny z tunerem DAB, system wykrywania zmęczenia
kierowcy, czujniki martwego pola, stabilizację toru jazdy czy kamerę cofania. W najdroższym wariancie Enso (wycenionym na 156 900 zł) mamy już
system kamer 360°, doskonałe nagłośnienie Bose, matrycowe reflektory
adaptacyjne, monitorowanie ruchu poprzecznego przed i za samochodem
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z automatycznym hamowaniem, asystenta jazdy w korku oraz pakiet
wykończenia wnętrza Modern. Rozbieżność cenowa pomiędzy podstawową a najbardziej doposażoną wersją nie jest duża, ale wynika to przede
wszystkim z bogatego wyposażenia tej pierwszej. MX-30 nie jest najtańszym elektrycznym crossoverem, ale już na pewno jednym z najlepiej
wyposażonych.
W przyszłości będę jeździł samochodem elektrycznym i nie będę wyjątkiem. To oczywisty kierunek, w jakim rozwija się transport osobowy.
Równie mało zaskakujące jest to, jak wyglądają początki przejścia na tego
rodzaju napęd. Mam wrażenie, że Mazda przeskoczyła najbardziej niedojrzały etap tej zmiany, projektując MX-30 tak, by we wrażeniach z jazdy
przypominała te auta, które już znamy. Udało się jej przy tym stworzyć
bardzo nowoczesny i przykuwający uwagę samochód, dla jasno określonej
grupy docelowej. Wiem, że w niej nie jestem, a mimo tego bardzo chciałbym przemieszczać się tym autem na co dzień.
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Mazda CX-5

– prościej i nowocześniej
Gdybym miał zgadnąć, jaki model Mazdy cieszy się największą
popularnością, bez wahania wskazałbym ostatnią generację serii
6. Tymczasem 35% sprzedawanych rocznie samochodów tego
producenta stanowi CX-5. Nie bez powodu, o czym miałem okazję się
przekonać.
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Mazda wprowadza zmiany powoli, ale jeśli uzna rozwiązanie za dobre,
pojawia się ono we wszystkich modelach. Nowa CX-5 to lifting modelu
z 2017 roku i o ile z zewnątrz nie zmieniło się właściwie nic, to we wnętrzu
i pod maską mamy sporo nowości. Mazda nie tylko wprowadziła nowy
system multimedialny i aplikację do zdalnej obsługi pojazdu, ale też uprościła ofertę dostępnych silników do raptem dwóch, obu benzynowych.
Zmiany wizualne nie były potrzebne – stylistyka CX-5 ani trochę się nie
zestarzała, linia samochodu jest agresywna i na tyle smukła, że optycznie nieco pomniejsza tego bardzo przestronnego SUV-a. Z przodu mamy
więc wąskie lampy LED połączone listwą przecinającą zderzak oraz długą,
opadającą lekko maskę. Na grillu znalazł się duży emblemat producenta,
w którym ukryto przednią kamerę – takie umiejscowienie sprawia, że dość
łatwo się brudzi, ale też błyskawicznie się ją czyści. Z tyłu lampy są również
niewielkie, dzięki czemu tył wydaje się niższy. Drzwi mają jedynie subtelne przetłoczenia, które również nie dodają im objętości. Wysokość auta
maskuje też opadająca nieco szybciej niż dach linia szyb. CX-5 jest sporym
samochodem: ma 4,55 m długości, 1,84 m szerokości (nie licząc lusterek)
oraz 1,68 m wysokości. W oczy rzuca się też spory prześwit (20 cm), który
przydaje się po zjechaniu na gorszej jakości drogi (aczkolwiek CX-5 nie ma
aspiracji terenowych). W tym roku w sprzedaży pojawi się limitowana wersja 100th Anniversary w kolorze białym z burgundowym wykończeniem
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wnętrza, opracowana z okazji stulecia istnienia firmy. Zestawienie kolorów
nawiązuje do pierwszego auta Mazdy, modelu R360 Coupé. Limitowana
edycja będzie dostępna wyłącznie z najmocniejszym silnikiem, 2,5 litrowym, napędem na wszystkie koła i skrzynią automatyczną.
Tegoroczny lifting CX-5 jest subtelny, wewnątrz główną różnicę stanowi
zupełnie nowy wyświetlacz systemu multimediów. Ekran ma przekątną
10,25 cala, proporcje 8:3 i świetne nasycenie kolorów oraz ostrość. Jego szerokość sprawia, że można obok siebie wyświetlić dwie aplikacje (czyli na
przykład nawigację i multimedia), takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się podczas dłuższej jazdy po mieście, gdy często spoglądamy na mapę.
Ma wąską ramkę, szczególnie jeśli porównamy ją z ekranem sprzed liftingu.
Nie jest dotykowy, nawet podczas postoju trzeba obsługiwać go pokrętłem.
To jednak nie problem – Mazda bardzo uprościła interfejs, zarówno wizualnie, jak i pod względem skomplikowania. Pokrętło nie tylko obraca się,
ale i wychyla w czterech kierunkach, interfejs został do tego dostosowany.
Ponadto wokół niego mamy przyciski skrótów do podstawowych funkcji
oraz cofanie do poprzedniego poziomu menu. Jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak dobrze ta metoda sterowania sprawdza się w CarPlay, który

fot. Rafał Nebelski
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projektowany był nie przez Mazdę, a przez Apple. System standardowo
obsługuje też Android Auto. Drugą nowością, a jednocześnie dużym unowocześnieniem, jest aplikacja MyMazda na smartfony z iOS oraz Androidem.
Wykorzystuje stałe połączenie samochodu z internetem dzięki wbudowanemu modemowi. Ma kilka funkcji, które przydają się na co dzień i zwiększają bezpieczeństwo pojazdu, gdy zostawiamy go na postoju. Pozwala
zdalnie odblokować bądź zablokować drzwi samochodu, a także zlokalizować pojazd na mapie. Wyświetla też aktualny poziom paliwa i przebieg,
poziom oleju i termin następnego przeglądu gwarancyjnego, informuje też
o bieżących usterkach. Można w niej zarówno umówić wizytę w serwisie, jak
i wezwać assistance. Oprócz lokalizowania samochodu z aplikacji można
wyszukać miejsca, które nas interesują – poza ręcznym wpisywaniem adresów, program ma bazę stacji paliw oraz dealerów Mazdy, wyszukuje też
inne POI. Każdy adres można wysłać do nawigacji w samochodzie, by był
dostępny na liście od razu po uruchomieniu pojazdu. Program wyświetla
powiadomienia, gdy drzwi samochodu zostały otwarte – można to wyłączyć,
niemniej jednak znacznie zwiększa to bezpieczeństwo. MyMazda umożliwia obsługę kilku samochodów jednocześnie, co z kolei ułatwi zarządzanie
„rodzinną” flotą. Lista funkcji aplikacji nie jest długa, ale nie znalazłem wśród
nich żadnej, która byłaby zbędna. Dokładnie tak to powinno wyglądać.
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Z SUV-ami jest podobnie, jak z 5-drzwiowymi sedanami z segmentu D:
mogą być „usportowione”, ale priorytetem jest komfort kierowcy i pasażerów. W CX-5 poświęcono wiele uwagi nie tylko temu, by podróżowało się
nią wygodnie, ale też by prowadzenie dawało satysfakcję z jazdy. Bardzo
trudno znaleźć element wykończenia, do którego można się przyczepić
– materiały są doskonałej jakości, podczas jazdy nie słychać oczywiście
najmniejszego skrzypnięcia. Tam, gdzie zastosowano plastik, jest on zazwyczaj miękki i matowy, jedynie wokół dźwigni zmiany biegów projektanci
zaryzykowali zastosowanie błyszczącej czerni. Kokpit pokryto w dużej
mierze skórą, podobnie zresztą, jak drzwi. Miałem przyjemność jeździć
wersją SkyPRESTIGE z pakietem Brown, z tapicerką i wykończeniem z brązowej skóry Nappa. Brąz jest bardzo ciemny, ale wygląda dzięki temu
niezwykle elegancko. To też dobry kompromis dla osób, które chcą mieć
tapicerkę w kolorze łatwiejszym do utrzymania w czystości, ale znudziła
im się czerń. Fotele w CX-5 są bardzo wygodne, mają podgrzewanie oraz
aktywną wentylację (podgrzewana jest też kierownica). Fotel kierowcy

fot. Rafał Nebelski
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ma pamięć dwóch ustawień, jest w pełni
regulowany elektrycznie. Możliwe jest nie
tylko ustawienie wysokości siedziska, ale
i jego nachylenia. Zabrakło mi jedynie
możliwości wydłużenia go, by lepiej podeprzeć uda. Tylna kanapa niemal nie ustępuje komfortem siedzeniu z przodu. Na
nogi jest sporo miejsca, duża przestrzeń
jest również nad głową. W podłokietniku
oprócz schowka, uchwytów na napoje
i dwóch gniazd USB-A mamy też przyciski
do sterowania podgrzewaniem bocznych
miejsc pasażerów. Na środku mamy też
nawiew dwustrefowej klimatyzacji.
Wnętrze CX-5 zostało zaprojektowane
z umiarem i rozsądkiem – prócz pokrętła
sterowania multimediami i sąsiadującego
z nim pokrętła regulacji głośności, pod
ręką mamy tylko dźwignię zmiany biegów
i przejrzysty panel klimatyzacji z dwoma
pokrętłami oraz licznymi przyciskami.
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Równie intuicyjna jest kierownica, na którą trafiło między innymi sterowanie tempomatem adaptacyjnym. Zegary to połączenie analogowych
i cyfrowych wskaźników, przy czym nawet te, które są wyświetlane na środkowym ekranie, imitują te pierwsze. Dodatkowo mamy też konfigurowalny
HUD, wyświetlany bezpośrednio na szybie. W tunelu środkowym znalazł
się jeden, dość mały schowek oraz uchwyty na kubki. Najwięcej miejsca
jest pod podłokietnikiem (pod którym znalazły się też dwa gniazda USBA), ten jednak nie jest regulowany, a szkoda. CX-5 wyposażono w pełny
pakiet czujników informujących o ruchu w martwej strefie oraz kamery
z przodu i z tyłu. Jazda i parkowanie bez tych dodatków jest trudniejsze
i mniej bezpieczne, ale i tak widoczność jest dobra (pomimo szerokich tylnych słupków). Mazda w standardzie instaluje też system automatycznego
hamowania przy wykryciu ryzyka kolizji (opatrzony wcześniej komunikatem na HUD). W CX-5 dostępne jest też wykrywanie ruchu poprzecznego
podczas cofania oraz utrzymywanie pasa podczas jazdy. Wnętrze kabiny
jest bardzo dobrze wyciszone, nawet podczas jazdy autostradowej można
komfortowo rozmawiać. Testowany egzemplarz był wyposażony w audio
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fot. Rafał Nebelski

Bose, które brzmi doskonale – zdecydowanie warto za nie dopłacić.
Dobrze wypada też bagażnik, jego pojemność to 506 l (1620 l po złożeniu tylnej kanapy), wliczając w to pojemność schowka pod podłogą. Za
nadkolami mamy dwie spore wnęki, przez co część tej przestrzeni trudno
wykorzystać, niemniej wciąż jest to dużo. Bardzo podoba mi się również to,
jak rozwiązano kwestię odgrodzenia bagażnika od kabiny – roleta, która
je oddziela, podnosi się wysoko, więc dostęp do bagażnika jest bardzo
wygodny. Klapa ma oczywiście elektryczne otwieranie i zamykanie.
Choć na co dzień nie jeżdżę SUV-em, to przesiadka do CX-5 przyszła mi
niezwykle łatwo. Masa samochodu (1584 kg w testowanej wersji) nie jest
aż tak odczuwalna, chyba że zbyt szybko wejdziemy w zakręt. Zawieszenie
zestrojone jest nieco bardziej twardo, niż bym się spodziewał, samochód
nie „pływa” ani nie wychyla się przesadnie przy gwałtowniejszych manewrach. Krótszy próg zwalniający można już wyraźnie poczuć. Nierówności
są jednak dobrze tłumione i te mniejsze są ledwo wyczuwalne. Układ
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kierowniczy cechuje się wysoką precyzją, wspomaganie działa tak, że
każdy manewr wyraźnie czuć. Z pewnością ma znaczenie to, że jeździłem
wersją z napędem na wszystkie koła, i to z mocniejszym, 2,5 l silnikiem,
generującym 194 KM i 258 Nm momentu obrotowego (przy 4000 obrotów).
Z uwagi na brak turbosprężarki przyspieszenie nie wciska w fotel, ale jest
satysfakcjonujące: do 100 km/h CX-5 rozpędza się w 9,2 s. Prędkość maksymalna wynosi natomiast 195 km/h. Silnik jest najbardziej dynamiczny na
wysokich obrotach, aby dłużej je utrzymywać, warto przełączyć skrzynię
na tryb sport. Na co dzień jest całkowicie zbędny, ale przydaje się choćby
do wyprzedzania. Poprawia reakcję na wciśnięcie pedału gazu, choć i tak
odczuwalne jest delikatne opóźnienie. Skrzynia w standardowym trybie
pracy nie wrzuca zresztą wyższego biegu, gdy tylko popuścimy gaz, daje
odpowiednio długą chwilę na wykonanie manewru. Mazda nie oferuje
obecnie tego modelu z silnikami diesla, co więcej, gama silników benzynowych została ograniczona do dwóch wersji, oprócz wspomnianej już
2,5-litrowej jednostki mamy też mniejszą, 2-litrową, generującą moc 164 KM.
Oba są czterocylindrowe, oba też mogą odłączyć dwa cylindry przy niskim
obciążeniu celem zaoszczędzenia paliwa. Mimo zastosowania tego rozwiązania CX-5 nie należy do rekordzistów niskiego spalania, aczkolwiek jak na
tych rozmiarów samochód nie wypada źle. W cyklu mieszanym z przewagą
jazdy miejskiej (90%) udało mi się przekroczyć 11 l na 100 km, ale momentami była to mało płynna jazda. Mazda deklaruje, że w teście spalania WLTP
może ono dobijać do 10 l, podczas gdy w cyklu mieszanym wynosi około
8,1 l (ponownie, chodzi o wersję AWD z silnikiem o pojemności 2,5 l).

Silnik jest najbardziej dynamiczny na wysokich obrotach, aby
dłużej je utrzymywać, warto przełączyć skrzynię na tryb sport.

Mazda CX-5 dostępna jest w dwóch podstawowych wariantach wyposażenia: SkyJOY i SkyPRESTIGE, ten drugi ma opcjonalny pakiet Brown. W SkyJOY, kosztującej od 118 900 zł, dostajemy lampy LED, tempomat, pakiet
systemów bezpieczeństwa (w tym monitorowanie martwego pola, automatyczne hamowanie, stabilizacja toru jazdy) czy tempomat. SkyPRESTIGE,
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zaczynająca się od 135 900 zł, oferuje nowy system multimedialny, HUD,
reflektory adaptacyjne, kamery z przodu i z tyłu, nagłośnienie Bose i tempomat adaptacyjny. Testowana wersja, czyli SkyPRESTIGE z pakietem
Brown, silnikiem Skyactive-G o pojemności 2,5 l, napędem AWD i skrzynią
automatyczną, w kolorze Soul Red Crystal wyceniona została na 196 400 zł.
Nie dziwi mnie, że CX-5 świetnie się sprzedaje. To samochód, w którym
przyjemność z jazdy czerpie się właściwie zawsze, niezależnie od tego, czy
jedziemy po zakupy, czy wyjeżdżamy z rodziną na weekend. To zasługa
świetnie zaprojektowanego wnętrza i jakości wykończenia. Nie bez znaczenia jest też wyposażenie, w tym nowoczesne multimedia. Gama dostępnych silników jest wąska, a niektórym osobom może brakować diesla. Ten,
który testowałem, sprawdzał się jednak dobrze, oferując więcej niż przyzwoitą dynamikę, choć kosztem proporcjonalnego do stylu jazdy spalania.

fot. Rafał Nebelski
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Skyactiv-X
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

– diesel, ale benzynowy,
czyli nowy silnik Mazdy
Co było pierwsze? Jajko czy kura? Ekologia czy ekonomia? Zarówno
ekologia, jak i ekonomia w motoryzacji to temat-rzeka. Rozbierany
z każdej strony. Wszyscy zastanawiają się nad tym, czy benzyna jest
bardziej ekologiczna od diesla, czy jechać na prąd, czy wystarczy
hybryda. Mazda wywróciła całą koncepcję do góry nogami
i zaprezentowała swój nowy silnik – Skyactiv-X.
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W dobie rosnącej popularności pojazdów elektrycznych, na której kanwie
Mazda ostatnio zaprezentowała też swój elektryczny model MX30, popularność samochodów spalinowych nie maleje. I jeszcze przez dobrych parę
lat będzie się mocno trzymać.
Większość producentów idzie w kierunku hybryd – silników spalinowych
wspomaganych elektrycznymi. Ma to na celu obniżenie spalania, czyli ekonomię, a przez to też mniejsze zanieczyszczenie, czyli dbałość o ekologię.
Tutaj pojawia się Mazda, która idzie, nomen omen, pod prąd i wprowadza
swój przełomowy silnik Skyactiv-X.
Silnik Skyactiv-X został zaprezentowany w czerwcu tego roku. A w końcu
września miałem przyjemność testować go osobiście w najnowszej Mazdzie 3, która właśnie trafia na rynek.
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Skyactive-X to w skrócie silnik benzynowy, działający na zasadzie silnika
diesla. Do tej pory wydawało się to niemożliwe, a jednak japońscy inżynierowie poradzili sobie z tym i dzięki nim mamy silnik benzynowy, który
pali podobną ilość paliwa do silnika diesla, mając jednocześnie dużą moc
i przyzwoity moment obrotowy.

Na czym to polega?
Nowy silnik Mazdy jest pierwszym na świecie silnikiem benzynowym, który
wykorzystuje zalety zapłonu samoczynnego, czyli takiego, jaki jest stosowany właśnie w silnikach diesla. Skyactiv-X opiera się na działaniu rewolucyjnego zapłonu samoczynnego, sterowanego świecą zapłonową SPCCI (Spark
Controlled Compression Ignition). To rozwiązanie pozwala na automatyczne
i praktycznie nieodczuwalne dla kierowcy przełączanie trybów pracy pomiędzy tradycyjnym zapłonem iskrowym a zapłonem samoczynnym przy użyciu
świecy zapłonowej w obu przypadkach, ale na różne sposoby.
W trybie SPCCI dzielony wtrysk paliwa pozwala na uzyskanie różnych stref
ładunku powietrzno-paliwowego w obrębie komory spalania.
W pierwszej kolejności, podczas suwu ssania, do komory spalania dostarczana jest bardzo uboga mieszanka powietrzno-paliwowa, a następnie,
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podczas suwu sprężania, w okolice elektrod świecy zapłonowej wtryskiwana jest precyzyjnie odmierzona dawka paliwa.
Ta mała dawka dodatkowej porcji paliwa tworzy trzon, który, zapalany
przez świecę zapłonową, powoduje dodatkowy wzrost ciśnienia w komorze
spalania do stopnia, w którym uboga mieszanka ulega gwałtownemu, jednoczesnemu zapłonowi.
Tryb SPCCI działa niemal w całym zakresie użytecznych obrotów, poza
pierwszym rozruchem w niskiej temperaturze i w fazie rozgrzewania silnika
oraz z wyłączeniem jazdy pod bardzo dużym obciążeniem.
Taka właśnie koncepcja działania silnika Skyactiv-X daje nam świetną reakcję na gaz, łatwe wkręcanie się na wysokie obroty, wysoką kulturę pracy
i ekonomiczność, a co za tym idzie, ekologia rozwiązania.

Jak się jeździ z silnikiem Skyactiv-X?
Po drogach w okolicy Sofii, stolicy Bułgarii, przejechałem w sumie ponad
200 km. Z jednej strony jeździliśmy po mieście, a z drugiej w trasie,
zarówno po drogach szybkiego ruchu, jak i po serpentynach wokół wzgórz,
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bo nie wiem, czy wiecie, ale Sofia jest bardzo
malowniczo położona. Dało mi to dość dobry
obraz tego, jak sprawuje się silnik Skyactive-X,
zarówno pod kątem dynamiki, jak i ekonomii.
Najnowsza Mazda 3, jako pierwsza z linii,
dostępna jest właśnie z silnikiem Skyactiv-X o pojemności 2 litrów i mocy 180 KM.
Ma on maksymalny moment obrotowy na
poziomie 224 Nm już od 3000 obr./min, co
przy tej wielkości samochodu sprawia wrażenie dobrej dynamiki. Skyactiv-X dodatkowo uzupełniany jest przez rozwiązanie
M-Hybrid, czyli tzw. inteligentny system
miękkiej hybrydy 24 V (mild hybrid), który
dodatkowo jeszcze zmniejsza zużycia paliwa
(używając energii kinetycznej odzyskanej
podczas hamowania do zasilania pokładowego sprzętu elektrycznego) oraz poprawia
płynność jazdy i przyjemność z prowadzenia.
Jeżdżąc przez kilka godzin po różnych drogach, mieliśmy średnie spalanie na poziomie 5,5–6,5 l/100 km. Jest to według mnie
bardzo dobry wynik, faktycznie zbliżony do
tego, co osiąga się w dieslach. Przy takich
parametrach spalania Mazda 3 z silnikiem
Skyactiv-X klasyfikuje się w normie Euro 6d,
emitując tylko 96 g CO2/km.
Jeździłem hatchbackiem z manualną skrzynią
biegów. Samochód był bardzo dynamiczny,
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aczkolwiek, pomimo konstrukcji à la diesel, trzeba było się przyzwyczaić do
mocniejszego wkręcania go. Chodził bardzo kulturalnie i cicho, choć na wolnych obrotach. Można było odnieść wrażenie, że pracuje przed nami właśnie
diesel, oczywiście cichszy, ale odgłosy były znajome.
To, co mi się bardzo podobało w nowej Mazdzie 3, to jej minimalizm. Środek – jego wykończenie – jest zdecydowanie unikalny i na bardzo wysokim
poziomie. Czerwony kolor skórzanej tapicerki genialnie komponował się
z ciemnoszarym metalicznym lakierem. Nowa Mazda 3 jest zdecydowanie
pozycjonowana jako kompakt klasy premium. W standardzie mamy praktycznie wszystkie nowoczesne technologie – asystentów kierowcy, czujniki, kamery, HUD i 8,8-calowy wyświetlacz centralny, wspierający CarPlay
i Android Auto w standardzie. Dodatkowo wyjątkowa i nieszablonowa bryła
wersji hatchback, której nie można pomylić z żadnym innym samochodem,
daje nam poczucie oryginalności na drodze, co jest coraz trudniejsze w dzisiejszych czasach, gdy wszystkie samochody są do siebie podobne.
Cena nowej Mazdy 3 z silnikiem Skyactiv-X zaczyna się od 109 900 PLN za
wersję z napędem na przód oraz 126 900 złotych za wersję AWD.

MOTO

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

174

Citroën ami

– elektryk dla każdego
„Ami” to po francusku przyjaciel. Citroën chce, aby Twoim
przyjacielem został ich najnowszy model – Ami. W obecnej sytuacji
ma na to duże szanse.
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W końcu lutego odbyłem przedostatnią podróż przed wybuchem
pandemii, ostatnia była na początku marca za koło podbiegunowe,
o czym też piszę w tym numerze. Był to wyjazd do Paryża na premierę
dość wyjątkowego pojazdu. Specjalnie piszę „pojazdu”, nie samochodu,
bo Citroën jak ognia unikał tego określenia podczas całej prezentacji.
27 marca, w przededniu 101. rocznicy powstania firmy, zaprezentowano
światu Citroëna Ami.

O co w tym wszystkim chodzi?
Citroën Ami to mały, dwumiejscowy, elektryczny pojazd miejski zaprojektowany tak, aby cena ostateczna była jak najniższa.
Założenia samochodu powstały ponad trzy lata temu. Proporcje oraz
wymiary były założone na samym początku, potem projekt ewoluował
i powstał AmiOne. AmiOne wygląda bardziej futurystycznie niż finalny
produkt (zazwyczaj tak jest z projektami) i ma trochę więcej miejsca
w środku. Wynika to oczywiście z faktu, iż ostateczna konstrukcja musi
spełniać chociażby wszystkie normy bezpieczeństwa i być gotowa do
masowej produkcji.
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Jak najtaniej
Ostatecznie Citroën Ami pokazuje, jak
można każde euro oszczędzić i dzięki temu
osiągnąć wręcz kosmiczną cenę. Przód i tył
jest… taki sam, atrapa grilla i atrapa tylnej
klapy („atrapa” to słowo-klucz, bo jest nieotwieralna) to ta sama część. Okna otwierają
się, a w zasadzie uchylają jak w kultowym
modelu 2CV. Hamulec ręczny jest jak za starych czasów, ręcznie zaciągana wajcha.
Koncept samochodu opiera się na tym, żeby
jak najwięcej elementów, części było do
wykorzystania i tak np. Ami ma tylko jeden
rodzaj drzwi. Produkowane są jedne drzwi,
zarówno lewe, jak i prawe, to ta sama część,
można ją zamiennie mocować. Takie podejście do tej części powoduje, że drzwi w Ami
otwierają się w zaskakujący sposób. Drzwi
kierowcy to „kurołapki”, a prawe otwierają
się standardowo.
Nie ma co ukrywać: Citroën Ami jest „plastic fantastic”. Karoseria, środek, w zasadzie
całość jest wykonana z tworzyw sztucznych,
z daleka to jednak nie razi. W środku poczujemy się jak w standardowym samochodzie
klasy niższej z tą różnicą, że jest w nim paradoksalnie bardzo dużo miejsca nawet dla
wysokich osób. Ale… w środku jest toporny
i bardzo plastikowy. Z drugiej strony można
to też odebrać jako przejaw minimalizmu.
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Skrzynia biegów to… przyciski na fotelu kierowcy, z lewej strony, od
strony drzwi. Pierwszy raz widziałem takie rozwiązanie. Jak usiadłem na
fotelu kierowcy i zobaczyłem na nim przyciski, pierwsze moje skojarzenie było, że są to… przyciski od pamięci fotela elektrycznego.
Wrócę na moment do kwestii miejsca w środku. Niestety nie znajdziemy
w Ami bagażnika, zatem zakupy, bagaż, czy cokolwiek innego, co chcemy
przewieźć, musimy wstawić w miejscu pasażera. Jeśli ktoś jest mniejszy,
to jest przewidziana przestrzeń za fotelami, jednak znika ona, gdy odsuniemy fotele.
Przy tych wszystkich oszczędnościach świetne wrażenie robi szklany
dach, który zdecydowanie nie jest elementem występującym w tanich
samochodach, a raczej w droższych i to zazwyczaj za sowitą dopłatą.
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100% elektryk
Ami jest w 100% elektryczny i to jest jego główny atut. Złącze ładowania
znajdziemy w drzwiach pasażera. W specjalnym schowku w ramie drzwi
znajdziemy kabel z wbudowaną wtyczką, który podłączamy do zwykłego, normalnego gniazdka 220/230 V. Ami do 100% ładuje się w ok. 3
godz., dając nam zasięg z akumulatora 5,5 kWh na poziomie 70 km. Do
miasta w zupełności to wystarczy.

Aplikacja
Przy tych wszystkich oszczędnościach i ograniczeniach wynikających
z ceny Citroën udostępnia aplikację do zarządzania. Aplikacja My
Citroën, łącząca się za pośrednictwem modułu DAT@MI, zapewnia kierowcy w każdej chwili dostęp do najważniejszych informacji dotyczących
Ami, takich jak zasięg, poziom naładowania akumulatora trakcyjnego
i czas pozostały do pełnego naładowania, przebieg, komunikaty o terminach przeglądów i umawianie wizyt w serwisie. Aplikacja ułatwia
również wyszukiwanie pobliskich publicznych terminali ładowania i jest
dostępna w ramach Free2Move Services.
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Aplikacja My Citroën to też tutoriale
w postaci filmów wideo na temat użytkowania. Funkcja Scan My Citroën umożliwia
otrzymanie szczegółowych informacji o produkcie poprzez zeskanowanie kodu QR
z danego elementu za pomocą telefonu.
Wreszcie aplikacja umożliwia przeglądanie
informacji dotyczących części zamiennych
i akcesoriów. Klient może je nawet zamówić po kliknięciu linku do Mister Auto. Ma
również dostęp do mapy serwisów, które
są uprawnione do obsługi technicznej Ami.
Citroën stworzył specjalną sieć, na razie na
terenie Francji, która obejmuje niezależne
autoryzowane warsztaty, warsztaty Euro
Repar Car Services i autoryzowanych partnerów marki.

Bez prawa jazdy
Jak szybko porusza się Ami? Prędkość
maksymalna została ustalona na 45 km/h.
Realnie, do zatłoczonego miasta, do którego
jest on przeznaczony, gdzie mamy dużo
korków, prędkość wydaje się wystarczająca. Ma to też drugi powód – przy takiej
prędkości maksymalnej nie jest wymagane
prawo jazdy, a Ami może kierować każdy
od 16. roku życia (we Francji nawet od 14.
roku życia). Takie założenia sprawiają, że Ami
jest idealnym pojazdem praktycznie dla
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każdego do poruszania się po mieście. Osoby starsze docenią jego skrętność. Rozmiar jest idealny do zaparkowania w zatłoczonym mieście. Co
więcej, darmowe parkowanie i możliwość poruszania się po buspasach
– to też niebagatelny atut.

Ceny
Ami jest odpowiedzią na potrzeby obecnego rynku. Mamy pojazd
tani, jednocześnie elektryczny, do miasta, którym łatwo zaparkujemy.
O wyglądzie dość kontrowersyjnym, ale dającym się polubić. Cena 6900
euro (we Francji jest od tej ceny jeszcze 900 euro upustu na samochody
elektryczne, czyli tam cena wynosi około 6000 euro) lub 19,99 euro miesięcznie w subskrypcji przy pierwszej wpłacie 2644 euro. Jest też opcja
najmu na minuty, gdzie koszt ma oscylować wokół 0,26 euro/minutę.
Ceny szokują i mogą wywołać duże zamieszanie na rynku. Za bardzo
podobną cenę możemy w Polsce kupić np. elektryczny pojazd produkowany przez Rometa, ale o jego wyglądzie i możliwościach nie będziemy
dyskutować, jeśli pozwolicie…
Niestety Ami nie będzie na początku dostępny poza Francją. We Francji pierwsze pojazdy trafią do klientów indywidualnych w czerwcu.
Kilka miesięcy później będzie można go zamówić także w Hiszpanii, we
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Włoszech, w Belgii, w Portugalii i w Niemczech. Dostępne opcje customizacyjne to panele na drzwi, cztery kolory (szary, niebieski, pomarańczowy
i khaki), kołpaki, elementy wykończenia wnętrza i relingi dachowe.

Podsumowując
W związku z wybuchem pandemii i spodziewanymi zawirowaniami
gospodarczymi Citroën Ami paradoksalnie ma realną szansę zostać
godnym następcą kultowego 2CV, który zaraz po wojnie zmotoryzował
pół świata. Komunikacja Citroën Ami opiera się w dużej mierze właśnie
na nawiązaniach do 2CV. W związku z kryzysem, który powoli, ale coraz
bardziej zaczyna być realny, mały i przede wszystkim tani pojazd miejski
może okazać się strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej że będzie ekologiczny. Trzymam kciuki i nie mogę się doczekać, aż sam nim choć przez
chwilę pojeżdżę.
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Elektryczne lusterka
w Lexusie ES 300h
Na pierwszy rzut oka przód Lexusa specjalnie nie wyróżnia się niczym
od poprzedniej generacji. Owszem, przeszedł lifting, ale nie każdego
musi to przekonać. Ciekawostką są jednak elektryczne boczne
lusterka – na zewnątrz po bokach mamy dwie kamery, a w środku dwa
małe monitory. Czy takie rozwiązanie sprawdza się w praktyce?
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Przyznaję, że od początku wydało mi się to
bardzo ciekawe rozwiązanie. Pierwszy raz
zobaczyłem je w jednym z najnowszych
modeli Audi, ale nie dane mi było sprawdzić,
jak się z niego korzysta. Na początku tego
roku Lexus zapowiedział, że nowa wersja
modelu ES trafi na rynek europejski również
w opcji z elektrycznymi bocznymi lusterkami.
Gdy dowiedziałem się, że będę mógł sprawdzić to rozwiązanie na drodze, nie mogłem
się doczekać testów. Ku mojemu zaskoczeniu
taki system w aucie przypadł mi do gustu,
choć nie jest on pozbawiony wad.
Pierwszą różnicę w porównaniu do konwencjonalnych lusterek widzimy już podczas
pierwszego podejścia do samochodu. Lexus
ES na wysokości przednich słupków nie ma
tradycyjnych obudów skrywających lusterka,
a o wiele mniejszą i smuklejszą konstrukcję,
w której czai się kamera. Kiedy wsiądziemy
do środka, zobaczymy, że po stronie kierowcy
i pasażera na słupkach A zawieszone są dwa
nieduże monitory. Ich wygląd jest dyskusyjny i wielu może wydawać się, że Lexus
postanowił dodać je po fakcie. Nie wiem,
jak było w rzeczywistości, jednak wydaje mi
się, że skoro to rozwiązanie jest „opcją”, to
trudno było to rozwiązać inaczej, bez zmian
w konstrukcji auta. Pewnie gdyby ten model
był dostępny tylko z takimi lusterkami, to
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Rozwiązanie, jakim są cyfrowe lusterka, wielu osobom może wydać
się zbędnym bajerem, jednak widzę w tym przyszłość. Zanim stałoby się to powszechne, może upłynąć jeszcze sporo czasu.

Japończycy podeszliby do tego w inny sposób. Zakładam też, że na razie
badają oni grunt i sprawdzają, czy to rozwiązanie się przyjmie, by ewentualnie wprowadzać je w innych modelach.
Podczas pierwszej jazdy problemem nie były same monitory, a ich umiejscowienie. Znajdują się one przy samych słupkach A, a nie za nimi i na
zewnątrz pojazdu – jak w tradycyjnych lusterkach bocznych. Wieloletnie przyzwyczajenia robią swoje i od teraz trzeba było zmienić miejsce,
w które podążał wzrok przy zerkaniu w lusterka. Ku mojemu zdziwieniu
okazało się, że jest to dla mnie wygodniejsze niż lusterka. Szybkie rzucenie okiem na te monitory wymagało ode mnie mniejszego ruchu głową,
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a rzucanie na nie okiem jest nieco krótsze – a co za tym idzie – bezpieczniejsze, bo na krócej odrywamy wzrok od toru jazdy. Wadą, którą dość
szybko zauważyłem, jest to, iż zarówno monitory, jak i same kamery,
mogłyby mieć wyższą rozdzielczość. Dla wielu osób obecna może być
wystarczająca, ja oczekiwałem nieco lepszej jakości. Liczę, że w przyszłej
generacji tej technologii zostanie to poprawione i ulepszone.
Oczywiście nie jest to po prostu obraz cyfrowy zamiast odbicia w lustrze.
Między innymi mamy tu lepsze pole widzenia oraz automatyczne rozszerzanie obrazu przy manewrowaniu lub zmianie pasa ruchu. Daje to
kierowcy więcej informacji na temat tego, co dzieje się wokół pojazdu
i zwiększa nasze bezpieczeństwo. Przewagą nad zwykłym lusterkiem jest
tutaj mniejsza podatność na zamoknięcie lub parowanie. Dzięki temu niemal zawsze mamy dobrą widoczność.

Podczas pierwszej jazdy problemem nie były same monitory,
a ich umiejscowienie.
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Rozwiązanie, jakim są cyfrowe lusterka, wielu osobom może wydać się
zbędnym bajerem, jednak widzę w tym przyszłość. Zanim stałoby się to
powszechne, może upłynąć jeszcze sporo czasu. Docelowo na pewno takie
właśnie lusterka znajdą się w przyszłości w samochodach autonomicznych,
gdyż tam i tak nie będziemy mieć potrzeby ciągłego monitorowania tego,
co się dzieje wokół naszego pojazdu. Potrzebny nam będzie jedynie podgląd. Rozwiązanie, jakie zastosował Lexus, pozostawia nieco do życzenia,
jednak całość naprawdę przypadła mi do gustu i jestem niezwykle ciekaw,
ilu innych producentów zdecyduje się na takie elektroniczne lusterka
w swoich modelach. Lexus niebawem wprowadzi na rynek nowego LS-a,
który będzie wyposażony w elektroniczne lusterko wsteczne. To również
może być bardzo ciekawe.

Czy poza takimi kamerami nowy Lexus ES ma w sobie coś, co mogłoby nas
skłonić do jego kupna? Osobiście bardzo lubię design nadwozia pojazdów
japońskiego producenta. Jeśli chodzi o wnętrze, to już wiele zależy od
modelu. Jeżeli myślimy o aucie z napędem hybrydowym, to wciąż uważam,
że pod tym względem Toyota i Lexus nie mają sobie równych, ale teraz
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większość kierowców, którzy szukają alternatywnych napędów, zdecyduje
się raczej na samochód elektryczny niż na hybrydę.
Poza tym ES 300h to naprawdę wygodna i dobra w prowadzeniu średniej
wielkości limuzyna, którą przyjemnie jeździ się nie tylko po mieście, ale
i w trasie, a pomimo swoich gabarytów spalanie poza miastem na poziomie
4,5–5 l/100 km nie zrujnuje naszego portfela. Dodatkowo warto wspomnieć, że od teraz wszystkie nowe modele Lexusa są wyposażone w systemy Android Auto i Apple CarPlay. Szkoda tylko, że ten drugi jest tutaj
przewodowy, a wyświetlacz nie jest dotykowy i musimy go obsługiwać dziwacznym, mało precyzyjnym gładzikiem.
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McLaren 720S Spider
To prawdopodobnie najbardziej absurdalny samochód, jakim w życiu
jeździłem, a na tej liście znajduje się wiele nietypowych i bardzo
mocnych pojazdów. Jest to jednocześnie pierwsze auto, plasujące się
prawie w kategorii hypercarów, które autentycznie chciałbym mieć
w swoim garażu.
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McLaren 720S waży nieco ponad 1300 kg, ma 720 KM oraz 770 Nm
momentu obrotowego. Oficjalnie przyspiesza w 7,9 sekundy od 0 do… 200
km/h. Setkę z kolei osiąga już po 2,9 sekundach (nieoficjalnie po 2,6). Prędkość maksymalna wynosi 341 km/h, a jego największą wadą, której z całą
pewnością doświadczycie codziennie, jest to, że z otwartym dachem
potrafi jechać jedynie 325 km/h. Ten się na szczęście składa lub rozkłada
w zaledwie 11 sekund, czyli jedynie o sekundę dłużej niż 720S potrzebuje
na pokonanie ćwierci mili. Niestety, można nim operować przy prędkościach do 50 km/h, więc nie sprawdzi się przy takim sprincie.
Powyższe techniczne informacje są imponujące, ale nijak nie oddają charakteru tej bestii. To, jak ten samochód rozwija swoją moc, jest ciężkie do
opisania. To jak eksplozja za naszymi plecami, gdy silnik przekroczy 4000
obr. na min. Nagle droga się zwęża, McLaren staje dęba, a tylna oś zaczyna
tańczyć po jezdni. Od lewej do prawej. I to przy włączonym ESP, które ma
tę właściwość, że nie dławi silnika, ale przyspiesza obroty jednego z tylnych kół, aby zniwelować poślizg. Po wrzuceniu drugiego biegu w rejonie
8000 obr. sytuacja się powtarza – samochód radośnie nosi po jezdni, ale
kierowca ma cały czas kontrolę nad tym, co się dzieje. To samo się dzieje
na trzecim i potem na czwartym biegu – zerwanie przyczepności nie jest
niczym trudnym, pomimo lepkiego ogumienia. Piątego i wyższych biegów
dwusprzęgłowej skrzyni biegów nie sprawdzałem w tym aspekcie.
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Respekt, jaki czuję przed 720S, podczas
jazdy na lekkim poślizgu przy wysokich trzycyfrowych prędkościach, jest
ogromny – jeszcze nie doświadczyłem
tego w żadnym innym aucie. Jednocześnie samochód zachęca nas do szybkiej
jazdy, bo prowadzenie go jest bajecznie proste. A jeszcze nie wjechałem na
tor, na którym dopiero można poznać
pełne możliwości tego potwora.
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To wszystko stoi w sprzeczności z faktem,
że supersamochodów nie da się prowadzić wygodnie po mieście, jako codzienny
środek transportu z punktu A do punktu
B. 720S w tej roli sprawdza się znakomicie.
Nie dość, że pozycja za kierownicą jest
wzorowa, w środku jest mnóstwo miejsca
wokół kierowcy i pasażera, to widoczność
jest wyjątkowa. Jak zapewne wiecie, gdy
siedzimy w samochodzie, to albo czujemy
jego wymiary i instynktownie wiemy, gdzie
znajdują się rogi samochodu, albo nie
– wtedy wyginamy szyję niczym żyrafa,
np. podczas parkowania lub na ciasnych
ulicach. 720S wyczuwałem lepiej po jednej
godzinie niż moje własne rodzinne kombi
po dekadzie. Parkowanie na kopertę też
nie sprawiło mi absolutnie żadnego problemu – ogólnie dobrze parkuję i potrafię
się wcisnąć w ciasne miejsca, ale nie spodziewałem się, że mi się to uda w supersamochodzie tej klasy. Krawężniki i śpiący
policjanci też nie są przeszkodą – 720S
ma (opcjonalny) lift przedniej osi, dzięki
czemu można podjeżdżać nawet pod krawężniki łatwiej niż innymi samochodami.
Przeszkodą w jego zakupie i używaniu na
co dzień może oczywiście być cena – 720S
zaczyna się od ponad 1,2 mln złotych,
a wersja dostarczona do testów wyceniona była na 1,7 mln. Miała ponad 400 tys.
złotych w opcjach, w tym tylny zderzak
i dyfuzor z włókna węglowego za ponad 50
tys. złotych. To oznacza, że każda obcierka
na parkingu będzie słono kosztowała. Jeśli
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jednak ktoś szuka maszyny do dożylnego dostarczania adrenaliny, to niewiele jest lepszych narzędzi do tego celu.
Najbardziej zaskakuje jednak wnętrze. Jesteśmy otoczeni bardzo wygodnymi fotelami, a całość pokryta jest karbonem, aluminium, skórą,
alcantarą lub zamszem – to materiały, które powodują, że czujemy się
dopieszczeni. Kontrastem, z początku szokującym, jest zupełny brak
wyciszenia wnętrza. Słychać wszystko, co dzieje się w i z McLarenem,
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począwszy od pracujących elementów silnika i jego osprzętu za naszymi
plecami, po kamyczki stukające w podwozie. To zostanie spotęgowane
jeszcze bardziej, jeśli otworzymy dach lub uchylimy tylną szybę, która
chowa się w karoserii, pozwalając nam cieszyć się ryczącym wydechem
w pochmurne lub chłodniejsze dni.
Mógłbym opisywać Wam jeszcze przez kilka godzin, jaki to ten McLaren
jest lub nie jest, ale zamiast tego, zaproszę Was do krótkiego filmu, który

nagrałem z tej okazji. Miłego oglądania!
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Rolls-Royce Ghost i jego
największe tajemnice
Z pozoru Rolls-Royce wygląda dla niektórych jak kolejna superluksusowa
limuzyna. Nic bardziej mylnego. Produkcja każdego egzemplarza zajmuje
od kilku tygodni do kilku miesięcy, zależnie od stopnia skomplikowania
zamówienia przez klienta, a firma rozważy każdą prośbę swoich klientów, od
najprostszych do najbardziej absurdalnych. Najnowszy Ghost, którego miałem
okazję poznać z bliska, jest najbardziej technologicznie zaawansowanym
modelem tej marki, ale niekoniecznie w sposób, jaki sobie wyobrażacie.
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Zupełnie inny poziom luksusu
Rolls-Royce, w obecnej formie, jest stosunkowo młodą firmą – powstała
w 2003 roku. Sama marka jest oczywiście znacznie starsza, a jej początki
sięgają 1906 roku. Uprzedzając pytania, obecnie dostępne modele są niemal całkowicie oparte na własnej technologii, a zapożyczenia od BMW
są znikome (głównie iDrive). Co więcej, jeśli cokolwiek od BMW jest zaimplementowane w Rollsie, to jest to gruntownie dostosowane do filozofii
firmy, która przede wszystkim skupia się na najwyższej formie luksusu
możliwego do osiągnięcia. Zrozumiałe jest, że Rolls-Royce nie chwali się
listą zapożyczeń, ale, jak się przekonałem, nie jest to też temat, który mnie
interesuje. Dla przykładu, skrzynia biegów w najnowszym Ghost to 8-biegowy automat ZF, znany z wielu innych marek. Samo zachowanie skrzyni
jest jednak skrajnie różne od wszystkich innych, z których miałem okazję
skorzystać – Rolls-Royce po prostu całkowicie zmienił jej oprogramowanie,
aby jej zachowanie spełniało ich oczekiwania.
Niemal wszystko, co firma wprowadza do swoich samochodów, jest
robione właśnie pod kątem luksusu dla klienta końcowego. Ta filozofia
rozpoczyna się od samych podstaw konstrukcji samochodu, gdy tworzona
jest płyta podłogowa i nadwozie, aż po najdrobniejsze detale wykończeniowe we wnętrzu. Nigdy nie spodziewałem się, że firma idzie aż tak
daleko w swoich działaniach, aby tylko stworzyć najprzyjemniejsze miejsce do spędzania czasu podczas podróżowania po asfalcie (lub poza nim,
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w przypadku Cullinana), niezależnie, czy to będzie za jego kierownicą, czy
w drugim rzędzie siedzeń.
W kwestii spełniania życzeń klientów, jak już wspominałem, firma zrobi
wszystko, co w jej mocy, aby je zaspokoić. Jednocześnie nie uważa się jako
strażnika gustu swoich klientów, wychodząc z założenia, że każda osoba
ma indywidualne podejście do swojej wizji świata, na podstawie swojego
pochodzenia, wychowania czy kultury. Za świetny przykład może posłużyć
tutaj model Phantom Serenity, którego wnętrze wykończono za pomocą
ręcznie tkanego, ręcznie barwionego i ręcznie malowanego jedwabiu, aby
nawiązać do orientalnego charakteru tego projektu. Poszczególne panele
wymagały do 600 godzin pracy, aby je odpowiednio przygotować. Innym
przykładem może być zorganizowanie jazdy testowej dla klienta, gdzie
fabryka wysłała na miejsce swoich specjalistów, którzy wynajęli odcinek
drogi i przygotowali go tak, aby odpowiednio zademonstrować walory
swoich samochodów. Musicie przyznać, że stoi to w delikatnym 		
kontraście od tego, co czego sami jesteśmy przyzwyczajeni 			
w kwestii jazd testowych od dealerów?
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Nowy Ghost – najbardziej technologicznie
zaawansowany Rolls-Royce
Ghost jest najmniejszą czterodrzwiową limuzyną oferowaną przez producenta z Goodwood, co oznacza, że ma 5,5 metra długości, ponad 2 metry
szerokości i wagę przekraczającą 2,5 tony (model Extended jest o 170 mm
dłuższy). Zbudowano go na „Architekturze Luksusu”, czyli aluminiowej
space frame, całkowicie własnej konstrukcji, co pozwoliło firmie skupić
się na tym, na czym jej najbardziej zależy, poprawiając aspekty luksusu
dokładnie tak, jak chcieli. Jednym z ciekawszych aspektów tej platformy
jest możliwość dostosowania jej do szerokiej gamy zastosowań, w tym do
przeprowadzania odpowiednich modyfikacji dla zamówień indywidualnych (z tej platformy już korzystają nowy Phantom i Cullinan).
Druga generacja Ghosta wprowadza m.in. napęd na cztery koła oraz tylną
oś skrętną, aby zwiększyć jego użyteczność na ciasnych ulicach oraz uniezależnić go od warunków panujących na drogach. Nadwozie izolowane
jest od nawierzchni za pomocą pneumatycznego zawieszenia. Aby uniknąć braku czucia drogi, po której prowadzi auto kierowca, zastosowano
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unikalny system zawieszenia planarnego, które uzupełnia Magic Carpet
Ride. To dodatkowy amortyzator osadzony na głównym amortyzatorze,
którego zadaniem jest ograniczenie przepływu energii pomiędzy kołami
i podwoziem auta, dzięki czemu samochód jeszcze płynniej pokonuje
wszelkie nierówności, ale który jednocześnie przekazuje kierowcy odpowiednie informacje o tym, co się dzieje z samochodem. To jednak nie
wszystko, ponieważ system zawieszenia jest uzupełniony przez „Flagbearer”, czyli system kamer skanujących non stop nawierzchnię przed
samochodem, dzięki czemu zawieszenie jest wstępnie przygotowane
i odpowiednio ustawione na zbliżające się przeszkody. Dodatkowo wykorzystywany jest też GPS, aby zawieszenie wiedziało, gdzie na danej trasie
się znajduje i znało jej przebieg, co dostarcza systemowi jeszcze więcej
informacji. Te informacje z systemu GPS są też wykorzystywane przez
skrzynię biegów, dzięki czemu wie ona, jak ma się zachować względem
nachodzących zakrętów, nachylenia nawierzchni lub długich prostych
– może np. utrzymywać dłużej bieg, szybciej go zmienić, albo utrzymywać
wyższe obroty, gdy pokonujemy górskie serpentyny.
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Rolls-Royce, w swoim dążeniu do perfekcyjnego luksusu, skupia się na tym,
jakie częstotliwości dźwięków przedostają się do uszu pasażerów. Dźwięk
jest już optymalizowany podczas budowania aluminiowej konstrukcji
nadwozia, która jest tak projektowana, aby pomóc wyciąć niechciane
częstotliwości. Zresztą cały proces tworzenia auta skupiał się na tym,
aby pasażerów nie nękały niepotrzebne dźwięki, również te niesłyszalne,
powodujące zmęczenie lub pobudzenie. Dla przykładu, podczas projektowania nowego Ghosta, inżynierowie Rolls-Royce’a odkryli, że z powodu
powiększenia bagażnika (względem poprzedniego modelu), do przestrzeni
pasażerskiej przenikały niechciane dźwięki, podczas gdy sama kabina była
wręcz za cicha, co powodowało podobne wrażenie do zbyt agresywnego
ANC w słuchawkach. W tym celu stworzono dodatkowe kanały pomiędzy
kabiną a bagażnikiem, których celem było zbalansowanie niskich częstotliwości. Wnętrze progów samochodu z kolei odpowiednio ukształtowano
i wykorzystano jako pudła rezonansowe dla wooferów, a głośniki wysokiej częstotliwości, które firma nazywa exciter speakers, umieszczono za
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podsufitką. Nawet szyby nie zostały pominięte w tej kwestii – podwójne
szyby są przełożone specjalną warstwą, która wpływa na akustykę. Firma
nawet postarała się „wyciszyć powietrze”, które tłoczone jest do wnętrza
kabiny, poprzez wyłożenie kanałów specjalnym tworzywem, przypominającym filc. Na deser został specjalnie zaprojektowany i zoptymalizowany pod
względem dźwiękowym wał napędowy, aby był cichszy, niż te stosowane
wcześniej oraz opony, który zostały specjalnie stworzone z ich producentem. Dwie przednie opony wyłożono specjalną gąbką, która pochłania ich
hałas, a redukcja jest na tyle znacząca, że są odpowiednio oznaczone. Przy
okazji, podczas ich projektowania, inżynierowie zauważyli, że stosowanie
ich na tylnej osi nie ma absolutnie żadnego wpływu na „hałas” w kabinie.
Wspominałem też o tym, że same fotele wyposażono w tłumiki masy?
Powyższe detale to zapewne jedynie garstka z wszystkich technologii,
które firma zastosowała w nowej generacji Ghosta, ale dla mnie absolutnie
niesamowite jest to, jak daleko Rolls-Royce jest w stanie się posunąć, aby
tylko delikatnie poprawić życie pasażerów ich samochodów. To wynika
z filozofii, że technologia ma być stosowana w służbie kierowcy i pasażerów, ale jednocześnie ma ich nie dezorientować. Dlatego firma nie instaluje
w swoich samochodach np. systemów utrzymywania pasa ruchu, ponieważ
nie są one jeszcze tak dobre, jak człowiek. Co więcej, Rolls-Royce wyznaje
też zasadę, że jeśli jakaś technologia, której potrzebują, nie istnieje, to
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zrobią wszystko, aby ją stworzyć. Ciekawym przykładem tego może być
zautomatyzowany system otwierania drzwi tylnych, którego silniki są na
bieżąco kalibrowane zależnie od nachylenia nawierzchni, na której auto się
znajduje, aby zawsze otwierały się z tą samą prędkością i mocą.
Jedną z najważniejszych nowości w nowym Ghost jest też poprawiona
lodówka na szampana, która teraz przewiduje dwa różne ustawienia,
zależnie od rocznika butelki w nim umieszczonego. Jeśli chcemy schłodzić „współczesnego” szampana, to zalecana jest wartość 6° C, ale jeśli
w lodówce zostanie umieszczona butelka starego szampana, to koniecznie
należy schłodzić go do 11° C.

Ghost na drodze
Ghost dostępny jest w dwóch wersjach – „krótkiej”, czyli 5,5-metrowej lub
Extended, czyli przedłużonej o 170 mm. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, ok. 80% klientów modelu podstawowego decyduje się samodzielnie
prowadzić samochód, podczas gdy model Extended jest niemal wyłącznie kupowany przez osoby, które korzystają z usług zawodowego szofera. Miałem okazję prowadzić tego pierwszego na dystansie nieznacznie
przekraczającym 100–150 km oraz być w nim prowadzonym przez osobę,
która ułożyła oficjalny program szkoleniowy dla Rolls-Royce – White Glove
– profesjonalnego kursu dla zawodowych szoferów.
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Andy, na półgodzinnym dystansie po mieście, podczas gdy ja popijałem
szampana na tylnym siedzeniu, przekazał mi najważniejsze informacji na
temat sytuacji, z którymi szofer spotyka się na co dzień i jak się powinien
zachować. Po pierwsze, dowiedziałem się, że są trzy rodzaje zatrzymań
samochodu – whiskey stop, gin & tonic stop oraz champagne stop. Ten
pierwszy oznacza, że jeśli na stoliku przed pasażerem znajdującym się
z tyłu (lub w jego dłoni) znajduje się szklanka z whiskey, to zatrzymanie samochodu nie powinno spowodować wylania się tego trunku. Jak
zapewne wiecie, whiskey pije się z dosyć głębokich szklanek, a napoju
jest niewiele. Gin & tonic stop z kolei jest trudniejszy, bo szklanka jest
węższa, wyższa i zawiera więcej trunku. Najtrudniejszy jest champagne
stop, ponieważ zakłada się, że gość pije szampana z płaskiego kieliszka,
a alkohol wypełnia go prawie go górnego brzegu, co wymusza na szoferze
zatrzymanie się, które nie jest wyczuwalne. Jednocześnie, szofer nie może
jeździć zbyt wolno i powinien potrafić współpracować z ruchem samochodów na ulicy, aby płynąć razem z nimi. Niespodziewanie, na skrzyżowaniu
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nieopodal Łazienek Królewskich, nadarzyła się zupełnie przypadkowa
i idealna sytuacja, demonstrująca kunszt i zdolności Andy’ego. Nagle
z bocznej ulicy podporządkowanej, gdy my jechaliśmy na zielonym środkowym pasem (pasy były trzy – dwa prosto i jeden prawoskręt), wyjechała
karetka. Wszyscy wokół nas instynktownie mocno zahamowali i zrobili jej
miejsce, podczas gdy Andy jedynie odpuścił delikatnie gaz, aby nie szarpnęło samochodem i płynnie przepuścił karetkę. Gdybym akurat nie patrzył
przez szybę, to nawet nie wiedziałbym, że przejeżdżała przed nami. Zrobił
to jednocześnie na tyle bezpiecznie, że miał odpowiedni zapas, gdyby ona
nagle zmieniła swoje zamiary.
Resztę dnia spędziłem na pokonywaniu trasy w Warszawie i okolicach, na
której miałem okazję doświadczyć supernierównej kostki brukowej, nowiusieńkiej trasy szybkiego ruchu oraz wszystkiego pomiędzy nimi.
Nigdy jeszcze nie doświadczyłem tak wyjątkowo zestrojonego samochodu, nastawionego na komfort i luksus, a który jednocześnie, w razie
potrzeby, zapewnia więcej niż odpowiednie osiągi. Pod maską znajduje
się 6,75-litrowa V12-tka, którą słychać tylko po pełnym naciśnięciu pedału
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gazu i tak ma być – to nie jest wyścigówka. Silnik jednocześnie zapewnia
zaskakujące osiągi, biorąc pod uwagę, że ma „tylko” 570 KM, które muszą
rozpędzić ponad 2,5 tony – przyspieszenie od zera do 100 km/h prawdopodobnie trwa w rejonie 4,6–5 sekund, a kończy się ono na elektronicznie
ograniczonych 250 km/h.
Trudno porównać Ghosta do czegokolwiek innego na rynku. Nawet komfortowa zestrojona Alpina B7, którą miałem okazję niedawno jeździć,
wydaje się twarda jak beton przy Rollsie. Pomimo swojej miękkości auto
prowadzi się zaskakująco dobrze na zakrętach – nie jest to oczywiście
sportowe auto, ale nie miałem absolutnie żadnych zastrzeżeń do niego.
Niestety nie miałem okazji go porównać z poprzednikiem, ale inni dziennikarze raportowali, że w zakrętach „czuli się jak na łajbie na pełnym
morzu” – w przypadku Ghosta drugiej generacji mogę jedynie powiedzieć, że tak nie jest. Jednocześnie, zaskakująco dobrze czuć to, co dzieje
się pod kołami – kierowca nie jest oderwany od rzeczywistości. A co do
dziur… no cóż, Rolls-Royce jeszcze fizyki nie pokonał, bo jeśli przywali się
w dziurę, to ją czuć we wnętrzu, ale gdyby to samo zrobił czymkolwiek
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innym, to prawdopodobnie wypadłyby mi plomby. Najlepszym testem był
zjazd ulicą… Nowy Zjazd w Warszawie, od strony miasta w kierunku Wisły
– normalnie po tym odcinku jadę 20 km/h, bo kostka jest tak nierówna,
a Ghostem dosłownie przepłynąłem po niej i dopiero później zauważyłem,
że przekroczyłem tam ograniczenie prędkości. Po wyjechaniu za miasto
spędziłem część trasy na dostojnym udawaniu, że wiozę ważną osobistość
z tyłu, a część na dynamiczniejszej jeździe. Samochód naturalnie lepiej
czuje się w tej pierwszej roli, ale nie zawodzi, jeśli przypadkiem gdzieś się
spieszymy – moc wciska w fotel, a kierownica precyzyjnie kieruje go na
wyznaczoną ścieżkę. Ghostowi też nie są straszne trzycyfrowe prędkości
– jazda autostradą przy 140 km/h była niezwykle komfortowa.
Wiele lat temu miałem sąsiada na ulicy, który jeździł jednym z pierwszych nowych Phantomów w Polsce. Przez kolejne lata zmieniał modele
na nowsze, zawsze w nieznacznie innej konfiguracji wnętrza, ale zawsze
czarne. Istotniejsze jednak jest to, że zawsze je prowadził samodzielnie, a ja
nigdy nie byłem w stanie tego zrozumieć. Jego żonę, owszem, rozumiałem,
ponieważ jeździła Wraithem i Dawnem. Potrzebowałem jednak dekady
i paru godzin za kierownicą Ghosta, aby zrozumieć, że jeśli komuś zależy
na absolutnie najwyższym poziomie luksusu i komforcie, to doświadczy
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tego nawet prowadząc Ghosta samodzielnie. Ba! Dowiedziałem się, że prowadzenie
tego auta może być wręcz bardzo przyjemną
czynnością.
Przez wiele lat zastanawiałem się, po co kupować takiego Rolls-Royce’a, jeśli za połowę
mniej można mieć auto klasy S, które przecież
tak bardzo od niego nie odstaje. Nie wiem,
jak było wtedy, ale dzisiaj Ghosta od aut klasy
S dzieli taka sama przepaść, jak np. BMW
serię 3 i 7 – jest po prostu lepszy pod każdym
względem i widać oraz czuć to na każdym
kroku. A nie wspomniałem ani słowem o jego
image’u, ani o tym, jaką ma prezencję na
drodze. Nie wspomniałem nawet o tym, jak
niesamowicie zestrojono tak prostą rzecz,
jak wysuwany bolec, który służy do regulacji
nawiewów. To, ile pracy włożono w precyzję
jego ruchu oraz w stopień „kliku”, gdy osiąga
położenia graniczne, jest nie do opisania.
Są po prostu ludzie, którym tego typu samochody ułatwiają życie, czy to poprzez zwiększanie ich produktywności, gdy są wożeni, czy
poprzez zmniejszanie ich zmęczenia podczas
podróży, dzięki czemu mają więcej energii na
istotniejsze dla nich czynności.
Ghost jest absolutnie wyjątkowy. Boję się
myśleć, jak odbiorę jeszcze bardziej luksusowego Phantoma.
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Odświeżona Tesla Model S i Model X
– nowe wnętrze, nowy napęd
Tesla wczoraj zaprezentowało odświeżone wersje Modelu S i Modelu
X. Największe zmiany znajdziemy we wnętrzu, które zostało
gruntownie odświeżone, ale istotniejsze są pod nadwoziem, gdzie
trzysilnikowy napęd Plaid może generować ponad 1100 KM.
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Model S na 2021 rok
Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy,
to nowy ekran, przypominający ten
z Modelu 3. Jest poziomy i ma 17'', co
powinno ułatwić życie ekipie od projektowania UI. Plotki głoszą, że można na
nim grać w Cyberpunka 2077.
Drugą jest kierownica, żywo przypominająca tą montowaną u KITT-a. Pomijam
kwestie wygody czy ergonomii tutaj, ale
mam wątpliwości, biorąc pod uwagę, że
nie wykonamy pełnego obrotu bez zdjęcia
rąk z kierownicy, co do bezpieczeństwa.
Wygląda za to znakomicie. Przy okazji
zniknęły pałąki od kierunkowskazów itp.
– zastąpiły je przyciski na niej.
Ciekawostkami jest też ekran dla tylnych
pasażerów, montowany na środkowym
podłokietniku oraz miejsce na ładowanie
dwóch telefonów z przodu pojazdu, pod
głównym ekranem.
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Układ dwusilnikowy (po lewej) i trójsilnikowy (po prawej)
Najważniejszą nowością są zmiany w napędach. Dostępne będą układu
dwu- i trójsilnikowe, przy czym zmiany poczynione w architekturze baterii
mają pozwolić na „dokonanie wielu kolejnych prób na 1/4 mili bez utraty
wydajności”. Bardziej mnie interesuje ile okrążeń Nürburgringu będzie
można zrobić, bez przejścia w limp mode. Zmiany w bateriach dodatkowo
umożliwiają ich jeszcze szybsze ładowanie.
Model S będzie dostępny w trzech odmianach – Long Range (dwa silniki),
Plaid (trzy silniki) oraz Plaid+ (trzy wysokowydajne silniki).
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Long Range przyspiesza do 100 km/h w 3,2 s, ma Vmax 250 km/h i ma oferować 663 km zasięgu. Superchargery zapewniają mu maksymalnie 250 kW,
a samochód generuje 670 KM.
Plaid przyspiesza do 100 km/h w 2,1 s i zapewnia 629 km zasięgu, a ¼ mili
pokonuje w 9,23 s. Jego moc do 1020 KM, co pozwala mu rozpędzić się do
322 km/h. Przyjmuje maksymalnie 250 kW.
Plaid+ ma oferować najszybsze przyspieszenie od 0 do 100 km/h i na ¼
mili ze wszystkich seryjnie produkowanych samochodów, odpowiednio
mniej niż 2,1 s i mniej niż 9 s. Ma ponad 1100 KM i trzy „wysokowydajne”
silniki. Vmax wynosi 320 km/h, a zasięg ma przekraczać 840 km (słownie:
osiemset czterdzieści). To nie jest literówka.
Long Range zaczyna się od 395 990 zł, Plaid od 529 990 zł, a Plaid+ od 614
490 zł. Realizacja pierwszych zamówień spodziewana jest we wrześniu.
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Model X
Model X przeszedł analogiczne zmiany, jak
Model S, przy czym różnić będą się przede
wszystkim cyferki. Nie ma w ofercie też
modelu Plaid+.
Long Range – 670 KM, 580 km zasięgu, 3,9
s do 100 km/h, Vmax 250 km/h, cena od
434 990 zł.
Plaid – 1020 KM, 547 km zasięgu, 2,6 s do
100 km/h, 9,9 s na ¼ mili, Vmax 262 km/h,
cena od 529 990 zł.

Subiektywnie
Chrzanić przyspieszenie, które na co
dzień nie ma większego znaczenia przy
tych wartościach, a nie jest to przecież
samochód torowy (i waży ponad 2 tony),
ale ten zasięg!
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Nowe Audi A3

– dużo technologii i pierwsze wrażenia
Czwarta generacja Audi A3, w wersji Sportback i Limousine,
zadebiutowała również w Polsce, a najważniejszymi nowościami są
technologie przeniesione z wyższych segmentów.
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Dane techniczne i ceny
Nowe modele A3 będzie można w Polsce zamówić początkowo z czterema silnikami. Na „starter” proponowany jest 1-litrowy silnik TFSI o mocy
110 KM, „zupą dnia” jest 1,5-litrowy TFSI o mocy 150 KM, a „główne danie”
stanowi 2-litrowe TDI o mocy 116 KM lub 150 KM, zależnie od wersji. Do dyspozycji kierowcy może być albo 6-biegowa ręczna skrzynia biegów, albo
7-stopniowy automat S-tronic.
Wkrótce do oferty, na „deser” (ewidentnie jestem głodny podczas pisania
tego artykułu), powinny też trafić modele wyposażone w napęd na cztery
koła (Quattro) i napęd elektryczny. Oficjalnie wiemy o 1,5-litrowym TFSI
wyposażonym w 48-woltowy układ mild-hybrid, oferujący dodatkowe 0,4 l
oszczędności w zużycia paliwa na 100 km, przy typowej, codziennej jeździe.
Te wszystkie liczby oznaczają, że modele benzynowe będą przyspieszały do
100 km/h ze startu zatrzymanego odpowiednio w 10,6 lub 8,4 sekundy, a diesle 10,1 lub 8,4 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi od 207 do 224 km/h.
Audi podaje, że spalanie będzie kształtowało się od 4,2 l na 100 km w przypadku słabszego diesla, aż do 6,4 l w przypadku mocniejszej „benzyny”.
Cena A3 Sportback zaczyna się od 99 700 zł, a Limousine od 112 900 zł.
Górna granica jest zdecydowanie wyższa.
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Pierwsze wrażenia
Pierwszym zaskoczeniem dla mnie jest stosunkowo niska waga nowej
generacji A3-ki. Ta wynosi 1280 kg, a tak niską wartość osiągnięto m.in.
dzięki zastosowaniu dużej ilości aluminium oraz technologii z segmentów wyższych. Czuć tę niską masę już na pierwszym zakręcie, w którym
opcjonalne 19” felgi z szerokimi niskoprofilowymi oponami zapewniają
dodatkową przyczepność. Lekkość w prowadzeniu tego modelu była dla
mnie sporym zaskoczeniem, bo tendencja do coraz cięższych samochodów
w ostatnich latach wydawała się nieunikniona. Niższa masa ma oczywiście
wpływ nie tylko na samo prowadzenie samochodu, ale również na zużycie
paliwa, ale tego jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, chociaż spodziewam
się, że nie osiągnę liczb deklarowanych przez producenta.
Do dyspozycji miałem 150-konny silnik TFSI, wyposażony prawdopodobnie
we wszystko, co się da, ze skrzynią S-tronic. Nie miałem okazji sprawdzić,
jak zachowuje się skrzynia ręczna, ale ta druga wydaje się idealnie dopasowana do charakteru auta – spokojna, gdy mi się nie spieszy i dynamiczna,
gdy potrzebuję ciut więcej werwy. A skoro już mowa o werwie, to 150-konny
silnik wydaje się dobrym balansem pomiędzy rozsądkiem, portfelem a osiągami. Zapewnia więcej niż przyzwoitą dynamikę, w tym uślizg przednich kół
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na żądanie (co mnie zaskoczyło, bo od lat jeżdżę samochodami z napędem
na wszystkie koła) i w żadnym momencie nie czułem, że absolutnie muszę
mieć więcej koni pod maską (po co, skoro za kierownicą i tak siedzi osioł?).
Osoby oczekujące więcej emocji od A3-ki powinny wstrzymać się do debiutu
modeli S3 i RS3, które wyposażono w „strzykawkę z adrenaliną”.
Bardzo szybko przyzwyczaiłem się do nowego zewnętrznego designu.
Z daleka widać, że to Audi, ale odświeżony język, szczególnie jeśli jest
wsparty przez duże 19-calowe felgi, sugeruje, że mamy do czynienia z wyższą
półką, zarówno pod względem ceny, jak i wymiarów. Wewnętrzny design
analogicznie w pierwszym momencie przypomina auto z wyższej półki.
Nowa deska rozdzielcza, ze swoim zdecydowanie bardziej sportowym charakterem, nastawiona na kierowcę i wyposażona w większą liczbę bajerów
z A4 i droższych modeli to ogromna poprawa. Czuć jeszcze większy powiew
nowoczesności i jakości, szczególnie jak doposażymy się w większe ekrany,
większą liczbę systemów oraz lepsze materiały wykończeniowe.
Co do nowości technologicznych, to jest tego naprawdę sporo. Doszedł
radar o kącie widzenia 60° z przodu, mający zasięg do 160 metrów oraz dwa
radarowe czujniki z tyłu, mające po 70 metrów zasięgu. Są też kamery 360°,
dodatkowa kamera z przodu oraz 12 czujników ultradźwiękowych. Audi pre
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sense front, który jest w standardzie, za
pomocą radaru, kamery i czujników, potrafi
uniknąć lub zminimalizować skutki kolizji
z pojazdami przed nami, nawet samodzielnie rozpoczynając awaryjne hamowanie.
W standardzie jest też asystent unikania
kolizji, który rozszerza możliwości pre sense
front, poprzez samodzielne skręcanie celem
ominięcia przeszkody.
Każdy model A3, również te z manualną
skrzynią biegów, można wyposażyć też
w adaptacyjnego asystenta jazdy, który
działa do prędkości 210 km/h. Potrafi on
w dużym zakresie przejąć zadanie prowadzenia auta od kierowcy (hamowanie
i przyspieszanie), a nowa kierownica
pojemnościowa powoduje, że wystarczy ją
delikatnie dotknąć, aby system wiedział, że
nasze ręce są w pogotowiu – nie trzeba jej
skręcać lub mocno ściskać.
Ciekawostką w przypadku ulepszonego
asystenta parkowania jest funkcja korzystania z niego, aby wyjechać z miejsca
parkingowego oraz aby poprawić auto,
jeśli stanęliśmy np. nierównolegle względem krawężnika. Po zaparkowaniu, Audi
side assist poinformuje nas, jeśli z tyłu lub
z boku nadjeżdża samochód, abyśmy nie
spowodowali kolizji podczas wysiadania
z samochodu.
Światła, które dzisiaj są już nie tylko
elementem podnoszącym bezpieczeństwo, szczególnie w nocy, ale również
elementem stylistycznym samochodów,
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oferowane są w trzech wersjach. Podstawowe reflektory są „prawie w całości wykonane w technice diodowej”, ale najbardziej wymagające osoby
mają możliwość wyposażenia auta w matrycowe, które inteligentnie regulują wiązkę światła tak, aby nie oślepiać samochodów jadących przed nami
oraz tych z naprzeciwka. Wisienką na torcie są oczywiście animacje przy
otwieraniu i zamykaniu pojazdu.
Standardem jest 10,1-calowy ekran MMI touch, wyposażony w haptykę
oraz rozpoznawanie pisma odręcznego (pojedyncze litery, wyrazy i litery
pisane jedna po drugiej). Alternatywą jest oczywiście system sterowania
głosowego, który rozpoznaje sformułowania języka potocznego, przypominający asystentów Google czy Apple. Ten ostatni system jest rozszerzony o wyszukiwanie online, jeśli A3 wyposażono w Audi Connect
Navigation & Infotainment Plus.
Cyfrowy zestaw wskaźników Virtual Cockpit, o przekątnej 10,25”, obsługiwany
za pomocą przycisków na kierownicy, również jest w standardzie. Można
opcjonalnie dokupić Virtual Cockpit Plus, z ekranem 12,3-calowym o rozdzielczości 1920 × 720 px. Opcjonalny za to jest HUD (heads-up display), który
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wyświetla najpotrzebniejsze informacje na szybie, przed kierowcą. Został skonfigurowany tak,
że informacje wydają się „wisieć” w powietrzu
2,2 metra przed oczami osoby prowadzącej.
A3-ka doczekała się też opcjonalnej MMI Navigation Plus, oferującej pełną funkcjonalność
znaną z wyższych modeli marki.
Audi jako pierwsze wprowadziło technologię
Car-to-X, która działa oparciu o miejską infrastrukturę (obecnie niedostępne w Polsce).
Pomaga znaleźć wolne miejsca parkingowe
albo podpowiada, z jaką prędkością należy
jechać, aby skorzystać z zielonej fali bez
zatrzymywania się. Wszystkie informacje
wyświetlają się w Virtual Cockpit, a za komunikację odpowiada sieć komórkowa.
A3 otrzymało też wsparcie dla aplikacji
myAudi, która pozwala na łączenie smartfona
z samochodem. To połączenie umożliwia
przenoszenie tras do nawigacji auta, streaming
muzyki, otwieranie i zamykanie pojazdu, zlokalizowanie go na mapie czy obsługę ogrzewania postojowego. Kluczyk Audi Connect z kolei
wspiera do 5 użytkowników korzystających
z Androida, którzy mogą otwierać, zamykać
i uruchamiać auto za pomocą telefonu.
W temacie audio też jest nieźle – domyślnie otrzymujemy cyfrowe radio DAB+, a na
życzenie możemy je rozszerzyć o internetowe
i hybrydowe (automatycznie przełącza się
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pomiędzy DAB, streamingiem i FM dla danej stacji). Osoby bardziej wymagające mogą skusić się na Bang & Olufsen Premium Sound System, składającym
się z 15 głośników o całkowitej mocy 680 W.
Jest też oczywiście Audi Smartphone Interface, która dodaje możliwość
korzystania CarPlay lub Android Auto. Miłą ciekawostką jest to, że ta opcja
nie wymaga zamówienia nawigacji, ale konieczny jest opcjonalny Phone
Box, który dodaje 5 W matę ładującą smartfona indukcyjnie, sprzęga telefon z pokładową anteną i dodaje zestaw głośnomówiący.

Na deser zostaje zawieszenie z regulacją
twardości…
Jak już wspominałem, ceny zaczynają się od ok. 100 tys. zł, ale realnie, jeśli
chcecie mieć „kilka” nowości, to będziecie musieli wydać znacznie więcej. A3 Limousine, ze 150-konnym TFSI, skonfigurowany pod moje wymagania, kosztuje 196 680 zł – szczegóły mojego zestawienia znajdziecie

pod kodem A791N3H1. Jednocześnie, w zamian otrzymujemy naprawdę
pierwszej klasy produkt, szczególnie pod kątem wykończenia i wykonania.
Jedyny problem z tą moją konfiguracją jest taki, że skusiłbym się na model
Quattro, więc ponad 200 tys. mam gwarantowane…
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Audi A5 z TDI
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

to mistrz oszczędności
przy agresywnej jeździe
Nie jestem fanem silników diesla, ale muszę przyznać, że takiego
spalania, jakie uzyskałem w nowym Audi A5, które na dodatek
„stało” na 20-calowych felgach z oponami o szerokości 265 mm, nie
spodziewałem się.

MOTO

221

Coupé, Quattro, TDI
Audi ma miejsce w moim sercu głównie
ze względu na napęd na cztery koła, który
niejednokrotnie w życiu uratował mnie
z podbramkowych sytuacji. Jeśli ten napęd
zestawimy z rozsądnym rozmiarowo samochodem i jedynie parą drzwi, to otrzymujemy
przepis na znakomite gran turismo. TDI jest
natomiast wisienką na torcie dla osób, którym
zależy na niskim spalaniu.
A5, które otrzymałem do testów, zostało
wyposażone w zaskakujący dla mnie sposób.
Pod maską siedzi 4-cylindrowy TDI o mocy
190 KM i 400 Nm momentu obrotowego,
który przekazuje moc na cztery koła przez
system Quattro. Dwusprzęgłowa zautomatyzowana skrzynia biegów odpowiada
natomiast za dobieranie odpowiedniego
przełożenia. Za kontakt z asfalten odpowiadają piękne 20-calowe obręcze Audi Sport
w rozmiarze 9J × 20, obute w opony o rozmiarze 265/30 R20. Ponadto w aucie znalazło się
miejsce dla: świateł LED Matrix-Beam, Parking
System Plus z kamerami, HUD, wszelkich asystentów jazdy, skórzanej tapicerki Feinnappa,
pokrywającej sportowe fotele „S” z pełną
regulacją, pakietu S-line, pakietu „Czerń”, Audi
Virtual Cockpit, CarPlay, i wiele więcej. Cena
tego modelu wynosi bazowo 209 800 zł,
a konfiguracja testowana przekroczyła wartość 300 tys. zł.
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W trasie i na mieście
Odbyłem 1000-kilometrową trasę tym autem,
na którą złożyły się odcinki po autostradzie
i w miastach, po lokalnych, często dziurawych
drogach. Pierwszym zaskoczeniem było to,
jak dobrze zestrojono zawieszenie na nasze
drogi i to pomimo że auto miało na felgach nie
opony, a cienką warstwę gumy, która miała je
udawać. Wszelkie nierówności, nawet w twardym ustawieniu zawieszenia, były pokonywane bez żadnych problemów, niepokojących
dźwięków czy hałasów i bez wyprowadzania
auta z równowagi. Drugim, finalnie największym zaskoczeniem, było to, ile to auto spaliło.
Jadąc dynamicznie przez cały czas, trzymając
tempomat w rejonie błędu pomiarowego
od ograniczenia prędkości, wynoszącego 140
km/h na autostradzie, przy zimnej aurze na
zewnątrz, licznik średniego spalania na koniec
testu wskazywał rejon 6 litrów na 100 km. To
dla mnie wartości całkowicie oderwane od
rzeczywistości (głównie dlatego, że od dekad
korzystam prywatnie z aut benzynowych).
Co ciekawe, ta wartość również utrzymywała
się na liczniku chwilowego spalania, podczas
szybkiej jazdy A2. Trzeciego zaskoczenia nie
było – Audi robi jedne z najlepszych wnętrz na
rynku i tak też jest w przypadku modelu A5 na
2020 roku, który niedawno przeszedł facelift.
Jest nowocześnie, całość można dostosować
do swoich potrzeb podczas konfigurowania
samochodu (również kolorystycznie) i wszystko
jest na swoim miejscu.
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Oczywiście główna skrzypce podczas tej podróży grał CarPlay, który może
się przewodowo lub bezprzewodowo komunikować z naszym iPhone’em.
Zamiast korzystać z wbudowanego systemu nawigacji, preferowałem włączenie Waze’a, który również dostarcza ostrzeżenia o pozycji patroli policyjnych, a z głośników zamiast rocka sączyły się głosy prowadzących moich
ulubionych podcastów, które odtwarzałem za pomocą ekranu dotykowego
w samochodzie z aplikacji Overcast.
Obawiałem się początkowo, że niecałe 200 KM, i to w dieslu (!), będzie dla
mnie nie do zaakceptowania, ale jeśli porzucę marzenia o zostaniu kierowcą wyścigowym, to ten silnik, w normalnych warunkach drogowych,
zapewnia więcej niż potrzeba do sprawnego poruszania się, niezależnie od
prędkości. Przyspiesza do setki w 7,4 sekundy i w zasadzie nie miałem sytuacji, w której potrzebowałem więcej mocy, a poruszając się po mieście, nie
wykorzystałem jego potencjału w pełni. Napęd Quattro oczywiście daje
dodatkowy margines bezpieczeństwa, szczególnie zimą, gdy drogi są białe
lub mokre, przesuwając punkt utraty przyczepności tak daleko, że zapominamy, że auto czteronapędowe hamuje tak samo, jak każde inne. Audi
zresztą o tym ostrzegało w instrukcji swoich samochodów.
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Technologia
Nowością w wyposażeniu tej A5-tki, czego
jeszcze nie miałem okazji doświadczyć,
jest HUD (heads-up display). To urządzenie rzuca na przednią szybę samochodu,
dzięki czemu nie musimy od niej odwracać
uwagi, aby poznać np. naszą prędkość.
Można je konfigurować, aby wyświetlić
dane odpowiadające naszym oczekiwaniom i być może sytuacji, w której się znajdujemy. Rzadko mam okazję korzystania
z HUD-a, ale za każdym razem cenię sobie
jego obecność. Ten w Audi miał przewagę
nad niektórymi innymi rozwiązaniami,
z którymi miałem styczność, do tego stopnia, że pozostawał w moim polu widzenia
nawet wtedy, gdy obniżyłem fotel do najniższego położenia (mam 176 cm wzrostu).
Jako osoba, która bardzo ceni sobie atrakcyjne analogowe zegary za kierownicą,
przekonałem się do Audi Virtual Cockpit.
Oferuje na tyle dużo możliwości konfiguracji całości pod własne potrzeby, że
każdy powinien znaleźć jeden lub trzy
tryby, które mu najbardziej odpowiadają,
zależnie od tego, czy jeździ lokalnie, czy
odbywa dłuższą podróż. To jedna z tych
opcji, która powinna być standardowym
wyposażeniem samochodu, bo jest po
prostu lepsza i wyjątkowo dobrze pasuje
do wnętrza A5-tki.
Kolejną nowością, którą opisywałem już
przy okazji Audi Q7, jest tempomat, który
reaguje na znaki drogowe i skrzyżowania,
automatycznie zwalniając i przyspieszając,
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a więc zwalniając nas z niektórych zadań. Przykładowo, na S8 wolno jechać
120 km/h, ale miejscami są ograniczenia do 110 lub 100 km/h. A5 rozpoznaje
znaki drogowe i automatycznie obniża prędkość do tej polecanej przez
ustawodawcę, a po ich zniesieniu ponownie przyspiesza do ograniczenia
na drodze (ale nie do ograniczenia wcześniej ustawionego, jeśli ustawiliśmy prędkość wyższą niż dozwolona na danej drodze). Ten tempomat jest
na tyle inteligentny, że jeśli nie ma zniesienia ograniczenia prędkości, ale
mijamy skrzyżowanie (które ograniczenie znosi), to również to rozpozna
i przyspieszy. Sam system ma też możliwość konfiguracji tego, jak się zachowuje, np. jak gwałtownie hamuje do nowego ograniczenia. Predykcyjny
tempomat nie zawsze musimy wykorzystywać i nie zawsze będzie nam
odpowiednio służył, zależnie od stylu naszej jazdy, ale, z moich doświadczeń, najwygodniej korzysta się z niego właśnie na autostradach i długich
trasach, kiedy to znużenie powoduje, że łatwo coś przegapić.

Zwinny i komfortowy
Audi A5 jest na tyle wszechstronnym samochodem, że z powodzeniem
może dostarczyć nam tego, czego w danej sytuacji potrzebujemy. Jego
gabaryty pozwalają wygodnie jeździć nim po mieście i parkować nawet na
ciasnych miejscach parkingowych. Rozmiarowo idealnie wpisuje się w moje
potrzeby tej klasy aut. Znakomicie sprawdza się też na długich trasach
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autostradowych – ustawiamy samochód w tryb komfort (kierownica, skrzynia biegów, zawieszenie), włączamy tempomat (opcjonalnie predykcyjny,
automatycznie dostosowujący prędkość do obowiązujących ograniczeń na
drodze) i utrzymywanie pasa, a samochód „prowadzi się sam”, dzięki czemu
możemy większą uwagę poświęcić słuchanemu podcastowi (w moim
przypadku). Zestrojenie auta pozwala też czerpać przyjemność z jazdy po
krętych górskich drogach, których sporo w okolicach Jeleniej Góry, a przez
jego gabaryty nie czujemy się, jakbyśmy nie mieścili się na jezdni.
A5, niezależnie, czy wymagacie pary, czy dwóch par drzwi, to jedno z najbardziej uniwersalnych aut na rynku, które potrafi być komfortowe, kiedy
nim podróżujemy z rodziną, a gdy jesteśmy sami, na odpowiedniej drodze,
dostarczy nam spory zastrzyk adrenaliny. Owszem, są na rynku auta bardziej bezkompromisowe w tym ostatnim zadaniu, nawet w ofercie Audi,
ale „zwykłe” A5 jest więcej niż wystarczające na co dzień, jeśli nie mamy
bardzo wygórowanych oczekiwań. Dla reszty pozostaje zainteresowanie się
ofertą modeli S5 i RS5…
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Audi RS4
Po tym, jak już RS6 mi się opatrzyło, RS4 wydawał mi się
zdecydowanie mniej ekstrawagancki w swoim designie. Jak się jednak
szybko przekonałem na ulicy, codziennie dostawałem wiele kciuków
w górę od innych kierowców i przechodniów – RS6 nie zarobiło
natomiast ani jednego. Nie pozostaniecie niezauważeni w tym aucie.
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Specyfikacja
Powtarzam się, nie pierwszy raz, ale RS4 ma listę opcji dłuższą niż wiele
moich recenzji. Pozwala to dokładnie dobrać specyfikację samochodu pod
swoje potrzeby. Model testowy, już tradycyjnie, przyjechał „na pełnym
wypasie”.
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to kolor, którego sam bym nie wybrał,
a który prezentuje się znakomicie – niebieski Navarre. Towarzyszą mu
opcjonalne 20” felgi o szerokości 9”, wykończone na czarny połysk, obute
w opony o rozmiarze 275/30 ZR20. Za karbonowe akcenty odpowiadał kolejny pakiet, a sportowe fotele obito mięciutką skórą Feinappa.
O wyborne wrażenia słuchowe dba system audio Bang & Olufsen, a łączność ze smartfonem zapewnia CarPlay. Są kamery i czujniki wokół auta,
jest wyświetlacz zamiast zegarów, jest HUD i pakiety wspomagające
wszystko, co chcecie – plecy masażem, oczy poprzez czytanie znaków drogowych, świadomość poprzez światełka na lusterkach i wiele więcej.
Pod maską siedzi 2,9-litrowa jednostka w układzie V6, doładowania dwoma
turbosprężarkami i generująca 450 KM, co katapultuje samochód do pierwszej setki w 4,1 sekundy. Przyspieszenie kończy się na 280 km/h, co zostało
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opcjonalnie przesunięte ze standardowych 250 km/h. Zawieszenie wyposażono w DRC – mechaniczno-hydrauliczny system stabilizacji samochodu,
który sprawdza się szczególnie dobrze na naszych drogach, bo samochód
nie musi być aż tak bardzo usztywniony, a nadal zachowuje odpowiednią
przyczepność. Jeśli jednak ktoś woli twardsze nastawy „zawiasów”, to można
całość usztywnić odpowiednią opcją w menu Audi Drive Select.
Ceny zaczynają się od 408 tys. zł za „golasa”, a model testowy wyceniono
na 608 090 zł.
Ciekawostka! Wygląd przodu samochodu, z jego grillem przypominającym
paszczę jakiegoś przerażającego prehistorycznego gada, jest tak imponujący,
że pies mojej siostry uciekł w popłochu, jak w końcu trafił na przednią część
auta, po obejściu samochodu dookoła, w oczekiwaniu, aż z niego wysiądę.
Nie żartuję. Niestety nie mam tego na wideo, czego bardzo żałuję. Tak, są
świadkowie. Gdybym miał z tej akcji film, to byłby gwarantowany viral.

A jak się prowadzi?
To prawdopodobnie największy rozmiar samochodu, który ma sens, jeśli
ktoś szuka naprawdę dobrze prowadzącego się auta. RS4 ma oczywiście
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stały napęd na wszystkie koła i wyposażony
jest w mechaniczny centralny mechanizm
różnicowy, który przekazuje 60% momentu
obrotowego na tylną oś i 40% na przednią, ale w sytuacjach ekstremalnych może
przekazywać odpowiednio 85% i 70%,
na oś przednią i tylną. Przewidywalność
w prowadzeniu samochodu wyposażonego
w mechanizm mechaniczny nadal zdecydowanie przewyższa – moim skromnym zdaniem – podobne elektroniczne rozwiązania.
Kto doświadczył Quattro w odpowiednich
warunkach, wie, o czym mówię.
Niestety, system Quattro w tym modelu
nie sprawia tyle frajdy z jazdy, co w jednej
z poprzednich jego generacji. Wynika to
z faktu, że samochód jest zestrojony „bezpieczenie”, dla mniej doświadczonych kierowców, którzy będą umieli w bardzo prosty
sposób jechać tym autem niebezpiecznie
szybko. Próba wymuszenia nadsterowności
w zakręcie jest utrudniona, bo auto uparcie wyjeżdża najpierw przodem, potem
na moment zamiata tyłem, a potem się
neutralizuje. Chciałbym w tej kwestii zobaczyć większą odwagę, tak, jak chociażby
w zestrojeniu R8. W codziennym ruchu,
szczególnie w trudnych warunkach pogodowych, nawet dla kierowcy, który wie, co
robi, z kwaśną miną przyznaję, że to prawdopodobnie zaleta, bo zmniejsza szansę
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niekontrolowanego poślizgu i wypadnięcie
z drogi. Wątpliwości natomiast nie mam
żadnych w kwestii „lekkości” tego pojazdu,
szczególnie po niedawnej przygodzie
z RS6. RS4-ka jest zdecydowanie przyjemniejsza w zakrętach, głównie przez to, że
jest lżejsza i nie czujemy tak bardzo masy
ani siły odśrodkowej. Podobnie jak RS6
pozwala pokonywać trasę z zawrotną prędkością, a auto znacznie pewnie trzyma się
nawierzchni niż typowy tylnonapędowiec.
Nie zapominajmy, że to pięcioosobowe
kombi, ze sporą przestrzenią we wnętrzu
i pozwala komfortowo podróżować całą
rodziną lub zdecydowanie mniej komfortowo samemu, po przestawieniu wszystkiego na „dynamic”, i to niezależnie od
warunków atmosferycznych.

Na koniec
Praktycznie wszystko w tym samochodzie
jest najwyższej klasy. System audio pozwala
na szerszy zasięg regulacji, niż mógłbym
się spodziewać – Bang & Olufsen zapewnia naprawdę znakomity zestaw głośników
do tego auta. Rzecz w tym, że nie będziecie chcieli z niego korzystać, bo jeszcze
ciekawszą symfonię dostarcza sterowany
przyciskiem wydech – polecam zostawić
jego klapki otwarte cały czas, aby cieszyć
się wszelkimi wybuchami dobywającymi
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się z jego wnętrza. Chciałbym jedynie, aby nie charczał podczas zmiany
biegów pod obciążeniem – bardzo nie podoba mi się ten trend. Wracając do meritum… systemy asystujące oferują w zasadzie więcej, niż jest
potrzebne, a CarPlay zachowuje się tak, jak Apple by chciało. Wnętrze
jest po prostu bardzo miłym miejscem do spędzania czasu i nie zdziwiłbym się, jakby właściciele chcieli zbaczać z wyznaczonej trasy, aby ciut
dłuższej obcować z tym samochodem.
To Audi rozpoczęło trend na niesamowicie mocne rodzinne kombi, prowadzące się jak sportowe samochody, w 1994 roku, kiedy przy pomocy
Porsche wprowadzili na rynek model RS2 – kultowe auto. Ćwierć dekady
później nadal uważam, że to właśnie Audi króluje w tej kategorii, bo linia
„kombiaków” z logo RS nadal pozostaje niedościgniona w codziennym
użytkowaniu. Być może są auta szybsze, auta lepiej się prowadzące albo
lepiej pokonujące zakręty, ale zbiór cech, w które wyposażono RS4, szczególnie dla osób, które często podróżują w słabych warunkach atmosferycznych, podczas deszczu czy śniegu, jest nadal unikalny.
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Audi RS6
600 KM. 800 Nm. Vmax wynoszący 305 km/h. Sprint do 100 km/h
w 3,6 sekundy. 22” felgi z oponami 285/30 R22. Cena zaczynająca się od
blisko 600 tys. PLN. To cyfry, którymi charakteryzuje się Audi RS6, ale
te cyfry zupełnie nie oddają charakteru tego samochodu oraz tego, ile
pracy włożono w jego konstrukcję.
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Modele Audi rozpoczynające się od liter „RS” to seria najmocniejszych
samochodów marki, które charakteryzują się sportowymi osiągami i znakomitym prowadzeniem, a jednocześnie oferują przestrzeń, w której
zapakujemy się z całą rodziną na wakacje. Szczególnie jeśli wybraliśmy
nadwozie w wersji Avant. Nowe RS6 niczego w tej kwestii nie zmienia – to
auto oferuje wszystko, co najlepsze.

Technikalia
Model testowany był, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, bardzo
bogato wyposażony, co się dobrze składa, bo liczba opcji jest szalenie
długa i zanim się obejrzycie, wybierzecie niezbędnych dodatków za minimum 100 tys. PLN. Naprawdę niezbędnych.
Audi słynie z napędu Quattro nie bez powodu. To jeden z najlepszych
mechanicznych napędów na wszystkie koła i jest sukcesywnie usprawniany.
Ten zastosowany w RS6 oferuje rozdział mocy między przednią a tylną osią
w proporcjach 40:60 i umożliwia przekazanie do 70% momentu obrotowego na przednie koła, i do 85% na tylną oś. Dodatkowo można zamówić
sportowy mechanizm różnicowy (który znajduje się również w pakiecie RS
Dynamic), który rozdziela moment obrotowy pomiędzy tylnymi kołami, co
bezpośrednio wpływa na przyczepność i stabilność samochodu.
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Audi connect key
Ciekawą opcją potencjalnie może być zdigitalizowany kluczyk samochodu, który jest
dostępny w aplikacji myAudi. Ten cyfrowy
kluczyk, za pomocą NFC w smartfonach,
umożliwia otwieranie drzwi oraz autoryzowanie uruchomienia silnika. W tym pierwszym
kroku wystarczy zbliżyć telefon do klamki
samochodu, a żeby uruchomić silnik, należy
położyć telefon na macie ładującej w podłokietniku. Audi zapewnia, że włożyło sporo
starań w zabezpieczenie tych danych, aby nam
ich nie wykradziono, a w przyszłości ma zostać
dodana możliwość dzielenia się kluczem z 15
innymi osobami, np. członkami rodziny. Każdy
może oczywiście do swojego klucza również
przypisać spersonalizowane ustawienia samochodu. W sytuacjach awaryjnych można też
skorzystać z klucza w formie karty kredytowej,
np. jeśli auto jest holowane i kierowca potrzebuje mieć możliwość otworzenia lub uruchomienia samochodu.
Funkcja ta wymaga smartfona z Androidem,
wyposażonym w NFC. Być może wsparcie dla
iPhone’ów pojawi się z czasem, skoro Apple
wypuściło już CarKey API…

Zawieszenie
RS6 jest domyślnie wyposażone w adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne (Adaptive Air
Suspension), które zostało od nowa zestrojone

235

MOTO

236

dla tego modelu. Samochód sam ustawia swój prześwit, zależnie od ustawionego trybu jazdy za pomocą Audi Drive Select i niestety nie można go
ręcznie regulować. W standardowym położeniu RS6 jest o 20 mm niższy
niż A6, a przy 120 km/h obniża się dodatkowo o 10 mm, aby zapewnić większą stabilność i mniejsze opory powietrza. Jest też tryb „lift”, który podnosi
zawieszenie o 20 mm, dzięki czemu łatwiej jest pokonać wysokie krawężniki
w miejskiej dżungli (chociaż właściciele z 22” felgami powinni raczej tego unikać ze względu na niski profil opon). Wraz z wysokością można również regulować twardość zawieszenia, zależnie od naszych potrzeb i sytuacji.
Opcjonalnie można wybrać też bardziej klasyczne zawieszenie, składające się
ze stalowych sprężyn oraz regulowanych amortyzatorów. Zawieszenie RS Plus
wyposażono w system DRC (Dynamic Ride Control). Ten system łączy krzyżowo amortyzatory przewodami wypełnionymi olejem, co niweluje przechyły
nadwozia podczas pokonywania zakrętów, przyspieszania i hamowania.

Mild hybrid
RS6 wyposażono w 48-woltowy układ elektryczny z alternatorem/rozrusznikiem RSG, który podczas delikatnego hamowania umożliwia odzyskiwania od 12 kW mocy, którą przechowuje w osobnym litowo-jonowym
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akumulatorze. Jeśli kierowca, jadący między 55 a 160 km/h, zdejmie nogę
z gazu, to układ, zależnie od ustawień Audi Drive Select i sytuacji na drodze, będzie albo odzyskiwał energię, albo będzie żeglował do 40 sekund
z wyłączonym silnikiem. Naciśnięcie pedału gazu natychmiast uruchamia
silnik, a system pozwala zaoszczędzić do 0,8 litra na 100 km. W praktyce
jest to bardzo zaskakujące, gdy nagle silnik nam się wyłącza na drodze
szybkiego ruchu, a wskazówka w obrotomierzu spada do zera, ale uwierzcie mi – można się do tego przyzwyczaić.

Odłączane cylindry
Kolejnym systemem zmniejszającym zużycie paliwa, jest możliwość wyłączenia cylindrów na życzenie. Silnik, przy średnim lub mniejszym obciążeniu, może wyłączyć cztery z ośmiu cylindrów. Mocniejsze naciśnięcie
pedału gazu powoduje aktywację wszystkich cylindrów. System działa
w zasadzie niezauważalnie i mało który kierowca, podczas normalnej jazdy,
w ogóle zwróci na to uwagę.

Kolejnym systemem zmniejszającym zużycie paliwa, jest możliwość wyłączenia cylindrów na życzenie. Silnik, przy średnim
lub mniejszym obciążeniu, może wyłączyć cztery z ośmiu cylindrów. Mocniejsze naciśnięcie pedału gazu powoduje aktywację
wszystkich cylindrów.

Ograniczenie prędkości i skrętna tylna oś
RS6 ma ograniczony Vmax do 250 km/h, chyba że zamówimy opcję
odblokowującą tę prędkość do 280 km/h. Można jednak zaszaleć i umożliwić autu rozpędzenie się do 305 km/h po wybraniu pakietu RS Dynamic
Plus, który dodatkowo zawiera tylną oś skrętną oraz wspomniany sportowy mechanizm różnicowy. O ile Vmax-u nie testowałem, to oś skrętna,
w tym ważącym ponad 2,1 tony i mierzącym blisko 5 metrów kombi,
„robi robotę” – samochód zdecydowanie zyskuje na zwinności nie tylko
podczas dynamicznej jazdy po krętych drogach, ale również ułatwia
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poruszanie się po ciasnych partiach miasta. To jedna z tych obowiązkowych opcji, o których wspominałem.

Sportowy układ wydechowy
Obowiązkowo należy też zamówić sportowy układ wydechowy, który
zapewnia tak ciekawe walory akustyczne, że w czasie trwania testu zapomniałem kompletnie o przetestowaniu systemu audio Bang & Olufsen
(w cenie jednej nerki, ale uspokajam – można żyć z jedną). Mogę jedynie
o nim powiedzieć, że pięknie wygląda, ale przykro mi – dźwięk wydechu
całkowicie zdominował u mnie jakąkolwiek potrzebę włączania muzyki.
Co ciekawe, wydech brzmi znacznie lepiej we wnętrzu pojazdu (nawet
jeśli wyposażony jest w podwójne przeszklenie, które eliminuje hałasy
spoza pojazdu) niż na zewnątrz – stojąc bezpośrednio za pojazdem,
wydaje się zbyt metaliczny w swoim brzmieniu, ale może to być objawem mojej słabości do wolnossących V8-ek.
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Obowiązkowo należy też zamówić sportowy układ wydechowy, który zapewnia tak ciekawe walory akustyczne, że
w czasie trwania testu zapomniałem kompletnie o przetestowaniu systemu audio Bang & Olufsen (w cenie jednej
nerki, ale uspokajam – można żyć z jedną).

Gran Turismo
RS6 jest szalenie szybkim sportowcem i pomimo że umożliwia pokonywanie zakrętów z ogromną prędkością, to najlepiej czuje się podczas długich
przejazdów z dużymi prędkościami. 600 KM zresztą zapewnia wyraźnie
wyczuwalne przyspieszenie niezależnie od prędkości przelotowej, więc
jeśli akurat będziecie na niemieckiej autostradzie i nagle będzie potrzeba
przyspieszenia z 200 km/h, to auto sobie z tym zadaniem poradzi.
Skrzynia biegów – 8-biegowa przekładnia automatyczna – jest zaskakująco
przyjemna podczas obcowania z nią, ale nie spisuje się tak dobrze w trybie ręcznym jak w automatycznym. Czepiam się tutaj na siłę, bo nie mogę
przecież tylko wychwalać samochodu, ale miło by było zobaczyć w przyszłości przekładnię manualną (tak, jestem w mniejszości!).
Ciekawym doświadczeniem jest też jazda tak szybkim samochodem
z silnikiem spalinowym po niedawnych jazdach elektrycznym Taycanem
– w pierwszym zakręcie czuć, że środek ciężkości tego samochodu jest
wyższy i aż boję się pomyśleć, co będzie się działo za kilka lub kilkanaście
lat, gdy wszyscy będziemy się poruszali elektrykami. Sam jednak zawsze
będę preferował bulgoczącą V8-kę, nawet kosztem mocy, prowadzenia,
przyspieszenia czy czego tam innego nie wymyślicie, chociaż jednocześnie
czuję się w obowiązku zaznaczyć, że RS-a i tak prowadzi się lepiej niż 99%
samochodów, które spotkacie na swojej drodze. Nie zapominajmy też,
że to 2-tonowe kombi prześcignie wiele supersamochodów spod świateł i pozwoli jechać z astronomicznymi prędkościami we względnej ciszy
i komforcie, szczególnie gdy odpowiednio skonfigurujemy zawieszenie.
Jeśli miałbym się do czegokolwiek przyczepić tak poważniej, to do faktu,
że nie można samodzielnie decydować o pewnych ustawieniach auta.
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W trybie Efficiency (oszczędnym) wydech zawsze będzie w przestawiony
w tryb cichy, a zawieszenie na wysoki poziom. Są na szczęście dwa tryby
– RS1 i RS2 – w których można skonfigurować wszystko, czyli układ kierowniczy, układ napędowy i układ wydechowy, dokładnie pod swoje
potrzeby. Umówmy się jednak, że tryb Efficiency i tak będzie powodował
spalanie w rejonie 18–20 litrów na 100 km, więc skoro i tak puszczacie
z dymem swoje banknoty, to róbcie to chociaż w jednym z trybów RS,
z hukiem, wystrzałami i bulgotaniem, wydobywającym się z tylnych rur
wydechowych.
Nie pozostaje mi już nic, jak życzenie Waszym dzieciom, aby ich rodzice
mogli je wozić takimi perełkami, jak RS6.
PS Jako ciekawostkę podpowiem, że nie spotkałem kobiety, której spodobałby się sztandarowy lakier RS6-tki – Szary Nardo. Jednocześnie, nie
spotkałem faceta, któremu ten odcień by się nie podobał. Normalnie dla
takiego potwora preferowałbym Czerwony Misano lub Zielony Uni (z palety
Porsche), ale ta szarość jest tak unikalna, że uwiodła mnie całkowicie.
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Audi Q3 Sportback
Wiele lat temu w branży motoryzacyjnej nastała moda na auta
typu SUV. Kiedy rynek już się nimi zapełnił, postanowiono poszukać
kolejnej niszy i pojawiły się miejskie crossovery – łączące w sobie coś
z SUV-a i mniejszego samochodu, idealne na miejskie ulice.
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Dziś nie ma chyba marki, która w swojej ofercie nie miałaby SUV-a i powoli
zapełniają się miejsca w ofertach crossoverów. Auta te kierowane są
przede wszystkim do młodszych klientów, którzy nie mają potrzeby posiadania dużego rodzinnego auta, by zabrać wiele osób na wakacje. Charakteryzujące się modną sylwetką, nieco większym prześwitem i ilością
miejsca niż auta z tradycyjnego segmentu B i C (będącymi zazwyczaj tymi
miejskimi), crossovery są idealną propozycją dla tych, którzy chcą wprowadzić nieco polotu do swojej przygody z motoryzacją. Teraz mają ku temu
kolejną okazję, która pojawia się za sprawą Audi Q3 Sportback.
Z modelami z rodziny Q od Audi mam osobiście pewien problem. Kiedy
w 2005 roku na rynku pojawił się model Q7, rozpoczynała się moda na SUV-y,
którą potrafiłem zrozumieć i szybko sam stałem się fanem aut tego typu.
Podobają mi się duże samochody; dobrze mi się nimi jeździ, lubię przestrzeń, jaką oferują i poczucie bezpieczeństwa. Później jednak pojawiły się
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„mniejsze wersje siódemki”, jak Q5 i Q3, których istnienia nie mogłem sobie
wytłumaczyć. Rynek jednak słucha konsumentów i szybko okazało się, że
ludzie czują potrzebę posiadania takich aut. Dlatego też pojawia się więcej
małych SUV-ów i crossoverów. Z czasem te ostatnie zaczęły przypadać mi
do gustu, nawet jeśli nie na tyle, bym sobie kiedyś miał takie auto kupić.
Jak spojrzymy na Audi Q3 Sportback, to, powiedzmy sobie szczerze, cieszy
oko. I dobrze, bo samochód, który nam się nie podoba, jest całkowicie bez
sensu. Od razu widać, że wygląda nieco inaczej niż tradycyjny model Q3,
ale zmiany są nie tylko w sylwetce. W modelu Sportback dodano sportowe
zawieszenie, progresywny układ kierowniczy, system Audi Drive Select oraz
pakiet „Połysk” do wyboru. Wymiary auta również delikatnie uległy zmianie

Z modelami z rodziny Q od Audi mam osobiście pewien problem. Kiedy w 2005 roku na rynku pojawił się model Q7,
rozpoczynała się moda na SUV-y, którą potrafiłem zrozumieć
i szybko sam stałem się fanem aut tego typu.
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w porównaniu z jego pierwowzorem. Rozstaw osi
pozostał ten sam, jednak Sportback jest nieco
dłuższy, a także niższy i węższy. Zmniejszył się
również bagażnik, ale jedynie o 125 litrów.
W Audi Q3 Sportsback możemy mieć nowoczesny system Infotainment, który wyposażony jest
w Android Auto i Apple CarPlay – możliwy jest
również w wersji bezprzewodowej. Sam ekran
jest naprawdę dobrej jakości, więc nie musimy się
martwić o to, że czegoś na nim nie dostrzeżemy,
a przy tym pozostaje responsywny i wygodny
w obsłudze. Jeśli lubimy mieć w aucie dobre
audio, to na pewno zadowoli nas fakt, iż możliwe
jest posiadanie zestawu od Bang & Olufsen.
Docelowo w ofercie będziemy mieli do wyboru
cztery silniki: dwa benzynowe i dwa wysokoprężne. Na ten moment dostępne są tylko
jednostki benzynowe 35 TFSI (1,5 l o mocy 150
KM) oraz 45 TFSI (2.0 l o mocy 230 KM). Obie jednostki diesla będą w wersji dwulitrowej o mocy
150 i 190 KM. Jeszcze dokładnie nie wiadomo,
kiedy będą ofercie, ale najprawdopodobniej na
początku 2020 roku.
Ciekawostką, która pojawiła się w Q3 Sportback, a wcześniej była dostępna przede wszystkim w wyższych modelach Audi, jest silnik
z techniką Mild-Hybrid 48 Volt. Charakteryzuje
się ona trybem żeglowania dostępnym w przedziale od 40 do 160 km/h oraz trybem Start-Stop poniżej 22 km/h – dzięki czemu silnik
wyłącza się już nie tylko, kiedy stajemy na światłach, ale również wtedy, gdy powoli do nich
dojeżdżamy. Pozwala to obniżyć zużycie paliwa
o 0,4 l/100 km.
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Auto jest miejskim crossoverem, który powstał z myślą o młodych klientach. Zapomnijmy więc o dużej ilości miejsca z tyłu na wakacyjne rodzinne
wypady. Na co dzień na tylnej kapie przewieziemy dorosłego raczej na
krótkim dystansie, ewentualnie małe dziecko w foteliku.
Q3 Sportback prowadzi się dobrze, tak jak nas przyzwyczaiła do tego marka Audi. Progresywny układ
kierowniczy, który dostosowuje się do prędkości
i warunków jezdnych, działa bardzo dobrze i precy-

Docelowo w ofercie mamy

zyjnie. Miałbym jednak uwagi co do jednostek napę-

mieć do wyboru cztery

dowych. Jechałem autem z silnikiem 45 TFSI i choć

silniki: dwa benzynowe
i dwa wysokoprężne. Na

mocy mu nie brakowało, to czułem, że nie wykorzystuje jej tak, jakby mógł – zwłaszcza w warunkach
autostradowych.

ten moment dostępne
są tylko jednostki benzynowe 35 TFSI (1,5 l o
mocy 150 KM) oraz 45 TFSI
(2.0 l o mocy 230 KM).

Audi Q3 Sportback jest dostępy na rynku od
listopada 2019 roku. Cenowo wygląda to dobrze,
do czasu, gdy będziemy chcieli mieć mocniejszą
i lepiej wyposażoną wersję. Ceny zaczynają się od
139 900 złotych za 35 TFSI z 6-biegową skrzynią
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manualną. 45 TFSI quattro S tronic zaczyna się już od 190 500 złotych, a do
tego dochodzą jeszcze pakiety wyposażenia: Comfort (6 900 PLN), Technology (9 200 złotych), Assistance (5 800 złotych) i Sun&Light (6 900 złotych).
Jak widać, naprawdę ciekawa wersja to koszt już ponad 200 000 złotych,
co robi się sporą kwotą, jak za crossovera.
Uważam jednak, że to bardzo ciekawa propozycja w segmencie. Oczywiście, cena jest dość wysoka, zwłaszcza jeśli Audi upatruje szansę
w młodych ludziach, ale marka zdążyła nas już przyzwyczaić, że nie jest
dostępna dla każdego. W każdym razie mnie podoba się to auto bardziej
niż zwykłe Q3.
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Audi Q5

– facelift z nową technologią
Audi odświeżyło Q5 – swój najlepiej sprzedający się model. Ten
średnich rozmiarów SUV ma zachęcać do siebie nie tylko wizualnym
odświeżeniem, ale przede wszystkim nową technologią.
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Nowością są tylne lampy wykonane
w technice OLED, które mają dynamicznie zmieniające się sygnatury świetlne.
Samą sygnaturę możemy wybrać podczas konfiguracji samochodu. Ciekawą
funkcją tej technologii jest możliwość
zmiany tej sygnatury. Wyobraźmy sobie,
że stoimy na światłach, nawet trzymając
pedał hamulca, co powoduje świecenie
się tylnych stopów – jeśli samochód za
nami zbytnio się do nas zbliży, sygnatura
tylnych świateł się zmieni na jeszcze bardziej intensywną, aby zwrócić jego uwagę.
Ta technologia została zastosowana po raz
pierwszy na świecie. Przy okazji przednie
światła, chociaż dostępne w różnych konfiguracjach, zawsze są wykonane w technologii LED.
Wnętrze zyskało 10,1-calowy ekran
w standardzie, na którym wyświetla się
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najnowszy system infotainment Audi
– MIB3 – który jest w całości obsługiwany
dotykiem. Virtual Cockpit z 12,3-calowym
ekranem pozostał w opcji. Sam system
nawigacji – OnlineTraffic Information
Plus – zawsze pokazuje natężenie ruchu
na drodze, nakładając odpowiednie
grafiki na trasę naszego przejazdu. Dla
audiofilów i fanów lepszych systemów
Audio przewidziało 19-głośnikowy zestaw
Bang & Olufsen, a dla osób, które chcą
korzystać z aplikacji smartfonowych,
przewidziano CarPlay Wireless (bezprzewodowy). Dostępne są też dwie wersje
Phone Boksa – Light, który tylko ładuje
telefon oraz pełny, który również wzmacnia sygnał smartfona. Jest też naturalnie
HUD oraz wiele innych opcji i chyba
każdy asystent, jakiego możemy sobie
wyobrazić, z czego wiele z nich zostało
przeniesionych z wyższych klas, np. asystent omijania przeszkody.
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Q5 na starcie będzie oferowane z trzema silnikami, zawsze sprzężonymi z automatyczną skrzynią biegów S tronic. 35 TDI dostępny jest
bez napędu Quattro, ma 163 KM i przyspiesza do 100 km/h w 9 s. 40
TDI ma już 204 KM i 7,6 s do 100 km/h. Oba te silniki napędzane są dieslem i wyposażone w napęd na wszystkie koła. Najmocniejszy silnik
to benzynowa jednostka 45 TFSI, generująca 265 KM, które zapewniają
przyspieszenie na poziomie 6,1 s do 100 km/h. Dla fanów jeszcze większej dynamiki przewidziano SQ5 Quattro ze skrzynią Tiptronic, którego
silnik diesla rozpędza samochód do 100 km/h w 5,1 s i generuje maksymalnie 341 KM.
Silnik 40 TDI do 12-woltowy Mild Hybrid, który umożliwia żeglowanie przy
prędkościach autostradowych oraz po mieście, np. wyłączając silnik przy
20 km/h. SQ5 ma podobny, 48-woltowy system.
Ciekawą nowością jest zastosowanie Quattro Ultra, które rozłącza
tylny mechanizm różnicowy wraz z wałem napędowym, dzięki czemu
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zwiększona zostaje oszczędność samochodu i jednocześnie nie jest kompromisem
dla bezpieczeństwa czynnego.
Quattro Ultra rozłącza się tylko
wtedy, niezauważalnie dla kierowcy, gdy nie jest potrzebne.
Ponadto, jest zawsze aktywne
na mokrych nawierzchniach,
w trybach Dynamic i Offroad
systemu Drive Select lub przy
dynamicznej jeździe, aby
samochód zawsze miał napędzane obie osie. Wybrane
modele można też dodatkowo
wyposażyć w Quattro ze sportowym tylnym mechanizmem
różnicowym.
Ceny nowego Q5 zaczynają się
od 187 tys. zł.
Miałem okazję spędzić kilka
dni za kierownicą nowego Q5
i muszę powiedzieć, że znacznie go poprawiono względem
modelu przed-faceliftowego.
Jest po prostu ładniej, lepiej
i „bogaciej”, szczególnie w wersji testowanej, która cennikowo kosztowała 320 tys. zł.
Szczególną uwagę poświęciłem pneumatycznemu
zawieszeniu, regulowanemu
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w zakresie 6 cm, które można obniżyć o dodatkowe 5,5 cm podczas
załadunku samochodu. Zakres pracy tego zawieszenia to zawsze miła
rzecz, bo można go ustawić na niemal idealny komfort, który nie wpływa
znacząco na bezpieczeństwo czynne lub na „taczkę”, dla osób, które
akurat pragną nieco dynamiczniejszej jazdy – to obowiązkowa opcja
wyposażenia, którą należy zaznaczyć podczas składania zamówienia.
Stali czytelnicy wiedzą, że nie przepadam za SUV-ami, ale gdybym
szukał uniwersalnego auta, to właśnie Q5 znajduje się w mojej ulubionej kategorii rozmiarowej, a konkretniej, to SQ5, z jego fabrycznie
obniżonym o 30 mm zawieszeniem. Nie obeszłoby się też bez 21-calowych felg. Zresztą sprawdźcie sobie, co zmajstrowałem bezpośrednio

w konfiguratorze.
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Nowe Audi Q7
Nowe Audi Q7 wygląda jedynie na facelift, ale po przejechaniu
pierwszych paru kilometrów czuć i widać, że zmieniło się wiele. Na tyle
dużo, że jest to jeden z niewielu SUV-ów, które się dobrze prowadzą.
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Mechanika
Pierwszym elementem, który rzuca się w oczy, jest nowa osłona chłodnicy,
przypominająca tę znaną z Audi Q8 – jest ośmiokątna i dominuje „na twarzy” Q7. Nowe zderzaki, światła i drobniejsze elementy dopełniają całości,
a auto wygląda zdecydowanie lepiej niż poprzednik – zabiegi liftujące
przede wszystkim spowodowały, że sprawia wrażenie lżejszego i zwinniejszego. Najistotniejszą zmianą są przednie reflektory, dostępne w wersji
HD Matrix ze światłem laserowym, które działa tylko w ściśle określonych
warunkach (aby nikogo przypadkiem nie oślepić), ale gdy skupiona wiązka
światła w końcu przetnie powietrze, to noc zamienia się w dzień.
Najbardziej odczuwalne zmiany znajdziemy w zawieszeniu. Q7 wyposażono
w poprawione pneumatyczne zawieszenie o regulowanym automatycznie
prześwicie (do 60 mm wyżej lub do 30 mm niżej od położenia standardowego „komfort”), które można doposażyć elektromechaniczną aktywną
stabilizacją pojazdu, dzięki której nadwozie nie wychyla się tak bardzo na
dynamicznie pokonywanych zakrętach. Całości dopełnia tylna oś skrętna,
która do prędkości 60 km/h skręca koła przeciwnie do osi przedniej, maksymalnie do 5°. Powyżej tej prędkości koła skręcają za przednią osią, maksymalnie do 2°, aby zwiększyć stabilność samochodu przy wyższych prędkościach.

MOTO

255

Samo zawieszenie pneumatyczne jest ponadto dostępne w wersji normalnej
lub bardziej sportowej, zależnie od preferencji i upodobań.
Q7 początkowo będzie oferowane z dwoma silnikami diesla – V6-tkami
o mocy 231 KM i momencie obrotowym 500 Nm (45 TDI, 7,1 s do 100 km/h)
lub o mocy 286 KM i momencie obrotowym 600 Nm (50 TDI, 6,3 s do 100
km/h). Topowy 55 TDI ma trzyliterową jednostkę benzynową w układzie
V6, doładowaną turbosprężarką – ma 340 KM i 500 Nm, i przyspiesza do
100 km/h w niecałe 6 sekund. Dostępny jest też wariant SQ7, wyposażony
w 4-literowe V8 TDI, osiągający 435 KM i 900 Nm momentu obrotowego, co
pozwala mu przyspieszyć do 100 km/h w 4,8 sekundy.
Audi reklamuje, że wszystkie powyższe silniki mają bardzo niskie zużycie
paliwa m.in. dzięki technologii mild-hybrid. Liczbom producenta nie ufam,
ale zdradzę Wam, że pokonałem trasę z Wrocławia do Podgórzyna (za Jelenią Górą), jadąc dynamicznie i w trybie Sport modelem 50 TDI (286 KM),
a na miejscu licznik pokazał zaledwie 8,2 l na 100 km. Biorąc pod uwagę
wagę i rozmiar Audi Q7, byłem pod ogromnym wrażeniem. Dla porównania trasę powrotną, pokonaną nieznacznie mniej dynamicznie i w trybie
oszczędnym „Efficiency” (odpowiednik trybu eco), osiągnąłem 7,1 l na 100
km. Chciałbym teraz zaznaczyć, że samochód miał 22-calowe felgi, na
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których zamontowano zimowe opony w rozmiarze 285/35 R22. Trasa zawierała zarówno
odcinki pokonywane w korku, jak i odcinki
autostradowe oraz oczywiście górskie serpentyny. Jestem przekonany, że jadąc nieco
spokojniej i bardziej przewidywalnie, uciąłbym kolejny litr z wyniku, a z węższymi oponami podczas cieplejszej pory roku być może
jeszcze więcej.

Wnętrze
Jakość wykonania wnętrza Audi nie rozczarowuje – to jedno z najpiękniejszych miejsc,
w jakich można zasiąść. Firma wyjątkowo celnie trafiła w mój gust i jedyne zastrzeżenie,
które mam, jest do sportowych foteli, których
twardość sprawdza się na dłuższych trasach,
ale które są ciut za małe – ja się w nich mieszczę bez problemów, ale wysokie osoby mogą
odczuwać dyskomfort. Wolałbym zobaczyć
coś bardziej na wzór tych montowanych obecnie w siostrzanej Porsche Cayenne Coupé.
Co do wyposażenia samego wnętrza, to jest
w nim wszystko, co możecie sobie zażyczyć,
łącznie z jonizatorem powietrza, aby nam cera
nie wysychała podczas dłuższych podróży.
Przestrzeni bagażowej może być od 865 l do
przeszło 2000 l. Przewieziemy poza tym do
siedmiu osób, drzwi się domkną automatycznie, jeśli ich nie zatrzaśniemy wystarczająco
mocno, tylna klapa otworzy i zamknie się
automatycznie, a fotele nas wymasują na kilka
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różnych sposobów. Jeśli chcemy rozjaśnić wnętrze, to można oczywiście
zamówić sobie szklany panoramiczny dach, a opcjonalnie po jego otworzeniu
można też dać niemały koncert na osiedlu, dzięki systemowi audio Bang &
Olufsen (łącznie 1920 W z 23 głośników), kosztującego tyle, co niewielki miejski samochód. Audi oczywiście oferuje mnogość materiałów do wykończenia wnętrza, od ekologicznych,
przez alcantarę, po skórę.

Pierwszy, niemal dowolnie

Mnie jednak najbardziej zaintrygował całkowicie nowy

konfigurowalny ekran, zna-

system infotainment, składający się z trzech ekranów.

jduje się za kierownicą, tam,
gdzie tradycyjnie znajdowały
się zegary. Audi Virtual Cock-

Infotainment i zaawansowana
technologia
Pierwszy, niemal dowolnie konfigurowalny ekran,

pit to 12,3-calowy ekran 		

znajduje się za kierownicą, tam, gdzie tradycyjnie znaj-

o rozdzielczości Full HD, który

dowały się zegary. Audi Virtual Cockpit to 12,3-calowy

domyślnie prezentuje widok
znany prędkościomierza i
obrotomierza.

ekran o rozdzielczości Full HD, który domyślnie
prezentuje widok znany prędkościomierza i obrotomierza. Wystarczy jednak skorzystać z przycisków
na kierownicy, aby go skonfigurować pod własne

MOTO

258

potrzeby. Może nawet cały zostać wypełniony nawigacją, w tym nawet
w widoku modelu terenu w 3D. Jeśli więcej niż jeden kierowca korzysta
z samochodu, to wszelkie ustawienia można zapisać, aby każdy, wsiadając,
miał dostęp do własnej konfiguracji (która zawiera również ustawienia silnika, zawieszenia i wszelkich innych systemów).
Drugi ekran znalazł miejsce tam, gdzie się go tradycyjnie spodziewamy – na
środku konsoli. Zależnie od wybranej nawigacji ma on 8,8” lub 10,1” i zawsze
jest dotykowy. To tutaj zarządza się samochodem i steruje wszystkim elementami jego wnętrza, oczywiście obok trybów jazdy, zawieszenia i wszystkiego
innego, w tym nawigacją, wyposażoną w Google Maps oraz łączność internetową (LTE-A). Gdybym miał opisać wszystko, co można tam ustawić, to artykuł
byłby zdecydowanie dłuższy od tego, który teraz czytacie. Sam dotyk i gesty
działają bardzo sprawnie, nie ma lagów, jeśli więc jesteście przyzwyczajeni
do płynności nowoczesnego smartfona lub nowego iPada, to będziecie czuli
się jak w domu (osobom ze starszymi sprzętami może grozić chęć kupienia
czegoś nowszego). To właśnie na tym ekranie wyświetli się nam CarPlay (bezprzewodowy) lub Android Auto, jeśli zamówimy opcjonalny Audi Smartphone
Interface (dopłata zaledwie 1590 złotych!). Alternatywnie możemy oczywiście
korzystać z Bluetooth. Ten ekran też odpowiada za wszystkie usługi Audi
Connect, w tym hotspot osobisty dla naszych urządzeń (LTE-A), dostęp do
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wiadomości, pogody, emaila, Twittera, cen
paliw i wielu innych. A jeśli chcemy zaszaleć,
to Q7 można teraz wyposażyć w cyfrowy tuner
TV, który odbiera niekodowane oraz kodowane
sygnały DVB-T2 (moduł CI+ wymagany do rozkodowania płatnych sygnałów).
Trzeci ekran znalazł się na centralnej konsoli pod ekranem głównym, a nad skrzynią
biegów. Dolny wyświetlacz ma 8,6” i służy
przede wszystkim do sterowania klimatyzacją oraz cyrkulacją powietrza w samochodzie.
Na nim znajdziemy też przestrzeń, po której
możemy pisać palcem, a wbudowany system
rozpoznawania pisma będzie nasze bazgroły
tłumaczył na swój język. Ten ekran jest też
wyjątkowy – samo muśnięcie „przycisków”
na nim wyświetlanych niczego nie zrobi.
Należy je fizycznie nacisnąć, dzięki czemu
poczujemy reakcję haptyki zwrotnej (opcjonalnie również akustycznie), która zasygnalizuje, że dany przycisk został aktywowany.
Q7 wyposażono również w system rozpoznawania mowy, dzięki czemu jesteśmy w pewnym zakresie w stanie z nim konwersować
naturalnym językiem. Przykładowo, samochód
po usłyszeniu zwrotu „jest mi zimno” podniesie
temperaturę we wnętrzu. Niestety, nie miałem
okazji tego dłużej potestować, trudno więc mi
ocenić, jak dalece jest to dobre lub złe.
Kolejną rzeczą, której nie miałem okazji sprawdzić, jest aplikacja myAudi na
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smartfona, za pomocą której możemy nie
tylko otwierać lub zamykać pojazd, ale
nawet uruchamiać w nim silnik.
Zdecydowanie ciekawszą nowością jest to, że
Q7 zawiera w sobie wiele funkcji i hardware’u,
dzięki któremu będzie się on mógł w przyszłości komunikować się z infrastrukturą drogową.
Przykładowo, na ekranie wirtualnego kokpitu
będzie się wyświetlała informacja o tym, jak
długo światła, do których się zbliżamy, będą
jeszcze zielone lub czerwone. Ta wiedza z kolei
umożliwi autu zwolnienie, aby wjechać na
skrzyżowanie dokładnie wtedy, kiedy oświetlenie zmieni się na zielone. Tego typu rozwiązań
w nowym Audi jest znacznie więcej, ale na
dzisiaj czekamy jeszcze na infrastrukturę, która
niestety nie zależy od producenta aut.
Miałem natomiast okazję przekonać się, jak
sprawuje się najnowszy aktywny tempomat (adaptive cruise control), wyposażony
w radar, system rozpoznawania znaków
drogowych, system utrzymania pojazdu na
pasie, asystenta jazdy w korkach, asystenta
omijania przeszkód i parę innych funkcji. Nie
ukrywam, że jego zachowanie mnie zaskoczyło… ale od początku.

Tempomat reagujący na ograniczenia prędkości
Zdaję sobie sprawę z tego, że zaprojektowanie tempomatu, który będzie dostosowywał
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prędkość do aktualnego ograniczenia na drodze, nie jest prostym zadaniem.
Znaczenie tutaj mają nie tylko różne znaki drogowe pomiędzy krajami, ale
również różne przepisy drogowe (np. w niektórych krajach skrzyżowanie nie
odwołuje ograniczenia, a to nie zawsze jest powtórzone za skrzyżowaniem).
Do tego dochodzi oczywiście mnóstwo innych zmiennych, jak chociażby
zabrudzone znaki drogowe, ustawione w nietypowych miejscach.
Test rozpocząłem od jazdy z prędkością 100 km/h na ograniczeniu do 90
km/h – typowe „10% więcej”. Nie musiałem długo czekać, bo dojechałem
do skrzyżowania w terenie niezabudowanym, przed którym ograniczenie
wynosiło 70 km/h. Q7 dynamicznie zwolniło, ale nie na tyle, żeby było to
niebezpieczne dla samochodów z tyłu. Chwilę później, po minięciu skrzyżowania, za którym nie było odwołania ograniczenia, auto gromko przyspieszyło do 90 km/h. Słucham?! Przecież miałem ustawione 100 km/h!
Niestety, tempomat przestrzega zasad ruchu drogowego i więcej o tym za
chwilę. Samochód również reagował na teren zabudowany i zwalniał do 50
km/h, widząc białą tablicę, a po wyjechaniu z miasteczka automatycznie
przyspieszał. O ile w 80–90% sytuacji radził sobie znakomicie, to jednak na
trasie było parę przypadków, w których nie zareagował albo na ograniczenie, albo na jego brak, system więc nadal wymaga rozwoju. Nie zmienia to
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jednak faktu, że działa zaskakująco dobrze i byłem bardzo zaskoczony, że
już mamy do naszej dyspozycji takie możliwości.
System ma kilka opcji ustawienia go pod oczekiwania użytkownika. Można
ustawić, że na ograniczenia może reagować spokojniej lub agresywniej,
co objawia się wolniejszym lub szybszym wytracaniem prędkości. Jest
też kilka innych parametrów, które można spersonalizować, ale niestety
nie znalazłem funkcji, która pozwoliłaby luźniej traktować ograniczenie
prędkości i przyspieszać do niego plus np. 10 km/h. Jako społeczeństwo,
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prawdopodobnie w zdecydowanej większości, nie jesteśmy jeszcze gotowi
na takie systemy, szczególnie biorąc pod uwagę ulice w miastach, gdzie,
jeśli jadę 70 na 50-tce, to jestem najwolniej poruszającym się pojazdem
i autentycznie stwarzam zagrożenie, bo reszta przemieszcza się w okolicach 90–130 km/h (ulica Sobieskiego w Warszawie, na odcinku od Sikorskiego do Dolnej, którą przemieszczam się codziennie). Wyobraźcie sobie,
co by się działo, gdybym jechał tam dopuszczalne 50 km/h…

Piractwo drogowe
Zdaję sobie sprawę z tego, że ograniczenia prędkości nie zawsze mają
sens i wiele też zależy od samochodu, zawieszenia oraz stanu ogumienia,
ale wielu kierowców nie rozumie, o jakich dystansach mówimy, gdy nagle
trzeba zatrzymać samochód. Do tego jeszcze dochodzi czas reakcji kierowcy, który wynosi, według statystyk, ok. 0,8–1,0 sekundy. Do tego należy
doliczyć czas potrzebny na zadziałanie systemu hamulcowego, co wynosi
dodatkowe 0,3–0,4 sekundy. Średnio mamy więc 1,25 sekundy, a w tym
czasie nasz samochód pokona ok. 10,4 metrów, jeśli jedziemy 30 km/h,
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17,4 metrów przy 50 km/h, 31 metrów przy 90 km/h
lub 40 metrów przy 130 km/h. Jeśli do tego doli-

Jeśli dwa samochody

czymy dystans potrzebny na wyhamowanie do zera,
to otrzymujemy następujące wyniki (średnie):

zaczną hamować, gdy
jadą dokładnie obok siebie, gdzie pierwszy porusza się z prędkością
50 km/h, a drugi 70 km/h,
to gdy pierwszy się zatrzyma, drugi nadal
będzie jechał ok. 50 km/h.

• 17 metrów z 30 km/h,
• 32 metry z 50 km/h,
• 52 metry z 70 km/h,
• 80 metrów z 90 km/h,
• 140 metrów ze 130 km/h.
Czas reakcji i pokonany dystans ma szczególne
znaczenie na autostradzie, gdzie regularnie widzi
się samochody siedzące na zderzakach pojazdów
poprzedzających. Jeśli pierwszy samochód awaryjnie
zahamuje, bo np. zobaczy przebiegające zwierzę, to
samochód drugi uderzy w pierwszy, zanim kierowca
naciśnie pedał hamulca.

Bardzo istotna jest też różnica w drodze hamowania na suchej nawierzchni
z 50 i 70 km/h, która wynosi aż 12 metrów (droga hamowania wynosi odpowiednio 13 i 25 metrów). Z czasem reakcji kierowcy te wartości rosną do
wspomnianych średnio 32 metrów z 50 km/h i 52 metrów z 70 km/h.

Zobrazuję to inaczej
Jeśli dwa samochody zaczną hamować, gdy jadą dokładnie obok siebie,
gdzie pierwszy porusza się z prędkością 50 km/h, a drugi 70 km/h, to gdy
pierwszy się zatrzyma, drugi nadal będzie jechał ok. 50 km/h. Zakładając,
że pierwszy zatrzymał się idealnie przed przejściem dla pieszych, to drugi,
zależnie od rozmiaru skrzyżowania, zatrzyma się w rejonie przejścia po
drugiej jego stronie.
Hardcore, co?

Co dalej?
Do w pełni autonomicznych samochodów jeszcze długa droga, naszpikowana wieloma pułapkami, ale powiem Wam, że ten tempomat w Q7
nawet przypadł mi do gustu, szczególnie że nigdzie się nie spieszyłem. Co
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ciekawsze, zrelaksowałem się podczas jazdy, bo nie stresowałem się niepotrzebnym hamowaniem poprzedzających mnie samochodów – Q7 samo
zwalniało i przyspieszało na podstawie ich prędkości – ani ograniczeniami
prędkości, fotoradarami (których na tej trasie sporo) czy terenem zabudowanym, a funkcje masażu wbudowane w fotele tylko mnie bardziej rozluźniły. Mogłem się też skupić na słuchaniu muzyki czy podcastów, a nawet na
rozmowach przez telefon (pasażerów nie miałem, a rozmawiałem oczywiście przez zestaw głośnomówiący).
Najważniejsze jest jednak to, że jeśli przypadkiem będziecie chcieli uciec
przed płatnym zabójcą, który będzie Was ścigał brytyjskim sportowym
samochodem (oni zawsze takimi jeżdżą w filmach), to możecie te wszystkie
„gadżety” wyłączyć i jechać tak, jak Wam się podoba. Jak już wspominałem,
w tej kwestii Q7 Was nie zawiedzie, szczególnie przy sportowym pneumatycznym zawieszeniu.

Cena
Q7, jak się możecie spodziewać, nie jest najtańszym samochodem w swojej
kategorii, ale jest też przystępny cenowo na tle konkurencji. Model 45 TDI,
wyposażony w 231-konnego diesla V6 zaczyna się od 293 000 PLN i to właśnie tego wybrałbym dla siebie, pomimo że są szybsze modele, a zaoszczędzoną kwotę przeznaczyłbym na dodatkowe wyposażenie wnętrza. A Wy?
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Audi e-tron Sportback
Audi niedawno zaprezentowało swój drugi elektryczny SUV, a jest nim
usportowiony e-tron w nadwoziu Sportback, z opadającą linią dachu.
Znacznie ciekawsze są jednak rozwiązania „pod maską” – auto jest
oszczędniejsze, ma przyzwoity zasięg i nie tylko zawiera najnowsze
technologie, ale również zapowiada przyszłość marki.
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Technicznie
e-tron Sportback 55 quattro ma 4,9 m długości, 1,935 m szerokości i 1,616 m
wysokości. Napędzany jest dwoma asynchronicznymi silnikami elektrycznymi – po jednym na oś – które generują łącznie 265 kW (355 KM) oraz 561
Nm (odpowiednio 300 kW/402 KM i 664 Nm w trybie boost). Pojazd przyspiesza do 100 km/h w 6,6 s (5,7 w trybie boost), a prędkość maksymalną
ograniczono do 200 km/h (lub 6,8 s i 190 km/h w przypadku modelu 50).
Za przeniesienie mocy na koła odpowiada legendarny już system Quattro.
To wszystko pozwala mu osiągnąć do 442 km zasięgu według WLTP (342
km w modelu e-tron Sportback 50 quattro).
Audi w modelu 55 zastosowało akumulator o pojemności 95 kWh, który
jest aktywnie chłodzony, aby zapewnić mu optymalną temperaturę pracy
(model 50 wyposażono w lżejszy o 120 kg akumulator 71 kWh). Przyjmuje
do 150 kW podczas ładowania prądem stałym lub 11 kW prądem zmiennym (opcjonalnie można zamówić ładowarkę oferującą 22 kW). Pozwala
to naładować samochód od 0 do 80% w niecałe 30 minut (w przypadku
150 kW); model 50 oferuje ten sam czas ładowania, ale przyjmuje maksymalnie 120 kW. Dodatkowo oferowany jest system zarządzania energią
w domu, aby przypadkiem ładowanie nie przeciążyło instalacji. Dla osób,
które preferują ładowanie podczas podróży, oferowane są dwie usługi do
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ładowania e-trona – myAudi Charging Service w wersji miejskiej i dla osób
podróżujących po Europie. W ramach tej usługi otrzymujemy kartę, która
działa z ponad 550 ładowarkami w Polsce oraz wspiera ponad 160 tys.
ładowarek w Europie.
Ciekawostką jest zapowiadana przez Audi możliwość dostania się do
modułu baterii, co pozwoli na wymianę uszkodzonych baterii w przyszłości, bez konieczności wymiany całego modułu. Szczegóły w tym zakresie
nie są jeszcze w pełni znane.
Miejsca w środku przewidziano dla 5 osób, a bagażnik oferuje od 615 do
1665 l pojemności. Pod maską znalazł się dodatkowy schowek o pojemności 60 l.
Zużycie prądu według testów WLTP wynosi od 21,9 do 26,3 kWh/100
km w przypadku e-tron Sportback 50 oraz od 22,1 do 26 kWh/100 km
w przypadku modelu 55. Zaznaczę również, że pompa ciepła, która
szczególnie przydaje się w takim klimacie, jak nasz, jest montowana
standardowo i nie wymaga dopłaty.
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Technologicznie
Najnowszy e-tron Sportback zawiera wszelkie
udogodnienia znane z poprzednich modeli
– jak chociażby z Q7 – w tym predykcyjny
tempomat, standardowe pneumatyczne
zawieszenie czy ekrany dotykowe z haptyką.
Jest jednak kilka nowości…
Można zdecydować się na wirtualne lusterka,
znane z e-trona, składające się z kamer i ekranów. Muszę przyznać, że jest to technologia,
która wymaga przyzwyczajenia, głównie ze
względu na lokalizację ekranów. Dekady
patrzenia w miejsce, gdzie znajdują się tradycyjne lusterka, nie pomagają – teraz zobaczymy tam tylko kamery – i trzeba wzrok
wytrenować, aby patrzeć niżej. Największą
zaletą tego rozwiązania jest jednak wyraźnie
zmniejszony współczynnik oporu powietrza.
Największą innowacją tego modelu są jednak cyfrowe reflektory diodowe Matrix.
e-tron Sportback jest pierwszym seryjnie
produkowanym samochodem wyposażonym
w tę technologię. Światło z tych reflektorów
pochodzi z podzielonych na bardzo małe
piksele diod, dzięki technologii DMD (Digital
Micromirror Device; cyfrowa matryca z mikrozwierciadeł). Około miliona tych mikrozwierciadeł, których krawędzie mają długość kilku
setnych milimetra, sterowane jest przez
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specjalny układ scalony. Można nimi manipulować za pomocą pól elektrostatycznych, a każde z nich można poruszyć nawet do 5000 razy na
sekundę. Światło w ten sposób jest albo precyzyjnie kierowane na drogę,
albo pochłaniane przez absorber w reflektorze, co pozwala bardzo na
pełną kontrolę oświetlanego obszaru przed samochodem.
Ciekawym demo tej technologii jest możliwość wykorzystania reflektorów
jako rzutników animacji na ścianę czy ulicę podczas zamykania albo otwierania samochodu. Ten krótki koncert można konfigurować – Audi przygotowało dla użytkowników kilka kompozycji, spośród których mogą wybrać
swoje ulubione. Ważniejsze są jednak zastosowania praktyczne…
Reflektory podczas jazdy nocą „rysują” na nawierzchni „ślady opon” przed
nami, dzięki czemu wiemy, gdzie nasz samochód będzie się za chwilę znajdował względem pasów na jezdni. Robi to poprzez selektywne wycinanie
wąskich pasów na „dywanie światła”, jak to określa Audi.
Znacznie ciekawszym zastosowaniem jest jednak system wykrywania pieszych. Jeśli kamera termowizyjna rozpozna osobę lub zwierzę, to mikrozwierciadła zaczną precyzyjnie mrugać, idealnie oświetlając tylko tę osobę
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(lub zwierzę), dzięki czemu kierowca będzie
mógł ją precyzyjnie zlokalizować na drodze. To
pierwsze naprawdę sensowne wykorzystanie
asystenta jazdy nocą, jakie widziałem.
System hamulcowy i rekuperacji, podobnie jak
w innych markach, działa wspólnie. Sama rekuperacja ma trzy stopnie pracy (osobiście lubię
tę najmocniejszą) i dzięki niej aż 30% zasięgu
pochodzi z możliwości odzyskania energii. Niezależnie od ustawionego trybu, jeśli zaczniemy
hamować pedałem, to dopóki nie przekroczymy siły 0,3 g, to fizyczne hamulce nie są
załączane – wykorzystujemy tylko rekuperację
do spowalniania auta. Dopiero powyżej 0,3 g
klocki się zaciskają na tarczach.

A jak to jeździ?
Po paru pierwszych metrach, po ustawieniu
wszystkiego w trybie dynamic, byłem lekko
zawiedziony i dopiero po chwili zrozumiałem,
gdzie popełniłem błąd. e-tron Sportback,
podobnie jak inne modele marki, wyposażony
jest w Audi Drive Select, gdzie możemy ustawić zachowanie poszczególnych elementów
samochodu. Szybko wizyta w menu Individual
i nastawienie zawieszenia na sportowe, pedału
gazu na sportowy oraz przestawienie układu
kierowniczego na tryb komfortowy rozwiązały
moje problemy. W takiej konfiguracji auto
sprawia bardzo podobne wrażenie podczas
jazdy do tradycyjnych SUV-ów Audi i jednocześnie spełnia moje oczekiwania. Jest wystarczająco komfortowo (w sport), a jednocześnie
czuję, co dzieje się pod kołami samochodu
(można się odizolować w trybie komfort),
dzięki czemu wiem, w którą stronę samochód
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podąża i jak się zachowa. Każdy oczywiście
ma inne preferencje, a właśnie Drive Select
pozwala dostosować e-trona Sportback do
własnych oczekiwań.
Nowy usportowiony e-tron jest też pierwszym elektrykiem, jakim jeździłem, który nie
przyspiesza jak rakieta kosmiczna. Rejon 6
s do 100 km/h to więcej niż wystarczająco
do codziennego, sprawnego poruszania się
po mieście czy nawet poza nim. Nawet przy
prędkościach trzycyfrowych auto ochoczo się rozpędza i osiągnięcie ogranicznika
prędkości nie stanowi większego problemu,
a wyprzedzanie innych pojazdów nie będzie
stanowiło zagrożenia.
Musimy też pamiętać, że to duże i ciężkie
auto, więc zapewnia sporą dozę komfortu
aktywnego i pasywnego oraz więcej miejsca
niż potrzeba. Nawet osoby o wzroście 2 m
nie będą miały problemów z przestrzenią
w tylnym rzędzie ani nad głową, ani przed
kolanami.
Zawieszenie, jak już wspominałem, jest
pneumatyczne i ma 76 mm zasięgu w pionie.
Najniższe położenie osiąga dopiero powyżej
120 km/h w warunkach autostradowych, aby
dodatkowo obniżyć środek ciężkości, ale tryb
offroad umożliwia mu pokonywanie przeszkód,
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które szkoda byłoby nam pokonać we własnym pojeździe. Zapewniam Was
jednak, że jeśli kiedyś nadejdzie apokalipsa zombie, to e-tronem Sportback
powinniście móc bez problemów przemieszczać się bezdrożami.

Zużycie
Niestety nie miałem okazji sprawdzić, ile dokładnie prądu zużywa e-tron
Sportback 55 quattro, ze względu na fakt, że nie użytkowałem go tak, jakbym to robił zazwyczaj. Krótkie przejazdy w trybie spokojnym jednak podpowiadają, że realnie, poruszając się bez nadmiernego pilnowania prawej
stopy, powinno pozwolić na pokonanie rejonu 300 km, ale liczę, że będzie
okazja na weryfikację tego w teście długoterminowym.

Ceny
e-tron Sportback 50 quattro zaczyna się od 319 700 PLN, ale realnie
wydacie na niego ok. 360–390 tys. PLN, jak tylko zaczniecie odznaczać
kolejne opcje, bez których nie możecie się obejść. Podpowiem jedynie,
że nowy system reflektorów Matrix i kamery zamiast lusterek to dodatkowy koszt blisko 30 tys. PLN. Spodziewam się jednak, że wiele osób
zainteresuje się e-tron S Sportback, a tutaj na powitanie zostawimy 426
200 PLN, więc „sensowna” konfiguracja z najnowszymi bajerami będzie
prawdopodobnie oscylowała w rejonie 500 tys. PLN.
Przyjemność, niestety, kosztuje.
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Audi e-tron S i e-tron S Sportback
e-tron w wersji S, w obu nadwoziach, wyposażono w trzy silniki elektryczne
(dwa na tylnej osi). Zapewniają one do 370 kW (496 KM) i 973 Nm, co
pozwala autom przyspieszyć do 100 km/h w 4,5 s. Również wyposażono je
w baterię 95 kWh, która pozwala na pokonanie odpowiednio 360 lub 365
km (WLTP). Te modele otrzymały nowy system Quattro, który podczas normalnej jazdy napędza tylko oś tylną za pomocą dwóch silników. Przedni
załącza się wtedy, gdy jest potrzebny. Ten układ silników dodatkowo
pozwala na pełny rozkład momentu obrotowego pomiędzy tylnymi kołami
bez stosowania mechanizmu różnicowego, a czas reakcji liczony jest teraz
w milisekundach.
Ten układ, w trybie sport, pozwala na „uzyskanie wysokiego poziomu dynamiki poprzecznej”. Po ludzku oznacza to, że będziemy mogli nim driftować.
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Audi e-tron Sportback

– czy jesteśmy gotowi na kamery zamiast lusterek?
Do testów otrzymaliśmy bogato wyposażonego e-trona Sportback,
którego koronną cechą były boczne lusterka, wykorzystujące kamery
i ekrany zamiast tradycyjnych luster. Czy my, jako kierowcy, jesteśmy
już gotowi na takie rozwiązania, aby korzystać z nich na co dzień
w ruchu ulicznym? Spróbuję na to odpowiedzieć, bo pytanie jest
zdecydowanie złożone.
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e-tron Sportback S-line 55 quattro
Elektryk. 300 kW mocy. 664 Nm momentu obrotowego. 95 kWh bateria. 200
km/h. 5,7 s do setki. Długi na 4,9 m, szeroki na blisko 2,2 m i wysoki na 1,6 m.
21” felgi z oponami w rozmiarze 265/45. Te liczby dają nam pewne wyobrażenie o tym samochodzie, ale jednocześnie nie mówią nam nic istotnego.
E-tron Sportback w praktyce to klasa Q7, jeśli chodzi o jakość wykończenia wnętrza (co czuć), wyposażony jest w każdego dostępnego w firmie
asystenta – jazdy, prędkości, utrzymania toru jazdy, wydajności, omijania
przeszkód, skrętu… To SUV, który potrafi zjechać na bezdroża dzięki pneumatycznemu zawieszeniu z regulacją prześwitu, ale który jednocześnie najlepiej czuje się na utwardzonych drogach. Prowadzi się jak każde inne Audi
tej klasy, więc siadając za kierownicą, poczujemy się jak u siebie w domu.
Stali czytelnicy być może mają wrażenie, że już to gdzieś czytali – owszem,
tak było – zapraszam do przeczytania mojego pierwszego spotkania

z e-tronem Sportback. Wtedy jednak nie udało mi się sprawdzić trzech rzeczy – jak to auto sprawuje się w warunkach miejskich, jak wygląda zużycie
prądu w codziennym użytkowaniu oraz jak spisują się kamery z wyświetlaczami zamiast tradycyjnych lusterek – teraz postaram się to naprawić.
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Miasto i okolice
Audi e-tron prowadzi się bardzo dobrze i jest
bardzo zbliżony do Q7 w swoim zachowaniu.
Dzięki sporemu przeszkleniu i sensownym
wymiarom zewnętrznym nie miałem żadnych
problemów z nawigowaniem po centrum
miasta, w tym również po ciasnych uliczkach.
Na równiejszej nawierzchni preferowałem
auto w konfiguracji ze sportowym zawieszeniem, komfortowym układem kierowniczym
i sportowym trybem pracy napędu – taki
setup najbardziej mi odpowiadał. Jednego
dnia spędziłem jednak sporo czasu w trybie
oszczędnym napędu i warto z niego korzystać, gdy chcemy naprawdę płynnie gdzieś
dojechać, bez nadmiernych szarpnięć podczas ruszania. Tryb normalny w tej kwestii jest
sensownym środkiem, ale jednak sportowy
napęd mi bardziej odpowiadał – auto wtedy
zdecydowanie lepiej reaguje na gaz. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, to zawsze miałem
ustawiony tryb komfortowy, ponieważ tryb
zrównoważony i sportowy powodowały, że
stawał się dla mnie zbyt sztywny. Wracając
jeszcze do zawieszenia – tryb komfortowy był
zdecydowanie najlepszym wyborem na gorszych nawierzchniach. Fakt, że kierowca jest
wtedy trochę bardziej oderwany od tego, co
dzieje się z przednimi kołami, ale czuć wtedy
tylko największe dziury, a reszta jest połykana przez pneumatykę.
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Prąd
Za kółkiem e-trona Sportback, w warunkach
w większości miejskich, w tym w ogromnych
korkach, ale również poza miastem, na drogach, na których nie przekraczałem 110 km/h,
zrobiłem 214,1 km i zajęło mi to sumarycznie
6 godz. i 29 min. Na tym dystansie zużyłem
średnio 29 kWh na każde pokonane 100 km.
Wszystko oczywiście zależało od trasy, bo
ostatniego dnia, jadąc zdecydowanie bardziej
dynamicznie w trybie sportowym, na dystansie
22,7 km zużyłem 36,1 kWh.
Istotnym elementem zużycia prądu w przypadku elektryków jest temperatura na
dworze. Samochód był parkowany w garażu,
w którym temperatura oscyluje w rejonie
15°C, a ostatniej nocy stał na dworze, gdzie
temperatura skakała między 0 a 2 stopniami.
Temperatura przez cały okres testowy była
zresztą zbliżona do zera i szczerze mówiąc,
zaskoczony jestem, że udało mi się zejść
poniżej 30 kWh/100 km bez starania się i bez
nadmiernej oszczędności podczas jazdy.
Normalnie, zaraz po ruszeniu samochodu,
który spędził noc w garażu, zużycie skakało
między 40 a 60 kWh (ok. 15°C), a po nocy na
dworze w rejonie 0–2°C, wzrosło zdecydowanie na dystansie pierwszych kilometrów, do
60–80 kWh, ale bardzo szybko się uspokoiło.
Jak już wspominałem, tego ostatniego dnia,
po nocnym postoju na mrozie, na trasie ok. 23
km zużycie wyniosło 36,1 kWh.
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Niska temperatura oczywiście obniża całkowity zasięg, a ten, przy moim stylu jazdy,
wynosił ok. 250–280 km, zależnie od dnia.
Biorąc pod uwagę, że na dworze było cały
czas około 0°C, to zaskakująco przyzwoity wynik, który powinien latem wzrosnąć
o jakieś 30%. Nie zmienia to jednak faktu, że
dla niektórych to będzie mało. Częściowo
odpowiadają za to duże felgi i szerokie
opony, a częściowo spora waga samochodu.

Lusterka
Największą nowością w e-tronie są kamery,
zamontowane na drzwiach zamiast lusterek,
działające w tandemie z parą wyświetlaczy
również zamontowanych na drzwiach. Spodziewałem się, że zakocham się w tym rozwiązaniu, ale tak się niestety nie stało.
Same kamery służą przede wszystkim
do obniżenia oporów aerodynamicznych
samochodu, ale wyświetlacze zamiast
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lusterek dodają kolejne funkcje, które
mają nam za zadanie pomagać. Sam ekran
może podświetlać brzeg na zielono lub
żółto, zależnie od tego, czy na pasie obok
nas znajduje się drugie auto, czy nie – to
okazało się przydatne w praktyce i znacznie czytelniejsze niż te żółte wskaźniki
w tradycyjnych lusterkach.
W warunkach dobrej przejrzystości powietrza, nawet w nocy, wyświetlacze spisywały
się całkiem sensownie, ale gorzej było, gdy
się ściemniało, niebo było zachmurzone,
a w lusterku widziałem światła kilku samochodów z trzech różnych pasów. Kamera
nie była w stanie rejestrować tak dużej rozpiętości tonalnej i obraz wyglądał, jakbym
jechał we mgle. To jedyna sytuacja, w której
spotkałem się z obniżoną czytelnością ekranów, ale jednocześnie muszę zdradzić, że
prawdopodobnie tradycyjne lusterka nie
poradziłyby sobie wiele lepiej – warunki
były naprawdę słabe.
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Same wyświetlacze mają też automatyczną regulację jasności i dodatkowo
ściemniają lub rozjaśniają obraz tak, aby nas nie oślepiał nocą i żeby był
dobrze widoczny za dnia. W praktyce nie mam do tego zastrzeżeń i przypomina to zachowanie samościemniających się lusterek.
Była jednak jedna sytuacja, w której całkowicie poległem na tych kamerach-lusterkach, a stało się to w garażu, gdy próbowałem tyłem wjechać
na ciasne miejsce parkingowe. O ile tradycyjne lusterka łatwo pozwalają
określić pozycję samochodu i jego odległość od przeszkód (ściany w tym
wypadku), to kompletnie nie potrafiłem przełożyć obrazu z kamery,
wyświetlanego na ekranie, na podobną orientację przestrzenną – po prostu
nie wiedziałem, czy znajduję się 1 cm, czy 50 cm od ściany. Nie poprawiło się
nawet po tygodniu prób. Być może to problem ze mną, ale „nie ogarniam”
tego rozwiązania w sytuacji parkowania tyłem, gdy jest mało miejsca. Dlatego, gdybym miał zamawiać auto, które ma opcjonalnie takie lusterka, to
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wybrałbym jednak te tradycyjne, szklane. Być może jest to kwestia samego
umiejscowienia wyświetlaczy, które znajdują się niżej, niż jesteśmy przyzwyczajeni do lusterek (co wymaga chwili na dostosowanie się do tego układu),
ale obecnie jestem przeciwny temu rozwiązaniu i liczę na to, że szkło
zawsze pozostanie jako opcja, nawet gdybym miał za nią płacić ekstra.
Kamery zamiast lusterek mają też potencjał na inne ciekawe zastosowania,
w tym na podświetlanie przeszkód za nami lub obok nas, wyświetlanie
dystansu do przeszkody, np. w centymetrach lub nakładanie innych informacji, które nam się przydadzą, np. prędkości zbliżającego się samochodu
na sąsiednim pasie.
Jest potencjał i to od producentów zależy, jak go wykorzystają.

Audi e-tron Charging Service
Audi, wraz ze swoimi elektrykami, oferuje usługę e-tron Charging Service,
która polega na ułatwieniu nam życia. Zamiast posiadać karty do
poszczególnych firm prowadzących stacje ładowania, mamy jedną, która
obsługuje wszystkie. Usługa obecnie obejmuje ponad 185 tys. punktów
ładowania w całej Europie i można wszystkie sprawdzić na mapie za

pomocą przeglądarki internetowej lub za pomocą aplikacji myAudi dla
iOS i Androida.
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Audi oferuje dwie taryfy – City i Transit. Ta pierwsza przeznaczona jest
dla osób, które raczej kręcą się po mieście i okolicach, nie pokonując
dziennie znacznych dystansów, a druga dla osób, które często przebywają w trasie. Abonament wynosi odpowiednio 20,32 PLN lub 74,50
PLN i można go zawrzeć na czas nieokreślony w przypadku City oraz na
12 miesięcy w przypadku Transit.
Dodatkową zaletą korzystania z Charging Service, poza brakiem konieczności posiadania aplikacji lub karty dla każdej firmy oferującej usługi ładowania, jest ujednolicenie cen pomiędzy różnymi stacjami.
Największą wadą tego systemu pozostaje to, że Audi bazę stacji w nawigacji
samochodowej (POI) uaktualnia raz na trzy miesiące – biorąc pod uwagę,
jak często dodawane są w Europie nowe stacje, warto byłoby uaktualniać
ją raz na 1–2 tygodnie. Zaletą jest natomiast precyzyjne pokazywanie, jakie
złącza oferuje dana stacje, maksymalną moc ładowarki oraz to, czy dane
gniazdo jest wolne, zajęte i czy ma kabel.
Pełny cennik usługi na Polskę znajdziecie w formie PDF-a tutaj.
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(Prawie) Wszystko o Audi RS e-tron GT
i e-tron GT quattro – pełna specyfikacja
techniczna i technologiczna
Audi oficjalnie zaprezentowało światu swojego nowego elektryka
– model e-tron GT quattro, dostępny również w odmianie RS, jako RS
e-tron GT. Zaryzykuję twierdzenie, że e-tron GT wygląda nawet lepiej
od Porsche Taycana – swojego brata, od którego zapożyczył płytę
podłogową.
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To samochód wpadający w katerogię „czterodrzwiowych coupé” (czego nie
lubię, bo coupé jest z definicji samochodem dwudrzwiowym) i, jak sama
nazwa wskazuje, Gran Turismo („samochód sportowy o wysokich osiągach,
przygotowany do jazdy na długie dystanse, luksusowy”).

TL;DR
Audi e-tron GT quattro i RS e-tron GT to, w dużym uproszczeniu, odpowiedniki technologiczne (płyta podłogowa i silnik) Taycana 4S oraz
Taycana Turbo. Oba modele mają jednak większą z dwóch baterii (oferowanych w Porsche) o pojemności 93 kWh (z czego 85 kWh jest dostępne
dla użytkownika), system 800 V, napęd na cztery koła, moc maksymalną
530 KM lub 646 KM i przyspieszają do 100 km/h ze startu zatrzymanego
w 4,1 lub 3,3 s. Przyspieszanie kończy się na 245 lub 250 km/h, zależnie
od modelu. Auto jest wyposażone w pompę ciepła i ładowarkę AC 11 kW
w standardzie, a opcjonalnie w 22 kW. W przypadku DC można standardowo ładować do 270 kW. Według danych WLTP e-tron GT przejedzie do
487 km na jednym ładowaniu i można go naładować w jednym z 200 tys.
punktów ładowania w całej Europie.
Ceny zaczynają się od 98 800 EUR w Niemczech za model e-tron GT quattro
i od 138 200 EUR za model RS e-tron GT. Polskie ceny jeszcze nie są znane.
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Audi e-tron GT quattro
Podstawowy model to e-tron GT quattro, zasilany baterią 93 kWh (85
kWh netto) i napędzany dwoma silnikami generującymi 476 KM i 630 Nm
momentu obrotowego (530 KM i 640 Nm w trybie overboost). Ma 4,99 m
długości, 1,96 m szerokości i 1,41 m wysokości.
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Zewnętrzne wymiary i kształt nadzwozia pozwoliły wygospodarować
85-litrowy bagażnik pod przednią maską oraz 405-litrowy, bardziej tradycyjny, bagażnik z tyłu pojazdu.

Tylną oś wyposażono w dwustopniową skrzynię biegów, której zachowanie
zmienia się zależnie od wybranego trybu jazdy.
Wykorzystano 800 V architekturę, która umożliwia stosowanie cieńszych
kabli i zapewnia aż do 270 kW podczas ładowania, dzięki czemu dodanie
dodatkowych 100 km zasięgu zajmuje 5 minut przy ładowarce. e-tron GT
ma dwa porty służące do ładowania, umiejscowione za przednimi kołami
po bokach autach. Lewy służy do ładowarek AC, a prawy do AC i DC.
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Układ battery packa jest identyczny, jak ten zastosowany w Taycanie, więc
wygospodarowano w nim analogicznie przestrzeń na stopy tylnych pasażerów, aby nie siedzieli w kucki.
Temperatura baterii jest aktywnie kontrolowana, dzięki czemu jej temperatura jest regulowana do optymalnej pracy. W sytuacji, w której kierujemy
się do ładowarki, jest przygotowana do przyjęcia maksymalną możliwą
moc w wysokości 270 kW. Każdy e-tron GT jest też wyposażony w pompę
ciepła, która jest opcjonalna w Taycanach.

Audi e-tron GT quattro, podobnie jak inne elektryczne modele firmy, mają
aktywną aerodynamikę, co pozwala im osiągnąć współczynnik Cd 0,24.
Oznacza to, że otwory wentylacyjne otwierają się lub zamykają, zależnie
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od potrzeb, warunków, sposobu jazdy i trybu jazdy. Podobnie zachowuje
się tylny spojler, ustawiając się tak, aby minimalizować opór powietrza lub
zapewniać większy docisk tylnej osi do jezdni. Zastosowano też całkowicie
płaską podłogę, aby zoptymalizować przepływ powietrza pod nią.

e-tron GT quattro jest fabrycznie wyposażony w stalowe tarcze hamulcowe, ale opcjonalnie można zdecydować się na tarcze pokryte węglikiem
wolframu (tungsten carbide) lub tarcze węglowo-ceramiczne. To odpowiedniki technologii stosowanych w Porsche, odpowiednio znane jako
PSCB (Porsche Surface Coated Brakes) i PCCB (Porsche Carbon Ceramic
Brakes). Model RS e-tron GT ma fabrycznie montowane tarcze pokryte
węglikiem wolframu.
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e-tron GT można też opcjonalnie (standard w RS e-tron GT) wyposażyć w pneumatyczne zawieszenie trójkomorowe, które dostarczane jest
w parze z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego. Opcjonalna jest
też opcja skrętnej tylnej osi, która skręca koła o 2,8° przeciwnie do skrętu
przednich kół do prędkości 50 km/h lub razem z nimi, przy wyższych prędkościach, co prowadzi odpowiednio do większej zwinności samochodu lub
do jego większej stabilności.

Technologia wnętrza samochodu jest bardzo zbliżona do układu znanego z RS6 i RS6. Składa się z Audi Virtual Cockpit Plus oraz 10,1-calowego
dotykowego ekranu MMI. Bardzo cieszy mnie fakt, że zdecydowano się na
pozostawienie najważniejszych funkcji pod fizycznymi przyciskami – nadal
uważam to za zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż ekrany dotykowe,
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szczególnie w przypadku samochodów
kierowanych przez ludzi, a nie w pełni
autonomicznych.
Opcjonalne są też fotele regulowane w 18.
zakresach, które można obić materiałami
wolnymi od skóry i podobnych produktów.
W sumie są dostępne trzy różne modele
foteli – 8-zakresowe, 14-zakresowe i wspomnianego 18-zakresowe.
Auto wyposażono w szereg czujników
ultradźwiękowych, kamerę termowizyjną,
radary średniego i dalekiego zasięgu czy
kamery 360°. Jest też sporo anten odpowiedzialnych za LTE, Bluetooth czy zasięg
dla kluczyka komfortowego.
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Przednie Matrix LED są opcjonalne w modelu e-tron GT quattro i standardowo montowane w RS e-tron GT. Można też skusić się na Matrix LED with
Audi Laser Light, potocznie zwane światłami laserowymi, w obu modelach
– laser aktywuje się przy 70 km/h i dwukrotnie wydłuża zasięg świateł długich. Wnętrza można za to wzbogacić o system audio od Bang & Olufsena.
Oba modele można wyposażyć w różne felgi w rozmiarach od 19” do 21”,
które zostały zoptymalizowane pod względem aerodynamiki.
Samochód fabrycznie wyposażony jest w zewnętrzne głośniki, generujące
odpowiedni dźwięk, zgodny z unijnym prawem, ale opcjonalnie można
wyposażyć go w e-tron Sport Sound, który zapewnia dźwięk zależny od
sposobu jazdy w środku i na zewnątrz samochodu.
Początkowo dostępnych będzie 9 lakierów do wyboru i dwa warianty
pakietu Black Styling. Pierwszy składa się z czarnego grilla single-frame,
jego otoczki, przestrzeni w rejonie progów i wstawek w drzwiach oraz
dyfuzora. Druga – Black Styling Plus – dodatkowo wymienia chromowane pierścienie Audi i oznaczenia samochodu na czarne, lakierowane na
wysoki połysk. Dla bardziej wymagających są trzy różne pakiety oferujące
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elementy wykonane z włókna węglowego, w tym możliwość zamówienia
dachu wykonanego z tego materiału, zamiast standardowego szklanego.

Audi RS e-tron GT
Model RS e-tron GT wyposażono w jeszcze mocniejsze silniki elektryczne.
Te generują standardowo 598 KM i 830 Nm, a w trybie overboost aż 646 KM.
Ten model ma też nieznacznie zmienioną stylistykę oraz bogatsze wyposażenie standardowe. Przykładowo, względem podstawowego e-trona GT,
jego tarcze hamulców pokryte są węglikiem wolframu, ma Adaptive Air
Suspension, matrycowe reflektory LED, blokadę tylnego mechanizmu różnicowego, e-tron Sport Sound, system audio B&O i wiele więcej.

Cena
Ceny zaczynają się od 450 210 PLN za model e-tron GT quattro i od 599
230 PLN za model RS e-tron GT.
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Volvo XC40 Recharge
– pierwszy elektryk od Szwedów

Po dwóch latach od premiery modelu XC40 Volvo zaprezentowało
odświeżony model elektryczny – XC40 Recharge. Jest to pierwszy
w pełni elektryczny, seryjny samochód Volvo, który każdy będzie mógł
kupić. Jest to też pierwszy z pięciu modeli elektrycznych, które Volvo
zamierza wprowadzać na rynek co roku.
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Jako jeden z kilku dziennikarzy z Polski miałem okazję zobaczyć najnowsze Volvo XC40 Recharge na żywo, na zamkniętej prezentacji w Mediolanie w połowie stycznia. Produkcja najnowszego Volvo rozpocznie się
w wakacje, a pierwsi klienci odbierać go będą pod koniec roku. Właśnie
ruszyły preordery. Niestety, w Polsce oficjalnie zobaczymy go najwcześniej na wiosnę 2021 roku.
Volvo XC40 Recharge to nie jest zwykły facelifting. To w zasadzie prawie
cały nowy samochód. Zaczynając od silnika, po zmiany w stylistyce nadwozia, a kończąc na całkowicie nowych rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa i infotinement.
Nowy grill, a w zasadzie jego brak, to pierwsza rzecz, która rzuca się nam
w oczy. Wiadomo, nie mamy chłodnicy i silnika z przodu, zatem nie ma
potrzeby montażu tradycyjnego grilla. Przód w tej chwili jest cały zasłonięty. Kryje się za nim dodatkowy, przedni bagażnik o pojemności ok.
32 l, w którym znajdziemy też zestaw naprawczy do kół. Przedni bagażnik jest zabezpieczony dodatkową klapą, aby był w pełni wodoszczelny.
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Jak już jesteśmy przy silniku, to
XC40 Recharge ma dwa silniki elektryczne,
nazwane razem P8. Dają one napęd na
cztery koła. Pojemność akumulatorów to
78 kWh, co przekłada się na zasięg ponad
400 km według norm WLTP. To świetny
wynik, a trzeba pamiętać, że jest to miejski
SUV ważący 2150 kg, mający w sumie 408
KM i moment obrotowy na poziomie 660
Nm. To taka nieduża, miejska rakieta z przyśpieszeniem na poziomie 4,9 s do setki.
XC40 Recharge jest też jednym z pierwszych
samochodów w gamie Volvo z ogranicznikiem prędkości ustawionym na 180 km/h.
Wspomniałem o nowych rozwiązaniach
z zakresu bezpieczeństwa. Dotychczasowy
system został zastąpiony nowym, od Zenuity. Zostały poprawione funkcje Pilot Assist
(wg producenta samochód w trasie jedzie
sam, jak na prawdziwym autopilocie) oraz
funkcje wspomagania kierowcy w sytuacjach
awaryjnych. Są to kwestie, które bardzo
chciałbym przetestować na żywo. Znam
bardzo dobrze obecną generację asystentów montowaną w bieżącym modelu XC60
i uważam ją za jedną z najlepszych, jeśli nie
najlepszą na rynku.
Dodatkowo XC40 Recharge ma wzmocnioną konstrukcję nadwozia względem
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poprzednika pod kątem zabezpieczania przed zgniataniem. Wzmocnione i usztywnione zostało też zawieszenie.
Jednak tym, co dla mnie było najciekawsze podczas prezentacji, był
zupełnie nowy system infotinement. Volvo XC40 Recharge jest pierwszym modelem, który ma wbudowany system Android Automotive.
Zastąpił on Sensusa. Jest to zupełnie nowa koncepcja. Wyglądem
interfejsu delikatnie nawiązuje do poprzednika, ale uwierzcie mi, jest
to zupełnie nowy user experience. Zaczynając od kwestii sprzętowych,
mamy nowe wyświetlacze w wysokiej rozdzielczości. Już samo to robi
kolosalne wrażenie. Druga kwestia – pojawiła się wbudowana ładowarka
indukcyjna, niby prosta sprawa, ale, jak się okazało, wprowadzenie jej
wymagało kompletnego przeprojektowania schowka.
Wróćmy jednak do Android Automotive. Wprowadzenie go oznacza
dużo głębszą integrację aplikacji z samochodem i naszymi ulubionymi
usługami, z których korzystamy na co dzień. Jako mapy domyślnie mamy
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Google Maps, które w Volvo mają wbudowane
np. informacje o ładowarkach. Co więcej,
wyświetlają się informacje automatycznie po
wyborze celu, jaki zasięg będziemy mieli, gdy
dojedziemy. Ewentualnie pokazują nam na
trasie stacje ładowania i dostępność wolnych
miejsc. Oczywiście wszystkim sterujemy przy
pomocy Google Assistant. Możemy instalować
dodatkowe aplikacje ze sklepu Google Play,
pod warunkiem, że wspierają Android Automotive. Aktualizacje odbywają się zdalnie, bez
potrzeby wizyt w autoryzowanym serwisie.
Zupełnie jak w telefonie.
Pojawia się pytanie, co w takim razie będzie
z CarPlay i Android Auto? Będziemy mieli takie
opcje. Na pewno w kwestii CarPlay nic się
nie zmieni. W kwestii Android Auto podobno
jeszcze trwa proces decyzyjny, czy zostanie
udostępniony, czy pozostanie samo Android
Automotive, bo całym założeniem systemu
jest to, aby właśnie zastępował nam w trakcie
jazdy telefon.
Android Automotive niebawem zacznie pojawiać się w kolejnych nowych modelach Volvo.
Volvo XC40 Recharge nie będzie tanim samochodem. Na to nie liczmy. Mówi się o cenie
na poziomie 230–240 tys. zł. Z drugiej strony
trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o samochodzie klasy premium, świetnie wyposażonym
i wykonanym. Niewątpliwie ciekawą opcją ma
być to, że Volvo ma zwracać użytkownikom
za ładowanie. Pierwszy rok jeżdżenia będzie
za darmo. No, prawie, bo trzeba pamiętać,
że zwrot będzie następować na zasadzie
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cashback, czyli najpierw mamy sami za to zapłacić, a Volvo nam zwróci.
Druga kwestia to założenie, że jako przelicznik będzie stosowana średnia
cena kW/h dla gospodarstw domowych, zatem jeśli będziemy płacić za
ładowanie w komercyjnych ładowarkach, to nie zostanie nam zwrócona
pełna kwota. Coś za coś. Niewątpliwie jest to bardzo ciekawa propozycja
w kontekście konkurencji na rynku.
Volvo mocno stawia na ekologię. Wcześniej zmieniało silniki na bardziej
ekologiczne, potem zaczęło wycofywać się z diesli. W 2020 roku 25%
sprzedaży mają stanowić samochody plug-in hybrid. Do 2025 roku emisja
CO2 ze spalin generowanych przez samochody Volvo ma spaść o 35%.
Natomiast do 2040 roku Volvo jako firma ma być neutralna klimatycznie,
także biorąc pod uwagę proces produkcji, logistyki itd. Widząc liczby
i statystyki, to, jak firma się rozwija (w zeszłym roku sprzedali rekordową
ilość 705 tysięcy samochodów), jej konsekwencję i podążanie pod prąd,
myślę, że możemy być spokojni o spełnienie ich założeń.

MOTO

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
FOT. RAFAŁ NEBELSKI
rafalnebelski.com

300

Volvo V60 Polestar Engeneered
– kombi zmieniające perspektywę

Kto powiedział, że rodzinne kombi musi być nudne? Tego nie wiem,
ale wiem jedno, najnowsze Volvo V60 Polestar Engeneered ani do
nudnych, ani do popularnych samochodów nie należy. Jeśli chcesz być
jego właścicielem, to ustaw się w kolejce, bo tylko kilka sztuk rocznie
trafia do Polski, a radość z jazdy ponad 400-konną hybrydą jest
niesamowita.
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Na pierwszy rzut oka to sleeper, niewiele różniący się od zwykłego V60.
Ale jak się przyjrzymy dokładniej, to zdradza go biały znaczek z gwiazdą
polarną. Kolejna rzecz to złote zaciski hamulców, które specjalnie dla niego
robi Brembo, specjalne, dostępne tylko dla tej wersji, unikalne 20-calowe
felgi oraz regulowane zawieszenie Ohlins. W środku znajdziemy kilka
dodatków stylistycznych, w tym pomarańczowe pasy bezpieczeństwa.
Zadbano nawet o taki detal jak złoty kolor zakrętek wentyli, który idealnie
współgra ze złotym kolorem zacisków hamulcowych.
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Łączna wartość momentu obrotowego wynosi 670 Nm, co przekłada się na
świetne osiągi. Od 0 do 100 km/h auto przyspiesza w 4,4 s. To najbardziej
dynamiczny seryjnie produkowany model Volvo w historii marki. Prędkość
maksymalna wynosi 250 km/h. Waga zależy od wyposażenia, ale zaczyna
się od ok. 2000 kg. Nominalna pojemność baterii wynosi 11,6 kWh, użyteczna – 9,1 kWh. W trybie czysto elektrycznym V60 może przejechać do
45 km z prędkością do 125 km/h. Silniki spalinowy i elektryczny mogą także
pracować razem w trybie Power od 0 do 160 km/h. I to wszystko przy
zachowaniu bagażnika o pojemności 529 l.
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W 2020 roku do Polski trafi zaledwie osiemnaście samochodów serii Polestar Engineered. Będą to przede wszystkim modele XC60 i V60 i tylko
cztery egzemplarze S60.
Volvo V60 Polestar Engeneered jest bardzo fotogeniczne, dlatego o sesję
poprosiłem specjalistę, Rafała Nebelskiego, wielokrotnie nagradzanego
fotografa, którego możecie kojarzyć w iMagazine z artykułów podróżniczych o wyprawach m.in. na Lofoty.
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Do miasta i za miasto, czyli MINI
Countryman SE, hybryda plug-in
Małe SUV-y mimo swego wyglądu i tak są postrzegane jako miejskie
samochody. Tymczasem testowany hybrydowy MINI Countryman
dobrze się ma nie tylko na zakorkowanych ulicach. MINI Countryman
SE jest pojazdem niebanalnym, nietuzinkowym, ekstrawaganckim
i zawadiackim. Bardzo łatwo go polubić i chcieć mieć w swoim garażu.
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Zacznijmy od technikaliów: MINI Countryman SE napędzany jest przez
benzynowy 3-cylindrowy silnik o pojemności 1,5 l o mocy 125 KM oraz
silnik elektryczny o mocy 95 km. Razem mamy 220 KM i przyspieszenie
od 0 do 100 km/h w 6,8 s. Akumulatory mają pojemność 10 kWh, a prędkość maksymalna to 196 km/h.
W praktyce wygląda to tak, że MINI Countryman jest naprawdę żwawy
i dynamiczny. Przynajmniej do 150 km/h. Powyżej tej prędkości uzyskiwanie wyższych osiągów trwa już znacznie dłużej. Ale na naszych
drogach i tak więcej nie mamy prawa osiągnąć, a poza tym nie do tego
został stworzony ten samochód. To ma być zwinne autko, jak klasyczny
hothatch MINI, jednak o większych gabarytach, bez utraty swojego charakteru i klimatu. I to właśnie MINI Countryman dostarcza. Miałem okazję jeździć nim po wiejskich drogach w okolicy Frankfurtu nad Menem.
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Przyznam się, że wielokrotnie przy zakrętach miałem satysfakcję z jego
zwinności, dynamiki, a jednocześnie zgrabności.
Siedząc w środku, czujemy spory komfort, za kierownicą jest naprawdę
dużo miejsca. Także bagażnik tego samochodu jest spory, a tylna
kanapa to miejsce głównie stworzone z myślą o dzieciach. Natomiast
na zewnątrz nie przypomina on żadnego innego crossovera, czy jak kto
woli, małego SUV-a. To wciąż duch MINI z charakterystycznymi dla niego
elementami, oczywiście podążający też za nowoczesnością, chociażby
w postaci świateł LED.
W MINI Countryman SE świetne jest to, że mamy do czynienia z hybrydą
plug-in. To sprawia, że ten samochód jest idealnym podmiejskim samochodem. Jeśli będziemy korzystać tylko z napędu elektrycznego, to
przejedziemy do 60 km i to nawet osiągając prędkości do 130 km/h
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w trybie eMax. W trybie hybrydowym jesteśmy w stanie uzyskać bardzo niskie spalanie. Może nie będzie to 2,0 l/100 km deklarowane przez
producenta, ale średnie spalanie po wielu miesiącach użytkowania
nie powinno przekroczyć 6 l/100 km. To czyni ten samochód ekonomicznym, a jeśli tylko będziemy mieli możliwość, możemy uczynić go
wręcz ekologicznym. Cicha jazda wyłącznie na silniku elektrycznym jest
naprawdę przyjemna.
Ten samochód robi na mnie naprawdę dobre wrażenie pod względem
stylistycznych smaczków także wewnątrz. Przyciski, będące małymi
dźwigniami, są bardzo klimatyczne i nadają MINI wyjątkowego charakteru. Okrągłe miejsce na ekran centralny również jest jedyne w swoim
rodzaju. Teraz doszły nowe cyfrowe zegary, które też są minimalistyczne
i estetyczne. Estetyka tego samochodu to powód, dla którego go wybieramy, a właściwie wybierają go klienci MINI. Jeśli Tobie się spodoba, to
będziesz chciał go mieć w swoim garażu.
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Gdybym dziś musiał podejmować
decyzję o zakupie drugiego samochodu do domu, to z pewnością MINI
Countryman SE Plug-in Hybrid byłby
w czołówce. Jest zgrabny, idealny na
trasy, jakie pokonujemy drugim samochodem, dynamiczny przy tych prędkościach, którymi poruszamy się z naszych
przedmieść do centrum. Dobre drugie
auto przy rodzinie 2+1 z bagażnikiem,
który nie ogranicza, a można też czasami wybrać się nim w dłuższą podróż
w sposób bezpieczny i komfortowy.
Od strony technologii mamy tu ciekawie ulokowaną ładowarkę indukcyjną.
Ta znajduje się w schowku w podłokietniku. Rozwiązanie wydaje się uciążliwe,
jest jednak bezpieczne. Po pierwsze,
nie będziemy mogli sięgać po telefon
w czasie jazdy, zostajemy przy bezprzewodowym CarPlay, po drugie, ten
telefon nie wleci nam chociażby pod
hamulec, co jest możliwe w innych
pojazdach, gdzie miejsca na ładowanie
indukcyjne są bardzo płytkie i ulokowane na froncie konsoli środkowej.
Do systemowej nawigacji trzeba się
przyzwyczaić, gdyż jest bardzo bogata
graficznie, ale finalnie jest dobrą
alternatywą dla nawigacji z naszego
telefonu. W dodatku działa z ekranem

308

MOTO

309

HUD, a to główny argument za tym, aby
z niej korzystać.
MINI Countryman ma wbudowany aktywny
tempomat, niestety bez żadnych systemów
półautonomicznej jazdy – trochę szkoda,
podobnie jak braku kamer 360 stopni. Do
tych rozwiązań zdążyłem się już przyzwyczaić i obecnie w samochodach mi tego brakuje. Z drugiej strony przy takich gabarytach
samochodu tylna kamera i czujniki parkowania na froncie są w zupełności wystarczające i odpowiednio ułatwiają codzienne
użytkowanie pojazdu.
Przy zakupie MINI Countryman parametry
techniczne pojazdu nie są wytycznymi, dla
których go nabywamy. Podobnie zresztą
jak cena. Samochód można nabyć wedle
cennika od 187 950 PLN. Przy czym różnego rodzaju opcje finansowania i zakupu
sprawiają, że ta finalna cena będzie milsza
dla portfela. MINI to przede wszystkim styl
i wyjątkowy charakter. Ten samochód jest
nie tylko autem, które w sposób wygodny
dowiezie nas z punktu A do B, to także
udany pojazd hybrydowy. MINI Countryman będzie naszym kolejnym członkiem
rodziny. To auto dla singla w dużym mieście,
dla rodziny w dużym mieście korzystającej rodzinnie z samochodu sporadycznie
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albo wreszcie jako drugi samochód dla rodziny z przedmieść, także tych
znacząco oddalonych. MINI wyraża indywidualny styl. Odpowiednio
dobrane kolory nadwozia, stylistyka wnętrza i mamy samochód stworzony pod siebie. W dodatku z fajną mocą, napędem na 4 koła, opcją
jazdy jedynie z napędem elektrycznym i niskim spalaniem.
Zgodnie z tym, co obiecuje producent, to miejska frajda i zew przygody
w jednym. A o moich przemyśleniach związanych z jazdą po niemieckich
drogach przeczytacie na iMagazine.pl.
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BMW 135i vs.
MINI Clubman JCW
Na pierwszy rzut oka zupełnie inne. Przy bliższym poznaniu
to bliźniaki z innej matki. Którego wybrać? Tu już trzeba sobie
odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy zniknąć w tłumie, czy się
z niego wyróżniać?
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BMW serii 1 od zawsze było ciekawym autem. Mały hatchback z napędem
na tył dawał wiele frajdy z jazdy, niezależnie od tego, jaki motor je napędzał. W najnowszej generacji koncern z Bawarii postanowił wiele zmienić.
„Jedynka” stała się nieco bardziej opasła, o wiele bardziej pasuje stylistyką do reszty rodziny i nie ma już napędu na tył – to ostatnie to bardzo
smutna wiadomość, ponieważ wiele osób głównie ze względu na to kupowało ten model. Jednak 135i i dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 306 KM
potrafi dać sporo frajdy z jazdy – nawet z napędem xDrive na obie osie.
A co z MINI? Samochody tej marki już dawno przestały być „mini”, choć
w wersji hatch wciąż sprawiają takie wrażenie. Kiedy jednak spojrzymy
na takie modele jak Clubman czy Countryman, to zauważmy, że to nie są
takie „klasyczne miniacze”. Clubmanem w wersji John Cooper Works (JCW)
miałem okazję jeździć jesienią ubiegłego roku po torze i bardzo mnie to
auto zafascynowało, choć nie mógłbym je określić mianem idealnego.
W jego naturalnych warunkach radził sobie przyzwoicie, ale ciekaw byłem,
jak będzie w jeździe codziennej. Zwłaszcza że pod maską kryje się ten sam
silnik, co w nowym BMW 135i.
Kiedy postawimy oba samochody obok siebie, może nam się wydawać, że
to po prostu dwa zupełnie inne auta o podobnych gabarytach. Jednak nie
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od dziś MINI należy do BMW i wiadomo,
że to na ich rozwiązaniach budowane są te
modele. Różnica jednak coraz mocniej się
zaciera i wychodzą przede wszystkim stylistyczne odmienności. Kiedy wiedziałem,
że będę miał okazję bardziej zaznajomić
się z obydwoma modelami, zacierałem
ręce. Gdybym miał powiedzieć już teraz,
który wybrałbym dla siebie, to pewnie
bym oznajmił… że żaden. Gdyby ktoś
przystawił mi lufę do skroni i powiedział:
„wybieraj!”, to skłaniałbym się w kierunku
MINI. A może BMW… Sam już nie wiem…
Bo to jest dość trudny wybór. Oba auta
mają tę samą jednostkę napędową, płytę
podłogową, a napęd xDrive i All4 to
w zasadzie jedno i to samo. Z zewnątrz
zarówno MINI, jak i BMW wyglądają dość
niepozornie. Ten pierwszy może nieco
bardziej rzuca się w oczy, ale jednak nic
nie wskazuje na to, że to mocni gracze,
których lepiej nie prowokować na ruszaniu
spod świateł. Kiedy wsiądziemy do środka,
to od razu musimy zdecydować, który
obóz nam się podoba: schludny i ładny
kokpit BMW, który jednak nie odróżnia się
niczym od innych modeli tej marki, czy
może lekko zwariowane wnętrze MINI,
które zdecydowanie bardziej pasuje do
„dużego chłopca” niż człowieka z korpo.
Osobiście chyba bardziej bym się skłaniał
ku Clubmanowi.
No dobrze, 306 KM pod maską. Nie można
powiedzieć, że nie robi to wrażenia, ponieważ byłoby to kłamstwo, jakich mało. Oba
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auta są dość małe, chociaż 1600 kg masy
własnej w praktyce daje się odczuć, czego
efektem – ku zdziwieniu – jest to, że nie
mamy wrażenia, że tak mocne silniki znajdują się pod maskami. Mogę to napisać
w szczególności, jeśli chodzi o MINI, gdyż
nim miałem okazję osiągać większe prędkości. Pierwsza faza przyspieszenia jest
faktycznie obiecująca, gdyż 0–100 km/h
osiągniemy w 4,7 s, jednak później już nie
jest tak fajnie, nawet z pedałem wciśniętym w podłogę.
Przez to, że BMW jest wewnątrz tak spokojne i trochę nudne, to kompletnie nie
miałem ochoty nim „szaleć”. Nie chcę
przez to powiedzieć, że to jego wada. Po
prostu delikatnie się nim przemieszczałem z miejsca na miejsce, a gdy była taka
możliwość, to myślałem sobie, żeby trochę
bardziej wcisnąć ten prawy pedał.
MINI przez zwój zwariowany charakter
cały czas podprogowo krzyczał do mnie,
żebym dał mu popalić. Uwierzcie, nie jest
proste temu się opierać, dlatego, pod
pretekstem wyjścia po bułki, jechałem na
autostradę, by choć trochę przewietrzyć
Clubmana. Z BMW miałem o tyle łatwiej,
że podczas testu jechałem nim w trasę
i mogłem sobie dokładniej go sprawdzić.
Z MINI trzeba było szukać pretekstów.
Poza samą stylistyką czuć jednak jakość
materiałów użytych w obu autach. BMW
to BMW i nie ma co się z tym kryć. Dotykając tapicerki i wielu innych elementów
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czułem, na co by szły moje pieniądze. Z MINI (choć w zasadzie to również
jest BMW) już można do kilku rzeczy było się przyczepić, zwłaszcza do
jakości plastików.
Zarówno Clubman, jak i 135i, są zbudowane na tej samej płycie podłogowej, więc w środku mamy też w zasadzie tyle samo miejsca. Pasażerowie
z przodu nie mieliby na co narzekać, ci z tyłu zresztą również, pod warunkiem, że nie są bardzo wysocy, a my nie wybieramy się w trasę do Chorwacji. Ale jak już byśmy jechali gdzieś dalej, to na pewno przydałby się
bagażnik, do którego włożymy coś więcej niż torbę. MINI przy rozłożonej
tylnej kanapie ma bagażnik o pojemności 360 l, a BMW 380 l. Jednak to
Clubman oferuje te podwójne drzwi zamiast klapy, które robiły na mnie
wrażenie za każdym razem, kiedy z nich korzystałem.
Oba modele miały zaawansowane systemy autorozrywki. MINI miał oczywiście CarPlay i Android Auto, a BMW… nie. Było to dla mnie bardzo dziwne,
ponieważ opcja wyposażenia była wysoka i w momencie, gdy wsiadałem do
135i, byłem przekonany, że czeka na mnie CarPlay. Zonk. Clubman miał, był
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bezprzewodowy, działał. No, zazwyczaj działał. Niestety, bezprzewodowy
CarPlay, który ogólnie bardzo mi się podoba i cieszę się, że w końcu jest taki,
jaki powinien być od początku, ma czasami problemy z połączeniem. By się
połączył, musiałem wyłączyć samochód. Dopiero po ponownym włączeniu
systemu i silnika CarPlay zaczynał poprawnie działać.
Wrażenia z jazdy są niemal identyczne. Do codziennej jazdy i posiadania
zapasu mocy na trasy oba auta nadają się bardzo dobrze. Na torze wyjdzie
natomiast kilka mankamentów i możemy dojść do wniosku, że za takie pieniądze (a nawet mniejsze) możemy znaleźć kilka innych, ciekawszych hot
hatchy. No właśnie, cena. Zarówno BMW, jak i MINI, to wydatek ponad 200
tys. zł za lepiej wyposażone wersje. Wersje podstawowe zaczynają się od
193 tys. zł za 135i i od 170 tys. zł za Clubmana. No i tu pozostaje do rozstrzygnięcia pytanie z początku: który wybrać? Z jednej strony chciałbym MINI,
bo po prostu dawał mi więcej frajdy i wsiadanie do niego zawsze wywoływało uśmiech na mojej twarzy. Z drugiej, czasami dobrze jest się nie wyróżniać z tłumu i wsiąść do BMW, jakich wiele będzie na naszych ulicach. Czy
mogę prosić oba?
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Alpina
Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG jest niewielką manufakturą,
która produkuje około 1500–1700 samochodów rocznie. Firma została
założona w 1965 roku i miała wtedy ośmiu pracowników, a w 1983 roku została
uznana przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa
Niemiec za niezależnego producenta samochodów. Alpina do dzisiaj
pozostaje mało znaną marką, ale to zdecydowanie coś więcej niż tuner BMW.
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Prawdopodobnie najciekawszych faktem związanym z Alpiną i BMW
jest to, że samochody tej marki są produkowane na taśmie produkcyjnej
bawarskiego producenta. To tam dostarczane są zmodyfikowane silniki,
które trafiają pod maski samochodów, które następnie są transportowane
do siedziby Alpiny, gdzie z kolei otrzymują pełny pakiet aerodynamiczny
firmy oraz nowe wnętrze, przygotowywane na zamówienie klienta. O ile
z zewnątrz samochody tej marki niewiele różnią się od fabrycznych BMW,
to wnętrze od razu zdradza, że mamy do czynienia z wyższą półką – mnogość opcji i drogich materiałów, z których może zostać wykończone wnętrze, jest doprawdy imponująca.
Oferta modelowa Alpiny obecnie zaczyna się od D3 Bi-Turbo (bazującego
na BMW F30/F31) jako sedan lub kombi, pod którego maską znajduje się
sześciocylindrowy diesel generujący 345 KM i 700 Nm momentu obrotowego. Jest też wariant benzynowy – model B3 S Bi-Turbo (434 KM, 660 Nm).
Następny w kolejce jest XD3 (bazujący na X3 G01), wyposażony wyłącznie
w silniki diesla. Do wyboru jest albo bi-turbo (333 KM, 700 Nm) lub quad-turbo (388 KM, 770 Nm). Alpina D4 Bi-Turbo to z kolei cabrio lub coupé
bazujące na F32/F33 (seria 4 BMW), wyposażona w diesla o mocy 350 KM
i z 700 Nm momentu obrotowego. Oczywiście jest też wersja benzynowa,
nazwana B4 S Bi-Turbo, rozwijająca 440 KM i 660 Nm (limitowana edycja
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99 ma 452 KM i 680 Nm). Na bazie X4 powstała XD4, z 383-konnym dieslem (770 Nm), bez benzynowego odpowiednika na ten moment. Na deser
zostają jeszcze Alpiny D5 S (na bazie serii 5, sedan lub kombi, 326 lub 388
KM i 700 lub 800 Nm) i B5 Bi-Turbo (608 KM i 800 Nm), B6 Bi-Turbo na
bazie 6-tki Gran Coupé (600 KM i 800 Nm) oraz B7 Bi-Turbo (na bazie 7-tki,
608 KM i 800 Nm).
Miałem niedawno okazję jeździć prawie każdym z powyższych modeli
i muszę powiedzieć, że największe wrażenie zrobiło na mnie wykończenie wnętrza, w którym bardzo miło spędza się czas. Skóry użyte do
obicia deski rozdzielczej, drzwi i foteli w kolorze koniaku najbardziej
przypadły mi do gustu. Marka zresztą dąży do tego, aby być alternatywą
dla modeli M w ofercie BMW i udaje im się to znakomicie – umówmy
się, że na co dzień zupełnie nie potrzebujemy torowych możliwości np.
M5-tki, a jej twarde zawieszenie, szczególnie na naszych drogach, nie jest
najprzyjemniejsze. Alpiny z kolei są zestrojone jako ekstremalnie komfortowe i mocne gran turismo, przeznaczone do pokonywanie długich
dystansów w ciszy i spokoju (ale tak, wydech słychać, jak się dociśnie
pedał gazu). Więcej na temat moich wrażeń dowiecie się z filmu „ Alpina

Roadshow 2019 ”.
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Harley-Davidson LiveWire
– elektryk z bijącym sercem
Harley-Davidson to coś więcej niż marka. To sposób na życie. Inne
spojrzenie na świat. Teraz proponują alternatywę dla swojej tradycji.
Elektryczną. Zanim jednak przejdziecie do dalszej części tego artykułu,
koniecznie włączcie sobie w tle utwór Stereophonics – Long Way Round,
aby wprowadzić się w odpowiedni nastrój. Serio. Poczekam.
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Long Way Up
Część z Was prawdopodobnie już oglądała
pierwszych kilka odcinków nowego serialu na
Apple TV+ – „Long Way Up”. Charley Boorman
(„Excalibur”, „Deliverance”) i Obi-Wan Kenobi
(znany też jako Ewan McGregor z „Trainspotting”, „The Island” czy „Black Hawk Down”)
przemierzają Ameryki, od południowego
punktu Patagonii w Argentynie, przez Chile,
Panamę i 11 innych krajów, do Los Angeles.
Robią to na prototypach HD LiveWire, dostosowanych do wymagań ich podróży. Towarzyszy im Claudio na spalinowym HD-ku oraz
ekipa filmowa na pokładzie dwóch prototypowych pick-upów od Rivian, czyli również
elektrycznych.
Jak można się spodziewać, wycieczka o długości 20 tys. km jest epicka, z zapierającymi
dech w piersiach widokami.
Ten serial zbiegł się w czasie z moimi własnymi testami HD LiveWire, więc moje odczucia są oczywiście zabarwione marzeniami
o pokonaniu tego typu trasy osobiście.

Trochę historii
Bardzo lubię motocykle, ale nie jako środek
do zapewniania sobie ekstremalnych wrażeń,
tylko jako środek do osiągnięcia celu, którym
jest podróżowanie z mniejszą liczbą ograniczeń
(w pewnym sensie), po mieście czy poza nim.
W kwestii wygody skutery biją motocykle na
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łeb. Mają automatyczne skrzynie biegów (które już trafiają do motocykli, ale
„za moich czasów” ich nie było), większe bagażniki i są wygodniejsze. Ale chęć
posiadania motocykla to sprawa serca, a nie głowy. Nigdy też nie przepadałem za supergłośnymi wydechami – to uciążliwość na dłuższą metę i m.in.
dlatego mój GSR nigdy nie doczekał się Akrapovica. Kilka lat temu odstawiłem jednak „dwa kółka”, bo po prostu robiłem za mało kilometrów w sezonie
i przestało to mieć sens. Może gdybym mieszkał w cieplejszym klimacie…

Elektrycznie
LiveWire wyposażono w 105-konny (116 Nm) silnik elektryczny, ale trzeba
pamiętać, że w odróżnieniu od silników spalinowych, moc jest dostępna
natychmiast, przyspieszenie jest stałe, a po maksymalnym odkręceniu
manetki, ten 249 kg HD-ek przyspiesza do 100 km/h w 3 sekundy. Trudno
go porównać do „tradycyjnego” motocykla, bo charakterystyka pracy całości jest zupełnie inna, ale jedno jest pewne – wrażeń nie zabraknie.
Silnik chłodzony jest cieczą, aby zapewnić mu optymalną temperaturę
pracy, i podpięty jest do baterii litowo-jonowej o pojemności 15,5 kWh.
Na pokładzie znajduje się dodatkowa 12 V bateria Li-ion, która m.in. bezprzewodowo rozpoznaje obecność kluczyka. System RESS (Rechargeable
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Energy Storage System), jak go Harley-Davidson nazwał, ma pięcioletnią
gwarancję bez limitu kilometrów.
Motocykl można ładować albo z typowego gniazdka 240 V, które zapewni
mu pełne ładowanie przez noc lub prądem stałym. Przyjmuje w rejonie
50 kW, więc ładowanie od 0 do 80% trwa 40 minut, a pełne ładowanie
– godzinę.
Harley-Davidson informuje, że w mieście przejedziemy do 235 km na jednym ładowaniu, a na trasie do 153 km. W praktyce, przy moim stylu jazdy,
wyświetlacz wskazywał mi maksymalny zasięg na poziomie 250 km. Niestety nie testowałem go na trasie przy wyższych prędkościach. Realnie,
biorąc pod uwagę, że ładowanie zajmować będzie około 40 min, to zasięg
wydaje się wystarczający na spokojną wycieczkę, pod warunkiem, że na
trasie znajdziemy ładowarki, co jest niestety trudne na terenie Polski.

Technologia
LiveWire wyposażono w H-D Connect, który zapewnia mu łączność z aplikacją na iPhone’a lub Android. Podstawowe funkcje dostępne są za darmo
(nawigacja krok po kroku, planowanie tras, lokalizacje wydarzeń i serwisów),
a reszta wymaga rocznej subskrypcji (pierwszy rok jest w cenie motocykla).
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H-D Connect zawiera modem LTE, który łączy
go z internetem, dzięki czemu można na bieżąco sprawdzać status obu baterii, lokalizować
motocykl na mapie, otrzymywać ostrzeżenia
o tym, że ktoś majstruje coś przy nim albo
o tym, że motocykl zaczął się przemieszczać.
Kolorowy ekran dotykowy, który służy głównie
jako wyświetlacz podczas jazdy, zawiera cały
system menu do konfigurowania zachowania
LiveWire. Wyświetla oczywiście podstawowe
informacje, jak dostępny zasięg i stan baterii,
liczbę przejechanych kilometrów, ale również
umożliwia konfigurowanie czułości manetki (jej
responsywność na odkręcanie), siły pracy systemu rekuperacji energii (polecam na maksa!),
trybu kontroli trakcji i wiele więcej.
LiveWire wyposażono w system kontroli trakcji C-TCS, który można całkowicie wyłączyć,
ale gdy jest aktywny, to zapewnia panowanie
nad motocyklem w każdych warunkach. Nie
pozwala tylnemu kołu na poślizg, zarówno
podczas przyspieszania, jak i hamowania, co
ma szczególne znaczenie przy rekuperacji na
śliskiej nawierzchni. C-TCS ogranicza też podnoszenie przedniego koła podczas przyspieszania (fani wheelie będą musieli wyłączyć
ten system). Jest też system C-ABS, którego
nie można wyłączyć.
Elektrycznego HD-ka wyposażono w kilka
trybów jazdy – Sport, Trasa, Zasięg, Deszcz
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oraz trzy customowe, do zdefiniowania
przez użytkownika. Każdy tryb zmienia
zachowanie manetki, systemu C-TCS i rekuperacji, dzięki czemu możemy dostosować
zachowanie motocykla do własnych potrzeb
oraz sytuacji na drodze.

Z sercem
Miałem kilkuletnią przerwę w jeździe na
dwóch kółkach, więc żywiłem ogromne
obawy przed pierwszą jazdą LiveWire’em. Nie
dość, że to zdecydowanie cięższy motocykl,
niż te, do których byłem przyzwyczajony, to
miałem ogólne zastrzeżenia do swoich umiejętności – o ile mniej więcej wiem, co robię
za kółkiem samochodu, to za kierownicą
jednośladu niekoniecznie. Znam podstawowe
zasady, ale mam nadal mało doświadczenia,
nie potrafię jeździć „na kole”, robić stoppie,
nie mówiąc już o jechaniu poślizgiem. Jak się
jednak okazało, prowadzenie tego HD-ka jest
jak jazda rowerem – dziecinnie prosta.
Najbardziej zaskakującym elementem
doświadczenia było pierwsze zatrzymanie się
na czerwonym świetle. LiveWire wtedy delikatnie pulsuje (wrażenie jest takie, jakby silnik
na ułamek sekundy chciał ruszyć do przodu),
dając nam znać, że jest włączony i gotowy do
jazdy. Moją pierwszą myślą było to, że mimo że
to elektryk, to nadal ma serce Harley-Davidsona, co potem potwierdziły kolejne dziesiątki
kilometrów, które na nim zrobiłem.
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Jazda LiveWire’em to naprawdę czysta przyjemność, a motocykl elektryczny, szczególnie w mieście, to spełnienie moich oczekiwań. Po
pierwsze, moc jest dostępna zawsze i wszędzie, przyspieszenie jest stałe
i ogromne, a rekuperacja powoduje, że nie trzeba nawet operować hamulcami. Po drugie, brzmi jak motocykl Batmana (Batpod z „Mrocznego

Rycerza”), jak poinformowała mnie Iwona. To dodatkowo oznacza, że hałas
silnika i wydechu podczas jazdy nie jest uciążliwy dla naszych uszu. Po
trzecie, wygląda niesamowicie, niezależnie od koloru lakieru, na jaki się
zdecydujecie. Uwielbiam też fakt, że gniazdo CCS do ładowania umieszczone jest tam, gdzie tradycyjnie znajduje się korek do baku paliwa.
Niestety, LiveWire ma jedną wadę – kosztuje niemal 150 tys. PLN (z czego
25% to dodatkowe cło nałożone na amerykańskie motocykle przez Unię
Europejską, w odwecie za wojnę handlową Trumpa). Gdyby nie to cło, to
kosztowałby zdecydowanie mniej, bo w rejonie 118 tys. PLN. Jeśli jednak
Was stać na niego, to gorąco go polecam – właśnie trafił na moją listę
marzeń do spełnienia (co prawdopodobnie nigdy się nie stanie).
Pozostaje mi gorąco podziękować Harley-Davidsonowi za kilka dni czystej
przyjemności i życzyć Wam wszystkim, abyście mogli tego doświadczyć
chociaż raz w życiu.
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notiOne GPS Plus
Ten tracker GPS produkcji polskiej ma potencjał na kilka naprawdę
ciekawych zastosowań i jestem szalenie ciekawy, jak bardzo popularny
się stanie. Nie czy, tylko jak bardzo, bo to niewątpliwie najciekawsze
tego typu urządzenie na rynku. Od razu też wspomnę, że nie wymaga
żadnego abonamentu.
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notiOne znane jest ze swoich trackerów od lat, a ich
najnowszy model – notiOne GPS – w końcu wprowadza to, na co czekałem. Jego wymiary to 97 × 25
× 31 mm, co umożliwia montaż w wielu ciekawych
miejscach. Firma podpowiada, że może być wykorzystywany jako lokalizator dla naszego bagażu
podczas podróży, dla naszych pojazdów (motocykle
czy samochody), a teoretycznie nawet dla dzieci lub
zwierząt. Występuje w dwóch wersjach – zwykłej
oraz Plus i mają one kilka istotnych różnic:
• Gdy notiOne GPS jest w ruchu, to model standardowy ma stałą częstotliwość odświeżania
położenia wynoszącą 5 min. Model Plus jest
w tym zakresie konfigurowalny i można zdefiniować odświeżanie od 10 s do 24 godz.
• Jeśli urządzenie jest w bezruchu, to domyślnie
odświeża lokalizację raz na 6 godzin, podczas
gdy model Plus można również ustawić od 1 do
24 godz.
• Standardowy model działa tylko w kraju, w którym go skonfigurujemy w aplikacji (możemy
wybrać inny kraj, niż ten, w którym go kupiliśmy),
a Plus działa „w większości krajów europejskich”.
• Plus ma dodatkowo opcję ustawienia powiadomienia, jeśli lokalizator zacznie się przemieszczać. notiOne nazywa to „alarmem
kradzieżowym”.

Model standardowy kosztuje 299 PLN, a Plus 599 PLN,
bez dodatkowych abonamentów i widzę zastosowania dla obu tych urządzeń. Przykładowo, Plusa
wolałbym mieć do śledzenia samochodu, a model
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standardowy wykorzystałbym w miejscu, gdzie informacje oraz powiadomienia o położeniu nie są dla mnie aż tak istotne.
notiOne GPS komunikuje się przez sieć komórkową i wysyła informacje na
serwery firmy, które potem są odczytywane przez aplikację, dzięki czemu
nie musimy być w bezpośrednim zasięgu lokalizatora. Sama aplikacja prosi
nas o dostęp do GPS-a naszego telefonu, co jest przede wszystkim potrzebne
do innych lokalizatorów firmy, więc jeśli nie chcecie udzielać na to zgody, to
nie musicie. W aplikacji możemy też podejrzeć 30-dniową historię lokalizacji
urządzenia (w obu modelach), a w trakcie przemieszczania się odnotowywana
jest również średnia oraz aktualna prędkość przemieszczania się.
Osobiście najbardziej byłem ciekawy, jak to urządzenie
spisze się w roli lokalizatora pojazdu. Niestety, u mnie

Sama aplikacja prosi nas
o dostęp do GPS-a naszego

w garażu nie ma ani zasięgu GPS, ani zasięgu sieci komórkowej, a jako że nie przemieszczałem się zbyt wiele, to
udało mi się odnotować raptem jedną trasę. Nie wiem

telefonu, co jest przede

więc, jak byłoby na co dzień oraz jak wyglądałby u mnie

wszystkim potrzebne

reżim jego ładowania, ale skoro notiOne GPS wykorzystuje

do innych lokalizatorów
firmy, więc jeśli nie chce-

USB-C do ładowania, to prawdopodobnie podłączyłbym
go po prostu pod gniazdo 12 V w aucie (ze względu na
testy, trzymam go przy sobie, gdyby przypadkiem ktoś

cie udzielać na to zgody,

chciał mnie ukraść), dzięki czemu ładowałoby się przy włą-

to nie musicie.

czonym zapłonie. Musimy jednak pamiętać, że urządzenie
wyposażone jest w baterię litowo-polimerową, która nie
powinna być użytkowana w temperaturze powyżej 60° C.
To nam oczywiście nie grozi o tej porze roku, ale latem,
zostawiając auto na upale, temperatura we wnętrzu auta
może bez problemów przekroczyć tę wartość, więc zalecam ostrożność w takich ekstremalnych sytuacjach.

Cena 299 lub 599 PLN może z pozoru wydawać się wygórowana, ale biorąc pod uwagę, że nie płacimy żadnego
abonamentu, jest to dla mnie produkt warty swojej ceny.
Jakość wykonania jest bez zarzutu i spisuje się tak, jak
powinno, więc nie pozostaje mi nic innego, jak go polecić.

SPRZĘT

ADALBERT FREEMAN
@FreemanAdalbert

331

CarPlay i Android
Auto bezprzewodowe

– jak to działa w starszym samochodzie?
Gdy rozglądałem się za nowym autem, CarPlay czy Android Auto były
wysoko na mojej liście wymagań. Jednak, jak to w życiu często bywa,
zdarzyła się okazja. Sąsiadka z bloku obok sprzedawała prawie nowy
samochód, idealnie taki, jakiego szukałem. Wyposażony we wszystko, co
oferowały Citroëny cztery lata temu. Ma nawigację, system głośnomówiący,
sterowanie w kierownicy, pali mało i jest ekonomiczny. Nie ma jednak ani
CarPlay, ani Android Auto.
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Pokonuję dużo kilometrów każdego dnia i radio internetowe oraz audiobooki z Audioteki są dla mnie bardzo ważne. Nie do przecenienia są Mapy
Google, mimo że mam nawigację w samochodzie i najnowsze mapy, oferowane przez producenta. Nie ma na nich jednak dopiero co powstałych
dróg czy aktualnych punktów POI.
Rozglądałem się za możliwością wymiany radia lub dokupienia jakiegoś
modułu w serwisie. Niestety, nie były oferowane do mojego modelu
i dopiero od dwóch lat są w ofercie tego typu samochodów. Sama
budowa i rozwiązania sterowania Citroëna Cactus C4 są stworzone do
asystentów. Nie ma praktycznie fizycznych przycisków. Klimatyzacja,
radio – wszystko sterowane z panelu dotykowego, nie ma nawet analogowych zegarów, same wyświetlacze.
Na początku roku pojawiło się w końcu rozwiązanie. Dodatkowy moduł
rodem z kraju narodzin COVID-19. Zamówiłem w ciemno. Jestem chyba
pierwszym użytkownikiem modelu bezprzewodowego. Nie jest to tani
zakup. Dla samochodów francuskich koszt to 2000 zł. W komplecie
dostajemy pudełeczko z elektroniką i antenką oraz kilka przewodów.
Wszystkie przewody na szczęście pasują tylko do jednego miejsca. Nie
da się wiec nic źle podłączyć.
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W moim przypadku instalacja była banalna.
Radio w Cactusie jest ukryte pod schowkiem,
zasłonięte panelem, który jest wkładany
na spinki wielorazowe. Nie ma obawy, że
coś zepsujemy. Dodatkowo jest dużo miejsca i spokojnie wszystko nam się mieści.
W zestawie są dwa zewnętrzne podłączenia
USB. W standardzie też mam dwa złącza USB
w samochodzie. Niestety nie jest możliwe
podłączenie ich do nowego modułu. Mam
więc dwa stare USB, podłączone do radia
samochodowego oraz dwa nowe, podłączone
do modułu. I właśnie te nowe służą do podłączenia telefonów. W zasadzie jednak tylko na
złączu USB 1 działa CarPlay i Android Auto.
Po instalacji okazało się, że w standardzie jest
CarPlay i jakiś chiński system samochodowy.
Brakowało Android Auto. W moim przypadku
był to problem, bo nie miałem jeszcze iPhone’a. Po kontakcie z dystrybutorem otrzymałem kod do ustawień modułu. Tu warto
zaznaczyć, że moduł przyjechał do mnie bez
jakiekolwiek dokumentacji i bez instrukcji.
Gdy dostałem się do ustawień, okazało się,
że wystarczyło zmienić chiński system na
Android i wszystko zadziałało.
W ustawieniach możemy ustawić, czy CarPlay
i Android Auto mają działać przewodowo,
czy na kablu, czy też na jednym i drugim.
Jest również sporo ustawień do audio czy
wyświetlacza.
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Sam moduł oferuje system głośnomówiący bazujący na systemie samochodu. Wystarczy się podłączyć przez Bluetooth. Ma też mirroring dla
Androida i dzięki niemu możemy oglądać np. Youtube’a na samochodowym wyświetlaczu.
By wejść do CarPlay/Android Auto, wystarczy podłączyć kabel USB do telefonu i USB 1 w module. System wykrywa takie połączenie i uruchamia się.
Gdy chcemy łączyć się bezprzewodowo, parujemy telefon przez Bluetooth
i gdy zbliżamy się do samochodu, system już się uruchamia. Nie mamy
jednak dźwięku. Słyszymy jedynie dźwięk radia samochodowego i by zmienić na moduł, musimy wybrać połączenie zewnętrznego źródła. Jednak
taka możliwość pojawia się tylko, jeśli uruchomimy jakieś źródło dźwięku
w module, np. audiobooka czy nawigację. Nie przełączy się automatycznie.
CarPlay/Android Auto u mnie na początku potrafiły się zawieszać. Jadąc,
traciłem możliwość zmiany temperatury czy parametrów samochodu.
Wszystko się zawieszało. Po zgłoszeniu do dystrybutora otrzymałem nowe
oprogramowanie. Po aktualizacji już się to nie zdarzało. Tu muszę powiedzieć, że dystrybutor bardzo szybko reagował na każdy mój mail.
Systemy działają bardzo sprawnie. Mam możliwość sterowania głosowo w Siri czy Google. Wszystko działa ze sterowania na kierownicy.
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Przechodzenie z systemów do sterowania samochodem możemy robić
przez dłuższe naciśnięcie jednego z przycisków na kierownicy lub
lewego górnego obszaru ekranu dotykowego. Nawigacja działa lepiej
niż systemowa w samochodzie. Szybko się wczytuje czy aktualizuje
podczas jazdy. Połączenia telefoniczne, wiadomości – wszystko jak
w fabrycznych systemach. Nigdy nie było z tym problemu. Kamera cofania także działa prawidłowo.
Nadal jednak mam problemy z dźwiękiem, szczególnie gdy mam podłączenie bezprzewodowe. Nie zawsze da się je przełączyć. Często trzeba telefon
rozłączyć i połączyć jeszcze raz. Podczas podłączania się po raz pierwszy po
dłuższej przerwie trwa to kilkanaście sekund, a nawet dłużej. To jest irytujące. Powyższe wady powodują, że nie mogę z czystym sumieniem polecić
tego urządzenia, szczególnie uwzględniając jego wysoką cenę. W tej cenie
można kupić zupełnie przyzwoite radio z tymi systemami. Jeśli ktoś chce się
na to rozwiązanie zdecydować, musi być świadomy problemów. Choć nie
wykluczam, że są to problemy tylko mojego samochodu i mojego modułu.
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Bezprzewodowy CarPlay
w niemal każdym
samochodzie dzięki adapterowi
CarPlay w samochodzie to świetna rzecz, niezależnie jak dobry
system multimedialny oferuje producent samochodu. Jeszcze lepiej,
gdy CarPlay jest bezprzewodowy. To jednak wciąż rzadkość. Stąd na
rynku pojawiły się adaptery. Sam miesiąc temu zamówiłem CPLAY2air
i jest to naprawdę rewelacyjne rozwiązanie. Bezprzewodowy CarPlay
zmienia sposób w jaki korzystamy z tej funkcji.
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CarPlay został zaprezentowany w 2014 roku, a już
rok później w iOS 9 pojawiła się opcja bezprzewodowego CarPlay. Mamy rok 2020 i bezprzewodowy
CarPlay dostępny jest szeroko właściwie tylko
w BMW. Natomiast sam CarPlay trafił do większości
producentów. Znajdziemy go zarówno w Mercedesie, jak i Skodzie. Niestety korzystanie z CarPlay
wiąże się z podpięciem telefonu za pomocą kabla.
Ma to sens w długiej trasie, gdzie oszczędzamy
energię. Ale coraz częściej samochody wyposażone
są w ładowarki indukcyjne. W dodatku podpinanie
przewodu na krótką podróż po mieście jest zwyczajnie nie wygodne.
Na szczęście jest bezprzewodowy CarPlay. Można
go uzyskać kupując takie urządzenia jak CPLAY2Air
lub alternatywne szeroko dostępne na AliExpress.
Przy czym trzeba weryfikować co tak właściwie
kupujemy. Część adapterów dostępnych na AliExpress służy głównie do uzyskania funkcji CarPlay
na systemach multimedialnych firm trzecich opartych na Androidzie montowanych pogwarancyjnie
w starszych samochodach. W dodatku CarPlay2air
nie działa ze wszystkimi pojazdami. Warto listę
obsługiwanych samochodów zweryfikować przed
zakupem. Wsparcia nie ma na przykład Mitsubishi. Twórcy urządzenia zapowiadają jednak stałe
aktualizacje. Wydatek około 480 PLN jest spory, ale
komfort bezprzewodowego CarPlay’a zwycięża.
Sama łączność z CarPlay często zależy od pojazdu.
W moim przypadku już po otwarciu drzwi
do samochodu rozpoczyna się nawiązywanie
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połączenia. Przez adapter trwa to dłuższą chwilę (nie dłużej niż minuta) i po
chwili możemy już korzystać z CarPlay bezprzewodowo. Świetne jest to, że
telefon wciąż pozostaje w kieszeni, a samo połączenie zazwyczaj jest bezobsługowe. Choć czasami u mnie system samochodu potrafi zapytać czy
przełączyć się na CarPlay, wynika to jednak z rozwiązań zaimplementowanych w samochodzie, a nie samego adaptera. Przez ponad miesiąc użytkowania raz zdarzyło mi się zobaczyć czarny ekran, może to jednak wynikać
z wersji beta iOS 14 na iPhonie. Czasem odczuwalne są też pewne lagi.

Wygoda tego rozwiązania zwycięża. W dodatku od kilku dni mapy Google
zintegrowane są z dashboardem CarPlay. Oznacza to, że na ekranie głównym możemy mieć podgląd w mapy Google i jednocześnie widzieć informacje o ostatnio odtwarzanych. Uruchomienie Radia Nowy Świat, czy
ulubionej playlisty z Apple Music to teraz chwila. Dla mnie ważne jest też
niemal natychmiastowe działanie Siri, dzięki której mogę zamknąć rolety
w domu czy załączyć alarm tuż po wyjeździe z garażu. Oczywiście CarPlay
wciąż ma swoje wady. Brak dyktowania wiadomości po Polsku to chyba
największe ograniczenie, podobnie jak czytanie wiadomości w naszym
języku. Bezprzewodowość jest jednak sporym ułatwieniem korzystania
z niego. Wpływa to też na estetykę w samochodzie, gdy nie musimy mieć
cały czas przewodu na wierzchu.
Tak CarPlay powinien wyglądać w standardzie. Ale jeśli macie już samochód z CarPlay, to warto pomyśleć o zakupie takiego adaptera, aby jeszcze
częściej i wygodniej korzystać z tej funkcji.
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Baseus Big Ears
Car Mount
Ładowanie indukcyjne, choć nie najszybsze, jest zdecydowanie
najwygodniejsze. Baseus korzysta z tego rozwiązania coraz częściej,
a ładowarka samochodowa Big Ears pozwala nie tylko zasilić
smartfona, ale też zaprowadzić porządek w samochodzie.
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Odkąd w sprzedaży pojawiły się uchwyty na telefon montowane do
kratki nawiewu, stałem się ich wielkim fanem. W praktycznie każdym
samochodzie, którym dłużej jeździłem, dało się taki zamontować. Podstawową zaletą jest to, że telefon nie zasłania szyby, ponadto zazwyczaj
jest też bliżej. Big Ears zamontowałem właśnie w ten sposób, choć da się
go też przyczepić do deski rozdzielczej. Ładowarka jest całkiem ciężka,
ale nic w tym dziwnego, bo zrobiono ją głównie z aluminium, robiącego świetne wrażenie. Wyjątek stanowi jej front, który ze względu na
przewodzenie jest plastikowy, ma też gumową obwódkę, stabilizującą
smartfona. Na środku tarczy umieszczono jedyny element, który absolutnie nie powinien się tu znaleźć – chodzi o niebieską, jaskrawą diodę,
która świeci cały czas. Nie ma lepszego sposobu na dekoncentrację kierowcy, zwłaszcza podczas jazdy nocą. Uchwyt ma kulisty przegub, który
umożliwia pochylenie telefonu i obracanie go w każdą stronę, choć
zakres wychylenia w przód i w tył jest ograniczony (w zupełności jednak
wystarcza do ustawienia ekranu tak, by był skierowany bezpośrednio
do nas). Do uchwytu przykręcone jest mocowanie na deskę rozdzielczą,
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które przykleja się za pomocą mocnej, dwustronnej taśmy (w komplecie
jest też druga podkładka, gdyby pierwsza się zużyła). Nie trzyma się ona
każdej powierzchni. Jeśli deska jest bardzo chropowata, skórzana lub
ma nieregularny kształt, uchwyt może od niej odpaść. Zawsze pozostaje
druga (preferowana przeze mnie) metoda montażu, czyli zastosowanie
uchwytu do kratki nawiewu. Ten ukryto w mocowaniu na deskę, trzeba
jedynie je odkręcić. Uchwyt jest długi i mocno trzyma się kratki, nie
miałem obaw, że z niej wypadnie. Po zainstalowaniu należy go zasilić
– w zestawie dostajemy kabel oraz ładowarkę do gniazda zapalniczki,
zgodną z QuickCharge 2.0. Przewodu nie sposób się pozbyć, ale przynajmniej jest stale podpięty w jednym miejscu, nie trzeba szukać go przy
każdym podłączaniu telefonu.
Telefon nie będzie trzymał się ładowarki bez
drobnej modyfikacji. Uchwyt jest magnetyczny
i wymaga zastosowania naklejki z płytką, która
będzie przez niego przyciągana. Musi być przy-

Uchwyt jest długi i moc-

klejona precyzyjnie w miejscu, w którym znaj-

no trzyma się kratki, nie

duje się cewka indukcyjna smartfona, dlatego

miałem obaw, że z niej

w komplecie dostajemy szablon do umieszczenia

wypadnie.

jej na tyle iPhone’a 8, 8 Plus oraz X. Powinna też
działać z innymi telefonami, warto wcześniej jednak sprawdzić, gdzie umieszczono w nich cewkę.
Najlepiej umieścić ją bezpośrednio na obudowie,
by nie zwiększać dystansu od ładowarki do cewki,
a tym samym nie spowalniać procesu ładowania.

Naklejka jest pokryta syntetyczną skórą, która jest całkiem przyjemna
w dotyku. Nie pokrywa całego tyłu, a jedynie jego fragment, ponadto
jej krawędzie nie przylegają do obudowy telefonu, bo nie ma pod nimi
kleju – z czasem mogą przez to wyglądać nieestetycznie. Naklejka bardzo dobrze trzyma się szklanego tyłu, telefon nie powinien samoczynnie
odpaść z uchwytu (chyba że zahaczymy go ręką).
Prędkość ładowania jest uzależniona od użytej ładowarki. Korzystając
z dołączonej do zestawu ładowarki wspierającej QuickCharge 2.0, da
się ładować iPhone’a szybciej, niż ten się rozładowuje, gdy pełni funkcję nawigacji i odtwarzacza muzyki. Ładowanie nie jest zbyt szybkie,
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bo iPhone X nie wykorzystuje w pełni oferowanej przez QuickCharge
2.0 mocy, niemniej jednak po dwóch godzinach ładowania w samochodzie akumulator został doładowany o około 20%. Do szybszego ładowania wciąż jest niezbędny kabel, ale i tak uważam ten wynik za niezły
(zwłaszcza że to ładowarka samochodowa, a nie sieciowa).
Połączenie ładowarki z uchwytem samochodowym to wciąż dobre
i wygodne rozwiazanie. Baseus opracował bardzo uniwersalny zestaw,
który nie dość, że da się zamontować na dwa sposoby, to w razie
potrzeby pozwoli na zasilenie smartfona bądź innego urządzenia przewodowo. Urządzenie jest bardzo solidne i aż dziwi mnie, że projektant
postanowił umieścić w nim jaskrawą diodę, psującą wrażenie elegancji.
Wygoda to rekompensuje, telefon ląduje na desce i tam zostaje, nawet
jeśli jadę po drogach, których oznaczenia nie mają w sobie „A”, „S”,
a nawet „DW”.

Baseus Big Ears 		
Car Mount
•
•
•
•

Design: 4,5/6
Jakość wykonania: 5,5/6
Oprogramowanie: n/d
Wydajność: 5/6

Plusy:
• solidna, aluminiowa obudowa
• szybka ładowarka w zestawie
Minusy:
• niebieska dioda na środku 		
uchwytu
• mocowanie nie trzyma się każdej
deski rozdzielczej
Cena: około 110 PLN
Dostępne w CSOP
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Uchwyt samochodowy Xiaomi Mi
WCJ02ZM 20W Qi

Jeśli szukacie wyjątkowego mocowania, uchwytu na telefon do samochodu,
to warto zainteresować się tym produktem. Uchwyt Xiaomi ma ciekawą
konstrukcję i jako jeden z niewielu dostępnych na rynku, jeśli nie jedyny,
ładuje indukcyjnie telefony mocą 20 W. Oczywiście telefon musi mieć
taką funkcję, wszystkie pozostałe ładuje indukcyjnie według standardu Qi.
Można go przyczepić do kratki nawiewu lub przykleić na desce rozdzielczej
specjalne mocowanie. Co najfajniejsze, uchwyt automatycznie się otwiera,
gdy zbliżamy do niego rękę z telefonem. Aby wyjąć telefon, musimy
dotknąć sensora z boku uchwytu. Xiaomi wykorzystuje złącze USB-C do
szybkiego ładowania. Świetny produkt. Cena na rynku polskim to ok. 150 zł.
Niestety brak go w oficjalnej dystrybucji.

Cena: 150 PLN
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Podróż bez nudy, czyli
aplikacje do samochodu
Jakie aplikacje kojarzą nam się z podróżowaniem samochodem?
Pewnie sporo osób wskazałoby na przeróżne nawigacje. Z drugiej
strony każda aplikacja może kojarzyć się z podróżowaniem, jeśli
korzystać z niej będą pasażerowie. Postarajmy się to jednak zawęzić
do kilku propozycji ze szczególnym uwzględnieniem kierowców.
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Oczywiście, drogi kierowco, pamiętaj, żeby podczas jazdy skupiać się na
drodze, a nie bawić się aplikacjami. Niektóre z poniższych nie wymagają
w ogóle żadnej interakcji, inne pozwalają na korzystanie bez odrywania
wzroku od drogi. W pozostałych przypadkach pamiętaj, żeby zatrzymać
samochód lub poprosić współpasażera, by je obsłużyć.
Nie ma chyba nic nudniejszego niż jazda po cichu. Obecnie nie spotkamy
już chyba samochodu, który by nie miał radia. Ale co, jeśli nie chcemy
słuchać tradycyjnych rozgłośni? Jeśli nasz smartfon ma możliwość przekazywania dźwięku do nagłośnienia samochodu, to otwiera się przed
nami wachlarz możliwości. Na przykład możemy korzystać z muzyki
bezpośrednio z naszego urządzenia lub udostępnianej z któregoś z serwisów strumieniowych, jak Apple Music (domyślnie na iOS | do pobrania
na Android), Spotify (iOS | Android) itd. Jeśli korzystamy w tej kwestii
z usług firmy Apple, być może warto zainteresować się aplikacją pomocniczą – Listen: Gesture Music Player (iOS), która umożliwia nam sterowanie zawartością biblioteki muzycznej za pomocą gestów. Można więc to
robić, bez odrywania oczu od drogi.
Wielu z nas w trakcie podróży lubi słuchać też podcastów. Tutaj wybór
aplikacji jest dość szeroki. Wystarczy wymienić choćby Podcasty od Apple,
Google Podcasts (iOS | Android), czy też wspomniane już Spotify (iOS |

Android). Warto sobie uprzednio pobrać wybrane audycje, żeby ich odtwarzanie przebiegło bez zakłóceń w czasie podróży.
Długie podróże mijają szybciej, kiedy mamy ciekawą książkę. Kierowca nie
może jednak czytać w trakcie jazdy, ale za to może słuchać. Tu z pomocą
przychodzi choćby Audioteka (iOS | Android), Legimi (iOS | Android), Storytel (iOS | Android) i inne tego typu aplikacje.
A może chcielibyśmy posłuchać rozgłośni, której nie złapiemy przez fale
swojego radia? Żaden problem! myTuner (iOS | Android), Open FM (iOS |

Wielu z nas w trakcie podróży lubi słuchać też podcastów.
Tutaj wybór aplikacji jest dość szeroki.
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Android), TuneIn Radio (iOS | Android) to tylko kilka najpopularniejszych
opcji. Są również aplikacje konkretnych stacji radiowych, jak choćby najnowszych polskich rozgłośni: Radio Nowy Świat (iOS | Android) i Radio
357 (iOS | Android).
Na podstawie powyższych propozycji nie da się ukryć, że w trakcie jazdy
bez niepotrzebnego narażania można po prostu słuchać muzyki, podcastów, książek lub wszelakich audycji.
Osobną kategorią są także aplikacje-narzędzia. Ich zakres jest jednak bardzo szeroki i niejednokrotnie powiązany jest z zakupem dodatkowych
akcesoriów. Tutaj na myśl przychodzą mi dwie grupy – monitorowanie
parametrów samochodu oraz zapisywanie jego lokacji.
Jeśli chodzi o te pierwsze, to często wymagają posiadania specjalnego
modułu podłączanego do samochodu, który komunikuje się z aplikacją
i przekazuje jej informacje. Na przykład jakiś czas temu skorzystałem
z darmowej akcji zakupu (płaciło się tylko za przesyłkę) takiego akcesorium, które podłącza się do gniazda OBD. Następnie w aplikacji (dla ciekawych – ZUS – Complimentary OBD2 Offer (iOS | Android)) odczytuje
się parametry. Te ostatnie uzależnione są od tego, co komputer pokładowy samochodu jest w stanie przekazać. Aplikacja umożliwia także
odczytywanie i kasowanie różnych błędów.
Z kolei druga grupa aplikacji, która pozwala na zapisanie lokalizacji
samochodu, będzie przydatna zwłaszcza w miejscach, gdzie nie trudno
jest się zgubić, jak choćby ogromnych parkingach czy po prostu miejscach, gdzie jesteśmy po raz pierwszy. W tej sytuacji przyda się choćby
taka aplikacja jak… Mapy Google (iOS | Android). Możemy w niej oznaczyć miejsce na mapie jako lokalizację zaparkowanego pojazdu. To samo
można osiągnąć w Mapach od Apple.
Aplikacji przydatnych kierowcy pewnie znaleźlibyśmy o wiele więcej, ale
zawsze powinien nam przyświecać jeden cel – zachowywać maksymalną
ostrożność podczas prowadzenia i unikania korzystania z czegokolwiek, co
mogłoby rozproszyć naszą uwagę na drodze.
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Aplikacje, które pomogą
Ci dojechać do celu
Gdy wyruszamy w podróż, każdy chce dotrzeć bez bezpiecznie i bez
przeszkód, tym bardziej, jeśli prowadzimy sami. Mogą nam w tym
pomóc aplikacje z kategorii nawigacji. Przygotowałem dla Was zestaw
kilku z nich w podziale na pozycje darmowe i płatne.

Darmowe nawigacje
Mapy Google – Trasy i jedzenie (iOS | Android). Tego zestawienia nie
wypada zacząć od najpopularniejszej darmowej aplikacji. Nawigacja jest
tylko jedną z wielu jej funkcji. Mapy Google są instalowane domyślnie na
smartfonach pod kontrolą Androida. Można z nich korzystać zarówno on-,
jak i offline (po uprzednim pobraniu obszaru).

Yanosik (iOS | Android). Aplikacja zaczynała od możliwości informowania
o kontrolach radarowych, wypadkach itp. Oparta na społeczności kierowców szybko stała się najpopularniejszą aplikacją w tej kategorii. Jej twórcy
nie osiedli jednak na laurach i ciągle ją rozwijają. Yanosik może również
służyć za nawigację, a dzięki funkcji SmartTraffic ominiemy korki czy też
skorzystamy z bezobsługowych płatności na bramkach autostradowych.

Waze Navigation & Live Traffic (iOS | Android). Tym, co wyróżnia tę aplikację, jest zdecydowanie wygląd. Ale przecież nie on jest najważniejszy. Aplikacja, prócz nawigacji, również powiadamia o sytuacji na drodze, potrafi
pokazać stacje benzynowe z najniższymi cenami (na podstawie informacji
publikowanych przez społeczność), a także pozwala sterować muzyką bez
wychodzenia z aplikacji.

Mapy Apple (dostępnie wyłącznie na iOS). Zainstalowane domyślnie na
każdym iUrządzeniu mapy od firmy Apple są najmłodsze w tym zestawieniu. Od premiery tej aplikacji minęło już dziewięć lat i widać, że firma
z Cupertino stara się jak może, żeby nadrobić wszelkie braki względem
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odpowiednika od Google. Przy każdej aktualizacji iOS Mapy Apple otrzymują coraz to nowe możliwości. Sęk w tym, że większość z nich ogranicza
się do pojedynczych państw lub nawet miast. Niemniej jednak w Polsce
działa całkiem przyzwoicie, jeśli zależy nam na samym dotarciu z jednego
miejsca do drugiego.

Płatne nawigacje
Wszystkie z poniższych aplikacji znajdziemy w sekcji bezpłatnych. Jednak do wykorzystania ich pełni możliwości wymagane jest wykupienie
subskrypcji.

AutoMapa Polska i Europa (iOS | Android). Chyba najbardziej znana
marka wśród nawigacji tradycyjnych na polskim rynku. Od wielu lat
dostępna również w postaci aplikacji mobilnej. Głosem AutoMapy jest
oczywiście Krzysztof Hołowczyc. Oferuje kilka planów subskrypcyjnych
różniących się licencją na Polskę lub całą Europę oraz czas korzystania – od tygodnia do dwóch lat. Z najkrótszego okresu korzystałem już
nieraz, gdy wyjeżdżałem na wakacje. I zawsze byłem zadowolony, dojeżdżałem do celu, a także udało mi się omijać zakorkowane miejsca (bez
potrzeby jeżdżenia przez pola). Wielu osobom nie odpowiada jednak
nieco archaiczny już wygląd tej aplikacji.

Nawigacja GPS i mapy Sygic (iOS | Android). Rozwiązanie od Sygic oferuje
szereg udogodnień prócz samego wskazania celu. Między innymi może
nam wyświetlić ścieżkę na rzeczywistym podglądzie, posłuży za wideorejestrator bądź wyświetli nam informacje w postaci odbicia na przedniej
szybie dzięki trybowi HUD. Jej największym mankamentem jest brak języka
polskiego. Za to oferuje bardzo korzystne ceny za subskrypcje.

TomTom GO Navigation (iOS | Android). Kolejna po AutoMapie nawigacja z wieloletnim doświadczeniem zaczerpniętym ze specjalnych
urządzeń do podróży. Nie oferuje żadnych fajerwerków jak choćby
wspomniana wcześniej aplikacja Sygic, ale ma wszystko to, co nawigacja
powinna posiadać – ruch na żywo, mapy offline, powiadomienia o radarach czy też przejrzyste wskazówki jazdy, jak choćby asystent pasa ruchu.
No i jest w pełni po polsku.
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Samochody BMW, Ford, Mercedes
i Volvo gadają ze sobą – komunikacja
Car2Car wreszcie działa
Komunikacja Car2Car, czyli wymiana informacji pomiędzy
samochodami stała się rzeczywistością. W dodatku była już
testowana w ostatnich latach. Samochody BMW, Mercedes, Ford
i Volvo przekazują sobie informacje SRTI, dzięki czemu drogi mają
szansę stać się bezpieczniejszymi.
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Do tej pory poszczególni producenci pojazdów chwalili się swoimi rozwiązaniami związanymi z komunikacją. Odbywało się to jednak w obrębie jednego
producenta. Doświadczyłem już kilkukrotnie, gdy mój samochód wysyłał
do sieci informacje o śliskiej nawierzchni oraz takowe otrzymywał. Poza tym
system ostrzeże o awaryjnie zatrzymanym pojeździe, kolizji drogowej, mgle
i innych zagrożeniach. Dane te są wysyłane na podstawie systemu kontroli
trakcji, użycia świateł awaryjnych, użycia świateł przeciwmgłowych itd.
System ten został na szczęście ustrukturyzowany w ramach inicjatywy „Data
for Road Safety” wspieranego przez Komisję Europejską. Firmy zawarły
w grudniu 2020 roku porozumienie, w ramach którego ekosystem informacji
SRTI (Safety-Related Traffic Information) będą udostępniane przez najbliższe 5 lat. W inicjatywie biorą udział dostawcy danych lokalizacyjnych: Here
i TomTom, instytucje niektórych krajów europejskich, dostawca rozwiązań
dla branży motoryzacyjnej Nira Dynamics oraz producenci samochodów
– BMW, Ford, Mercedes, Volvo – oraz stowarzyszenie ACEA.
To świetna informacja ze względu na masowość systemu. Ograniczanie
się do danych z jednej marki pojazdów miało niewiele sensu, nawet
jeśli system jest montowany seryjne we wszystkich samochodach, jak
w przypadku Volvo od roku modelowego 2020. W Fordzie system trafił do Pumy w 2020 roku i trafia kolejno do następnych pojazdów. Jest
spora szansa, że rzeczywiście wkrótce, gdy penetracja nowych pojazdów
na drogach będzie wystarczająca, system stanie się użyteczny.

APLIK ACJE

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

352

BMW Digital Key

– otwieranie samochodu iPhone’em
iOS 14 wprowadził do systemu operacyjnego nową funkcję, która
jako pierwsza została zaimplementowana przez markę BMW. Apple
nazywa ją Car Keys, a w BMW znajdziecie ją pod nazwą Digital Key.
Pisałem o tej funkcji szerzej przy okazji podsumowania nowości
w iOS 14, ale teraz miałem okazję doświadczyć jej działania na
własnej skórze.
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Niedawno odebrałem kluczyki… wróć… iPhone’a do nowego BMW 330e Touring, wyposażonego w więcej rzeczy, niż jesteście w stanie
sobie wyobrazić. Oczywiście, gdybym kupił
ten samochód, to kluczyk znajdowałby się na
moim telefonie, ale z przykrością informuję,
że tego pierwszego nie zrobiłem, więc nie
zasłużyłem na to drugie. Spędziłem jednak
kilka dni z iPhone’em, który umożliwiał mi
otwieranie, zamykanie i uruchamianie hybrydowej 330-tki.

Car Keys dzisiaj
Pierwsze wersja Car Keys wykorzystuje NFC
do komunikowania się z samochodem.
Oznacza to, że musimy fizycznie zbliżyć iPhone’a lub Apple Watcha do klamki drzwi (albo
miejsca, w którym producent przewidział
interakcję), aby go otworzyć (lub zamknąć),
a potem położyć go w odpowiednim miejscu
w samochodzie, aby móc go uruchomić. To
nowość, więc z pewnością początkowo nie
będzie to irytujące, a telefon i tak zawsze
mamy ze sobą… Przewidziano jednak rozszerzenie możliwości poprzez zastosowanie
układu Apple U1, odpowiedzialnego za lokalizowanie przedmiotów w przestrzeni 3D, na
odległość. W U1 wyposażony jest już iPhone 11
Pro, 11 Pro Max, iPhone’y z serii 12 oraz Apple
Watch Series 6. To pozwoli nie wyjmować
iPhone’a z torebki, torby, kieszeni czy gdziekolwiek go trzymacie, na podobnej zasadzie,
jak obecnie działają systemy bezkluczykowe
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(z tą różnicą, że Apple ma zapewnić większe bezpieczeństwo tego
rozwiązania).
Jeśli rozładuje nam się telefon, to cyfrowy kluczyk działa jeszcze przez pięciu godzin. Kluczem możemy też dzielić się z innymi (do pięciu osób), aby
mogli oni skorzystać z naszego samochodu i oczywiście możemy go też
unieważnić w każdej chwili.

Jeśli rozładuje nam się telefon, to cyfrowy kluczyk działa
jeszcze przez pięciu godzin. Kluczem możemy też dzielić się z innymi (do pięciu osób), aby mogli oni skorzystać
z naszego samochodu i oczywiście możemy go też unieważnić w każdej chwili.

BMW Digital Key
Rzeczywiście, przez te kilka dni, w których miałem do swojej dyspozycji
klucz w iPhonie, doceniłem tę funkcję. Jeden klucz i brelok mniej to zawsze
lżej w kieszeni, a funkcja działa wzorowo. Nie spotkałem się też z sytuacją,
w której by ta funkcja nie działała, np. poprzez jakieś zakłócenia (co nadal
mi się czasami zdarza z tradycyjnymi kluczykami). Nie miałem co prawda
okazji sprawdzić, jak działa opcja dzielenia się kluczem, ale już widzę w głowie kilka sytuacji, w których by się to przydało. Oczywiście nie mogę też
zapomnieć dnia, w którym w Wigilię zatrzasnąłem kluczyki w bagażniku,
po załadowaniu tam pyszności do skonsumowania, więc osobiście preferowałbym posiadanie dodatkowej kopii klucza w zegarku, bo ten jednak od
rana do nocy siedzi mi na nadgarstku, w odróżnieniu od telefonu.
BMW Digital Key obecnie dostępny jest w prawie każdej serii ich samochodów, począwszy od 1-ki, a skończywszy na X7, M8, X6 M i oczywiście
nadchodzącym iX3. Dotyczy to samochodów wyprodukowanych „od lata
2020”. Wymagany jest też iPhone XR, XS lub nowszy albo Apple Watch
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Series 5 lub nowszy. Obecni właściciele mogą
sprawdzić kompatybilność swojego samochodu poprzez BMW Connected App – jeśli
w zakładce „Samochód” znajdziecie „Cyfrowy
Klucz”, to znaczy, że wspiera tę funkcję.

BMW Connected App
Sama aplikacja BMW ma wiele innych ciekawych funkcji, w tym możliwość zdalnego uruchamiania klimatyzacji, otwierania/zamykania
samochodu, sprawdzania stanu samochodu
(czy wszystkie drzwi i okna są zamknięte, czy
w oponach jest prawidłowe ciśnienie itp.)
oraz podglądu jego otoczenia. Ta ostatnia
mnie szczególnie zainteresowała, ale niestety nie udało mi się jej uruchomić w pełni,
ponieważ auto akurat stało w miejscu, gdzie
prędkość internetu była liczona w kilobajtach, więc nie skończył się proces skanowania
jego otoczenia, do czego wykorzystywane są
kamery od Surround View.

Przyszłość
Nie mogę już doczekać się rozszerzenia możliwości Apple Car Keys i BMW Digital Key
o jeszcze więcej ciekawych funkcji, w tym
o możliwość bezprzewodowego otwierania
samochodu za pomocą układu U1. Już działa
to więcej niż sprawnie (Apple Watch w tej roli
powinien sprawdzić się wzorowo!) i pozwala
na korzystanie z samochodu bez noszenia
tylu cholernych kluczy ze sobą, a przyszłość
rysuje się jeszcze lepiej.
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Nowe Porsche 911 GT3.
Prześcignij czas.
Czas gna nieustannie, a my nieustannie ulepszamy
nasze samochody. Nowe Porsche 911 GT3 o udoskonalonych
osiągach i aerodynamice powstało po to, aby wyprzedzać
i być o krok przed wszystkimi. Poznaj prawdziwy sportowy
samochód stworzony po to, aby prześcignąć czas.

Porsche 911 GT3. W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym 13 l/100 km, emisja CO₂ 294 g/km
(dane na podstawie świadectw homologacji typu). Zużycie paliwa i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP.
O szczegóły zapytaj autoryzowanego Dealera Marki Porsche lub sprawdź na stronie www.porsche.pl/porsche-wltp.

