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PRODUKT
FIAT

Giancarlo
Riolfo

Mały Suv

Zadebiutowała nowa Panda 4x4. Model,
dostępny z silnikami Twinair i Multijet,
szczyci się doskonałymi osiągami.

czekiwana przez fanów
bezdroży nowa Panda
4x4 miała swą światową
premierę na Salonie Samochodowym w Paryżu. Już pierwsza
seria tego niewielkiego Fiata z lat
80. oferowana była z napędem
na cztery koła. Pozwalał on temu
niewielkiemu i wystarczająco wysoko położonemu nad ziemią
samochodowi bez przeszkód
przebrnąć przez śnieg, błoto czy
górskie ścieżki. To dlatego już
od trzydziestu lat Pandy tout terrain są doceniane przez mieszkańców terenów górskich. Zresztą wystarczy pojechać w Alpy,
by przekonać się, że można tam jeszcze natknąć się na stary
model,
ten
o kanciastych

O
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kształtach, z włączanym ręcznie
napędem tylnym. Ten mały samochód cieszył się – i cieszy się
nadal – niesamowitymi własnościami jezdnymi. W warunkach,
w których jego niewielkie wymiary i mała masa są zaletą, radzi
sobie lepiej aniżeli bardziej utytułowane terenówki.
Nowy model porzucił stary schemat uruchamianego ręcznie napędu integralnego na rzecz wygodniejszego systemu automatycznego przenoszenia momentu napędowego na koła tylne
(torque on demand). Oznacza to
większy komfort i łatwość użyt-

kowania, bez konieczności rezygnowania z zalet terenowych.
Nowa Panda 4x4 utrzymuje tę
koncepcję, ale wzbogacono ją
o silniki i rozwiązania techniczne,
które zwiększają jej wszechstronność i osiągi na nawierzchni o niskiej przyczepności kół.
Przyjrzyjmy się temu modelowi.
Teraz dostępne są dwa typy silników: dwucylindrowy, turbodoładowany, benzynowy Twinair o
mocy 85 KM i czterocylindrowy
turbodiesel Multijet generujący
moc 75 koni. Koncepcyjnie są
to więc dwie zupełnie odmienne
jednostki, ale podobne do siebie
pod względem osiągów i wysokiego mo-

mentu obrotowego. Inną istotną
nowością jest sześciobiegowa,
manualna skrzynia biegów,
w której pierwszy bieg o krótkim
przełożeniu ma dawać namiastkę reduktora, dzięki któremu samochód może pokonać w terenie przeszkody i wysokie podjazdy. Jednym z ograniczeń
w terenie poprzednich modeli
Panda 4x4 był właśnie brak biegów zredukowanych, dlatego
tak bardzo jesteśmy ciekawi, jak
poradzi sobie on w jeździe
„wspinaczkowej”. À propos tego
ultrakrótkiego pierwszego biegu
zamiast tradycyjnej przekładni
redukcyjnej: jest to mało znane
rozwiązanie, którym jednak mogą poszczycić się znakomici
przodkowie pojazdów terenowych, począwszy od modelu
M151 Mutt, lekkiego pojazdu
4x4 z lat 70., stosowanego
w wojsku amerykańskim podczas wojny w Wietnamie i jeszcze później z powodzeniem wykorzystywanego przez Marines
w ZatoceP erskiej.
Jak już wspomnieliśmy, nowa
Panda 4x4 dysponuje schematem napędu z kołami przednimi,
zawsze napędzanymi, i z automatycznym przeniesieniem momentu napędowego na koła tylne w przypadku niskiej przyczepności kół. System ten wykorzystuje dwa mechanizmy różnicowe – jeden na każdą oś
– i kontrolowane elektronicznie

NADCHODZĄ PANDY
TREKKING I NATURAL POWER
Obok modelu 4x4 zaprezentowano również wersje Trekking
i Natural Power. Ta pierwsza to coś pomiędzy zwykłą Pandą
z dwoma kołami napędowymi a tą z napędem integralnym:
ma ona napęd przedni, ale z niezwykłymi zaletami pod względem
poruszania się w każdym możliwym terenie, dzięki systemowi
kontroli trakcji Traction+. Wersja Natural Power wyposażona jest
w silnik TwinAir Turbo o podwójnym trybie zasilania (na metan
i na benzynę), który jest w stanie wygenerować 80 KM mocy.

centralne sprzęgło. Wbudowane
w ESP urządzenie ELD (Electronic Locking Differential), można włączać jednym przyciskiem.
Hamuje ono kołami, które tracą
przyczepność, i przekazuje moment napędowy na te koła, które mają większy kontakt z podłożem. W praktyce przypomina to
blokadę mechaniczną mechanizmów różnicowych.

W zawieszeniach zastosowano
wypróbowany już schemat MacPhersona z przodu, natomiast
z tyłu koła połączono wzajemnie
mostem skrętnym. Zaprojektowane specjalnie do Pandy 4x4
zawieszenia pozwalają na doskonałe osiągi w terenie, zapewniając większy komfort przy normalnej jeździe, w porównaniu
z rozwiązaniem z wahaczami
ciągnionymi. Podwozie Pandy
4x4 wyposażono w płytkę metalową zabezpieczającą elementy mechaniczne, natomiast zderzaki podkreślono
kosmetycznymi wstawkami
w kolorze aluminium. Gamę
kolorów
wzbogacono
o dwie wyjątkowe barwy: pomarańczową Sicilia (pastelową) i metaliczną zieleń Toscana.
Obręcze ze stopów
lekkich 15” nadają elegancki wygląd oponom 175/65 M+S, które zapewniają maksymalną przyczepność do
asfaltu, śniegu i błota.

Pierwsze
zdjęcia Pandy
z napędem
na cztery koła.
Powyżej:
wnętrze nowego
modelu. Wśród
nowości w nowej
niewielkiej
wersji 4x4
znalazła się
sześciobiegowa
skrzynia biegów
ze zredukowanym
pierwszym
biegiem
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PRODUKT
AUTO

Samochodowa
defilada w Paryżu

Stefania
Castano

Powyżej Abarth
500 inspirowany
Fiatem Abarth
131 Miraﬁori
„Olio Fiat”, który
ścigał się
w rajdach. Jest
to namiastka
tego, co można
zrobić dzięki
nowemu
programowi
personalizacji
„Abarth Fuori
Serie”
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Na Salonie Samochodowym w Paryżu, oprócz
Pandy w wersji 4x4, publiczność zobaczyła
modele, które marki Fiata zaprezentują w 2013r.
alon Samochodowy w Paryżu w tym roku uznano za
idealną scenę do przedstawienia publiczności międzynarodowej nowości planowanych
przez Grupę na nadchodzący
2013 rok.
Choć bohaterem paryskich pokazów była rodzina Pandy,
z najnowszymi wersjami 4x4,
Trekking i Natural Power, na stoisku Fiata nie mogło zabraknąć
także modelu 500L, pachnącego jeszcze debiutem, pragnącego zawczasu pochwalić się trze-

S

ma wyjątkowymi nowościami,
które dostępne będą na rynku
w najbliższych miesiącach: układem Hi-Fi premium opracowa-

Abarth stawia
na personalizację.
Fiat na modele
przestronne
i przyjemne
w podróżowaniu

nym we współpracy z Beats Audio, kawiarką do zaparzenia
espresso wykonaną wraz z Lavazzą i dwoma wyszukanymi typami poszycia ze skóry typu „Living”. W Paryżu można było
również obejrzeć model Freemont z nowym silnikiem benzynowym o pojemności 2,4 litra
i mocy 170 KM, występującym
w połączeniu z automatyczną,
6-biegową skrzynią biegów
i najnowszym wyposażeniem
Park Avenue – najwyższym
w całej gamie. Z okazji zapre-

Obok dwa
modele MiTo
zainspirowane
wersją
Quadrifoglio
Verde biorącą
udział – jako
Safety Car –
w wyścigach
„eni FIM SBK
Superbike World
Championship”.
Poniżej nowa
seria specjalna
Overland modelu
Jeep Compass

zentowania swych wdzięków skorzystały również 500-tki Street
i by Gucci, wiecznie młode Punto w wersji 2012 oraz Panda
Trekking wyposażona w nowy
zestaw Nitro, dostępny teraz –
oprócz Qubo – również w modelach Panda i Sedici. Alfa Romeo przywiozła do Paryża dwie
wersje MiTo inspirowane „samochodem bezpieczeństwa” występującym na Mistrzostwach
Świata Superbike’ów: MiTo SBK
Limited Edition i MiTo Superbike
Serie Speciale. Tylko dwieście
wyprodukowanych egzemplarzy
pierwszej z nich wyposażono
w imponujący pod względem
mocy (170 KM) silnik 1.4 MultiAir
turbo i układ zawieszeń aktywnych „Alfa Active Suspension”.
Drugi natomiast model dostępny jest z wszystkimi innymi silnikami gamy oprócz benzynowego 1.4 o mocy 70 KM. Nowości
nie ominęły również Giulietty
z wyrafinowanym pakietem Collezione i w wyjątkowej wersji wyposażenia„S portiva”.
Marka Jeep zaprezentowała trzy
nieznane wcześniej serie specjalne: Grand Cherokee SRT
White Edition, napędzany potężnym silnikiem Hemi o pojemności 6,4 litra i mocy 468 KM, seria Overland modelu Compass –

W przypadku
Alfa Romeo
klimat niczym
na torze
Superbike’ów
najbardziej ekskluzywny model
gamy – oraz nową wersję Wranglera o nazwie Moab. Inspiracją
dla tej ostatniej było miasto
w stanie Utah, będące królestwem outdooru.
Nie mogło również zabraknąć
Lancii, więc na pełnym uroku
i elegancji stoisku, nawiązującym do świata kina i mody,
swoje wdzięki zaprezentowały
wszystkie ambasadorki marki,

począwszy od modelu Lancia
Flavia. No i wreszcie Abarth,
który w Paryżu zaprezentował
przykład tego, co można zrobić
z najnowszym programem tuningowym „Fuori Serie”: Abartha
500 w szacie inspirowanej mitycznym Fiatem Abarth 131 Mirafiori „Olio Fiat”. Szyte na miarę
gustów klienteli ekskluzywne samochody „Fuori Serie” będą
produkowane i homologowane
w siedzibie Abarth&C oraz opatrzone specjalnym certyfikatem
autentyczności. Producent stworzył dwie specyficzne kolekcje:
Heritage, nawiązującą wyglądem do samochodów odnoszących w przeszłości sukcesy
w wyścigach, oraz New Wave,
zainspirowaną współczesnymi
supersamochodami.
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Na paryskim salonie
motoryzacyjnym pojawił
się Fiat 500 Model Year
2013. To miejskie auto
odnosi sukcesy także
w Stanach Zjednoczonych.

Fiat 500

jeszcze bardziej „cool”
Te same silniki i ta sama karoseria, a jednak Fiaty 500 i 500C
na rok 2013 zdobi całkiem nowa
szata. Zmiany dotyczą przede
wszystkim wyposażenia i kolorów, które wpływają na większą
popularność tego cieszącego
się sukcesami miejskiego samochodu. Fakt ten potwierdza ponad 800 tys. sprzedanych egzemplarzy modelu w 110 krajach świata od 2007 roku.
W przypadku tego produkowanego w tyskim zakładzie malucha kolor nie jest jedynie kwestią
estetyczną. Stanowi on integralną część filozofii produktu, na
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którą składają się: osobowość,
styl i maksimum możliwości personalizacji. Właśnie dlatego gama kolorów modelu 500 Model
Year 2013 to aż 14 różnych odcieni – jest tym samym jedną
z najobszerniejszych w segmencie. Na podkreślenie zasługują
dwa nowe kolory pastelowe,
żółty Sole i beżowy Cappuccino,
które nadają temu pojazdowi tak
modny dziś styl vintage. Poza
tym do wyboru będą cztery nowe lakiery metalizowane: niebieski „Dipinto di blu”, szary Colosseo i – dla bardziej śmiałych –
fioletowy Dolce i różowy Diva.

W cenniku nowych modeli 500
i 500C pojawią się po raz pierwszy dwie nieznane wcześniej
wersje: sportowa Street i stworzona w duchu lat 70. Color
Therapy. Ta pierwsza wyróżnia
się agresywnym wizerunkiem
oraz bogatym wyposażeniem
seryjnym, które obejmuje między innymi 16-calowe obręcze
black, spoiler, przyciemniane
szyby i wykończenia chromowosatynowe. Z kolei powstała na
bazie wersji Pop odmiana Color
Therapy to współczesne ujęcie
niektórych pastelowych barw
Fiata, które uczyniły model 500
sławnym na świecie w latach
60. i 70. Biało-chromowe obręcze 14” są wyraźnym nawiązaniem do białych kołpaków modelu „Nuova 500” z roku 1957.
Model 500 nadal cieszy się sukcesami. Również za oceanem,
gdzie marka Fiat, dzięki temu
właśnie miejskiemu samochodowi, zwiększa sprzedaż z miesiąca na miesiąc. Do Ameryki
przypłynął również supersportowy model Abarth 500, który tylko w maju sprzedał się w liczbie
przewidywanej do produkcji
na cały 2012 rok.

Kolorystyczne
nowości
widoczne są
również we
wnętrzu:
na przykład
w wersji 500
Pop połączono
czekoladowy
brąz z kością
słoniową,
natomiast
w Lounge
postawiono
na wyraﬁnowane
zestawienie
czerni
z szarością

FIRMA
IVECO

Stralis Hi-Way

nagrodzony
tuż po premierze
Zaprezentowany
niedawno Iveco
Stralis Hi-Way,
otrzymał tytuł
„Międzynarodowego
Samochodu
Ciężarowego
Roku 2013”.

Francesco
Novo

eprezentujący segment ciężki w ofercie Iveco, nowy Stralis Hi-Way został wyróżniony
nagrodą przyznawaną przez 25 czołowych
europejskich czasopism poświęconych autom
użytkowym, ponieważ zdaniem jury „w najwyższym stopniu przyczynia się do podnoszenia efektywności transportu drogowego pod takimi względami, jak: zużycie paliwa, bezpieczeństwo, właściwości jezdne, komfort i ograniczone oddziaływanie
naś rodowisko”.
Model Stralis Hi-Way zaspokaja zapotrzebowania
rynku transportu samochodowego i coraz bardziej

R

restrykcyjne wymogi prawne w kwestii emisji, nie
wspominając już o ogólnych kosztach eksploatacji mniejszych teraz o 4 %.
Wartość ta możliwa była do osiągnięcia po
uwzględnieniu oszczędności na paliwie (nawet
10 % mniej dzięki nowym technologiom), telematycznych systemów do zarządzania kursami i obniżonych kosztów utrzymania. Należy również
wspomnieć o nowych, wyposażonych w unikalną
technologię Hi-eSCR, silnikach Euro VI, całkowicie
ulepszonej pod względem ergonomii, komfortu
i stylu kabinie, najnowszej generacji systemach
bezpieczeństwa i niezwykle zaawansowanych narzędziach do zarządzania operacyjnego pojazdem.
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Dzięki tym cechom model jest wysoce konkurencyjny w klasie ciężkich samochodów użytkowych.
Ciągnik wyprodukowano w odnowionym zakładzie
Iveco w Madrycie, który zdobył ostatnio srebrny
medal z zakresu World Class Manufacturing.
Przed uruchomieniem produkcji prototypy modelu przeszły surowy sprawdzian, pokonując 6 milionów kilometrów w testach wytrzymałościowych
oraz ponad 11 milionów kilometrów podczas badańw rzeczywistych warunkach eksploatacji.

MNIEJ KOSZTÓW
ZARZĄDZANIA
W zarządzaniu pojazdem, który porusza się po
drogach międzynarodowych, największe znaczenie mają następujące elementy kosztów: wartość
inwestycji (8 procent), koszty serwisowania i naprawy pojazdu (5), zużycie paliwa (36), koszty związane z zatrudnieniem kierowcy (33), opłaty drogowe
i podatki (18). Firma Iveco postanowiła połączyć jakość produktu z szeroką gamą powiązanych z nim
usług, takich jak planowane usługi posprzedażne,
zarządzanie flotami i szkolenie kierowców w ekonomicznej jeździe – dzięki temu firma ograniczyła
całkowity koszt utrzymania Stralisa Hi-Way nawet
o cztery procent. W porównaniu z konkurencją wynik ten naprawdę może świadczyć o różnicy, bowiem to właśnie w zależności od takich wartości
menedżerowie wielkich flot dokonują wyboru
w kwestii zakupu. Rezultat ten osiągnięto również
dzięki „Driving Style Evaluation”, narzędziu umożliwiającemu kierowcy doskonalenie stylu jazdy
w czasie rzeczywistym. Aby poprawić osiągi, system przetwarza dane z silnika, pojazdu i modułu
GPS poprzez algorytm i w czasie rzeczywistym
przekazuje kierowcy wskazówki, jak jechać.
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Stralis Hi-Way
zaprojektowano
jako pojazd na
dalekie trasy.
U góry:
wentylowane
i ogrzewane
siedzenie.
Deska
rozdzielcza
w niczym nie
przypomina tej
z poprzedniego
modelu

DESIGN MADE IN ITALY
Kabina Stralisa Hi-Way, zaprojektowana tak, by
powodowała jak najmniejszy opór powietrza, jest
teraz bogatsza o oryginalne rozwiązania estetyczne. Nowy przód wyróżnia się: kratą wlotu powietrza i przeprojektowanymi owiewkami wlotu powietrza, panelem przeciwsłonecznym z wbudowanymi światłami typu LED, zoptymalizowanym
designem zderzaków, zespołami oświetlenia wyposażonymi w diodowe światła do jazdy dziennej
i reflektory ksenonowe. Jednym z czynników, które mają największy wpływ na efektywność energetyczną, jest aerodynamika: przy 85 kilometrach na
godzinę 40 procent paliwa wykorzystywane jest,
by przezwyciężyć opór powietrza. Linie nowej kabiny zaprojektowano więc tak, aby uzyskać
doskonały współczynnik oporu powietrza (Cx),
poprawiając go o 3 procent względem poprzedniego modelu.

KOMFORT JAK NA FLAGOWY
POJAZD PRZYSTAŁO
Na szczycie asortymentu kabin Stralisa znalazła
się wersja Hi-Way z wysokim dachem, dostosowana do długich tras i dysponująca w swym wnętrzu przestrzenią wielkości ponad dziesięciu metrów sześciennych. Wnętrze całkowicie odnowiono: na przykład deska rozdzielcza została
wykonana z wysokiej klasy przeciwodblaskowych
i przyjemnych w dotyku materiałów. Przyrządy są
bardziej funkcjonalne, a elementy sterowania bardziej ergonomiczne. Ponadto dla dodatkowej poprawy komfortu Stralis Hi-Way zyskał nowe siedzenie, wentylowane i ogrzewane, z regulowanym
na wysokość wbudowanym pasem bezpieczeństwa. W strefie sypialnej znalazła się nowa dolna
leżanka typu „High comfort”, szeroka na 80 cm
i długa ponad dwa metry, z drewnianym wykończeniem i bardzo wygodnym materacem oraz pochylanym oparciem, idealnym podczas krótkiego
postoju.

ZAWSZE W KONTAKCIE
W nowym Stralisie dostępny jest IVECONNECT,
system umożliwiający łatwe i zintegrowane zarządzanie systemem informacyjno-rozrywkowym, nawigacją, przyrządami wspomagającymi jazdę
i usługami związanymi z zarządzaniem flotą. Za
pośrednictwem IVECONNECT można wejść do
dwóch pakietów funkcji przeznaczonych dla kierowcy i menedżera floty: IVECONNECT Drive
i IVECONNECT Fleet. Ta pierwsza obejmuje system nawigacji, system „Driving Style Evaluation”,
który pełni rolę zawsze dostępnego instruktora jazdy oraz urządzenie bezpieczeństwa o nazwie
Driver Attention Support, chroniące kierowcę
przed brakiem koncentracji spowodowanym zmęczeniemi sennością.

DUŻO BEZPIECZEŃSTWA
Stralis hi-way to skupisko technologii w zakresie
bezpieczeństwa. Wspomnimy zaledwie o kilku
z tych pomocnych narzędzi, począwszy od EBS
(Electronic Braking System), elektronicznego systemu hamulcowego, który obejmuje również funkcje ABS (Antilock Braking System), ASR (Acceleration Slip Regulation) i EBL (Electronic Brake
Limiter). System ten łączy w sobie działanie
hamulca silnikowego z Intarderem, które
uaktywniają się automatycznie dla zwiększenia sprawności i zminimalizowania
użycia hamulców, zapewniając krótszą
drogę hamowania i jednolite zużycie
klocków hamulcowych. Do dyspozycji
jest również Electronic Stability Program (ESP), który działa w razie zba-

czania z drogi, regulując moc silnika i hamując poszczególnymi kołami z różnym stopniem intensywności, tak aby ustabilizować ustawienie pojazdu.
Advanced Emergency Braking System (AEBS)
ostrzega kierowcę o możliwości kolizji i automatycznie uruchamia układy hamulcowe, aby zatrzymać pojazd i zmniejszyć prędkość jego zderzenia.
Z kolei Lane Departure Warning System, który automatycznie emituje sygnały, gdy ciągnik przekracza linie wyznaczające pas ruchu, jest bardzo skuteczny, jeśli chodzi o prewencję przed wypadkami
spowodowanymi rozproszeniem uwagi kierowcy
lub zaśnięciem za kierownicą. Wreszcie Driver
Attention Support stale monitoruje poziom koncentracji kierowcy: kontroluje ruchy układu kierowniczego i w razie rozpoznania
stanu wskazującego na senność kierowcy ostrzega go sygnałem
dźwiękowym i świetlnym.

Stralis Hi-Way
napędzany jest
6-cylindrowymi,
rzędowymi
silnikami Cursor
zasilanymi
olejem
napędowym
lub metanem,
które
produkowane są
przez FPT
Industrial.
Zakres ich mocy
wynosi od 270
do 560 KM

SILNIKI HI-TECH
Sercem nowego Stralisa są silniki:
naszpikowane technologią opracowaną przez FPT Industrial i zaprojekto wa ne tak, by dys po no wać jak naj większymi osiągami, ale też zapewniać jak najmniejsze zużycie paliwa i emisje zanieczyszczeń.
Pojazd oferowany jest z bogatą gamą jednostek
napędowych z sześcioma cylindrami, zasilanych
olejem napędowym lub gazem naturalnym, a będących członkami rodziny Cursor. Dostępnych
jest aż 11 poziomów mocy silników: od 270 do
560 KM. Spośród nich można wybrać innowacyjne jednostki Euro VI, które – dzięki elektronicznemu wtryskowi najnowszej generacji Common Rail
i rewolucyjnemu systemowi HI-eSCR – ograniczają emisje tlenków azotu i cząstek stałych o 95
procent w porównaniu z aktualnymi silnikami. I to
bez konieczności stosowania recyrkulacji gazów
spalinowych: rozwiązanie takie wymagałoby całej
serii komponentów dodatkowych, które znacznie
odbija się na osiągach.
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PRODUKT
FIAT 500L

Stefania
Castano

Przestrzeń
wykorzystana
do maksimum

Roberto Giolito i jego team dzielą się swoimi
doświadczeniami oraz regułami, jakimi
kierowali się przy projektowaniu modelu 500L,
który międzynarodową premierę miał w lipcu.
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Roberto Giolito spotykamy
się w jego pracowni. Szef
Centrum Stylu Fiata rysuje
na papierze podświetlanym
przez wideoprojektor szkic samochodu: Fiata 600 Multipla
z 1956 r., który został zaprojektowany przez Dante Giacosa
w roku 1956. Kolejny szkic
przedstawia 500-tkę: najpierw
tę z 1957 roku, później nam
współczesną. I wreszcie na papierze powstaje nowy model
500L, który niebawem pojawi
sięn a naszychd rogach.
Szef Centrum Stylu uważa, że
istnieje pewien wspólny mianownik, który łączy ze sobą wiele modeli w historii Fiata: to według niego „umiejętność marki
do łączenia z sobą rozsądku,
czyli funkcjonalności i użyteczności, z emocjami, dzięki czemu
w trakcie minionych dekad powstały samochody, które na zawsze zostaną w świadomości
ludzi”. Giolito przekonany jest,
że wśród nich znajdzie się również 500L. „Po raz kolejny – mówi – Fiat potwierdza tym modelem swą wolę tworzenia „samochodów dla ludzi”, które pozwalają na wiele i tworzą jedność
z tymi, którzy z nich korzystają”.
Projektowanie samochodu to
bowiem skomplikowana praca,
w którą zaangażowani są specjaliści z różnych dziedzin. Jest
to swego rodzaju podróż, podczas której kreatywność mierzy
się z wykonaniem technologicznym, strategiami marki, a także
badaniami starającymi się przewidzieć, jaka będzie nasza relacja z samochodem w najbliższej
przyszłości”.
Zdefiniować cechy nowego samochodu, mówi Giolito, to znaczy cenić zdobyte doświadczenia i wspólnie określić oczekiwania jego potencjalnych użytkowników. W przypadku modelu
500L punktem wyjścia była
oczywiście 500-tka z 2007 r.
Nowy model będzie korzystał
z sukcesu tego małego „miesz-

Z

czucha”, wykorzystując jego
charakterystyczną „buźkę” i stosując identyczne zaokrąglone linie, które są wyrazem sympatii
i spokoju. „Ale żeby wyraźnie
było widać ów family feeling –
precyzuje Giolito – nie należy
obsesyjnie «trzymać się» sprawdzonego pomysłu. Każdy model
należy traktować jako projekt
autonomiczny, a nie jako odmianę znanego już tematu”. Wystarczy bowiem dobrze się
przyjrzeć, by zobaczyć, że 500L
nie jest jedynie powiększoną
wersją 500-tki, ale samochodem całkowicie nowym i bardzo
harmonijnym: każdy element
opracowano od zera, aby jak
najlepiej postarać się sprostać
wymogom bardziej zróżnicowanej i jak najszerszej klienteli.
Na zaprojektowaniu takich, a nie
innych linii nowego modelu, zaważyła potrzeba zapewnienia
maksymalnej przestrzeni i możliwości jej wykorzystania. Zaprojektowany najpierw od wewnątrz 500L ma być ikoną stylu,
a jednocześnie samochodem
niezwykle konkretnym. Ma być
tak zwanym Multi Purpose Vehicle (MPV) nie tyle z nazwy, co
z faktu. Bezpieczny i pewny jak
SUV, ale wymiarami zewnętrznymi oraz sympatycznym i przyjaznym wyglądem bardziej przypominający samochód z segmentu B.

„W modelu 500L widać,
że Fiat produkuje
wszechstronne samochody,
potrafiące nawiązać
swoistą relację z ich
użytkownikami”
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Virgilio
Fernandez

„L” JAK „LOFT”
Przestrzeń przede wszystkim.
Główną cechą modelu 500L jest
duża przestronność wnętrza,
która jest efektem nadania kompaktowego charakteru elementom mechanicznym, czym zajmowali się wspólnie designerzy
i inżynierowie. „Model 500L –
wyjaśnia Virgilio Fernandez,
Chief Interior Design – nie ma
tego długiego przodu, który styliści wykorzystują zwykle do
stwarzania wrażenia potężnych
aut. Dominuje w nim za to część
nadwozia przeznaczona dla pasażerów, która zdaje się zachodzić na część przednią. A poza tym zoptymalizowano wszy-

„Architektura modelu 500L
nawiązuje do koncepcji Le
Corbusiera, który postrzegał
przestrzeń domu jako
„maszynę do zamieszkania”

stkie parametry powodujące, że
osoby podróżujące tym samochodem będą czuły się w nim
„jak w domu”: szeroki kąt widzenia kierowcy i pasażerów,
wysoka pozycja za kierownicą,
maksymalne wartości rozstawu
osi i kół, optymalne wykorzystanie przestrzeni dostępnej w okolicy ramion i nad głowami”.
Występująca po liczbie 500 litera
„L”, wyjaśnia dalej Fernandez, nie
oznacza jedynie „Large”, ale również „Loft”: „Gdy słyszysz słowo
„loft” od razu zaczynasz wyobrażać sobie przestrzeń, wielkie
przeszklone powierzchnie. Podobnie jest wewnątrz 500L,

gdzie ma się wrażenie sporej
przestronności. Szyba przednia
wysunięta jest do przodu i niemal
pionowa, a cienkie rozdwojone
słupki zapewniają panoramiczną
widoczność. Dolna linia szyb jest
wystarczająco wysoka, by oferować pasażerom poczucie bezpieczeństwa. Siedzenia przednie
są rozmieszczone tak, aby kierowca i pasażerowie dominowali
nad otaczającą ich przestrzenią,
a jednocześnie mieli poczucie
bezpieczeństwa i kontroli nad
drogą, na co dzisiejsi kierowcy
zwracają dużą uwagę”.
Oprócz przestronności i dużej
ilości światła użytkownik ma do

TRAPEZ JAKO PUNKT WYJŚCIA
O ile „squircle” – połączenie koła i kwadratu – to element, który był inspiracją
designu nowej Pandy, w modelu 500L wszystkie detale odwołują się do trapezu
z zaokrąglonymi kątami, takiego jak w logo Fiata: od poszyć antypoślizgowych
schowka po grafikę siedzeń i dywaników
czy kształt głośników w drzwiach.
CELOWY BRAK CIĄGŁOŚCI
Szyby okalają cały samochód, dzieląc
go na połowę, a dach jakby „wisiał” nad całą strukturą. We wnętrzu podobne
wrażenie odczuwa się w przypadku siedzeń i deski rozdzielczej: zdają się być
„zawieszone”. Celem było uzyskanie jeszcze więcej dodatkowej przestrzeni.
ŁATWY ZAŁADUNEK
W modelu 500L możesz zmieścić, co tylko zapragniesz. Podłogę bagażnika
można bowiem mocować na kilku różnych poziomach, niczym w kuchennym
piekarniku: poziom dolny zapewnia maksymalną ładowność, pośredni zaś pozwala
na załadunek przedmiotów na równi z progiem, a tym samym łatwiejszy załadunek,
natomiast poziom najwyższy jest na wysokości złożonej kanapy, co umożliwia
wyeliminowanie zbędnych „schodków”.
WIDOK PANORAMICZNY
Spore powierzchnie przeszklone ułatwiają widoczność i zapewniają więcej
światła we wnętrzu. Jeśli klient dobierze do tego przeszklony dach o powierzchni
1,5 metra kwadratowego (największy w tej kategorii), to odniesie wrażenie,
jakby znajdował się w patio. Będzie miał widok w promieniu 360 stopni.
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dyspozycji wszystko, co potrzebne jest, by samochód był
wszechstronny. Kanapa tylna
jest przesuwna i ma pochylne
oparcie. Prawe siedzenie przednie można pochylić do przodu,
aby załadować dłuższy ładunek,
nawet taki, który mierzy ponad
dwa i pół metra długości. Sporo
miejsca jest w bagażniku: jego
pojemność wynosi około 400 litrów, natomiast po złożeniu
oparcia siedzenia tylnego pojemność komory ładunkowej zwiększa się do ponad 1500. A poza tym wiele przedmiotów można schować w licznych schowkach, otwartej kieszeni w desce
rozdzielczej w stylu Pandy, którą
można przekształcić w schowek
klimatyzowany: we wnętrzu jest
więc naprawdę sporo miejsca.
„Fiat 500L – podsumowuje Fernandez – to samochód, który
stawi czoła każdej sytuacji.
„Na pokładzie” tego modelu
wszystko ze sobą harmonizuje:
czy to deska rozdzielcza czy panele drzwi albo wreszcie specyficzny kształt kierownicy – nawet
najmniejsze detale świadczą o
osobowościt egos amochodu”.

WSZECHSTRONNY
I „OTWARTY”
Czy w samochodzie o długości
niewiele większej niż Punto zmieści się ośmiu designerów? Jest
to dosyć prowokacyjne pytanie,
od którego rozpoczął swoją wypowiedź Andreas Wuppinger,
Chief Designer linii nadwozia modelu 500L, pokazując dziennikarzomzd jęcies wojegoze społu.

Przestronny i dający poczucie spokoju model 500L zaprojektowano na nowej platformie
„B-Wide”, 15 mm szerszej od platformy aktualnego modelu Punto i przeznaczonej
do tworzenia modeli najbliższej generacji. Bezpieczna konstrukcja, pozbawiona z przodu
podwójnych słupków, jest zgodna z normami obowiązującymi w USA, jeśli chodzi o założenia
prób zderzeniowych i specyfikacji w zakresie wymiarów stosowanych materiałów.

„Gdy poproszono nas o zaprojektowanie nowego samochodu
– kontynuuje Wuppinger –
od razu zadaliśmy sobie pytanie
jak – mając ograniczone wymiary zewnętrzne – można by uzyskać dużą ilość przestrzeni
w środku. Postanowiliśmy, więc,
«pobawić się» trochę sylwetką
dawnego modelu 600 Multipla,
aby stworzyć samochód o wielu
różnych możliwościach użycia,
potrafiący łatwo dostosować się
do potrzeb każdego. Drugim
ważnym dla nas celem było poszukiwanie emocji: chcieliśmy,
aby nowy MPV miał silną osobowość, był inteligentny i sympatyczny zarazem. Aby odzwierciedlał takie wartości jak radość
i pozytywne podejście. Trzecią
fazą natomiast było odnalezienie
«family feeling» modelu 500”.
W rezultacie, zdaniem Wuppin-

gera, udało się stworzyć samochód wszechstronny i „otwarty”,
czyli taki, który od razu pokazuje swoje możliwości. „Poziomy
charakter linii przywołuje na myśl
dynamizm, a oprócz tego pozwala na bardziej wyrazisty dobór dwukoloru. Okalające cały
samochód przeszklenie daje poczucie ogromnej otwartości
na zewnątrz i bardzo przyjemnej
przestrzeni we wnętrzu. Wysoko
umiejscowiona dolna linia szyb,
podkreślony profil nadkola, wybrzuszone boki oraz pozbawiona ostrych krawędzi linia sprawiają wrażenie bezpieczeństwa:
„Gabaryty karoserii są niewielkie,
a dostępnej przestrzeni jest bardzo wiele”. Pokazuje to zresztą
w zabawny sposób film – ośmiu
designerów zmieściło się w modelu 500L, choć faktem jest, że
byli nieco ściśnięci.

Andreas
Wuppinger

„W nowym samochodzie
staraliśmy się przekazać
taki sam wizerunek,
jaki ma 500-tka, ale
bardziej postawiliśmy
na wszechstronność”
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Rossella
Guasco

TRZY SPOSOBY
PRZEŻYWANIA 500-TKI
Kolory i materiały do tego nowego MPV wybrała Rossella Guasco, Head of colour and material design. „Nasza praca – objaśnia – zaczyna się od analizy nie
tylko typu klientów, do których
kierowany jest ten model, co
również tendencji w sektorach
niezwiązanych ze światem motoryzacji, tj. wyposażenia wnętrz
czy mody. Pod uwagę brane są
przedmioty i styl życia, jakie
można połączyć z koncepcjami
podstawowymi nowego projektu. Dzięki komputerowi pracę
nad kolorami i materiałami zaczyna się już od pierwszych
szkiców dotyczących stylu. Nawet bowiem gąbka zastosowana w siedzeniach czy sposób
wyprofilowania mogą mieć
wpływ na design”. Taki typ pracy jest widoczny właśnie w modelu 500L, którego elementy
wyposażenia definiują trzy różne
sposoby interpretacji tego samego samochodu: Pop, Easy
i Lounge. Jednakowe kryterium
zastosowano również w kolorach karoserii, stosując klasyfikację dzielącą je na trzy katego-

„Każda powierzchnia we wnętrzu
tego samochodu ma swoją duszę.
Projektowanie modelu oznaczało
też projektowanie jego «materii»”
rie: Contemporary Colours, Sofisticated Colours, Reinvented
Vintage Colours. „Pierwsze
z nich – wyjaśnia Guasco – to
klasyczne kolory 500-tki, czyli
biały, czerwony lub szary. Te bardziej wyszukane mają metaliczny połysk, by powierzchnie wydawały się miękkie i błyszczące.
Ostatnia natomiast grupa obejmuje kilka lakierów, które stosowane były u poprzedników modelu 500L, takich jak Fiat 600
Multipla, 500 Giardiniera i 127:

mowa zwłaszcza o kolorze żółtym musztardowym, piaskowym
i zielonym oliwkowym, które nadają temu nowemu MPV specyficzny efekt vintage. Poza tym,
na nowo odkryto zastosowanie
dwukoloru, pasującego bardzo
do tego samochodu”. Poprzez
łączenie różnych opcji personalizacji koloru karoserii, dachu
i poszyć wewnętrznych uzyskano niemal 30-40 kombinacji.
W modelu 500L każdy więc
znajdzie coś dla siebie.

POP: PEŁNA ZAPAŁU I ZDECYDOWANA
Żywe i wyraziste kolory charakteryzują wersję Pop, najbardziej pokrewną
z citycar. Deska rozdzielcza to gra kontrastów – błyszczącego z matowym
– i flokowania. Na siedzeniach najbardziej rzuca się w oczy powtarzany
„w nieskończoność” napis „500L”.

EASY: MOŻNA SIĘ DZIELIĆ NIM Z RODZINĄ I PRZYJACIÓŁMI
W wersji Easy kolory są jasne, deska rozdzielcza miękka w dotyku, wnętrze
pełne światła. Tkaniny inspirowane są środowiskiem morskim i sportowym.

LOUNGE: U GRANIC LUKSUSU
Model 500L Lounge, zaprojektowany dla tych, którzy uwielbiają się
wyróżniać, jest wyszukany za sprawą skór „o marmurkowatym wyglądzie”,
ciepłych kolorów, kontrastu wśród winylowych materiałów i miękkiej
mikrofibry. Zapewnia jazdę w atmosferze iście salonowej.
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FIRMA
BADANIA

Materia, która

wychodzi w przyszłość
Tekst:
Francesco
Novo
Fot.:
Alessandro
Lercara

Poszanowanie środowiska, mniejsze zużycie
paliwa, wyższe osiągi. Oto elementy wskazujące
kierunek innowacji w motoryzacyji. Oprócz nich
prowadzone są też badania nad nowymi
produktami, które będą mogły być
ponownie wykorzystane.
Odwiedzamy
laboratoria CRF,
by zobaczyć, co
„budzi się tam
do życia”.
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tal o bardzo wysokiej wytrzymałości, kleje mocniejsze od spawów, plastiki,
które przekazują impulsy elektryczne, lakiery odporne na słońce, blacha o strukturze ziarnistej
zmieniająca kolor w zależności
od natężenia światła, materiały
termo-elektryczne przeznaczone
do generowania energii z rur wydechowych. Oprócz tych innowacji są też metale rzadkie poddawane bez końca recyklingowi,
analizy laboratoryjne oraz samochody, które w ciągu dwóch miesięcy muszą przejść cały swój
cykl życia. Laboratoria, w których opracowywane są materiały
wykorzystywane przez przemysł
samochodowy, są w ciągłym ruchu. Nigdy bowiem wcześniej
ciężar pojazdów (wraz ze wszelkimi konsekwencjami, jeśli chodzi o zużycie paliwa i emisje zanieczyszczeń środowiska), potrzeba odzyskiwania komponentów pod koniec ich cyklu życia,
ewolucja stylistyczna i rywalizacja w zakresie kosztów nie wymagały od badaczy i inżynierów
tak rewolucyjnych rozwiązań
technologicznych. Nigdy wcześniej nie mieli też tylu oryginalnych pomysłów, co obecnie.

S
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O badaniach opowiada Rosanna Serra, szef działu Materiałów
Centrum Badawczego Fiata
(Centro Ricerche Fiat). Spotykamy się z nią i z jej najbliższymi
współpracownikami w Mirafiori,
gdzie zespół pracuje obok tych,
którzy projektują i produkują
samochody. Serra kieruje działem składającym się ze 190
osób, pracujących – poza Turynem i Orbassano (siedziby CRF)
– w zakładach w Europie, Brazylii, Chinach i Indiach. „Naszą
pracę – mówi Serra – wykonujemy zarówno dla Fiata jak i dla
Fiata Industrial. Badania nad nowymi materiałami są bowiem realizowane na rzecz marek FGA,
Magneti Marelli i Teksid, a także
Iveco, CNH i FPT Industrial”.
Oprócz badań, których celem

Badania polegają
na analizowaniu
coraz bardziej
wydajnych
i innowacyjnych
stali i stopów

jest poprawa własności materiałów, dział ten zajmuje się wsparciem faz projektowania i produkcji, sprawdzając w swych laboratoriach, czy komponenty i procesy są zgodne z parametrami
produktu i czy przestrzegają
norm środowiskowych oraz
standardów bezpieczeństwa.
Aby być na bieżąco w kwestii
ostatnich odkryć naukowych,
Centrum Badawcze Fiata współpracuje z ponad 400 uniwersytetami i międzynarodowymi laboratoriami badawczymi, z którymi stale wymienia informacje
i doświadczenia. Serra dodaje:
„Nasze badania opierają się
na trzech filarach: bezpieczeństwo, środowisko i osiągi. Do
nich należy dodać jeszcze koszty. Pracujemy w ścisłej współpracy z dostawcami, aby poprawić wydajność i skuteczność
aktualnych materiałów. I to są
działania na okres średnio-krótki. Natomiast w perspektywie
długoterminowej zajmujemy się
badaniami nad nowymi materiałami lub nowymi zastosowaniami tych starych. W laboratoriach
pracujemy w zakresie faz uprzemysłowienia i produkcji, bez zatrzymywania się na procesie zło-

mowania pojazdu, nie mówiąc
już o tym, że nasze działania
skupiają się także na zapewnianiu recyrkulacji i ponownego
użycia materiałów”.

GOODBYE STAL.
ALBO NIE…
Jeszcze kilka lat temu 75% całkowitej masy samochodu stanowiły materiały metalowe.
W przyszłości liczba ta będzie
maleć, ale nic nie zastąpi stali,
ponieważ blacha nie tyle nie
zniknie, co zmieni swoje właściwości. Jej skład bowiem i tak już
uległ zmianie o 90%. Stefano
Maggi, Szef Metals&Anticorrosion i Surface Treatments wyjaśnia: „Zmalała nie tylko masa
elementów metalowych, ale
wzrosła również ich jakość. Blachy karoserii dzisiejszych samochodów są bardziej odporne
na korozję, łatwiejsze w obróbce, solidniejsze i bardziej ciągliwe. I będą takie coraz bardziej,
bowiem „zwyczajna” stal będzie
wypierana przez stal wysokowytrzymałościową lub stal o ultra
wysokiej wytrzymałości, co częściowo nastąpiło już w przypadku ostatnich modeli FGA, na
przykład Giulietty”.
Naukowcy z CRF rozwiązali pewien paradoks: ograniczenie
masy nadwozia (zmniejszając
w ten sposób zużycie paliwa
i emisję zanieczyszczeń) przy
jednoczesnym zwiększeniu jego
wytrzymałości. „Na przykład nowa Panda – objaśnia Maggi – to
pierwszy na świecie samochód,
który posiada komponent stworzony z bardzo specyficznej stali
austenitycznej, produkowanej
tylko w Korei i cechującej się
wyższą niż jakakolwiek inna stal
tłoczliwością. W ten sposób
możliwe było osiągnięcie lepszej
wydajności”.
Pod względem blach przemysł
motoryzacyjny jest bardzo wymagający: muszą one być odporne na korozję, łatwe do spawania i lakierowania nawet naj-

Obok: przyrząd
do pomiaru
wytrzymałości
tkanin wykorzystywanych
na tapicerkę
samochodową.
Powyżej:
magnetoskop,
który służy do
wyszukiwania
pęknięć
ukrytych pod
powierzchnią
materiałów.
Na stronie obok:
urządzenie
analizujące kąt
przylegania
kropli wody
do metalu.
Na stronie
poprzedniej:
tzw. „czysty
pokój”,
laboratorium
o sterylnych
warunkach,
gdzie wykonuje
się najbardziej
wyszukane
analizy
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Od góry:
laboratorium
chemiczne, test
nowych klejów
i analiza spalin
ﬁltrowanych
przez katalizatory
najnowszej
generacji

bardziej specyficznymi emaliami.
Ponadto wszystkie te cechy powinny być kompatybilne z produkcją wielkoseryjną. I wreszcie
muszą stosunkowo niewiele
kosztować. Zrozumiałe jest więc,
że opracowanie nowego typu
stali wymaga lat badań i prób.
„Dlatego też – podsumowuje
Maggi – huty stali wysyłają do
nas swych techników, ich praca
realizowana jest równolegle
w naszych i ich laboratoriach,
a próby i sukcesy są wzajemnie
dzielone. W sumie jednak ze
starej, dobrej stali nie zrezygnujemy tak szybko”. A gdyby tak
popatrzeć dalej w przyszłość?
Maggi mówi nieco ogólnikowo:
„Badamy nadwozia z aluminium
i magnezu, ale jeszcze jest zbyt
wcześnie na stosowanie ich
w produkcji seryjnej”.

KLEJ NAS OCALI
To, co nazywamy plastikiem,
a co specjaliści z CRF zwykli
zwać polimerami, dzieli się na
wiele rodzin: plastiki, elastomery
W BALOCCO

Całe życie

w dwa miesiące

Całkowita eksploatacja samochodu w ciągu dwóch
miesięcy. Zwą go For Life i jest to prawdziwy test
wytrzymałości wykonywany przez specjalistów z CRF
w Balocco (Vercelli) na nowych modelach. Celem testu
jest sprawdzenie czy blachy nadwozia i wszystkie
części metalowe są odpowiednio zabezpieczone
przed korozją. Przez dwa miesiące każdej nocy pojazd
testowany jest na mokrym i zabłoconym torze.
Następnie w ciągu dnia zamykany jest w komorze
klimatycznej. Wszystko to odbywa się w ukryciu, bo
przecież samochód ma jeszcze rangę top secret. Cel
jest taki, aby w 60 dni odtworzyć trzy do czterech lat
eksploatacji samochodu w warunkach atmosferycznych
Europy Północnej, czyli tam gdzie najwięcej zimna,
mgły i śniegu. Pod koniec prototyp przekazywany jest
do laboratorium w Mirafiori i demontowany kawałek
po kawałku. Sprawdzane są spawy, blachy poddaje się
zaś analizom w poszukiwaniu nawet najmniejszych
śladów rdzy. Jeśli egzamin zostanie zdany pomyślnie,
model taki może być produkowany.
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(gumy), kleje, uszczelniacze.
W kilogramach stanowią one
25% masy pojazdu, mimo iż ich
ciężar właściwy jest siedem razy
mniejszy od ciężaru stali. „Z polimerów – mówi Carlo Torreggiani, Szef Działu Polimerów
i Szkła, robi się wiele ważnych
elementów: zderzaki, spojlery,
zbiorniki, deski rozdzielcze, siedzenia itd. Ale istotne są również
te, których nie widać: kleje i gumy stosowane do łączenia ze
sobą różnych części i tworzenia
przewodów oraz komponentów
silnika. I to w tym zakresie oczekuje się największych nowości.
Zaczynamy bowiem stosować
w samochodach kleje o wytrzymałości przekraczającej 200 kilogramów na centymetr kwadratowy, które mogą zastąpić
spoiny. Jest to korzystne, jeśli
chodzi o łatwość obróbki, lepszy
rozdział obciążeń i w niektórych
przypadkach mniejszą masę.
Mają one jeszcze dodatkowy
plus w porównaniu ze spawaniem: możliwość łączenia komponentów z różnych materiałów:

metalu z plastikiem, metalu ze
szkłem itp.”.
Wyzwanie pod tytułem plastik-metal w przypadku komponentów samochodowych ciągle stoi
przed nami. Aby sprostać celom
związanym ze zmniejszeniem
masy, eksperci poświęcają temu
tematowi wiele czasu. Ciągle
trwają prace nad zaawansowaną stalą, kompozytami z tworzyw sztucznych i innowacyjnymi
elementami hybrydowymi wykonywanymi z zaawansowanych
żywic i włókien wziętych z aeronautyki i umiejętnie zaadoptowanych. Wszystko po to, aby
możliwe było zastosowanie ich
w przemyśle samochodowym.
Ale to nie wszystko, silniki najnowszej generacji osiągają temperatury przekraczające tysiąc

Badacze pracują
nad trzema celami:
bezpieczeństwo,
środowisko i osiągi

stopni. Napięcie, jakiemu poddawane są komponenty niemetalowe, wymaga zastosowania
coraz bardziej wyszukanych polimerów do wykonywania przewodów przenoszących płyny.
Torreggiani wyjaśnia: „W tulei
złożonej z trzech warstw różnych elastomerów jest więcej
technologii niż w wielu innych
częściach. Badania są bardzo
intensywne: mimo iż klient często nie zdaje sobie sprawy, że
od ich jakości zależy dobre działanie i bezpieczeństwo pojazdu”.
Badania przeprowadzane są
również w zakresie detali bardziej widocznych, takich jak szyby. Wkrótce swój debiut będzie
miał pierwszy model FGA z kilkoma szybami z plastiku: niemal
identyczne jak te tradycyjne, nowe „nieszklane szyby” ważą
o połowę mniej i mogą być wytwarzane z nich nawet bardzo
skomplikowane formy. Ponadto
dzięki doświadczeniom, jakie
przeprowadza CRF, będą one
wkrótce miały taką twardość jak
zwykłe szyby.

Za pomocą
efektu „plazmy
optycznej”
wykonuje się
analizę składu
chemicznego
metali
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Członkowie
zespołu
zajmującego się
materiałami
w CRF.
Od lewej:
Vito Lambertini,
Carlo Torreggiani,
Claudia Berruti,
Rosanna Serra,
Riccardo Boggio
i Stefano Maggi.
Na następnej
stronie:
dzielone pręty
Hopkinsona do
kontrolowania
charakterystyki
metali

TYSIĄC ISTNIEŃ
SAMOCHODU
Życie danego pojazdu zaczyna się od jego końca, twierdzi
Claudia Berruti, szef działu Środowisko i chemia, która wyjaśnia swoją myśl powołując się
na kwestie prawne. „W Europie
– mówi – począwszy od 2015
roku, 95% części składowych
samochodu będzie musiało
podlegać późniejszemu odzyskowi, a 85% recyklingowi. Aby
było to możliwe, musimy mieć
na uwadze ów cel już od fazy

Nanotechnologie
dają materiałom
nowe właściwości
projektowania, dobierając odpowiednie materiały. Przykładowo
zmniejszenie ilości metali w samochodach wymaga znalezienia sposobu na recykling komponentów wykonanych z innych
materiałów. Jednak wzrost
kosztów (plus 300-400% w ciągu roku) metali rzadkich, takich

jak dysproz i neodym, które są
niezbędne w komponentach
elektronicznych, zmusza nas
do odzyskiwania ich pod koniec
cyklu życia pojazdu i ponownego ich użycia praktycznie bez
końca”. Berruti i jej zespół korzystają od niedawna ze wsparcia
systemu informatycznego, który
dysponuje szczegółową mapą
składników znajdujących się
w każdym modelu, dzięki czemu można kontrolować ich
zgodność z przepisami środowiskowymi na całym świecie.
W OBRONIE JAKOŚCI

„Wydział Śledczy” z Mirafiori
Laboratoria mikroskopii, radiologii, fonometrii i koloru, kontrole z użyciem płynów penetrujących i ultradźwięków. Analiza nanocząsteczek,
charakterystyka własności rozpraszających powierzchni i badanie refleksów świetlnych na desce rozdzielczej. Narzędzia, jakie stosuje
w swojej pracy Riccardo Boggio, szef działu Analiz Fizycznych, i jego współpracownicy, są niczym te stosowane w policyjnym wydziale
śledczym. Mówi: „Metody, jakie stosujemy czasami przypominają te z C.S.I. Nasze laboratoria pracują w ścisłej współpracy z innymi
działami nad przenikaniem materii, odkrywaniem jej sekretów, oceną estetyki z analizą kolorów i połysku, odkrywaniem anomalii
i zatwierdzania lub nie proponowanych rozwiązań. Aby było to możliwe, stosujemy zaawansowane urządzenia: od elektronicznych
mikroskopów skanujących, które „widzą” nanocząsteczki, po spektofotometry będące w stanie ocenić kolory powierzchni, lampy
rentgenowskie pokazujące niedoskonałości w wyrobach ręcznych i skomplikowane analizy umożliwiające określenie składu chemicznego
nieskończenie małych porcji materii”. Jeśli jest w niej jakiś „robak”, nie ma szans, by umknął uwadze pracowników laboratorium.
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Na skrzydłach

motyla

W CRF bada się skrzydła motyli
i oczy ćmy. Ale spokojnie, w laboratorium w Orbassano nie ma
owadów, choć dzięki nim rozpoczęto ciekawe badania. Piękne
kolory, charakterystyczne dla
skrzydeł motyli, to w rzeczywistości nie tylko pigmenty, ale mikroskopijne fałdki tkanki, które –
poprzez odbijanie światła na
różne sposoby – tworzą właśnie
ów, dobrze wszystkim znany,
zapierający dech w piersiach
efekt. „Zadaliśmy sobie pytanie
– wyjaśnia Vito Lambertini, Szef
Działu Nowych Materiałów –
dlaczego nie wykorzystać tego
efektu w materiałach znajdujących się wewnątrz samochodów. Chcieliśmy uzyskać w różnych miejscach plastik o różnym
kolorze, ale idealnie ze sobą
harmonizujący. Badania te prowadzimy wspólnie z firmą Lego,
ponieważ jej przedstawiciele, ze
względów środowiskowych, są
szczególnie zainteresowani zaprzestaniem lakierowania produkowanych przez nich słynnych
klocków. Ale to zaledwie jedno
z zastosowań nanotechnologii,
obszaru, w którym od lat jesteśmy zaangażowani i który stanowi jedno z największych okien
z widokiemn a przyszłość”.
Badaczem z CRF, patrzącym
najdalej w przyszłość, jest Vito
Lambertini. Jego badania bowiem mają horyzont czasowy,
który sięga najbliższych 3, a nawet 10 lat. W odróżnieniu od kolegów Lambertini nie pracuje nad
najnowszą generacją pojazdów,
ale nad tą kolejną i tą jeszcze
późniejszą. Jedna z kwestii, od
której wiele oczekuje się w przyszłości, ma konkretną nazwę:
nanotechnologia. „Materiały na
poziomie nanoskopowym – ob-

jaśnia – mogą zmienić nasze życie i poprawić jakość obiektów,
które nas otaczają. Dzięki nanotechnologiom jesteśmy w stanie
uzyskać z tych samych materiałów odmienne rezultaty. Na przykład, poprzez wprowadzenie
do tworzywa polimerowego niezwykle małych włókien węgla
tworzywo to będzie powodować
impulsy elektryczne, które będą
mogły być łatwo generowane
po prostym naciśnięciu przycisku znajdującego się na jego powierzchni”. Wyeliminuje się w ten
sposób kilometry przewodów
i kabli (w każdym samochodzie
jest ich obecnie ok. 15-20 kg).
Lambertini kontynuuje: „Dach
pojazdów będzie mógł być pokryty warstwą ogniw fotowoltaicznych, które będą wyłapywać
energię, aby odzyskiwać ją, gdy
będzie potrzebna. Obliczyliśmy,
że w Turynie każdy metr kwadratowy innowacyjnych ogniw
słonecznych będzie mógł produkować pół kilowatogodziny
dziennie. Co więcej: poprzez
umieszczenie materiałów termoelektrycznych w rurach wydechowych będziemy mogli generować całe setki Wattów, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2
i zużycia paliwa”.

Dzięki nanotechnologiom powstaną również lakiery, w cząstkach których znajdą się krople
emalii: w razie powstania rysy
będą one pękać i powodować
przywrócenie warstwy lakieru,
bez konieczności składania wizyty lakiernikowi. To taki sam
proces jak ten, gdy skóra zamyka powstałe na niej rany. „Prawdziwe wyzwanie – podsumowuje Lambertini – jest jednak inne:
uprzemysławianie innowacji bez
konieczności odtwarzania w całości procesów produkcji. Jednym słowem, trzeba zrobić to po
zrównoważonych kosztach”.

MATERIAŁY JUTRA
Stale o wysokiej i ultra wysokiej wytrzymałości
Magnez i aluminium
Lakiery zapobiegające przed zarysowaniami, które się same naprawiają
Plastik, który przekazuje impulsy elektryczne
Komponenty termoelektryczne, które odzyskują energię elektryczną z rur wydechowych
Powierzchnie z ogniwami fotowoltaicznymi do generowania energii
Szyby z plastiku
Elementy kompozytowe (z włóknami węglowymi i szklanymi)
Polimery, które przybierają różne kolory w zależności od światła
Lakiery identyczne jak chrom
Kleje o większej wytrzymałości niż spoiny
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FIRMA
EKOLOGIA

Czyste
Filippo
Gallino

i korzystne

Przy ciągle rosnących cenach benzyny coraz więcej
klientów optuje za samochodami o zasilaniu
alternatywnym. W produkcji samochodów typu bi-fuel
(LPG/benzyna lub benzyna/metan) Fiat Group
Automobiles jest bez wątpienia
jednym z liderów w Europie.

eśli chodzi o liczbę
samochodów zasilanych LPG Polska zajmuje obecnie drugie miejsce na świecie (za Turcją)
i wyprzedziła dotychczasowych potentatów: Włochy
i Koreę Południową. Niemal 15% wszystkich zarejestrowanych w Polsce samochodów, poza benzyną zasilanych jest gazem LPG (ponad 2,6
mln pojazdów). Marginalna jest
natomiast liczba samochodów
z zasilaniem podwójnym typu
benzyna/metan. Wpływa na to
z pewnością między innymi znikoma liczba przystosowanych
do takiego tankowania stacji
paliwowych (w sumie jest ich
w naszym kraju mniej niż 50).
Gdy ceny benzyny i oleju napę-

J
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dowego zbliżają się do kolejnej
psychologicznej bariery wynoszącej obecnie 6 złotych za litr,
rozwiązanie typu bi-fuel wydaje
się coraz bardziej atrakcyjne dla
klienta. Tym bardziej że samochód na gaz, poza oszczędnościami w wydatkach ponoszonych na paliwo, oznacza również mniejsze zanieczyszczenie
środowiska. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Fiat
Auto Poland stopniowo wprowadza ofertę modeli dwupaliwowych marek Fiat, Alfa Romeo,
Lancia i Fiat Professional.
Ile tak naprawdę można jednak
zaoszczędzić? I czy „jazda na
gazie” to rozwiązanie dla każdego? Poniżej postaramy się
udzielić odpowiedzi na te i inne
pytania w tej kwestii.

Gorzów Wielkopolski

53

1k

m

300 km

Legnica

Bielsko-Biała
Zatankowanie benzyny za 100 złotych pozwoli
na dojechanie Fiatem Punto Evo LPG 1.2, 69 KM
z Bielska-Białej do Legnicy (300 km).
Za taką samą kwotę tym autem zasilanym gazem
LPG można będzie pojechać z Bielska-Białej do
Gorzowa Wielkopolskiego (ok. 531 km)

150 złotych

Hel

Dysponując kwotą 150 zł i benzynową Alfą Giuliettą
1.4 TB 120 KM można dojechać z Bielska-Białej do
Ciechocinka (401 km).
Na LPG z Bielska-Białej dojedzie się na Hel (667) km

Ciechocinek

401 km

Czy zanieczyszczenie jest
mniejsze niż w przypadku
benzyny i oleju
napędowego?
LPG i metan emitują również
dwutlenek węgla (CO2) i substancje zanieczyszczające, ale
w mniejszej ilości niż olej napędowy i benzyna. Ponadto nie
generują pozostałości ani ołowiu, ani benzenu, ani siarki –
elementów, których w ogóle
w ich składzie nie ma. Co więcej, metan może być stosowany
od razu w takim stanie, w jakim
go wydobyto, a to oznacza że

100 złotych

m
667 k

Jakaje str óżnicam iędzy
LPGi metanem?
LPG to roztwór węglowodorowy
składający się głównie z mieszaniny propanu i butanu, uzyskiwany zwykle w procesie rafinacji
ropy naftowej. Jest cięższy od
powietrza i przechodzi w stan
ciekły pod względnie niskim ciśnieniem. Zwykle magazynowany jest pod ciśnieniem od 5 do
10 barów w zbiorniku o toroidalnym kształcie (przypominającym
smakowitą oponkę) o pojemności 45-50 litrów, umieszczanym
w samochodzie w miejscu koła
zapasowego.
Metan natomiast jest prostszym
węglowodorem
nasyconym,
bezbarwnym, bezwonnym, nietoksycznym, który znajduje się
w wielu gazach naturalnych.
Właściwie jest to bardzo lekki
gaz naturalny (lżejszy od powietrza), magazynowany w butlach
o bardzo dużej wytrzymałości,
które wytrzymują 200 barów ciśnienia wewnętrznego i mieszczą w sobie od 15 do 25 kg gazu. Z uwagi na rozmiary zbiornika metan może być instalowany
w komorze bagażnika (co niestety odbywa się kosztem nawet 50 % miejsca). Gdy instalacja gazowa montowana jest seryjnie, zbiornik umieszczany jest
zwykle pod podłogą samochodu, dzięki czemu nie powoduje
utratyp rzestrzeniła dunkowej.

Bielsko-Biała
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AUTORYZOWANA INSTALACJA PO ZAKUPIE SAMOCHODU

Fiat jest najbardziej
ekologiczną marką
w Europie
nie wymaga przetwarzania
w zakładach rafinacji. Transport
odbywa się poprzez sieć metanociągów, gaz ten jest zatem
dostępny bez konieczności gromadzenia go w depozytach czy
blokowaniar uchun ad rodze.
Czyin stalacjeL PG i metanu
sąbe zpieczne?
Nowoczesne instalacje na gaz
są bardzo bezpieczne i zgodne
z europejskimi normami, które
zapewniają wysokie standardy
bezpieczeństwa, określane na
podstawie specyfikacji międzynarodowych i niezwykle surowych testów (testów zderzeniowych, testów z zakresu pożaru
pojazdów itp.). Bezpieczeństwo
zapewnione jest dzięki odpowiedniemu
zwymiarowaniu
komponentów i montażowi specjalnych zaworów bezpieczeństwa, których zadaniem jest
uniemożliwianie przypadkowego
ulatniania się gazu. Butle zapro-
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Samochód na
gaz, poza
oszczędnościami
w wydatkach
ponoszonych na
paliwo, oznacza
również mniejsze
zanieczyszczenie

Auto Gaz Śląsk w Katowicach od 18 lat zajmuje się projektowaniem,
wytwarzaniem i wdrażaniem systemów zasilania paliwami
gazowymi. Firma współpracuje bezpośrednio z siecią dealerską
Fiata Auto Poland, sprzedając miesięcznie około 100 instalacji
gazowych, głównie do samochodów Punto i Panda. Taki wynik
wskazuje na tendencję wzrostową współpracy.
Instalacje gazowe, które montowane są w autoryzowanych
serwisach FAP posiadających homologację firmy na montaż,
różnią się konfiguracjami dla poszczególnych samochodów.
Na polskim rynku Auto Gaz Śląsk reprezentuje firmę Tartarini
Auto SpA, która jest jednym z najlepszych w Europie producentów
tego typu instalacji.

jektowano tak, aby wytrzymały
wysokie ciśnienie i temperatury,
a w razie wypadku stanowią
one element, który dodatkowo
wzmacnia nadwozie pojazdu.
Ile tak naprawdę można
zaoszczędzić?
Przy cenie benzyny przekraczającej 5,83 zł za litr i ropy naftowej na poziomie 5,74 zł (dane
z końca sierpnia 2012 r.),
oszczędność na stacji
paliw widać gołym
okiem: LPG kosztuje
około 2,69 zł za litr,
a metan około 3 zł za
m³ (LPG kupuje się
w Polsce w litrach,
metan zaś w m³).

Ale uwaga: w przypadku jazdy
z udziałem LPG zużywa się
około 20-25% więcej paliwa niż
w przypadku benzyny, natomiast metr sześcienny metanu
to mniej więcej tyle co 1,15 litra
benzyny. W rachunku opłacalności należy również uwzględnić
koszt instalacji urządzeń i koszt
ich eksploatacji. Na przykład,
przy niewielkich przebiegach
rocznych (do 10.000 km) potrzeba będzie więcej czasu na zwrot początkowej
inwestycji.
W związku z tym im
więcej przejechanych kilometrów,
tym szybciej zaczyna się rzeczywiście

oszczędzać. W pewnych jednak
przypadkach można zaoszczędzić już od pierwszego kilometra! W ramach kilku kampanii
promocyjnych zarówno Fiat jak
i Alfa Romeo oferowały bowiem
gratis instalację LPG. Tak było
na przykład na przełomie sierpnia i września w przypadku
zakupu modelu Alfa Romeo
Giulietta.

Nie jest prawdą,
że silniki zasilane
paliwami
alternatywnymi
mają
mniejszą moc

Czy w instalacjach na gaz
wymagana jest dodatkowa
obsługa?
Metan i LPG mają mniejszą
smarowność niż benzyna. Z tego względu samochody produkowane na gaz przez producentów mają zwykle wzmocnione
zawory i ich gniazda. Zastosowanie w nich specjalnych materiałów w silnikach bez popychaczy hydraulicznych lub z odzyskiem automatycznym pozwala
na uniknięcie dodatkowych operacji obsługowych związanych
z regulacją luzu. Zbiorniki LPG
należy wymieniać co 10 lat, butle z metanem wymontowuje się
i sprawdza co cztery lata. W zależności od przebiegu kilometrów należy także okresowo wymieniaćf iltry.

To powszechna opinia ludzi.
Tymczasem utrata mocy dostrzegalna jest tylko w przypadku zasilania metanem (szacuje
się, że jest to spadek na poziomie 10-12%). W przypadku
LPG utrata mocy jest nieznaczna (1-2%). Jako przykład weźmy
model Alfa Romeo Giulietta lub
Mito. W obu tych samochodach
montowany jest silnik 1.4 Turbo
120 KM z podwójnym zasilaniem LPG i benzynowym: parametry momentu, mocy oraz niezawodność są tutaj identyczne
jak w przypadku jednostek wyłącznie benzynowych. Mówiąc
ściślej, dzięki mocy maksymalnej na poziomie 120 KM (88 kW)
przy 5000 obrotów na minutę
i momencie maksymalnym wynoszącym 206 Nm przy 1750
obrotów, Giulietta LPG jest
w stanie pędzić z prędkością
195 km/h, a od 0 do 100 przyspiesza w 10,3 sekund. O doskonałych osiągach można również powiedzieć w przypadku
modelu MiTo, który w „trybie”
LPG zapewnia prędkość maksymalną 198 km/h i przyspieszenie „do setki” w 8,8 sekundy.

Ile w Polsce jest stacji paliw
na gaz?
W naszym kraju jest około
5.700 stacji paliw LPG i tylko 50
punktów tankowania metanu
(niestety, ich część otwarta jest
tylko w ograniczonych godzinach). W Europie jest to odpowiednio 36.000 i 4.000. Ich rozmieszczenie nie jest jednak jednolite, zwłaszcza w przypadku
metanu. Na północy i w centrum kraju stacje, na których
można zatankować metan, są
wręcz trudne do odnalezienia.
Lepsza jest natomiast sytuacja
na południu Polski, zwłaszcza
na Śląsku.
Czy silniki zasilane paliwami
alternatywnymi mają
mniejszą moc?

PALIWA ALTERNATYWNE

Fiat Group
Automobiles

liderem w segmencie
Fiat Group Automobiles jest jedynym producentem
europejskim, który oferuje tak szeroką gamę
samochodów i pojazdów użytkowych z podwójnym
zasilaniem: LPG/benzyna oraz metan/benzyna –
zaprojektowanych, wyprodukowanych, z gwarancją
i oficjalnie sprzedawanych przez sieć sprzedaży.
W ostatnich pięciu latach alternatywne typy zasilania
samochodów stosowane przez FGA okazały się
najbardziej ekologiczne wśród europejskich marek
motoryzacyjnych, o poziomie emisji CO2
w wysokości 123,3 g/km, podczas gdy średnia na
rynku wynosi 140,9 g/km. Ostatni silnik Fiata,
dostosowany do zasilania metanem lub LPG,
to 1.4 M-Jet 16v 120 KM, dostępny w modelach
Alfa Romeo Giulietta i MiTo (LPG) oraz Fiat Doblò
(metan). W Polsce Fiat Auto Poland oferuje również
inne modele z fabryczną instalacją typu bi-fuel: na
przykład Punto 2012 wyposażone w silnik 1.4 8v
Fire o mocy 77 KM (metan lub LPG). W zależności od
wzrostu tego segmentu w najbliższych miesiącach
można spodziewać się także i innych modeli z takim
zasilaniem. Dla klientów, którzy zdecydują się na
instalację LPG dopiero po zakupieniu samochodu,
Fiat Auto Poland oferuje również taką możliwość:
instalacja montowana jest w autoryzowanych
warsztatach i udzielana jest na nią gwarancja
producenta, z pewnymi ograniczeniami względem
instalacji fabrycznej. Oprócz wspominanych
wcześniej silników, instalacja LPG możliwa jest
również w silniku 1.2 Fire o mocy 69 KM,
w który wyposażone są modele z segmentu A i B,
takie jak na przykład Fiat 500, Lancia Ypsilon,
Panda, Punto i Qubo.
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FIRMA
CNH

Niezawodne
i szybkie
Tekst i fot.
CNH Polska

Powyżej:
50 ciągników
CASE IH
ustanawia
nowy światowy
Rekord
Guinnessa
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Pięćdziesiąt ciągników Case IH Quadtrac
ustanowiło nowy rekord świata w orce na czas.
Imprezę połączono ze zbiórką pieniędzy na
rzecz badań nad chorobami nowotworowymi.
łaściciele ciągników Case IH Quadtrac z całej Wielkiej Brytanii poświęcili jeden z najlepszych dni
podczas tegorocznych żniw, aby
spotkać się 28 lipca na wyznaczonym polu w hrabstwie Lincolnshire we wschodniej Anglii i pomóc w zebraniu funduszu dla organizacji Cancer Research UK. Zbiórce pieniędzy towarzyszyło ustanowienie nowego światowego Rekordu Guinnessa w równoczesnej pracy największej liczby ciągników Case IH Quadtrac.
Impreza to realizacja pomysłu Neila Maddisona i Helen Rainthorpe. Neil to doświadczony operator ciągników Case IH Quadtrac pracujący
od wielu lat dla gospodarstwa rolnego JJR Farms
w Welton Cliff, niedaleko Lincoln. Helen natomiast
zrezygnowała z realizowania swojej kariery zawodowej w szkolnictwie, aby przed dwoma laty,
po przedwczesnej, będącej wynikiem choroby no-

W

wotworowej, śmierci swojego ojca Johna, objąć
pieczę nad rodzinnym przedsiębiorstwem JJR
Farms. Neil Maddison i Helen Rainthrope wspólnie
postanowili w ten nietypowy sposób uczcić pamięć zmarłego Johna Rainthorpe i pozyskać fundusze na badania nad chorobami nowotworowymi.
John Rainthorpe słynął z przyszłościowego myślenia w zakresie wykorzystywania najnowszej technologii w opłacalnej i przyjaznej dla środowiska
uprawie roślin. Od lat współpracował z marką Case IH, ponieważ był ogromnym zwolennikiem ciągników Quadtrac słynących z wysokiej mocy, gąsienicowego systemu trakcyjnego chroniącego
strukturę gleby oraz z niskiego zużycia paliwa.
Dlatego właśnie jego córka Helen Rainthorpe postanowiła zorganizować pokazy pracy ciągników
Case IH Quadtrac, a tym samym pozyskać fundusze dla organizacji Cancer Research UK. Organizacja programu, reklama i charytatywna zbiórka

funduszy zapoczątkowały proces, który podczas
pokazu uwieńczony został ustanowieniem światowego rekordu.
Pięćdziesiąt ciągników Case IH Quadtrac zostało
przetransportowanych na pole w pobliżu gospodarstwa w Welton Cliff z tak odległych miejsc jak
Wiltshire (południowa Anglia) i Aberdeenshire
(Szkocja). Ciągniki stanęły przed tłumem ponad 3.000 gości. Dokładnie o godzinie 13:30
pięćdziesięciu operatorów uruchomiło swoje maszyny i ruszyło na przeciwległy koniec pola. Tam
nastąpiło zawrócenie ciągników, obniżenie kultywatorów i powrót w kierunku zgromadzonej publiczności w czasie zaledwie 7 minut i 47 sekund.
Orce towarzyszył ryk silników, dźwięk klaksonów
i błysk fleszy.
Czas przejazdu w 7 minut i 47 sekund zapewnił organizatorom wpis do Księgi Rekordów Guinnessa,
co poświadczył przedstawiciel wydawcy. Certyfikat
potwierdzający ustanowienie nowego światowego
rekordu otrzymała Helen Rainthorpe, a każdy
uczestnik pokazu jego kopię. Operatorom najstarszych, najdłużej pracujących i najdalej przetransportowanych maszyn Case IH Quadtrac wręczono
modele ciągników Case IH Quadtrac w skali 1/32.
Warto nadmienić, że w grupie 50 ciągników pracujących na polu znalazły się prawie wszystkie
warianty maszyny Case IH
Quadtrac, obejmujące 16letnią historię produktu –
począwszy od najstarszych modeli z połowy lat
90., aż po najnowszy model Case IH Quadtrac
600, czyli najmocniejszy
obecnie ciągnik na rynku.
„Z przyjemnością pomogliśmy Helen Rainthorpe
w realizacji jej pomysłu i zrobiliśmy wszystko, co
mogliśmy, aby wesprzeć zebranie funduszy na tak
szczytny cel,” mówi Charles Blessley, Case IH
Marketing Manager. „To był fantastyczny dzień
i dlatego należą się jej słowa uznania za ciężką
pracę, jaką włożyła w realizację pomysłu. Zachęcenie właścicieli ciągników Case IH Quadtrac
do przyjazdu z tak odległych stron i zgromadzenie
tak wielkiej floty maszyn podczas pełni żniw jest
wspaniałym świadectwem szczodrości i wielkości
ducha osób zaangażowanych w pracę w rolnictwiew Wielkiej Brytanii”.
Darowizny od uczestników pokazu oraz osób
przybyłych w celu obejrzenia stanowienia rekordu
opiewają na kwotę ponad 20.000£ i przeznaczonezo stałyd laor ganizacji Cancer Research UK.
Więcej informacji na temat rekordu Quadtrac i funduszy dla organizacji Cancer Research UK uzyskać
można na stronie www.quadtracrecord.co.uk.

Helen
Rainthorpe
i Charles
Blessley, Case
IH Marketing
Manager wraz
z certyﬁkatem
potwierdzającym
ustanowienie
nowego
światowego
Rekordu
Guinnessa

Bicie rekordu przez
ciągniki Case IH
połączono z akcją
charytatywną

WARTO WIEDZIEĆ

Marka globalnych

usług dla rolnictwa

Case IH, jeden z największych producentów
maszyn rolniczych na świecie, należy
do spółki CNH Global, będącej w większości
własnością grupy Fiat Industrial S.p.A. Marka
bazuje na ponad 160 latach dziedzictwa
i doświadczenia w branży rolniczej. Case IH
oferuje duży wybór ciągników, kombajnów
i pras obsługiwanych przez globalną sieć
wysocewyspecjalizowanych dealerów, którzy
zapewniają klientom także najlepsze
wsparcie i rozwiązania niezbędne
do uzyskania wydajności w XXI wieku.

29

FIRMA
FPT

Przebudowa końcowego,
20-metrowego fragmentu linii
silnika dieslowskiego w bielskim FPT, to przebój
na skalę całego Fiat Powertrain Technologies.

Przebojowe

20 metrów na SDE

Krzysztof
Bielski,
fot. Satiz
Poland
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laczego to powód do takiej dumy? Odpowiedzi
jest wiele. Dzięki temu
produktywność wzrosła o 49,5
proc., a ilość pracy bez wartości
dodanej zmalała o 63,4 proc.
Z 12 pracowników na zmianę
pozostało maksymalnie ośmiu,
dzięki czemu co najmniej czterech mogło dołączyć do montażu silników benzynowych. Poprawiła się wygoda pracy; powstały stanowiska „golden
zone”. Przygotowany został
wreszcie odcinek linii, gdzie
w nieodległej przyszłości produkowane będą silniki spełniające
normę Euro 6.

D

WCM U PODSTAW
Rozwój systemu World Class
Manufacturing
w
fabryce,
a zwłaszcza osiągnięcie złotego
poziomu jako pierwszy zakład
w całym koncernie, pozwolił inżynierom z bielskiej FPT na rozwinięcie skrzydeł. Doskonale to widać na linii silników TwinAir, gdzie
mogli zastosować przy projektowaniu, a później
uruchomieniu, rozwiązania zgodne
z metodą WCM.
Dzięki temu praca
jest tam bardziej
rytmiczna, mniej
męcząca i efektyw-

niejsza. „To linia typu otwartego;
pracownik znajduje się w środku,
a detal otrzymuje „pod rękę”. Nie
musi się schylać, nie wykonuje
niepotrzebnych ruchów do kolejnych czynności montażowych.
Oznacza to że pracuje w strefie
„golden zone” – mówi kierownik
obszaru montażu SDE Ireneusz
Habdas (na zdjęciu).
Do świad cze nie,
które zebrali inżynierowie z Bielska-Białej przy tworzeniu linii TwinAir,
pozwoliło na modernizację istniejącej już wiele lat linii

SDE w taki sposób, aby i tu praca stała się mniej męcząca i bardziej efektywna. Oczywiście nie
można było przerobić całej linii,
bo to wymagałoby zmian w logistyce, znacznych kosztów i długotrwałego zatrzymania produk-

cji. Usprawnienia zastosowano
w miejscu, gdzie praca była
szczególnie skomplikowana i nie
zawsze rytmiczna: na montażu
wiązek. To newralgiczny, 20-metrowy, końcowy fragment linii
LBL2, która łącznie mierzy 200
metrów (cały montaż ma 1100).
Przed modyfikacją silniki „wyjeżdżały” niejako z linii na specjalne stanowisko, na którym pracownik montował wiązki. Zdaniem kierownika montażu linii
long-block 2 Krzysztofa Nolki
pracownik wykonywał tam wiele dodatkowych manewrów,
które nie miały bezpośredniego
związku z produkcją. „Operacja
podpięcia wiązki z czterech
stron wymagała czasami nawet
siedmiu, ośmiu zbędnych ruchów. Powodowało to większe
zmęczenie. Zdarzało się też, że
pracownik bezczynnie oczekiwał na silnik, nawet do trzech
minut” – wyjaśnia Nolka. Jerzy
Ciurla, odpowiedzialny za utrzymanie ruchu, dodaje, że silniki
podawane były na stanowisko
monterskie za pośrednictwem
lawety, która często się psuła.
„Laweta ciągnęła za sobą kable,
które się zawijały. Każde z tych
stanowisk miało drzwi, automatycznie otwierane i zamykane,
które się zacinały. Często mu-

sieliśmy interweniować, co zaburzało rytmiczność. Teraz nie
ma problemu” – mówi.

PROSTA LINIA,
PROSTSZA PRACA

Od lewej:
Zdzisław Kocaj
i Krzysztof
Skowron.
Poniżej:
Jerzy Ciurla
i Krzysztof Nolka.
Na stronie obok:
nowy
zmodernizowany
fragment linii

Po przebudowie montaż wiązek
odbywa się w głównym ciągu linii. Dotychczasowe stanowiska,
umiejscowione obok niej, zostały zdemontowane, dzięki czemu
w hali zwolniło się 150 m2 powierzchni. Będzie ona wykorzystana przy nowych projektach.
Przed modernizacją każdy z 12
pracowników zajmował się 12
silnikami na godzinę wykonując
kilkuminutową operację, która
wymagała wielu czynności bez
wartości dodanej. Musiał przykładowo obracać silnik, aby
podpiąć wiązki. Teraz w tym rejonie pracuje na zmianie od 6
do 8 osób. Wykonywana czynność zajmuje każdemu 24 sekundy; jest znacznie prostsza.
Kolejne stanowiska są tak ustawione, że pracownik nie musi
już choćby obracać silnikiem.
W ciągu godziny przez linię
przechodzą 144 silniki.

Technik linii LBL 2 Zdzisław Kocaj podkreślił, że po przebudowie poprawił się dostęp do detali, które pracownicy montują.
„Wcześniej w tym miejscu stały
regały z detalami pobieranymi
przez pracowników. Teraz już nie
muszą się obracać, by je pobrać, bo mają je pod ręką. W ten
sposób także redukujemy straty
pracy bez wartości dodanej” –

wyjaśnia. Krzysztof Nolka dodaje zarazem, że choć pracownik
musi przemieścić się za przesuwającym się silnikiem o parę kroków, to jego praca jest o wiele
łatwiejsza i mniej uciążliwa niż
przed modernizacją.
Z kolei lider zespołu na odcinku
3 Krzysztof Skowron zwraca
uwagę jeszcze na jeden korzystny element: ułatwione zostało zarządzanie produkcją.
„Jesteśmy teraz bardziej elastyczni, jeśli chodzi o wykonanie
planu” – mówi.

ZESPÓŁ I DZIEŁO
Projekt przebudowy przygotował zespół złożony z 10 osób.
Przewodniczył mu Ireneusz
Habdas. W składzie znaleźli się
też Arkadiusz Kendra, Marco
Randone,
Stanisław
Wilk,
Krzysztof Nolka, Zdzisław Kocaj,
Jacek Zwięczak, Jarosław Ryszka, Jan Siemienik i Krzysztof
Chmielniak oraz specjaliści
z firm Siecab i Aiut.
„Pomysł istniał od kilku lat, ale
od momentu stworzenia projektu technicznego do realizacji minęły praktycznie dwa miesiące.
To absolutny rekord świata. Fazę projektową musieliśmy ukończyć we wrześniu ubiegłego
roku, aby mieć czas na zamówienie odpowiednich części koniecznych do przebudowy. Następnie przeszkoliliśmy pracowników z linii SDE na TwinAir, aby
poznali jak pracuje się w ruchu
ciągłym. Przebudowę wykonaliśmy podczas zimowej przerwy
remontowej, która trwała 10 dni.
Na zdemontowanie starej i ustawienie nowej wystarczyło tylko
30 godzin. To kolejny rekord
świata” – mówi Habdas.

NA PRZYSZŁOŚĆ
Sukces projektu przebudowy
20-metrowego fragmentu linii
SDE sprawił, że wkrótce w podobny sposób zmodernizowane
zostaną następne w kolejności
stanowiska.
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FIRMA
FAP

Energetyka
znormalizowana
Anna
Szafrańska
fot. Ireneusz
Kaźmierczak

Tadeusz
Przybylski:
„Certyﬁkat został
wystawiony
do 2015 roku.
Każdego roku
będziemy
kontrolowani,
czy postępujemy
zgodnie z normą.
Za trzy lata
przejdziemy
kolejny audyt
certyﬁkujący”
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Fiat Auto Poland jest pierwszą polską firmą
w Grupie Fiat, która wdrożyła system
zarządzania energią zgodny z normą
ISO 50001. I stało się to na pół roku
przed wyznaczonym terminem.
udyt certyfikujący, który przeprowadził TÜV
Nord, odbył się między 26 i 28 czerwca.
Wieńczył on ponadroczne
prace przygotowawcze.

A

ENERGIA
PRIORYTETEM
Zdaniem kierownika Sekretariatu Technicznego w Fiat Auto Poland Tadeusza Przybylskiego zarządzanie energią zawsze było
w zakładzie sprawą priorytetową. „Kładziemy bardzo duży nacisk na poprawę efektywności

energetycznej oraz redukcję strat energii, występujących w obszarach produkcyjnych” – mówi.
Fiat Auto Poland posiada Zintegrowany System Zarządzania,
który dotychczas obejmował
systemy: zarządzania jakością
zgodny z normą ISO 9001, środowiskiem – ISO 14001, a także
bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001. Od 2006 roku
w firmie wdrażany jest World
Class Manufacturing (jednym
z 10 filarów technicznych WCM
jest filar środowisko, który obej-

muje zarządzanie środowiskiem i energią).
„W 2011 roku dyrekcja zakładu zadecydowała, że
wdrożony zostanie jeszcze jeden system: zarządzania energią według normy ISO 50001. Celem
było połączenie wszystkich elementów dotyczących energii, obecnych w dotychczas działających
systemach,w jednąca łość” – dodaje Przybylski.

W DRODZE
DO ENERGETYCZNEGO ISO
Gdy zapadła decyzja o wprowadzeniu normy
50001, w tyskim zakładzie powstała 17-osobowa
grupa robocza. Na czele stanął Tadeusz Przybylski. już w zakładzie i przystąpić do certyfikacji. To dlaW jej składzie zaleźli się specjaliści z Sekretariatu tego byliśmy gotowi do tego procesu pół roku
Technicznego odpowiedzialni za Energię i Ekologię wcześniej” – wyjaśnia Przybylski.
– Irena Lewandowska, Krystyna Godziek i Łukasz
Drob, Powiązań Technologicznych – Marcin Roz- KROK PO KROKU
wadowski, Radosław Grudnik, Dawid Tyc, Krzysz- Przygotowując się do wprowadzenia normy
tof Banaś, Michał Garus oraz Witold Wierzba, 50001 zespół przeanalizował procesy produkcyja także przedstawiciele wydziałów produkcyjnych ne pod kątem zużycia energii i zdefiniował straty
– kierownicy utrzymania ruchu i osoby z inżynierii: energii według standardów WCM z podziałem
Mariusz Fender i Wojciech Gwóźdź ze Spawalni, na typy i obszary występowania ich w procesach.
Tomasz Bogacz i Bartłomiej Bortel z Montażu oraz „Określiliśmy obszary znaczącego zużycia energii.
Poddaliśmy analizie procesy w Lakierni, Montażu
Cyprian Gronkiewicz i Marek Góral z lakierni.
„Grupa FGA życzyła sobie, aby zakłady uzyskały i Spawalni. Bazowaliśmy na analizie zużyć w lacertyfikat do 2013 r. Przygotowaliśmy zatem har- tach 2008-2012. Okazało się, że w tyskim zakłamonogram przedsięwzięć do końca 2012, a na- dzie obszarem największego zużycia energii są lastępnie przeanalizowaliśmy istniejącą dokumenta- kiernia A i B” – wyjaśnia Tadeusz Przybylski.
cję funkcjonujących systemów pod kątem dosto- Kolejną czynnością było skodyfikowanie wektorów
sowania istniejących procedur i instrukcji do wdra- energii, aby ułatwić komunikację. Przykładowo,
gdy pojawia się oznaczenie
żanego zarządzania energią. (...)
vh019, to wiadomo, że chodzi
Okazało się, że Zakład w dużym
o energię elektryczną. Dzięki tezakresie spełnia już wymagania
mu komunikacja jest później
normy ISO 50001. Wystarczyło
ISO 50001 to norma, która
znacznie łatwiejsza; wszyscy
tylko dopracować dokumentadotyczy redukcji kosztów,
posługują się tymi samymi pojęcję, poprawić niektóre procezmniejszenia emisji gazów
ciami. Grupa odpowiedzialna za
dury, pospinać dokumentację
cieplarnianych oraz poprawy
wdrożenie ISO 50001 zebrała
w całość, ująć tak, by nowy sysefektywności energetycznej
też podstawowe informacje
tem uwzględniał wszystkie koprzedsiębiorstwa.
na temat tej normy.
rzystne elementy, które istniały

Wyżej z lewej:
Łukasz Drob.
Od góry:
Tadeusz
Przybylski
i Irena
Lewandowska
oraz Bartłomiej
Bortel, Marek
Bania i Tomasz
Bogacz

ISO 50001
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Wyżej: Bartłomiej
Bortel – pomiar
szczelności
instalacji
ze sprężonym
powietrzem
przy użyciu
detektora
ultradźwiękowego.
Obok: Krzysztof
Banaś – instalacja
odzysku ciepła
z suszarki
po podkładzie

Ustalono wreszcie mierzalne cele i zadania, jakie
powinny zostać osiągnięte. Zespół opracował plan,
zakres i częstotliwość monitorowania zużycia czynników energetycznych. Pomocne w tym są dwa
istniejące w zakładzie systemy: Sydel, który umożliwia śledzenie zużycia energii elektrycznej, gazu
i sprężonego powietrza oraz temperatur w halach
i na zewnątrz on-line na wydziałach produkcyjnych,
a także EMT (Energy Monitoring & Targeting), który w oparciu o stany liczników i parametry istotne
do monitorowania zużyć, jak wielkość produkcji,
dni pracy, dni ogrzewania, pozwala określić, czy
zużycie czynników energetycznych będzie większe, czy mniejsze. Jeśli EMT wykaże odchylenie
od normy, wówczas w oparciu o odpowiednie procedury reagują specjalnie przeszkolone służby.
„Wyznaczony na wstępie zakres prac został wykonany szybciej niż planowaliśmy na wstępie. Już
w czerwcu 2012 byliśmy gotowi do wykonania pierwszej fazy audytu” – podkreśla Tadeusz Przybylski.

WYMIERNE EFEKTY
Wszystkie zabiegi, które w ostatnich latach realizuje tyski zakład, w tym wprowadzenie systemu
zgodnego z normą ISO
50001, mają na celu sprawniejsze zarządzanie niezwykle kosztowną współcześnie
energią. „W okresie od 2002
do 2011 roku zredukowaliśmy zużycie energii z poziomu 4,649 GJ w przeliczeniu na 1 samochód do
poziomu 2,798 GJ/samochód, czyli o 39,8%.
Emisja CO2 do atmosfery zmalała w ostatnich pięciu latach z 496 kg w przeliczeniu na 1 samochód
do 396 kg w ubiegłym roku” – mówi Przybylski.
Wdrażane projekty poprawy w różnych obszarach
również przynoszą wymierne efekty. Dzięki odzyskowi ciepła z kominów w Lakierni, gdzie temperatura sięga nawet 360ºC, zaoszczędzono około
120 tys. euro rocznie. Zrealizowany projekt
oszczędnościowy zakładał, że ciepło z suszarki li-

nii kataforezy poprzez wymiennik ciepła zostało
wykorzystane do podgrzewania wanny odtłuszczania w procesie fosforowania. Temperatura gazów wylotowych została obniżona do 110ºC.
Interesujący projekt redukcji zużycia sprężonego
powietrza został zastosowany na Montażu. Zdaniem eksperta do spraw analiz technicznych
z Energii/Ekologii Łukasza Droba analiza jego zużycia dowiodła, że straty – zwłaszcza w dniach nieprodukcyjnych – są znaczące. „Przekazaliśmy informację do służb utrzymania ruchu na Montażu,
które sprawdziły wszystkie instalacje ze sprężonym powietrzem pod kątem nieszczelności. Powstała swoista mapa wycieków. Następnie wszystko uszczelniono. Przeanalizowany został też
i zracjonalizowany przebieg rurociągów. To wszystko przyniosło efekt: średnie
zużycie w dniu roboczym
spadło z 49 tys. m3 w 2010
roku do 23 tys. m3. Realna oszczędność w skali roku
to 72 tys. euro. W dniach
nieprodukcyjnych zużycia
spadło o 80%, z 15 tys. na 2 tys. m3” – mówi Drob.
W tyskim zakładzie na wydziale Montażu zastosowany został zegar astronomiczny do sterowania
oświetleniem, a w halach i na terenach zewnętrznych instalujemy energooszczędne lampy LED.
Ocieplono też dachy, a okna wymieniono na nowe
o mniejszym współczynniku przenikania ciepła.
„Dzięki prowadzonemu od lat programowi redukcji zużycia czynników energetycznych Fiat Auto
Poland jest liderem w obszarze energii wśród zakładów FGA” – podkreśla Tadeusz Przybylski.

W ciągu 10 lat
zredukowano o 39,8%
zużycie energii
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FIRMA
COMAU I FPT

Złota
współpraca
Krzysztof
Bielski,
fot: Satiz
Poland

Kilka miesięcy temu Fiat Powertrain
Technologies Poland zdobył poziom
WCM GOLD. W osiągnięciu tego celu swój
udział miał eComau, który współpracował
z inżynierami z FPT Poland.

spólna praca inżynierów z obu firm zaowocowała rozwiązaniami, które sprawiły, że nowoczesne linie stają się także
bardziej oszczędne pod względem zużycia choćby energii. Zdaniem szefa zespołu uruchomieniowego w eComau Pawła Ziobry w Fiat Powertrain
Technologies (FPT) na przestrzeni lat całkowicie
zmieniło się podejście do maszyn. Początkowo zasadnicze znaczenie miała ich wydajność. Kilka lat
temu zaczęto jednak szukać oszczędności. Przeprowadzono bardzo
dokładne pomiary zużycia chłodziwa,
sprężonego powietrza i energii elektrycznej poszczególnych maszyn
w różnych fazach cyklu produkcyjnego. Efekt tej operacji był taki, że dostrzeżono straty, które można było co

W

najmniej ograniczyć. „Zewidencjonowaliśmy je
i przygotowaliśmy założenia projektowe, które szły
w kierunku ich wyeliminowania, a eComau to
wszystko rozwinął, zaprojektował i zrealizował” –
mówi menedżer energii w FPT Kazimierz Konieczny (na zdjęciu poniżej).
Przy wszystkich proponowanych zmianach wspólnie pracowali inżynierowie z eComau i FPT.
„Wszystkie dotychczasowe działania były przeprowadzone na maszynach Comau. Jako ich użytkownicy doskonale rozumiemy się z ich producentem. Znamy
je i dlatego wraz z eComau opracowaliśmy strategię, jak dochodzić do
wyznaczonych celów i oszczędności”
– wyjaśnia szef inżynierii utrzymania
ruchu w FPT Kazimierz Witek.

Powyżej,
od lewej:
L. Massone,
profesor
H. Yamashina,
E. Lorenzin,
E. Szypuła
i K. Konieczny
podczas
prezentacji
rozwiązań
eComau
w trakcie
Audytu WCM
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CHŁODZIWO NA SREBRO
Dwa lata temu, gdy spółka sięgała po srebrny poziom WCM, na linii obróbki głowicy cylindrów silnika diesla 1.3 MultiJet zastosowane zostało rozwiązanie, które znacząco ograniczyło użycie chłodziwa. „Dotychczas pompy podawały chłodziwo
stale. Teraz podawane jest jedynie, gdy zachodzi
taka potrzeba: do spłukiwania, smarowania i chłodzenia narzędzi. Zaczyna płynąć przykładowo
w momencie ich zetknięcia z detalem. Po wywierceniu otworu, gdy narzędzie opuści detal, chłodziwo zostaje natychmiast odcięte; innymi słowy stosowane jest tylko wtedy, gdy tworzona jest wartość dodana” – wyjaśnia Eugeniusz Szypuła, który
w FPT jest odpowiedzialny za filar WCM energia
i środowisko.

W KIERUNKU ZŁOTA
„Idziemy w kierunku ciągłej poprawy” – podkreśla
Paweł Ziobro. Tą poprawą, oprócz redukcji zużycia chłodziwa, jest także zmniejszenie ilości pobieranej energii oraz zużycia sprężonego powietrza.
„Celem, jaki przed osiągnięciem złotego poziomu
WCM wyznaczyli przed sobą inżynierowie z FPT
i eComau, było – jak mówi Kazimierz Konieczny
– 14 procentowe zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej. Aby to osiągnąć, eComau zaproponował rozwiązania, które – wraz z systemem redukującym zużycie chłodziwa – zostały zastosowane
w dwóch maszynach na linii korpusu silnika diesla”. „Wybraliśmy celowo takie maszyny, które mają wysokie zużycie energii, straty chłodziwa, a także sprężonego powietrza, ale przy tym umożliwiają zastosowanie modyfikacji na wielu kolejnych
maszynach”–d odaje Ziobro.
Pierwsze z zastosowanych rozwiązań, które prowadzą do oszczędności energii, to tak zwane
intelligence stand-by. W momentach, gdy maszyna oczekuje na dostarczenie detalu, który obrabiany jest w tym czasie w innym miejscu, wyłączają
się wszelkie napędy; przechodzi w stan uśpienia.
Aktywacja następuje wraz z dostarczeniem elementu do obróbki. Drugie to tak zwane intelligence sleeping. „Jest to związane z wymianą narządzi, co zajmuje około 30 minut podczas każdej
zmiany. Jeśli pracownik wymienia narzędzie, to
wszystkie napędy automatycznie wyłączająs ię” – mówiE ugeniusz Szypuła.
W tych dwóch maszynach inżynierowie
zastosowali także inteligentny sposób
zarządzania sprężonym powietrzem
przy kontroli obecności detalu i jego
poprawnego ustawienia. „Sprzężone
powietrze nie jest już tam podawane
stale, lecz tylko w momencie kontroli.
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Energy Team FPT
i eComau po
zdobyciu WCM
GOLD.
Od lewej:
Michele Di Bacco,
Gianmarco
Brunetta,
Magdalena
Gołuch, Paweł
Ziobro
i Eugeniusz
Szypuła

Kazimierz Witek
w trakcie
prezentacji

Zaraz potem zasilanie jest odcinane” – dodaje Paweł Ziobro z eComau.
Rozwiązania zastosowane na obu maszynach zostały zaprezentowane podczas audytu WCM
i przyczyniły się m. in. do tego, że Fiat Powertrain
– jako pierwsza firma w Grupie Fiat – osiągnęła
w bieżącym roku złoty poziom systemu World
Class Manufacturing.

EFEKTY
Praca inżynierów przynosi konkretne efekty. Ilość
zużywanej energii elektrycznej przez dwie prototypowe maszyny na linii obróbki korpusu diesla,
w których zastosowane zostały systemy stand-by
i uśpienia, zmalała o 14 proc. Zdaniem szefa inżynierii utrzymania ruchu FPT Kazimierza Witka ich
wykorzystanie ma z całą pewnością także duży
wpływ na wydłużenie sprawności komponentów,
przede wszystkim pomp i silników. „Naszym celem były oszczędności energii elektrycznej, ale
przy okazji wydłużyliśmy również życie komponentów” – wyjaśnia.

NAPRZÓD
Inżynierowie już zastanawiają się nad kolejnymi
rozwiązaniami, które przyczynią się do dalszego
rozwoju bielskiego Fiat Powertrain. Paweł Ziobro
dodaje, iż do końca roku na wszystkich maszynach linii obróbki korpusu silnika 1.3 MultiJet

W SKRÓCIE

Dostawca

ekologicznych rozwiązań
Comau od 40 lat działa w sektorze
zaawansowanych systemów produkcji.
Firma jest światowym liderem w zakresie
zrównoważonej automatyzacji.
Oferuje także przyszłościowe i stałe rozwiązania
serwisowe. eComau koncentruje działalność
na dostarczaniu przyjaznych dla środowiska
rozwiązań produkcyjnych, które obniżają zużycie
energii. Dzięki nim zużycie zostaje zmniejszone
od 20 do 30 proc. „Projektujemy, wykonujemy,
sprawdzamy jak działa i optymalizujemy proces
produkcyjny” – mówi szef zespołu
uruchomieniowego eComau Paweł Ziobro.
będzie zaadaptowane rozwiązanie zmniejszające
ilość używanego chłodziwa. Bardzo duży udział
w tworzeniu Lay-outu zużycia czynników
energetycznych miała kadra operatorów
linii obróbki korpusu silnika 1.3 MultiJet,
podkreśla Paweł Ziobro. Kolejny etap
to zastosowanie na całej linii rozwiązań
z dwóch prototypowych maszyn. Chodzi o to, aby doprowadzić do pełnej
optymalizacji pracy linii w zależności
od zapotrzebowania na czynniki energetyczne. „Stanie się to, co teraz zrobiliśmy w odniesieniu do chłodziwa na linii
głowicy silnika dieslowskiego” – wyjaśnia
PawełZ iobro.
Eugeniusz Szypuła dodaje: „Ciągle działamy. Technologia nie stoi w miejscu.
Choćby w przypadku układów sterujących serwomotorami, których jest bardzo
wiele na linii automatycznej”. „Pojawiły się
już nowe rozwiązania, znacznie bardziej
oszczędne niż dotychczas używane,
które chcemy zastosować wspólnie
z eCOMAU. Już teraz komponenty, którym kończy się okres żywotności zastępowane są ich nowymi generacjami o większym zaawansowaniu technologicznym
i zużywające mniej energii elektrycznej”
–u zupełniaKa zimierzW itek.
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AKTUALNOŚCI
FIAT ADVENTURE TEAM

Dwa Fiaty Freemont przebyły 16.000 km
trasę, przewożąc ekipę Marcina Gienieczko
do źródeł Leny. Podróżnik rozpoczął tam
spływ rzeką ku Oceanowi Arktycznemu.

Fiaty Freemont
na Syberii
Tekst i zdjęcia:
Biuro Prasowe FAP

Fiaty Freemont,
mimo że nie
posiadały
dodatkowego
wyposażenia
terenowego,
bez przeszkód
pokonały tysiące
kilometrów
i ekstremalne
warunki na
Syberii

eryjne Fiaty Freemont spisały się na medal podczas Fiat Adventure Team
Syberia 2012. Pokonując 8,5 tysiąca kilometrów, dotarły na Syberię zgodnie z ustalonym przez
Marcina Gienieczko harmonogramem zaledwie w 11 dni. Obładowane samochody, głównie
żywnością i ekwipunkiem podróżników, miały przed sobą
trudne zadanie. Mimo że nie posiadały dodatkowego wyposażenia terenowego, musiały pokonać niejednokrotnie ekstremalne warunki: błotniste i tylko
w części utwardzone drogi zare-

S

zerwowane dla prawdziwych terenówek. W planach wyprawy
jednak przewidywano, by Fiaty
Freemont dotarły jak najbliżej
punktu startu, w przeciwnym razie globtroterzy zmuszeni byliby
do transportu wielokilogramowego sprzętu, w tym canoe, na
własnychp lecach.
Po przybyciu na miejsce Marcin
Gienieczko podkreślał zalety Fiatów Freemont. Zwrócił uwagę
zwłaszcza na ich ładowność,
wygodę i oszczędność. Stwierdził, że modele sprawdziły się na
Syberii. Samochody, chcąc jak
gdyby sprostać opiniom po-

dróżnika, potwierdziły swą niezawodność w drodze powrotnej
do Polski, pokonując bez przeszkód i awarii ten długi i ekstremalny dystans.
Podróżnik Marcin Gienieczko,
wspierany przez Fiata, także
wrócił już z wyprawy na Syberię.
Po przebyciu trudnych progów
wodnych w górnym biegu rzeki
Lena, zgodnie z planem zakończył swój spływ w porcie Tiksi
nad Morzem Łaptiewów (część
Oceanu Arktycznego). Do Polski
powrócił na początku września,
po 63 dniach i pokonaniu rzeką
4328 kilometrów.
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AKTUALNOŚCI
KONKURS

Konkurs

dwadzieścia lat z Fiatem
the winner is...

Nie był to
łatwy konkurs.
Wymagał
wysiłku,
dobrej pamięci
i inwencji
twórczej...
Dzisiaj takich
konkursów
już prawie nikt
nie organizuje.
Ale chcieliśmy
nadać mu
znaczenia, bo
nasza historia
i historia Fiata
w Polsce więcej
znaczy, aniżeli
jakieś hasło
wysłane SMSem.
40

zytelnicy, mimo utrudnień, podążyli wybranym
przez nas kierunkiem.
Otrzymaliśmy pełne pasji listy ze
wspomnieniami, fotografie obejmujące ten okres, a nawet pomysłową i wymagającą dużego
wysiłku pracę graficzną. Konkurs
był otwarty dla wszystkich spółek z Grupy Fiat i Fiat Industrial
w Polsce. Ale najwięcej odpowiedzi nadesłali pracownicy Fiat

C

Auto Poland i Fiat Powertrain
Technologies Poland. Za ciekawe listy dziękujemy również
emerytom Fiata Auto Poland,
którzy nadal otrzymują czasopismo, i którzy mogli wziąć udział
w naszej inicjatywie.
Ale przejdźmy do tego, co było
w konkursie najważniejsze. Nagrody. Jury, składające się wyłącznie z zespołu redakcyjnego
Fiata Wokół Nas, postanowiło
nagrodzić następujące prace.

DRUGIE MIEJSCE

PIERWSZE MIEJSCE
Benedykt Stypka (pracownik
FAP – Zakład Tychy)
Wygrywa laptopa o wartości do
2 tysięcy złotych. Jego praca
była zdecydowanie najlepsza.
Pan Benedykt opisał o 36 latach
swojej „podróży” z Fiatem, tytułując ją „Jak Fiat został sprawcą
mojej rodziny”. Swoje wspomnienia przedstawił w zabawnej
i przyjemnej formie graficznej,
opatrzonej zdjęciami, rysunkami,
grafikami i krótkimi tekstami.
Doskonała praca, która w pełni
oddała ducha konkursu. Brawo
Panie Benedykcie i gratulacje
również dla córki za pomoc
w realizacji projektu. W sposób
szczególny urzekła nas „Historia
otwartych drzwi!”, anegdota
„Oda do Miłości” (obie prezentujemy powyżej) i finałowy „nie Koniec”, w którym Pan Benedykt
napisał: „Były chwile radości
i chwile smutku, ale miło było
wybrać się w sentymentalną podróż „wokół Fiata” i powspominać, a teraz czas ruszyć do
przodu i zawołać „Hej Przygodo”, bo to jeszcze nie koniec
naszejws pólnejwę drówki”.

Przedstawiona
w formie
graﬁcznej praca
Benedykta
Stypki zyskała
największe
uznanie jury
konkursu

Antoni Hendzel (pracownik
FPT Poland)
Wygrywa aparat fotograficzny
o wartości do 750 złotych za
wspomnienia
zatytułowane
„Dzieci kwiaty”, w których Antoni Hendzel opisuje jak powierzenie mu nowych obowiązków
wpłynęło na zmianę jego życia
i podejścia do pracy. Jak dorastał wraz z firmą, by z młodego
człowieka o włosach sięgających
do ramion i spodniach dzwonach, stać się odpowiedzialnym
szefem dzięki otrzymanej od
swojego kierownika szansie.

TRZECIE MIEJSCE
Bogusław Całuś
został
wyróżniony
za zdjęcie za
kierownicą
Fiata 126p
w wieku 2 lat

Andrzej Szczotka (pracownik
FPT Poland)
Wygrywa talon na paliwo o wartości 250 złotych za „Cud Pracy”, który opisuje zmianę swojego podejścia do pracy po przebytej długotrwałej chorobie
i niepewności, co do możliwości
powrotu do firmy. Pan Andrzej

pisze: „Jaka to była radość zobaczyć znowu uśmiechnięte
twarze kolegów, uścisnąć im
dłonie, niczym 20 lat temu, kiedy zaczynałem tu pracę”.

WYRÓŻNIENIA
Jury zdecydowało o przyznaniu
również wyróżnień trzem pracom, które do ostatniego tchu
walczyły o miejsce na podium:
Ryszard Penkala, emerytowany pracownik FAP, który
opisuje historię pierwszych dziesięciu lat w Fiat Auto Poland,
przypominając wiele zdarzeń
i ważnych dla historii firmy ludzi
z tamtych lat;
Bogusław Całuś, pracownik
FPT Poland, za sympatyczne
zdjęcie, na którym w wieku zaledwie 2 lat siedzi w Fiacie 126p,
i które opatrzył komentarzem:
„Pamiętam
niewiele
poza
ogromną kierownicą”;
Roman Raczyński, pracownik FPT Poland, za tekst „Karny Magazyn”, opisujący o zmianach, jakie na przestrzeni lat zaszły w magazynie chemicznym,
który z miejsca będącego rodzajem kary, przesiąkniętego zapachem olejów i smarów, stał
się przykładem wzorca.
Wyróżnieni otrzymają od redakcji nagrodę pocieszenia w postaci książki lub płyty.
Dziękujemy za nadesłanie nam
swoich prac i podzielenie się
z nami tą sentymentalną podróżą
„wokół Fiata”...
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NEWSY

ZMIANA NA STANOWISKU

DYREKTORA ZAKŁADU TYCHY FAP
Z dniem 21 września Zdzisław Arlet, dyrektor Zakładu w Tychach,
skończył pracę w Fiat Auto Poland i przeszedł na emeryturę.
Stanowisko to objął Antoni Greń.
Antoni Greń, który w poprzednim wydaniu gazety gościł
na naszych łamach jako odpowiedzialny za filar jakości w ramach
WCM, ukończył studia wyższe na Politechnice Łódzkiej, filia
w Bielsku-Białej, na wydziale mechanicznym, specjalność
samochody i ciągniki. W 1974 r. rozpoczął pracę w Fabryce
Samochodów Małolitrażowych w Zakładzie Mechaniki, obejmując
stopniowo stanowiska kierownicze, najpierw na wydziale obróbki
kół zębatych i montażu, a następnie w służbie jakości, gdzie
koordynował obszar jakości w siedmiu zakładach produkcyjnych
Fiat Auto Poland (Bielsko-Biała, Częstochowa, Twardogóra,
Czechowice-Dziedzice, Wapienica, Ustroń, Skoczów). Dwukrotnie
wyjeżdżał do Włoch - w 1997 r. do Zakładu Mirafiori Fiata Auto,
gdzie zarządzał koordynacją prac w Służbie Jakości, i w 2004 r.
do centralnej służby jakości w obszarze Manufacturing Fiata Auto
w Turynie, a następnie do zakładu w Melfi. Od 2007 r. kierował
obszarem jakości w Zakładzie Tychy, a od 2012 r. jest kierownikiem
produkcji i logistyki. Antoni Greń jest żonaty i ma dwóch synów.
Zdzisław Arlet rozpoczął pracę w 1972 r. w FSM w Bielsku-Białej,
a od 1992 roku w Fiat Auto Poland. W ciągu minionych 40 lat
zajmował kierownicze stanowiska na różnych wydziałach
produkcyjnych w bielskiej i tyskiej fabryce Fiata. W 1994 r. został
dyrektorem Zakładu Karoserii Fiat Auto Poland w Bielsku-Białej,
a od 1999 r. dyrektorem Zakładu w Tychach.

W 2002 r. otrzymał nominację na członka zarządu Fiat Auto Poland.
Dyrektor Arlet, mimo ogromu obowiązków związanych
z zarządzaniem firmy, dla Fiata Wokół Nas zawsze znalazł czas.
Doceniał rolę tego typu komunikacji. Dziękujemy i życzymy, by
na emeryturze mógł realizować wszystkie te pasje i zamierzenia,
które ze względu na dotychczasowe obowiązki, pozostawały
jedynie w sferze marzeń.

GRAN CABRIO
OD TERAZ

Z „PRZYDOMKIEM” MC
Gama kabrioletów spod znaku Trójzębu poszerzyła
się o Maserati GranCabrio MC, model łączący
w sobie osiągi i cechy sportowe – wywodzące się
z doświadczeń w zawodach – ze stylem
i przyjemnością z jazdy czteromiejscowym cabrio.
Bezpośrednią inspiracją dla tego, dłuższego o 48
milimetrów od Gran Cabrio i Gran Cabrio Sport,
samochodu było oczywiście Maserati Corse Stradale.
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10-MILIONOWY SAMOCHÓD

Z DAWNEJ FSM I FIAT AUTO POLAND
11 października z linii montażowych
tyskiego zakładu Fiat Auto Poland zjechał
jubileuszowy 10-milionowy samochód.
Tyle aut wyprodukowały w ciągu swojej
41-letniej historii zakłady w Bielsku-Białej
i w Tychach.
Dynamiczny rozwój dawnej Fabryki
Samochodów Małolitrażowych, gdzie
produkowana była Syrena, nastąpił
od 1973 roku po rozpoczęciu w BielskuBiałej montażu Fiata 126 na licencji
zakupionej przez polski rząd. Tymczasem
w Tychach zaczęto budowę nowego
zakładu, który rozpoczął produkcję Fiatów
126p jesienią 1975 roku.
W ciągu tych minionych lat bielski zakład
od końca 1971 roku do września 2000
roku, tj. przeniesienia produkcji do Tych,
wyprodukował 1 722 596 samochodów
(modele: 126, 127, Uno, Siena, Palio
Weekend). Zakład w Tychach, który
do maja 1992 roku był częścią dawnej
FSM, a obecnie jest jednym z zakładów

Fiata, wyprodukował w swojej 37-letniej
działalności 8 277 404 samochodów
(modele: 126, Uno/Innocenti, Siena, Palio
Weekend, Cinquecento, Seicento, Panda
Classic, 500/500C/Abarth 500, Lancia
Ypsilon, Ford KA, a także w systemie SKD
– Ducato, Punto, Bravo/Brava, Marea).
Od tego czasu wiele się zmieniło w tyskim
zakładzie. Inwestycje związane
z uruchomieniem produkcji kolejnych,
nowych modeli, uczyniły tyską fabrykę
Fiata jedną z najnowocześniejszych
w światowym przemyśle motoryzacyjnym,
którego organizacja produkcji spełnia
międzynarodowe standardy WCM (Word
Class Manufacturing), a produkowane
w niej samochody plasują się w czołówce
rankingów niezawodności. Dwa
produkowane samochody: Fiat Panda
i Fiat 500 zdobyły tytuły Car of The Year.
Łącznie produkcja bielskiego i tyskiego
zakładu wynosi 10 mln egzemplarzy,
a na wielkość tę składają się:

Fiat 126 – 3 318 674 szt., Panda –
2 154 854, Seicento/600 – 1 328 973,
Cinquecento – 1 164 525, Fiat 500/Abarth
500 – 914 006, Syrena – 344 099,
Ka – 337 904, Uno – 188 190, Ypsilon –
78 377, Punto – 57 026, Siena – 50 151,
Palio Weekend – 34 138, Bravo/Brava –
22 964, Ducato – 2 893, Marea – 2 846
i Fiat 127 – 380 szt.
W zakładach dawnej FSM wyprodukowano
3 349 487 samochodów, a w Fiat Auto
Poland 6 650 513. Z liczby 10 000 000
samochodów 6 205 813 trafiło
do klientów zagranicznych.
Jubileuszowym samochodem okazał się
Fiat 500C 1.2 w kolorze czerwonym
„rosso corsa” (wersja Lounge),
przeznaczony dla klienta w Niemczech.
Lancia Ypsilon 1.3 MultiJet w kolorze
szarym „grigio sfrenato” (wersja Platino)
trafi na rynek włoski, a Panda Classic
1.2 w kolorze żółtym „giallo ottimista”
(wersja Dynamic) na polski.

NAJLEPSZY SILNIK NA ŚWIECIE
Już drugi rok z rzędu 8-cylindrowa V-ka napędzająca modele Ferrari 458
Italia i Spider zdobyła pierwszą nagrodę pod względem silników o wysokich
osiągach, zasługując tym samym na miano „Best Performance Engine”,
które przydziela jury nagrody International Engine of The Year Awards.
Głosy jury składającego się z dziennikarzy pochodzących z 35 krajów
uwzględniły zarówno aspekty techniczne, jak i wrażenia z jazdy
samochodem z tą jednostką, podkreślając zwłaszcza osiągi, sprawność
energetyczną i elastyczność podczas jazdy. Oceniono także jakość
dźwięku silnika, który ma 4.499 cm³ pojemności skokowej, generuje
moc maksymalną na poziomie 570 KM przy 9000 obr/min. Stosunek
mocy do pojemności wynosi więc 127 koni na litr: jest to imponujący
wynik jak na silnik wolnossący. Maksymalny moment obrotowy wynosi
w nim 540 Nm przy 6000 obr/min.
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POLSKA PREMIERA
PRASOWA
NOWEGO FIATA
500L

BIEGACZE
NA STARCIE W TYCHACH
W I Tyskim Półmaratonie oraz w 17.
Międzynarodowym Tyskim Biegu Ulicznym
na 10 km, które odbyły się 16 września,
dopisała frekwencja. Udział wzięło w sumie
ponad 800 osób, z czego w Półmaratonie
ponad 400 biegaczy, w tym także goście
z zagranicy reprezentujący Kenię, Ukrainę,
Białoruś, Włochy, Anglię i Węgry.
W Półmaratonie na 21,1 km na mecie
najlepszy wyniki odnotowali biegacze z Kenii:
David Kipkoech i Wycliffe Kipkorir. Zwycięzcą
Biegu ulicznego na 10 km został Andrzej
Lachowski. Urozmaiceniem imprezy,

PRZYJACIEL
ŚLĄSKICH
KOLEJARZY
W Rybnej koło Tarnowskich Gór
odbyła się V Gala „Przyjaciel
Śląskich Kolejarzy”, organizowana
przez zakłady PKP Cargo
w Katowicach i Tarnowskich Górach
oraz spółki PKP Cargo. Co roku
podczas imprezy wręczane są
statuetki lokomotywy z logo PKP
Cargo z tytułem „Przyjaciela
Śląskich Kolejarzy”. W tym roku
statuetką uhonorowany został m.in.
Andrzej Leżański, dyrektor Łańcucha
Dostaw w Fiat Auto Poland.
Nagrodę otrzymują osoby przyjazne
kolei, które dbają o jej rozwój,
promują transport kolejowy oraz
korzystają z jej usług” – napisała
w uzasadnieniu Kapituła „Przyjaciela
Śląskich Kolejarzy” składająca się
z działaczy związkowych śląskich
zakładów.
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wspieranej przez Fiat Auto Poland, były biegi
dziecięce i młodzieżowe – od 100 m
do 1.000 metrów.
Uczestnicy obu biegów startowali wspólnie,
tzn. uczestnicy biegu ulicznego pokonywali
tylko pierwszy odcinek półmaratonu. Nie
zmienia to faktu, że nowa formuła spotkała
się z dużym zainteresowaniem, bowiem
w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba
zawodników wzrosła aż kilkukrotnie.
O dobrej organizacji imprezy świadczą także
opinie zawodników. Wszystko to dobrze
wróży biegom w Tychach.

12-13 października odbyło się
Grand Prix Fiat Auto Poland.
Impreza organizowana jest dla
wszystkich dziennikarzy
motoryzacyjnych, którzy zamierzają
spróbować za kierownicą swoich
sił na specjalnie przygotowanych
przez Automobilklub Kielecki
próbach sportowych na Torze Kielce
w Miedzianej Górze. Grand Prix
stanowi ponadto doskonałą okazję
do spotkania się dziennikarzy
na konferencji prasowej
z kierownictwem Fiat Auto Poland
i zaprezentowania im nowości
wprowadzanych na rynek polski.
W tym roku podczas Grand Prix
odbyła się polska premiera
prasowa nowego Fiata 500L.
A relacja z prezentacji w następnym
wydaniu FWN.

TEST NAWIGACJI

Pismo Auto Świat postanowiło sprawdzić nawigacje fabrycznie zainstalowane w 12 nowych
autach. Najlepszy w teście okazał się Fiat Panda z systemem B&M TomTom2, który pokonał
11 swoich konkurentów. Dzięki wyszukiwaniu celów w trybie on-line nawigacja znalazła
większość lokalizacji. Doceniono też dobrą mapę, na której znaleźć można wszystkie wybrane
odcinki dróg, a także system Live, który przydaje się również do informacji o aktualnym stanie
pogody oraz o omijaniu korków.
Warto dodać, że także inne samochody Fiata zdobyły ostatnio uznanie. Według Motoru Punto
MultiAir jest najcichszym autem w segmencie, a modele 500, Panda i Bravo zostały docenione
w kategorii aut o najmniejszej utracie wartości.

INSTRUKCJA
OBSŁUGI
ONLINE

Wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub numer
nadwozia samochodu, a na ekranie automatycznie
pojawi się dokumentacja techniczna posiadanego
samochodu. Od teraz bowiem na stronie internetowej
eLum (http://aftersales.fiat.com/elum) użytkownicy mogą
przejrzeć instrukcje obsługi samochodów w formacie
elektronicznym. Uruchomiona w 2008 roku strona, która
ma już 750 tysięcy wejść, została odnowiona
pod względem graficznym i zawartości, aby oferowana
dzięki niej usługa mogła być realizowana jeszcze
szybciej, a każdy poszukujący dokumentacji klient mógł
znaleźć kompletne informacje.

FIAT I FIAT
INDUSTARIAL

LIDERAMI ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU
Już czwarty rok z rzędu Fiat został wyróżniony w rankingu Dow
Jones Sustainability World i Europe. Firma uzyskała wynik 91/100
w porównaniu ze średnią 74/100 dla firm działających w sektorze
motoryzacyjnym, które poddała analizie SAM, spółka specjalizująca
się w doradztwie inwestycyjnym w zakresie zrównoważonego
rozwoju. DJSI World oraz DJSI Europe to najbardziej prestiżowe
indeksy giełdowe, do których kwalifikują się tylko firmy uznane
za najlepsze pod względem zarządzania własnym biznesem zgodnie
z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Dopuszczone są do nich
bowiem tylko przedsiębiorstwa uważane za najlepsze w kategoriach
działalności gospodarczej, ochrony środowiska oraz relacji
socjalnych. W okresie 2012/2013, oprócz Fiata innymi firmami
motoryzacyjnymi, które znalazły się w rankingu DJSI World były
BMW i Volkswagen, natomiast do rankingu Dow Jones Europe
weszły już tylko Fiat i BMW.
Także Fiat Industrial drugi rok z rzędu sklasyfikowany został jako
Lider Sektora w indeksach Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
World i Europe. Grupa uzyskała wynik 85/100 w porównaniu ze
średnią wynoszącą 51/100 dla wszystkich firm z sektora organizacji
produkcji. W przypadku indeksu DJSI World do wzięcia udziału
w procesie oceny zaproszono 95 firm z sektora organizacji
produkcji, z czego do indeksu włączono jedynie 12. Natomiast jeśli
chodzi o indeks DJSI Europe, oceniono 29 firm, z których w indeksie
ostatecznie znalazło się 8.
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LUDZIE
WYWIAD

Anna
Szafrańska
fot. archiwum
Karoliny Naja,
Ireneusz
Kaźmierczak,
AFP/EastNews

Karolina

na medal

Można by przekornie zapytać, czy
Karolina Naja jest jeszcze nadzieją
polskiego kajakarstwa? W końcu jej
start oznacza medale dla Polski;
to już nie nadzieja na krążki,
a gwarancja ich zdobycia.
O pierwszych startach, ciężkiej
pracy na treningach, Londynie
i Rio de Janeiro, studiach
i domu, rozmawiamy
z brązową medalistką
ostatnich igrzysk.
czym Pani pomyślała, gdy przepłynęłyście w Londynie metę na trzecim
miejscu?
To była mieszanka ulgi i radości. Ulga, że nie zajęłyśmy czwartego miejsca. I radość, że jest medal;
że udało się nam go osiągnąć.
Zdobyła Pani już wiele medali, także z cenniejszych kruszców. Czy ten olimpijski jest
szczególny?
W czteroleciu są różne imprezy – mistrzostwa Europy, Świata, puchary Świata. To jednak igrzyska
olimpijskie są czymś wyjątkowym. Tam są najlepsi,n ajmocniejsi,n ajszybsi zawodnicy.
Co jest dziś dla Pani celem? Igrzyska w Rio
de Janeiro, choć są dopiero za cztery lata,
czym ożewc ześniejsze mistrzostwa świata?
Oczywiście, że Rio pojawia się w myślach. Jestem
jednak przede wszystkim osobą, która krok po

O
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Karolina Naja
i Beata
Mikołajczyk
- brązowe
medalistki
Igrzysk
Olimpijskich
w Londynie
w konkurencji
K2 - 500 m 9 sierpnia 2012
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kroku realizuje swój cel: doskonalić się, by być najlepszą w tym, co robię, niezależnie czy są to studia, czy kajakarstwo. A jeśli na tej drodze wywalczę medal igrzysk, tytuł mistrzyni Europy czy świata, to wspaniale. O pieniądzach, innych
korzyściach, wywalczonej sportowej emeryturze
nie myślę. Sport ma być przyjemnością.
Jest Pani studentką. Po igrzyskach były spotkania, zawody. Nauka na tym ucierpiała?
Muszę się teraz poważnie zająć studiami. Zaległości, jakie powstały podczas przygotowań do Londynu są kosmiczne, a chcę się realizować też
w nauce. W dzisiejszych czasach tak trzeba. Nie
jest łatwo, ale mimo że mam olimpijski medal, to
chcę osiągnąć też coś poza sportem.
Co Pani studiuje?
Wychowanie fizyczne w Gorzowie Wielkopolskim.
Na początku myślałam, że aktywność fizyczna i sprawność wystarczy. Szybko okazało się, że
nie. Program obejmuje dużo teorii, metodyki, pedagogiki, a także psychologii, czy choćby fizjologii. To trudne, ale bardzo ciekawe studia.
Czy medalistka olimpijska, mistrzostw świata i Europy może liczyć na taryfę ulgową
przy egzaminach?
Uczelnia jest mi przychylna, ale jeśli idę na egzamin, a moje nazwisko jest rozpoznawalne w sporcie, to staram się być przygotowana perfekcyjnie.
Nie chcę zrobić z siebie pośmiewiska. Nie liczę
na ulgi, ale jeśli wykładowcy czasem przymkną
na coś oko, to – nie ukrywam – cieszę się.
Wróćmy do kajakarstwa. Jak to się stało, że
12-latka trafiła do tak trudnego sportu, wymagającego ogromnego wysiłku?
Pewnego dnia moje koleżanki trafiły na przystań;
poszłam z nimi i tak już zostało. Treningi dla dzieci
w tyskich Paprocanach nie wyglądają tak dra-

stycznie. Nie ma obciążeń. Można popływać, a dzieci to lubią.
Uwielbiają też kąpiel. Początki
zawsze są trudne; zwłaszcza
utrzymanie równowagi w kajaku.
Na pierwszych treningach często wpada się do wody, co
sprawia, że śmiechu jest co niemiara. I mnie się to wiele razy
zdarzyło. Bywało też, że zapomniałam zabrać strój sportowy.
Potem wracałam w mokrym
ubraniu. Z czasem zwiększa się
obciążenie treningami. W tyskim
klubie trenerzy podchodzili
jednak w prawidłowy sposób do
zajęć i nie zrazili mnie ciężkimi
treningami już na początku.
Na trudniejsze zajęcia przyszedł
czas, gdy miałam 16 lat i trafiłam do SMS Wałcz.
Zdarzały się chwile zwątpienia?
Oczywiście. Nawet i teraz, w roku olimpijskim, gdy
nie miałam pewności, czy pojadę do Londynu.
Najgorzej jest jednak zawsze w okresie jesiennozimowym. To nie są łatwe treningi. Woda jest lodowata. Bywam zmęczona, budzę się wcześnie rano, za oknem deszcz ze śniegiem, i wtedy myślę:
po co mi to wszystko? Może lepiej posiedzieć
przed telewizorem lub iść ze znajomymi do pubu.
Nie tylko ja, ale i moje koleżanki z kadry przyznają
się do momentów słabości. Kajakarstwo wymaga
wielu wyrzeczeń.
Kto Panią wspiera w trudnych momentach?
Największe wsparcie mam od rodziców. Pomoc
okazują też trenerzy klubowi. Gdy przyjeżdżam
do domu na święta, to zawsze pójdę się im trochę
wyżalić. Pocieszają, uspokajają. Są jak balsam.
Jest Pani drobnej budowy, dalekiej od stereotypowych wyobrażeń na temat zawodniczek tej dyscypliny, a jednak osiąga wspaniałe sukcesy. Czym to tłumaczyć?
Do tej pory w kadrze kobiety były dosyć masywne, o mocnej muskulaturze. Trafiając do sportu nie
ważyłam dużo i byłam niska. Na siłowni nie dorównam niektórym koleżankom. Nie samą budową się
jednak wygrywa. Trzeba mieć serce do walki,
„czuć wodę” i pracować nad techniką.
Czy Pani rodzina ma tradycje kajakarskie?
Nic z tych rzeczy. Mój tata jest emerytowanym
górnikiem. Mama zajmuje się domem. Siostra też
nie ma związku ze sportem. Ja jednak zawsze byłam ruchliwym dzieckiem. Wychowywałam się
na placu z chłopakami. Graliśmy w piłkę. Jeździłam na rowerze. Zawsze miałam dużo energii.
Najbliżsi są w Tychach, a Pani większość czasu spędza poza domem. Jak Pani to godzi?

Nie mam stałego miejsca pobytu, choć jestem tyszanką. W Gorzowie Wielkopolskim mieszkam
w akademiku. Moje życie wygląda jednak tak, że
rocznie spędzam 255 dni na obozach, organizowanych w różnych miejscach. Zimą zgrupowania
są głównie za granicą. Zaczynamy je w listopadzie
i trwają do świąt. Po Nowym Roku wyjeżdżamy
w góry na trzy-cztery tygodnie. Wracamy do Polski na parę dni odpoczynku i znów zgrupowanie
zagraniczne. Wtedy zaczynamy już pływać w kajakach. To trwa do kwietnia, w którym zwykle zaczynają się eliminacje ogólnokrajowe. Musimy zaprezentować na nich indywidualny poziom, który
powinien być na tyle wysoki, by otworzyć nam
drzwi do reprezentacji. Następnie zaczynają się
treningi kadry, pierwsze zawody pucharowe.
W chwilach przerwy staram się jechać na uczelnię.
Tychy odwiedzam wówczas rzadziej. Trudno jechać przez całą Polskę, by spędzić w domu rodzinnym dzień. Na święta i Sylwestra zawsze jednak wracam do Tych.
MaP anija kieśu lubione miejsce treningu?
Raczej nie, choć bardzo podoba mi się we Włoszech, w Sabaudii. Tam mamy akwen, po którym
pływamy. Odpowiada mi włoski klimat. Ważne dla
mnie są także powroty do Tychów. Bardzo lubię
pobiegać po lasach paprocańskich lub wybrać się
nad nasze jezioro. Mam do tych miejsc duży sentyment.T o magia Tychów.
Jakieje stn ajwiększe marzenie sportowe?
Marzę o „Mazurku Dąbrowskiego” na Igrzyskach,
ale też na mistrzostwach świata czy Europy. A poza sportem: założyć rodzinę i znaleźć spokojny
kąt.T oj ednak odległy temat.
Dziękujęza rozmowę.

ZA BRĄZ NA 500

Czerwona 500
Karolina Naja, brązowa medalistka z igrzysk londyńskich w kajakarskich
„dwójkach” na dystansie 500 m będzie teraz podróżowała stylowym
Fiatem 500. Nowa „pięćsetka” w prezencie od miasta Tychy oraz firmy
Fiat Auto Poland to podziękowanie za sukces olimpijski. Samochód
w ulubionym, czerwonym kolorze, zawodniczka odebrała pod koniec
sierpnia podczas uroczystości nad jeziorem Paprocany, gdzie
Karolina rozpoczynała przygodę z kajakarstwem 10 lat temu. Kluczyki
wręczyli medalistce prezydent Tychów Andrzej Dziuba oraz rzecznik
prasowy Fiat Auto Poland Bogusław Cieślar.

Fiat 500 naszej kajakarki powstał w tyskim zakładzie Fiat Auto
Poland. Pod maską ma silnik benzynowy 1,2 o mocy 69 KM i jest
bogato wyposażony. Medal olimpijski kajakarki to ogromne
wydarzenie dla Tychów, które czekały na taki sukces aż 32 lata.
Podczas igrzysk w Moskwie w 1980 roku w biegu na 100 metrów
przez płotki brąz zdobyła wtedy Lucyna Langer-Kałek.

PERSONALIA

Karolina Naja
…przygodę z kajakiem rozpoczynała w wieku
12 lat w Miejskim Ośrodku Sportu
Młodzieżowego w rodzinnych Tychach. Jako
16-latka trafiła do SMS w Wałczu, a od trzech
lat jest zawodniczką AZS-AWF Gorzów
Wielkopolski, gdzie studiuje wychowanie
fizyczne w Zamiejscowym Wydziale Kultury
Fizycznej AWF w Poznaniu. Karolina, choć ma
zaledwie 22 lata, wywalczyła medale
na najważniejszych imprezach. Trzykrotnie
stawała na podium Mistrzostw Świata.
Pierwszy krążek zdobyła dwa lata temu
w Poznaniu: brąz w „czwórkach”
na dystansie 500 m wraz z Anetą Konieczną,
Magdaleną Krukowską i Sandrą Pawełczak.

Rok później podczas mistrzostw
w Szegedzie na Węgrzech
wywalczyła srebro w „dwójkach”
na 200 m z Magdaleną Krukowską
oraz brąz w sztafecie „jedynek” 4 x
200 m z Martą Walczykiewicz, Anetą
Konieczną i Eweliną Wojnarowską.
W tym roku przyszły sukcesy
w Mistrzostwach Europy w Zagrzebiu
w Chorwacji. Karolina wraz z Beatą
Mikołajczyk wywalczyły złote medale
na 1000 m, a także brązowe na 500 m.
9 sierpnia tyszanka osiągnęła
największy sukces w dotychczasowej
karierze. W parze z Beatą Mikołajczyk
zajęły trzecie miejsce na dystansie 500 m
podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie.
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DANIE SPECJALNE
KOBIETY
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Pracujące

supermamy
Ich dzień zaczyna się wcześnie rano:
od śniadania, ścielenia łóżek i wyprawienia
dzieci do szkoły. Potem praca, zakupy,
porządki w domu, przygotowanie kolacji.
Tak wygląda dzień milionów kobiet, którym
mózg i hormony ułatwiają zajmowanie się
wieloma sprawami naraz.

FOTOLIA

Emanuela
Chiappero
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ozmrażają kurczaka na kolację i jednocześnie ścielą łóżka. Ale tylko jedną ręką, bo
w drugiej trzymają telefon i umawiają dzieci
na wizytę u pediatry, zastanawiają się czy odrobiły
zadanie domowe, pocieszają, jeśli dostały w szkole
złą ocenę. Potem lecą do pracy, w przerwie śniadaniowej połykają w biegu jakąś kanapkę,
a w drodze powrotnej do domu idą odebrać
rzeczy z pralni chemicznej i robią zakupy.
Potem pozostaje posprzątanie mieszkania,
odebranie dzieci z dodatkowych zajęć
angielskiego, tańca lub basenu, no
i trzeba jeszcze zająć się mężem.
Jak ona to robi? To pytanie posłużyło
za tytuł filmu z Sarah Jessicą Parker
w roli głównej, która porzuciwszy
rolę singielki Carry Bradshaw
z Seksu w wielkim mieście wcieliła się w postać zwyczajnej pracującej kobiety, matki i żony szukającej równowagi między karierą zawodową a rodziną. Czy to w ogóle
możliwe? Tak, pod warunkiem że
jests ięko bietą.
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DOBA TRWA 27 GODZIN
Wskazują na to dane statystyczne: doba u kobiet
trwa 27 godzin, dlatego że wykonują one wiele
czynności naraz. 9,5 % kobiet (i tylko 3,4% mężczyzn) przyznaje, że podczas posiłku zajmuje się
jeszcze innymi sprawami, ponad 6% (i żaden mężczyzna) jeszcze coś robi, gdy sprząta mieszkanie lub jest u fryzjera. Nauka przychodzi
w sukurs statystyce; zgodnie z badaniami
Uniwersytetu w Hertfordshire w Anglii,
mózg kobiecy w 70% jest bardziej
„skłonny” do ustanawiania priorytetów
działania i wyznaczania strategii niż
mózg mężczyzn. Kobiety zatem
z natury powinny być „wielozadaniowe”, czyli wykonywać kilka rzeczy
naraz, podczas gdy mężczyźni potrafią skoncentrować się tylko na
jednym zadaniu. Ale bez przesady,
ostrzegają naukowcy, środowisko
i edukacja też robią swoje. Istnieją
jednak niepodważalne różnice anatomiczne i fizjologiczne u mężczyzn
i kobiet. Także w budowie mózgu.
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KSIĄŻKI I INTERNET

Plan

na cały tydzień
Jeśli życie to dla Ciebie ciągły slalom od
znienawidzonego poniedziałku po wyczekiwany
piątek, rozplanuj cały tydzień. Z kalendarzem matki
wszystko się odmieni, nawet jeśli jesteś najbardziej
zajętą kobietą na świecie i gonisz bez wytchnienia
od rana do wieczora. Warto w tym celu każdy dzień
podzielić na dowolne części w dowolny sposób.
Jedna część na przykład mogłaby dotyczyć pracy
poza domem, druga pracy w domu, trzecia zajęć
z dziećmi, czwarta czasu, w którym należy zadbać
o siebie, piąta listy ze sprawami, które zawsze
odkładamy na później, a szósta miejsca na notatki
itp. Ważne tylko, by codziennie poprzez stawianie
krzyżyków przy wykonanym zadaniu, sprawdzać
wykonanie planu. Kalendarz zajęć można
opracować własnoręcznie, można też skorzystać
z gotowych rozwiązań. Kalendarz dla Mamy można
nabyć w sieci na stronach www.mamykalendarz.pl
lub www.edycja.pl/produkty/kalendarze-iterminarze/niezwykly-kalendarz/niezwyklykalendarz-dla-mamy-superfajnej-superzajetej

Mężczyźni korzystają przede wszystkim z lewej
półkuli, która odpowiedzialna jest za to, że rozwiązuje w danej chwili tylko jeden problem. Kobiety
z kolei, używają jednocześnie obu półkul. Ta ciągła
interakcja między hemisferami sprawia, że kobiety
są bardziej komunikatywne i kreatywne w planowaniuza dań.

TAJEMNICA HORMONÓW
Poza mózgiem zdolność pań do wykonywania
wielu zadań równocześnie wynika także z hormonów kobiecych – estrogenów. Podczas jednej
z konferencji w San Diego zatytułowanej „Neuroscience” przedstawiono wyniki badań, które dowodzą, że hormony kobiece zwiększają liczbę połączeń nerwowych, co wpływa na zdolności organizacyjne. Poza tym, jak dowodzą naukowcy,
oksytocyna, hormon, który uwalnia się podczas
stresu (związanego z porodem) nasila, swoje działanie uspokajające w połączeniu z estrogenami
obecnymi w organizmie kobiecym. Tymczasem
mężczyźni w sytuacji stresu produkują więcej testosteronu, który blokuje działanie oksytocyny
i zwiększap oziomagr esji.

Poradnik
dla zabieganych kobiet
Czy w naszym planie dnia jest więcej zajęć niż
u prezydenta Stanów Zjednoczonych? Może i tak,
ale to wcale nie znaczy, że należy się z tego
powodu martwić. Lynette Allen, znana w Wielkiej
Brytanii terapeutka (audycje w BBC
Radio 2 i wiele artykułów w prasie),
przekonuje w swojej książce „Zaległe
prania i życie o czekoladzie – Poradnik dla
zabieganych kobiet”, że można poradzić
sobie z byciem superutalentowaną matką,
przebojową dziewczyną czy troskliwą córką.
Wystarczy tylko zmienić negatywne
schematy dominujące w naszym codziennym
postępowaniu, a możliwe jest odzyskanie
przez nas kontroli nad życiem. Lynette Allen
w swojej książce, która została przełożona
także na język polski, udziela wskazówek, jak
radzić sobie z codziennymi problemami, jak
przeciwdziałać stresowi i eliminować niektóre
szkodliwe dla zdrowia przyzwyczajenia.
(Zaległe pranie i życie o czekoladzie! Poradnik dla
zabieganych kobiet – autorstwa Lynette Allen,
Wydawnictwo Pandora).

INTERNET

SHUTTERSTOCK

Pracujące mamy

Justine i Chiara to dwie kobiety, przyjaciółki i matki,
i dwa wulkany energii z głową pełną pomysłów
i nowych projektów. Ich blog pod nazwą „Funky
mamas” emanuje energią i radością prawie w każdym
poście. Głównym wątkiem jest oczywiście „mommy
blog”, ale bycie funky oznacza o wiele więcej. Na
przykład, dzielenie się opowieściami o tym, jak być
kreatywnym. Dlatego na blogu znajdziemy porady
dotyczące tego, jak udekorować pokój dziecięcy,
przepisy kulinarne, wywiady, recenzje, i wiadomości
o inicjatywach wsparcia. A nawet uwagi na temat
robienia na drutach (dzisiaj chyba lepiej nazywać to
knitingiem) oraz wiele innych opowieści. Autorkami są
matki, które wśród wielu codziennych obowiązków
znalazły czas na pisanie bloga, podejmowanie
ciekawych inicjatyw, jogging i przede wszystkim na
uśmiech. Bo matki funky są przekonane, że jeden
uśmiech może odmienić cały twój dzień
(www.lefunkymamas.com).
Pracujące matki mają także polskie portale, np.
www.pracujacemamy.pl,
www.mamakreatywna.pl/pracujaca-mama

NIE MA CUDOWNYCH KOBIET
Wszystkiego jednak nie można przypisywać biologii. To raczej kwestia treningu. Kobiety zostały
przyzwyczajone do wykonywania różnych zadań
dla wielu osób równocześnie. To cenne dziedzictwo, które zapewnia efektywność, różnorodność
i jakość relacji budowanych przez kobiety. Oprócz
tego nie można zapominać o miejscu kobiety
w strukturze społecznej. Po kilkuset latach „przywiązania” do konkretnych ról społecznych kobiety
zaczęły nareszcie realizować własne ambicje.
Chcą, aby doceniano ich wysiłek zawodowy, nie
zaniedbując równocześnie tradycyjnych funkcji, takich jak opieka nad dziećmi i osobami starszymi.
Dla wielu kobiet praca jest koniecznością życiową,
ale też sposobem na osiągnięcie niezależności,
poczucia własnej wartości i odrębnego źródła dochodów. Chcą wszystkiego: miłości, dzieci i sukcesu w pracy. Dlatego właśnie skłonne są łączyć
różnego rodzaju obowiązki, które wydają się nie
do pogodzenia ze sobą, skazując się na codzienne zmaganie ze światem. Kobiety chcą być doskonałymi matkami, seksownymi partnerkami dla
mężczyzn, chcą też osiągać sukcesy zawodowe,
znać obce języki, elegancko się ubierać i mieć cały
czas uśmiech na twarzy. Tylko że nie da się być
kobietą idealną.

UNIKAĆ STRESU
Pewne jest, że kobiety są wiecznie zabiegane
i mają dosyć wysłuchiwania rad, że powinny wykroić trochę czasu dla siebie. Wiedzą, że do życia
należy podchodzić z większym spokojem i dystansem, ale trudno jest im uciec przed oczekiwaniami otoczenia i własnymi ambicjami. W rezultacie
są stale pod presją. Jedynym lekarstwem na stres
– i kobiety dobrze o tym wiedzą – jest wygospodarowanie sobie chwili w odosobnieniu, żeby rozładować napięcie. Większość kobiet jednak rezygnuje z tego lub odkłada na później, myśląc „Za
jakiś czas wezmę się za siebie”, po czym nigdy tego nie robi. Jak zatem uniknąć wyczerpania?
Zwróćcie się do kogoś, kto znajduje się w podobnej sytuacji. I sporządźcie listę priorytetów na każdy dzień. Warto w tym celu stworzyć sobie sieć
wsparcia: sąsiadów, znajomych, rodziców innych
dzieci ze szkoły, którzy mogą wam pomóc w nadrobieniu straconego czasu. Ważne, abyście przestały brać wszystko na swoje barki. Oszczędność
waszej energii zależy też od najbliższych członków
rodziny. Poczynając od najmłodszych. Nauczcie
ich, żeby sami ścielili swoje łóżka, zbierali naczynia ze stołu, a będą czuli, że uczestniczą w obowiązkach domowych, tym samym dając wam
chwilę wytchnienia. Chcecie praktycznej rady?
Zapisujcie wszystko: wywiadówki, ubezpieczenie
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samochodu, zakupy: pomyślcie, co będziecie gotować przez kilka kolejnych dni i kupcie naraz potrzebne składniki. To wymaga wysiłku, ale się opłaca, bo nie trzeba w ostatniej chwili lecieć do sklepu. I wreszcie czytajcie, jeśli macie czas, książki,
które was zainteresują, zajrzyjcie do Internetu albo
obejrzyjcie jakiś film. By oderwać się od natłoku
spraw i znaleźć chwilę wytchnienia, warto też medytować. Udowodniono bowiem, że medytacja,
oprócz typowych aspektów zdrowotnych, zwiększa także odporność na stres i wpływa korzystnien ah armonięu mysłu.

Jak ona to robi? Film z Sarah
Jessicą Parker w roli głównej to
autoironiczny portret tradycyjnej gospodyni domowej, niebanalny i bardzo na czasie.
Przedstawia kobietę, która
realizuje cztery różne role
życiowe, ryzykując, że
co chwilę jedna z nich
się rozsypie. Film został
nakręcony na podstawie
światowego bestselleru Allison
Pearson (sprzedanego w 4
milionach egzemplarzy), który Oprah Winfrey, gwiazda
amerykańskiej telewizji nazwała „hymnem na rzecz pracujących matek”. Scenariusz filmu napi-
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POŚMIAĆ SIĘ
PRZY FILMIE

sała Aline Brosh McKenna, autorka filmu Diabeł
ubiera się u Prady. Film nie jest jednak manifestem
feministycznym, ani wołaniem o równe prawa.
Przedstawia raczej w ironicznym, trochę staromodnym i tradycjonalistycznym świetle kobietę,
która codziennie dokonuje cudów, by pogodzić ze
sobą przedszkole, dzieci, teściów, uroczystości
urodzinowe oraz obowiązki zawodowe. Bohaterką filmu jest pracująca matka, zmagająca się z trudną sztuką budowania
związku, starająca się przy tym znaleźć złoty środek między wytchnieniem a poczuciem winy,
po to by na koniec w pracy
być świadkiem psychologicznych problemów kolegów po fachu. Ktoś powie, że kobiety powinny
się cieszyć, gdyż o takim życiu marzyły i takie
mają, ale to nieprawda. Lepiej akceptować bogate życie
rodzinne, w którym świadomie i szczęśliwie odnajdujemy się codziennie, i podejmować wysiłek godzenia obowiązków oraz
znalezienia stanu równowagi. Nie zawsze jest to łatwe, ale może być przyjemne, i może też dodać odwagi
oraz pomóc w nabraniu dystansu do siebie samej.
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CZAS WOLNY
FILMY I KSIĄŻKI

RUBRYKI

Joanna Lasek

Na ciemne

i chłodne wieczory
Jesienne wieczory najlepiej spędzać
w dobrym i wypróbowanym
towarzystwie – na przykład
doskonałego aktora Johna
Malkovicha. Niestety „Hańba” nie
jest filmem poprawiającym humor,
choć zdecydowanie godnym
polecenia. Wystarczającą
rekomendacją jest choćby nazwisko

autora pierwowzoru literackiego
– to noblista John Coetzee.
Historia profesora uniwersyteckiego,
który, korzystając ze swej
uprzywilejowanej pozycji, uwodzi
ciemnoskórą studentkę, jest
opowieścią o winie i karze. Mroczna
dusza bohatera pozostaje do końca
zagadką, a Malkovich potrafi w taki
sposób pokazać postać, iż widz
czuje się zahipnotyzowany. Tłem do
dramatycznych wydarzeń jest
rozwarstwienie społeczne Republiki
Południowej Afryki, przepaść między
poziomem życia i różnice mentalne
są wstępem do niewiarygodnych
dramatów ludzkich. Akcja toczy się
niespiesznie, dialogi są oszczędne,
bo też momentami są po prostu
zbędne. Wyśmienita gra Malkovicha

Kryminał

z wartką akcją w tle
Zygmunt Miłoszewski to jeden z niewielu polskich autorów
kryminałów, który śmiało może konkurować ze swoimi
skandynawskimi kolegami. „Ziarno prawdy” to kolejna z serii książek,
której bohaterem jest młody siwowłosy prokurator Teodor Szacki.
Poprzednie „Uwikłanie” cieszyło się ogromną popularnością wśród
fanów mrocznych klimatów. Powieść została nawet sfilmowana,
głównego bohatera zastąpiła jednak postać pani prokurator granej
przez Maję Ostaszewską. Akcja toczy się
w modnym ostatnio Sandomierzu, gdzie
Szacki przebywa niejako na wygnaniu.
Jednak nawet w tej mieścinie trafia mu się
sprawa wielokrotnego morderstwa, która
bulwersuje opinię społeczną. Klimatyczny
obraz Sandomierza oraz wartka akcja
sprawiają, że książkę czyta się szybko
i z niecierpliwością. Zygmunt Miłoszewski:
Ziarno prawdy. Wydawnictwo WAB.
Warszawa 2012.
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i piękne zdjęcia są wystarczającą
ilustracją i komentarzem.
„Rozstanie” to kolejny doskonały
film, który chwyta za serce.
„Dorobił się” mnóstwa nagród na
międzynarodowych festiwalach,
a przede wszystkim Oscara za film
nieanglojęzyczny. Kino irańskie robi
ostatnio na świecie furorę, zresztą
zupełnie zasłużenie. Filmy powstają
w specyficznej atmosferze,
większość twórców, ze względu na
represje musiała opuścić swą

Przewodnik

po Izraelu

Paweł Smoleński to dziennikarz
i reporter „Gazety Wyborczej” i ten
reporterski rys jest obecny w świetnym
„Balaganie”. O Izraelu wie się zazwyczaj
niewiele, a opinie o kraju oparte są na
powierzchownych i szybkich newsach,
którymi karmią nas media. Smoleński
przyznaje się do fascynacji tym dziwnym
krajem. Autor daje nam możliwość
poznania zwykłego obywatela Izraela,
jego codzienności, tradycji i zwyczajów.
Karty książki zaludniają dziwne indywidua, dziwaczne rytuały,
spojrzenie Smoleńskiego jest trzeźwe, a sądy błyskotliwe.
Wartością jest reporterski obiektywizm, bez czołobitności czy
krytykanctwa. Forma alfabetu ułatwia wybiórcze czytanie
poszczególnych fragmentów, a świetne zdjęcia są znakomitym
uzupełnieniem całości. Paweł Smoleński: Balagan. Alfabet
izraelski. Wydawnictwo Agora. Warszawa 2012.

ojczyznę. Pozornie banalnie
zaczynająca się historia mężczyzny,
który do opieki nad swym chorym na
Alzheimera ojcem zatrudnia młodą
kobietę, zmienia się w sądowy
thriller, który, mimo iż akcja toczy się
niespiesznie, wbija widza w fotel.
Kobieta posądzona o kradzież
i wypchnięta z mieszkania, oskarża
głównego bohatera – Nadera
o spowodowanie u niej poronienia,
a tym samym o morderstwo.
Reżyser dokonał jednej
niepodważalnej rzeczy – zachował
obiektywizm, co w tej historii ma
kluczową wagę. Urok „Rozstania” to
wywołanie u widza poczucia
zagubienia i niepewność, komu
przyznać rację. A może
nie ma jednej prawdy…?
Rynek dzisiejszych seriali
niejednokrotnie
przewyższa rynek filmów
kinowych i to zarówno,
jeśli chodzi o scenariusze,
jak i aktorstwo. Najlepsi
światowi aktorzy pokazują
się bez kompleksów
w serialach i nikt nie ma im
tego za złe. Na dvd ukazał
się właśnie szwedzki serial

„Mankell Wallander” poświęcony
temu znakomitemu inspektorowi.
Krister Henriksson jest w roli Kurta
Wallandera wyśmienity, trudno sobie
wyobrazić zblazowanego,
samotnego bohatera w innej skórze.
Trzynaście odcinków, każdy po
90 minut to rozrywka na prawie dwa
tygodnie. Wielbicieli kryminalnych
historii na pewno ta dawka
usatysfakcjonuje. Skandynawskie
filmy kryminalne stają się powoli
(podobnie jak literatura) klasyką.
Idealna propozycja na chłodne
jesienne wieczory, szczególnie dla
tych, którzy lubią się trochę bać
przed snem…

PREMIERY

„Uprowadzona 2”
Pierwsza część filmu z Lianem Nelsonem cieszyła
się ogromnym powodzeniem. Historia ojca, który
walczy o uwolnienie swej nastoletniej córki z rąk
porywaczy, była nakręcona sprawnie i trzymała
w napięciu. Film jest reklamowany sloganem:
„Kiedyś porwali mu córkę, teraz przyszli po
niego”. Nic dodać, nic ująć. Reż.: Olivier Megaton,
wyst.: Liam Nelson, Maggie Grace

Portret dwojga

młodych artystów

Patti Smith to jedna z ikon lat siedemdziesiątych. Obracająca się w kręgu
Andy’ego Warhola, miała życie, którym można by obdzielić kilku ludzi.
Urodzona w tradycyjnej mieszczańskiej rodzinie, nie mogła znaleźć w niej
zrozumienia dla swych artystycznych ambicji. Wszechstronnie utalentowana,
poetka, pieśniarka, jako młoda dziewczyna
spotkała inną wrażliwą duszę – fotografa Roberta
Mapplethorpe’a. Para była znana w nowojorskiej
bohemie i to tej znajomości w dużej mierze
poświęcona jest książka. Pozostali przyjaciółmi
do końca życia Mapplethorpe’a. Nowy Jork lat
siedemdziesiątych był miejscem szczególnym.
Kwitło życie artystyczne, szczególnie skupione
wobec Warholowskiej „Fabryki” czy Klubu 54,
nikt jeszcze wtedy nie słyszał o AIDS, które
później przerzedziło szeregi pisarzy, malarzy,
fotografów i tancerzy. Patti Smith:
Poniedziałkowe dzieci. Wydawnictwo Czarne.
Wołowiec 2012.

„Bitwa pod Wiedniem”
Kolejna superprodukcja historyczna. Tym razem
opowiadająca drobiazgowo o meandrach
zwycięstwa Jana III Sobieskiego. Twórcy
zapowiadają liczne wzruszenia i niezapomniane
walory estetyczne. W roli Sobieskiego Jerzy
Skolimowski. Reż.: Renzo Martinelli, wyst.: Piotr
Adamczyk, Alicja Bachleda-Curuś, Borys Szyc,
Daniel Olbrychski.
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Joanna Lasek

Nowoczesny

i niebanalny
Jeśli ktoś jest zainteresowany posiadaniem nowego
telewizora, Sharp poleca swój nowy model – LC-60LE84E.
Atrakcyjna stylistyka idzie w parze z zaawansowaną
technologią. Jakość obrazu jest znakomita – tryb 2D i 3D,
a klasa energetyczna telewizora to A+. Ekran ma iście
imponujący rozmiar – przekątna 152 cm (60 cali).
Niebanalny wygląd zapewnia aluminiowy design, który
sprawi, że każde wnętrze, w którym znajdzie się Sharp,
będzie wyglądało nowocześnie i niebanalnie. Telewizor
wyposażony jest w platformę internetową AQUOS NET+,
zapewniającą dostęp do aplikacji internetowych
i przeglądarki internetowej.

Moda

Domowa

na ekologię

ekologia

Na ekologiczne produkty stawia również przemysł
kosmetyczny, słusznie, im mniej chemii, tym nasza skóra
będzie zdrowsza. Oceanic, lider rynku kosmetyków dla osób
z wrażliwą cerą, wprowadził do oferty linię AA ECO.
Receptury oparto wyłącznie na składnikach naturalnych.
Wnikliwe badania na grupie osób ze skłonnościami
alergicznymi potwierdzają łagodne działanie
i funkcję ochronną. Dodatkowo wszystkie
opakowania mogą być poddane recyclingowi,
a papierowe pudełeczka wykonano z papieru
ekologicznego.

Ardo również posługuje się hasłem ekologii, kiedy reklamuje swój
najnowszy produkt – pralkę FLSN105LA oraz FLSN105LB.
Kolory do wyboru są bardzo nowoczesne
– czarny lub aluminiowy, pralka
będzie więc ciekawym
ożywieniem każdej łazienki. Klasa
energetyczna to A++, technologia
Easy Logic pozwala na
automatyczne dobieranie takiej
ilości wody, jaka jest potrzebna,
ani kropli więcej. System Ecoball
zapobiega stracie detergentów.
Pralka posiada 15 programów
i 6 funkcji prania. Oprócz
standardowych (pranie ręczne,
wełna, koszule), urządzenie posiada
opcję Sport (pierze ubrania
z nowoczesnych elastycznych tkanin),
Colour Mix (można jednocześnie
nastawić pranie jasne i ciemne bez
obawy o jakość kolorów) oraz Turbo
(skraca się czas cyklu, nie tracąc
przy tym na efektowności).
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Zabawki

edukacyjne
Jesienią, dzieciom, szczególnie małym, trzeba poświęcić dwa
razy więcej czasu i uwagi. Szczególnie w razie niepogody,
kiedy wszelkie rozrywki na świeżym powietrzu nie mają racji
bytu. Warszawska firma Kalimba ma w swojej ofercie
kapitalne zabawki edukacyjne, przy których nawet
dorosły będzie miał uciechę. Bardzo
estetyczne, a do tego bardzo mądre.
Czego chcieć więcej? Układanki, domino,
puzzle, memory, wszystko to jest pięknie
zaprojektowane, kolorowe i cieszy małe
oczka. Kalimba posiada w sprzedaży
także słodkie przytulanki,
elementy wystroju
dziecięcego pokoju,
teatrzyki, pacynki,
przebrania dla dzieci
i wiele innych rzeczy, które
skradną serce każdego
rodzica.

Lego dla dziewczynek
Duńska firma Lego to prawdziwa
legenda, którą poznaje kolejne już
pokolenie. W deszczowy dzień komplet
Lego rozwiązuje problem i rozwija
kreatywność oraz zdolności manualne
dzieci. Oferta cięgle się poszerza,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
dzieci, które znajdą tam na przykład
bohaterów swoich ulubionych bajeczek.
W tych kolorowych prostych klockach
tkwi jakaś magia, której trudno się
oprzeć. Nowa seria dla dziewczynek
nosi nazwę „Friends”– 5 koleżanek
ma do wyboru zabawę na domku na
drzewie, w parkowej kawiarni,
a nawet w warsztacie.
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Mariusz Kilian, fot. Fotolia

Plecy

- bolący problem
Bóle pleców..., któż ich nie
doświadczył! W ostatnich latach
problem ten dotyka większości
populacji, a pod określeniem tym
kryją się zespoły przeciążeniowe,
zmiany zwyrodnieniowe oraz
problemy pourazowe. Wszystkie one
mają wspólny objaw: ból w danej
części pleców promieniujący
czasami do kończyn, który,
niezależnie od przyczyny, powoduje
dyskomfort – najpierw fizyczny,
a potem psychiczny, co prowadzi
w konsekwencji do problemów
społecznych.
Przyczyny zespołu bólowego
pleców są różne: u dzieci w wieku
szkolnym, dominującym (często
przy współistniejących innych
wadach postawy) czynnikiem są
zespoły przeciążeniowe aparatu
mięśniowego układu ruchu ze
szczególnym uwzględnieniem
mięśni kręgosłupa. Prowadzone
w Polsce badania wykazały, że dzieci
są obciążane ponad miarę wagą
tornistrów i plecaków. Obciążenia te
często są większe niż 10% wagi
ciała ucznia (niestety nie ma
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regulacji dotyczących
maksymalnego obciążenia dzieci
i młodzieży szkolnej). To z kolei
powoduje bóle pleców, a także stany
ogólnego przemęczenia na skutek
wydatkowania dużej ilości energii
niezbędnej do dźwigania zbyt
dużego ciężaru. Badania wykazują,
że ok. 75% dzieci i młodzieży
szkolnej skarży się od czasu
do czasu na tego rodzaju bóle.
Organizm kilkuletniego dziecka
czy nastolatka nie jest gotowy
do podołania dużym obciążeniom.
Za szybkim wzrostem kości w tym
okresie życia nie nadążają bowiem
z rozwojem włókna mięśniowe
i nerwowe. Do czynników
negatywnych należy zaliczyć
ponadto bierny sposób spędzania
wolnego czasu; po kilku godzinach
spędzonych w szkolnej ławce
większość młodzieży spędza
codziennie wiele godzin
przed komputerem. Dodatkowym
problemem jest nadwaga, która
dotyczy coraz większej liczby
młodych osób, i brak aktywności
fizycznej. Zamyka się błędne koło:

mała ilość ruchu wpływa na szybki
przyrost masy ciała u dzieci,
a dodatkowe kilogramy powodują
z kolei zmniejszenie możliwości
ruchowych organizmu.
Bolące plecy to także prawdziwa
zmora ludzi dorosłych. Osoby
w wieku aktywności zawodowej
przeważnie nie zajmują się
rekreacją ruchową,
ponieważ w młodości nie
wyrobiły w sobie nawyku
uprawiania sportu.
Tymczasem często
charakter pracy
wykonywanej wiele
lat na określonym
stanowisku prowadzi
do zmian

Codzienny
spacer, jazda
na rowerze,
wyprawa
na basen są
dzisiaj dostępne
dla każdego. Te
najprostsze
formy rekreacji
ruchowej
pomagają
większości osób
cierpiących
na zespoły
bólowe pleców
pozbyć się tej
dokuczliwej
przypadłości

zwyrodnieniowych w obrębie
stawów kończyn i kręgosłupa.
Konsekwencją tego jest pojawienie
się bolesności, która ogranicza
mobilność, powoduje przykurcze
mięśni, ogranicza zakres ruchów. To
z kolei jest przyczyną powstawania
w starszym wieku poważniejszych
zmian zwyrodnieniowych.
Co w tej sytuacji robić? W przypadku
najmłodszych należy apelować
do rodziców o kontrolę zawartości
tornistrów, tak by pociechy nie nosiły
do szkoły niepotrzebnych ciężarów.
Dzieci potrafią naprawdę zapakować
do swoich plecaków kilogramy
„skarbów”, dlatego warto
sprawdzać i tłumaczyć im, że taki
balast niepotrzebnie przeciąża plecy.
Pole do działania mają również
samorządy szkolne, które powinny
dążyć do ograniczania ilości
przynoszonych do szkoły
podręczników – część z nich
mogłaby, na przykład, pozostawać
w szkole, szczególnie w pierwszych
latach nauki. Także rodzice, poprzez
Radę Rodziców, powinni zadbać
o wyposażenie sali lekcyjnych
w wygodne i, co najważniejsze,
ergonomiczne krzesła i ławki.
Wskazane byłoby także, by
lekcje w-f były prowadzone
z uwzględnieniem rzeczywistych
potrzeb i możliwości dzieci

i młodzieży. Zmuszanie wszystkich
uczniów w klasie do gry w niezbyt
lubiane dyscypliny zespołowe
powoduje niechęć młodych ludzi
do aktywności fizycznej w dorosłym
wieku. Obowiązkiem rodziców
jest ponadto dbanie o odpowiednią,
właściwie zbilansowaną zdrową
dietę – opiekunowie powinni
interesować się bowiem zarówno
postępami w nauce, jak i tym,
co ich dzieci jedzą.
Rozwój cywilizacji spowodował,
że coraz więcej czasu spędzamy
w pozycji siedzącej: siedzimy
w szkole, w pracy, w samochodzie,
przed telewizorem i coraz dłużej
przed komputerem. Zanim wydamy
sporą kwotę na zakup telewizora czy
komputerowego monitora,
zainwestujmy najpierw w wygodne,
anatomicznie ukształtowane krzesła
i fotele. Także kierowcy powinni
zwrócić większą uwagę
na właściwe ustawienie fotela
i kierownicy w samochodzie.

Najprostszym i najtańszym
sposobem zachowania zdrowia,
w tym również zapobiegania
dokuczliwym zespołom bólowym
pleców, jest odpowiednio dobrana
do wieku aktywność fizyczna.
Codzienny spacer, jazda na rowerze,
wyprawa na basen są dzisiaj
dostępne w zasadzie dla każdego.
Te najprostsze formy rekreacji
ruchowej pomagają większości
osób cierpiących na zespoły bólowe
pleców pozbyć się tej dokuczliwej
przypadłości. W przypadku
wątpliwości dotyczących możliwości
organizmu, można się także
konsultować z lekarzem lub
fizjoterapeutą, aby wysiłek był
właściwie dobrany do możliwości.
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PRODUKT
CENNIK

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta nie łączy się z innymi promocjami
Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym
pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

Panda
RABAT 15%*
1.2 CLASSIC ECO 69KM

WYMIARY
354/158/154

PLN
29.742

poj.
1242

Nowa Panda
RABAT 15%*
1.2 EASY 69KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF EASY 75KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 TWINAIR S&S LOUNGE 85KM

km/h l/100km miejsca
162
4,9
4/5

WYMIARY
365/164/156

PLN
32.292
40.792
36.542
43.342

poj.
1242
1248
1242
875

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

500
RABAT 15%*
1.2 POP 69KM
1.2 COLOR THERAPY 69KM
1.2 LOUNGE 69KM
0.9 SGE S&S LOUNGE 85KM
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM
1.4 16v LOUNGE 100KM
1.2 STREET 69KM
1.4 16v STREET 100KM

WYMIARY
355/163/149

PLN
37.400
41.225
44.200
49.300
53.550
51.000
45.050
51.850

km/h l/100km miejsca
164
5,2
4/5
168
3,9
4/5
164
5,2
4/5
177
4,2
4/5

500C

RABAT 15%*
1.4 EASY 77KM 3D
1.4 M-AIR 16V EASY 105KM 3D
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135KM 3D
1.2 ESTIVA 69KM
1.4 ESTIVA 77KM
1.3 MULTIJET 16V ESTIVA 75KM
1.2 EASY 69KM
1.4 EASY 77KM
1.4 EASY DUALOGIC 77KM
1.4 MULTIAIR 16V EASY 105KM
1.3 MULTIJET II 16V EASY 95KM
1.4 CNG NATURAL POWER EASY 70KM
0.9 8V TWINAIR 85KM
1.4 M-AIR TURBO 16V LOUNGE 135KM
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PLN
38.242
44.192
51.842
35.267
36.967
44.617
37.817
39.517
43.767
45.467
48.867
49.717
44.617
53.117

poj.
1368
1368
1368
1242
1368
1248
1242
1368
1368
1368
1248
1368
875
1368

l/100km miejsca

5,1
5,1
5,1
4,1
3,9
6,1
5,1
6,1

WYMIARY
355/163/149

PLN
1.2 LOUNGE 69KM
53.550
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 95KM 62.900

WYMIARY
403/169/149

km/h
160
160
160
173
180
182
160
182

4
4
4
4
4
4
4
4

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

RABAT 15%*

Punto 2012

poj.
1242
1242
1242
875
1248
1368
1242
1368

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

poj.
1242
1248

BAGAŻNIK
185 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
160
5,1
4
18O
3,9
4

BAGAŻNIK
275 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
165
5,7
5
185
5,7
5
205
5,6
5
156 5,4/5,2
5
165
5,7
5
165
4,1
5
156 5,4/5,2
5
165
5,7
5
165
5,4
5
185
5,7
5
178
4,2
5
162
6,3
5
172
4,2
5
205
5,6
5

Qubo
RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 73KM
1.3 Multijet 16v ACTIVE 75KM
1.4 DYNAMIC 73KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 75KM
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 95KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 75KM
1.3 Multijet 16v TREKKING 95KM

WYMIARY
396/172/174

PLN
40.630
48.280
45.730
53.380
55.080
56.780
58.480

poj.
1360
1248
1360
1248
1248
1248
1248

km/h
155
155
155
155
170
155
170

BAGAŻNIK
329 LITRÓW

l/100km miejsca

6,6
4,3
6,6
4,3
4,3
4,3
4,3

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

5
5
5
5
5
5
5

Bravo
RABAT 15%*
1.4 16v POP 90KM
1.4 16v EASY 90KM
1.4 T-Jet 16v EASY 120KM
1.4 MultiAir 16v EASY 140KM
1.6 Multijet 16v EASY 105KM
1.6 Multijet 16v EASY 120KM
1.6 Multijet 16v EASY DUALOGIC 120KM
1.4 T-Jet 16v STREET 120KM
1.6 Multijet 16v STREET 120KM

WYMIARY
434/179/149

PLN
46.742
50.992
56.092
61.192
61.192
62.024
66.292
64.592
70.542

poj.
1368
1368
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598

Sedici
RABAT 15%*
1.6 16v DYNAMIC 4x4 120KM
2.0 Multijet 16V Z DPF DYNAMIC 4x4 135KM
1.6 16v EMOTION 4x2 120KM
1.6 16v EMOTION 4x4 120KM

km/h
204
204
197
204
187
195
195
197
195

l/100km miejsca

5,7
5,7
6,3
5,7
4,9
4,7
4,6
6,3
4,7

WYMIARY
412/176/162

PLN
54.400
63.750
53.550
58.650

poj.
1586
1956
1586
1586

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Doblò
RABAT 15%*
ACTIVE 1.4 16v 95KM
ACTIVE 1.6 Multijet 16v 105KM
ACTIVE 1.6 Multijet 16v 90KM
DYNAMIC 1.4 16v 95KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 105KM
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16V NAT. POWER 120KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16V DUALOGIC 90KM
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 90KM
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 120KM
EMOTION 1.4 16v 95KM
EMOTION 1.6 Multijet 16v 105KM
EMOTION 2.0 Multijet 16v 135KM
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 120KM

WYMIARY
425/172/182

PLN
50.320
60.775
59.925
53.720
64.175
72.420
67.575
63.325
58.395
57.970
68.425
72.675
62.645

km/h l/100km miejsca
170
7,1
5
180
6,6
5
185
6,2
5
170
7,1
5

RABAT 15%*
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM
URBAN 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x2 170KM
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 276KM
LOUNGE 2.0 Multijet II 16V 4x4 170KM

RABAT 15%*
1.4 ACTIVE 77KM **
1.4 DYNAMIC 77KM **

WYMIARY
456/173/150

PLN
35.955
40.205

poj.
1368
1368

km/h l/100km miejsca
161
7,2
5
164
5,2
5
158
5,2
5
161
7,2
5
164
5,2
5
172
7,5
5
158
5,0
5
158
5,2
5
172
7,4
5
161
7,2
5
164
5,2
5
179
5,7
5
172
7,4
5

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

Freemont

Linea

poj.
1368
1598
1598
1368
1598
1368
1598
1598
1368
1368
1598
1956
1368

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
165
6,3
5
165
6,3
5

WYMIARY
489/188/169

PLN
103.692
113.892
109.642
107.092
119.842

poj.
1956
1956
1956
3605
1956

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5/7
184
7,3
5/7
195
6,4
5/7
206
11,3
5/7
184
7,3
5/7

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

** – tylko auta ze stocku

Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta nie łączy się z innymi promocjami

MiTo Seria 1
RABAT 15%*
1.4 MultiAir 16V 105KM DISTINCTIVE
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 135KM DISTINCTIVE TCT
1.3 Multijet 16V 95KM DISTINCTIVE
1.6 Multijet 16V 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 170KM Quadrifoglio verde

WYMIARY
406/172/145

PLN
54.825
64.175
60.775
66.725
59.075
65.025
74.375

poj.
1368
1368
1368
1368
1248
1598
1368

159**

km/h
187
198
207
207
180
198
219

l/100km miejsca

5,7
8,1
5,6
5,5
4,3
4,8
6,0

WYMIARY
466/182/142

RABAT 15%

PLN
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
84.915
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT
90.015
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 98.515

poj.
1956
1956
1956

km/h
202
218
218

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5
4/5

l/100km miejsca

5,1
5,4
5,4

RABAT 15%*
1.2 8v SILVER 69KM
1.2 8v S&S SILVER 69KM
1.2 8v S&S BLACK&RED 69KM
0.9 S&S BLACK&RED 85KM
1.3 JTD S&S BLACK&RED 95KM
0.9 MTA S&S BLACK&RED 85KM
1.2 8v GOLD 69KM
1.2 8v S&S GOLD 69KM
0.9 S&S GOLD 85KM
1.3 JTD S&S GOLD 95KM
0.9 MTA S&S GOLD 85KM
1.2 8v S&S PLATINUM 69KM
0.9 S&S PLATINUM 85KM
1.3 JTD S&S PLATINUM 95KM
0.9 MTA S&S PLATINUM 85KM

WYMIARY
384/168/152

PLN
36.975
37.315
38.165
42.415
47.515
45.815
41.565
41.905
46.155
51.255
49.555
47.005
51.255
56.355
54.655

poj.
1242
1242
1242
875
1248
875
1242
1242
875
1248
875
1242
875
1248
875

Voyager
RABAT 15%*
2.8 AT6 SILVER 163KM
3.6 AT6 SILVER 283KM
2.8 AT6 GOLD 163KM
3.6 AT6 GOLD 283KM
2.8 AT6 PLATINUM 163KM
3.6 AT6 PLATINUM 283KM

5
5
5

BAGAŻNIK
245 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
163
5,2
5
163
5,1
5
163
5,1
5
176
4,2
5
183
3,8
5
176
4,2
5
163
5,2
5
163
5,1
5
176
4,2
5
183
3,8
5
176
4,2
5
163
5,1
5
176
4,2
5
183
3,8
5
176
4,2
5
WYMIARY
BAGAŻNIK
522/200/175 934 LITRÓW

PLN
142.715
130.815
152.915
141.015
168.215
156.315

poj.
2768
3604
2768
3604
2768
3604

km/h l/100km miejsca
193
7,9
5
209 10,8
5
193
7,9
5
209 10,8
5
193
7,9
5
209 10,8
5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
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RABAT 15%*
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE
1.4 TB 16V 120KM DISTINCTIVE LPG
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE
1.4 TB MultiAir 16V 170KM DISTINCTIVE TCT
1.6 JTDM 16V 105KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 140KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE
2.0 JTDM 16V 170KM DISTINCTIVE TCT
1750 TBi 16V 235KM Quadrifoglio Verde

BAGAŻNIK
WYMIARY
435/179/146 350 LITRÓW

PLN
67.065
74.715
72.165
78.965
75.565
80.665
82.365
89.165
92.990

poj.
1368
1368
1368
1368
1598
1956
1956
1956
1742

km/h l/100km miejsca
195
6,4
5
195
8,3
5
218
5,8
5
218
5,2
5
185
4,4
5
205
4,5
5
218
4,7
5
218
4,5
5
242
7,6
5

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
** tylko auta ze stocku

Ypsilon Seria 1

Giulietta

159 Sportwagon**
RABAT 15%

PLN
2.0 JTDM 16v 136KM SPORT
90.865
2.0 JTDM 16v 170KM SPORT PLUS 103.615
1750 TBi 16v 200KM SPORT PLUS 104.465

WYMIARY
466/183/143

poj.
1956
1956
1750

Delta
RABAT 15%*
1.4 Turbojet E5 16V STEEL 120KM
1.6 Multijet E5 16V STEEL 105KM
1.4 Turbojet E5 16V SILVER 120KM
1.4 MultiAir E5 16V S&S SILVER 140KM
1.6 Multijet E5 16V SILVER 105KM
1.6 Multijet E5 16V SILVER 120KM
1.6 Multijet Selectronic E5 16V SILVER120KM
1.4 MultiAir E5 16V S&S GOLD 140KM
1.6 Multijet E5 16V GOLD 120KM
1.6 Multijet Selectronic E5 16V GOLD120KM
2.0 Multijet E5 16V GOLD 165KM
1.8 TurboJet Sportronic E5 16V PLATINUM 200KM
1.9 Twinturbo Multijet E5 16V PLATINUM 190KM

3.6 AT8 GOLD 286KM
3.0 AT5 190HP GOLD 190KM
3.6 AT8 PLATINUM 286KM
3.0 AT5 239HP PLATINUM 239KM
3.6 AT8 EXECUTIVE 286KM
3.0 AT5 239HP EXECUTIVE 239KM

l/100km miejsca

5,2
5,5
8,3

WYMIARY
452/180/150

PLN
58.642
63.742
65.442
68.842
70.542
73.942
77.342
73.942
79.042
82.442
84.915
107.942
107.942

poj.
1368
1598
1368
1368
1598
1598
1598
1368
1598
1598
1956
1742
1910

Thema
RABAT 15%*

km/h
200
216
233

km/h
195
186
195
203
186
194
194
203
194
194
214
230
222

WYMIARY
507/190/149

PLN
158.592
167.687
169.852
178.947
183.710
192.805

poj.
3604
2987
3604
2987
3604
2987

Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów
S&S – system Start&Stop

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

5
5
5

BAGAŻNIK
465 LITRÓW

l/100km miejsca

6,3
4,6
6,3
5,7
4,6
4,7
4,6
5,7
4,7
4,6
5,1
7,8
5,7

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

BAGAŻNIK
462 LITRÓW

km/h l/100km miejsca
240
9,4
5
220
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5
240
9,4
5
230
7,1
5

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT
Oferta nie łączy się z innymi promocjami

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4448/1812/1718

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
328

RABAT
15%

JEEP COMPASS
MODEL

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

SPORT 2.0L DVVT 16v M5 156 KM
LIMITED 2.0L DVVT 16v M5 156 KM
SPORT 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™
LIMITED 2.2 CRD M6 163 KM FREEDOM-DRIVE I™

przedni
przedni
4x4
4x4

1998
1998
2143
2143

185
185
202
202

7,6
7,6
6,6
6,6

70.890
78.880
99.620
107.270

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4233/1873/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
142

RABAT
15%

JEEP WRANGLER
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,1
7,1
7,1
8,0

108.885
112.965
124.865
136.680

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4751/1877/1825

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
498

RABAT
15%

JEEP WRANGLER UNLIMITED
MODEL

SPORT 2.8L CRD M6 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SPORT 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
SAHARA 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP COMMAND-TRAC
RUBICON 2.8L CRD A5 200 KM SOFT-TOP ROCK-TRAC

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4
4x4
4x4

2777
2777
2777
2777

172
172
172
169

7,4
7,4
7,4
8,3

121.720
125.800
137.700
149.515

WYMIARY (dł./szer./wys. - mm)
4822/1943/1781

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (l)
457

RABAT
15%

JEEP GRAND CHEROKEE
MODEL

LIMITED V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II
OVERLAND V6 3.0 CRD A5 241 KM QUADRA-TRAC II

NAPĘD

POJEMNOŚĆ
SILNIKA (cm3)

PRĘDKOŚĆ MAKS.
(km/h)

ZUŻYCIE PALIWA W CYKLU
MIESZANYM (l/100 km)

CENA PLN z VAT

4x4
4x4

2987
2987

202
202

8,3
8,3

180.285
210.800

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego samochodu z oferty bez podania przyczyny.
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LUDZIE
FIAT TO MY

POCZTA

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW
Żegnaj...

.
Na łamach gazety staramy
się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to
my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić
swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć
o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.
Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!
Nasz adres:
Redakcja FWN,
Satiz Poland,
43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62
e-mail: redakcja@satiz.pl
Tym, którzy do nas
napisali, dziękujemy za
wszystkie maile i kartki.

Na śmierć nigdy nie jesteśmy
przygotowani. Tym bardziej
gdy przychodzi znienacka, bez
uprzedzenia. Gdy zabiera nagle
i zbyt szybko. Tak jak naszego
kolegę, współpracownika
i kierownika Andrzeja
Cichowskiego. Człowieka
oddanego swojej pracy,
zaangażowanego w to, co robi.
Otaczającego się młodymi,
zdolnymi pracownikami, których zachęcał
do stałego podnoszenia kwalifikacji, ale też
wspierał w rozwoju, chętnie dzieląc się
z nimi swoją wiedzą specjalisty w zakresie
obróbki skrawaniem i doświadczeniem,
zdobytym w ciągu 47 lat pracy, w tym 42
w Fiacie. Przeszedł niemal wszystkie szczeble
kariery zawodowej, aż po kierownika
Obszaru Obróbek Silnika 1.3 SDE, którym
został krótko po utworzeniu z Zakładu
Mechaniki Fiat Auto Poland spółki FA
Powertrain Polska. W 2003 roku od początku
uczestniczył w procesie uruchamiania
obróbek TwinAir jako kierownik Obszaru
Obróbek Silnika. Jednocześnie jako leader
filaru Autonomicznego Utrzymania Ruchu
(AM) przyczynił się wraz z zespołem
do uzyskania wyników pozwalających

Siła w dwóch cylindrach!
Właściciel oryginalnej 500 z lat 50. namówił
jednego z dealerów Fiat Auto Poland na jazdę
porównawczą z modelem 500 TwinAir,
posiadającym też silnik dwucylindrowy. Z tego
niezwykłego spotkania
dwóch kultowych 500
powstał ciekawy materiał.
„...Fiat 500 pierwszej
generacji był obiektem
powszechnego pożądania
i odpowiadał za
zmotoryzowanie Włoch
i części Europy. Do roku
1975, kiedy zakończono
jego produkcję, fabrykę
w Turynie opuściło niemal
4 miliony egzemplarzy.
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na zdobycie pierwszego
w Grupie Fiat złotego medalu
Word Class Manufacturing.
Był wychowawcą
i promotorem kilkunastu
młodych inżynierów, którzy
aktualnie pełnią funkcje
średniego i wyższego poziomu.
Chętnie współpracował
z naukowcami ATH,
Politechniki Krakowskiej
i Politechniki Śląskiej. Pomagał i dzielił się
swoimi doświadczeniami ze specjalistami
z zakładów włoskich, brazylijskich czy też
ze Stanów Zjednoczonych.
Lubiany przez otoczenie, dowcipny, pogodny
i zawsze uśmiechnięty. Miał wiele pasji.
Wędkował, jeździł na nartach, interesował
się strzelectwem sportowym, piłką nożną
(przez 17 lat był prezesem Klubu Sportowego
LKS Bestwinka, gdzie między innymi
odpowiadał za nabór i wychowanie młodzieży
stanowiącej naturalne zaplecze do I drużyny).
Dwa razy w roku organizował spotkania
integracyjne ze swoimi współpracownikami.
Miał 61 lat. Zostawił żonę Annę oraz dwie
córki: Lucynę i Renatę.
Koledzy i współpracownicy
z Fiat Powertrain Technologies Poland

W 2007 roku Fiat zaprezentował model 500
ze stylistyką nawiązującą do kultowej
poprzedniczki. (…) W 2010 roku pod jego
maskę powróciła dwucylindrowa jednostka
napędowa (…). Nie jest to oczywiście ten
sam silnik, co w 500 pierwszej generacji,
a dwucylindrowy silnik TwinAir produkowany
w Bielsku-Białej w firmie FPT Poland. (…)
W przypadku Fiata 500 można więc rzec,
że sprawdza się powiedzenie o historii
zataczającej koło. 500-tka z lat 50. i jej
współczesny następca napędzane są
dwucylindrowymi silnikami rzędowymi,
co stanowi wyraźny ukłon w stronę tych
wszystkich, dla których stara 500-tka
pozostanie na zawsze autem kultowym”.
Piotr Ciechomski

stan na 30 wrzeÊnia 2012 r.

Spółki koncernu Fiat
1. Fiat Polska Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (22) 6074350, Fax (22) 6074352
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja
działalności Grupy Fiat w Polsce

2. Fiat Auto Poland SA

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

produkcja
samochodów osobowych

3. Teksid Iron Poland Sp. z o.o.

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (33) 8538200, Fax (33) 8532964
Wiceprezes Zarządu: Marek Kanafek

produkcja odlewów żeliwnych
dla przemysłu samochodowego

4. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o.

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Mikołajczyka 80, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3642857, Fax (32) 3642858
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– oświetlenie

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– zawieszenia

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6030108
Dyrekcja Generalna

handel częściami zamiennymi

5. Magneti Marelli Exhaust
Systems Polska Sp. z o.o.
6. Magneti Marelli Suspension
Systems Bielsko Sp. z o.o.
7. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
8. Plastic Components and Modules Poland SA

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

produkcja części samochodowych
– układy wydechowe

produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki
produkcja komponentów
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

9. Plastic Components Fuel
Systems Poland Sp. z o.o.
10. Comau Poland Sp. z o.o.

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana
ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy
Tel. (32) 2179404, Fax (32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Roberto Rossi

produkcja i obsługa urządzeń
dla przemysłu samochodowego

11. Fiat Services Polska Sp. z o.o.

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni
ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala

administracja księgowa,
personalna i płace

12. Fiat Group Purchasing Poland Sp. z o.o.

zakupy materiałów pośrednich
i bezpośrednich do produkcji
samochodów

13. Sadi Polska – Agencja Celna Sp. z o.o.

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

usługi celne

14. Sirio Polska Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132485, Fax: (33) 813 5333
Prezes Zarządu: Enrico Pavoni

ochrona osób, mienia i ochrona
przeciwpożarowa oraz transport

15. Fiat Powertrain Technologies Poland
Sp. z o.o.
16. Gestin Polska Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Prezes Zarządu: Emanuele Lorenzin

produkcja silników do samochodów

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132660, Fax: (33) 813 5444
Prezes Zarządu: Bronisław Bartosik

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

1. Fiat Bank Polska SA

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarządu: Grażyna Portas

usługi bankowe

2. FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074800, Fax (22) 6074982
Prezes Zarządu: Giovanni Polimeni

leasing samochodów

3. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074821, Fax (22) 6074854
Prezes Zarządu: Giovanni Polimeni

usługi finansowe i leasingowe

1. CNH Polska Sp. z o.o.

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Werner Ballieu

produkcja
maszyn rolniczych

2. Iveco Poland Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Massimiliano Perri

import i sprzedaż samochodów
dostawczych i ciężarowych

Spółki joint venture

Spółki koncernu Fiat Industrial

PANDA DLA
NAJBLIŻSZYCH

Nowa Panda 1.2 Easy
z klimatyzacją i radiem już od 29 800 zł!
Oferta specjalna dla pracowników
Grupy Fiat i ich rodzin.
W Fiacie wiemy, że rodzina jest najważniejsza, dlatego
przygotowaliśmy wyjątkową promocję dla pracowników i ich rodzin.
Tylko do końca roku nowy Fiat Panda
dla Ciebie i Twoich bliskich w wyjątkowej cenie.
Szczegóły promocji dostępne u dealerów Fiata.
Z oferty mogą skorzystać pracownicy Grupy Fiat, a także członkowie ich rodzin z pierwszej linii
pokrewieństwa: matka, ojciec, syn, córka pracownika. Ilość samochodów w promocji ograniczona
- obejmuje nowe Fiaty Panda dostępne na stocku centralnym FAP w chwili zakupu.
Emisja CO2 (cykl mieszany): 120 g/km. Zużycie paliwa (cykl mieszany): 5,2 l/100 km.
Informacje o recyklingu pojazdów, ich konstrukcji zgodnej z przepisami o recyklingu i lista punktów zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji znajdują się na stronie http://www.ﬁat.pl/uslugi-posprzedazne/recykling-pojazdow

www.ﬁat.pl

