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Kalėdos vainikuoja dar vienerius greitai prabėgusius metus
ir mūsų nuveiktus darbus. Rodos, visai neseniai, vos prieš
trejetą mėnesių, išleidome
pirmą ABL numerį, o šiandien
rankose jau laikote septintąjį.
Nemažinsime tempo ir 2006
metais - ABL skaitysite kas
antrą šeštadienį. Ypač bus
naudinga žurnalą prenumeruoti, nes kartą per pusmetį
gausite jį nemokamai. Tai bus
mūsų dovana prenumeratoriams. Žadame ir daugiau
staigmenų, netikėtų bei naudingų temų.
Šiame numeryje, be jau tradiciniais tapusių ir jūsų mėgstamų naudingų patarimų, rasite
pasakojimą apie amžinąjį variklio diržą. Taip taip, jūs nesuklydote skaitydami - toks
diržas jau dedamas į naujausius modelius. Jūsų dėmesiui
siūlome ir karščiausias automobilių pramonės naujoves, ir
naudotų mašinų testus.
Tikimės, kad jus, mieli skaitytojai, sudomins ne tik čia
paminėtos, bet ir daugelis kitų
temų. Kaip visada laukiame
jūsų laiškų su klausimais ir
atsiliepimais. Prižadame, kad
nė vienas neliks be atsako!
Linksmų jums bei jaukių švenčių ir sėkmės 2006-aisiais!
Vairuokime kartu!
Jūsų “Auto Bild Lietuva“
komanda

“Auto 1“ rinkimus Lietuvoje laimėjo Volkswagen Passat

PASAULINĖ PREMJERA

Fiat Sedici

Sedici dizainą kūrė G.Giugiaro. Nors automobilis
atrodo kukliai, mažąjį SUV nebaisu išpurvinti

4 x 4 = Sedici?
Italijos “Fiat“ koncernas pristatė supermažą sportišką universalų visureigį.
Sedici sukurtas bendradarbiaujant su Japonijos “Suzuki Motor“ koncernu.
■■ “Sedici“ itali‰kai rei‰kia
“‰e‰iolika“. Tiesa, daugybos uÏdavin∞ “4x4=?“ italai sprendò ne
vieni. Naujasis SUV (didesnio
pravaÏumo automobilis, puikiai
vaÏiuojantis mieste ir bekele) “Suzuki“ ir “Fiat“ bendradarbiavimo rezultatas. Jis uÏritintas ant
Suzuki Swift platformos (kaip ir jo
“brolis dvynys“ Suzuki SX4). UÏ
“‰e‰iolikos“ kòbulo linijas atsakinga Giorgetto Giugiaro studija
“Italdesign“.
Gaminamas jis ne Italijoje, o
“Suzuki“ gamykloje Vengrijoje.

Gr∂sm∂ heçbekams ir
maΩiems SUV
Tai ne griozdi‰kas amerikieti‰kas visureigis, po kurio variklio dangãiu tno 5 l variklis.
Sedici sveria vos 1250 kg (su
4
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dyzeliniu varikliu - 1350 kg), o
ilgis - tik 4,11 m. Jis beveik 10 cm
trumpesnis uÏ Volkswagen Golf ir
23 cm - uÏ Ford Focus. Dòl to
Sedici turi maÏiausiai erdvòs
kroviniams sudòti - vos 276 l
(Golf - 350 l, Focus - 385 l).
Pasak ital˜ koncerno, btent golfas ir fokusas yra pagrindiniai
“‰e‰iolikos“ konkurentai. Tai rimtas i‰‰kis, nes abu rinkoje gerbiami. Antra vertus, “italas“ gali
“atsikirsti“ keturiais varanãiaisiais ratais. Todòl ‰io maÏiausio
SUV pasirodymas rinkoje gali
i‰gàsdinti ir Hyundai Tuscon pardavòjus. Be to, Sedici gali pavilioti ir kai kurias dailiosios lyties
atstoves, kurias sòkming˜ vedyb˜
25-meãio proga sutuoktinis galòt˜
nustebinti jau ne Toyota RAV4, o
naujuoju “‰e‰iolika“.

Silpnas benzininis variklis
Sedici i‰orò paprasta ir Ïaisminga. Kalbant apie ‰∞ maÏàj∞ SUV
geriausiai tikt˜ Ïodis “mielas“.
Kuriant Sedici pavyko i‰gauti
visiems Fiat modeliams bdingà
teigiamas emocijas keliant∞ ∞spd∞.
Tik gal ‰iek tiek pritrko i‰skirtinumo ir “oho!“ ∞spdÏio, t.y. nesàmoningo noro suploti rankomis ar
tiesiog nusi‰ypsoti gatve pravaÏiavus Ïaviam automobiliui.
Deja, nieko dÏiugaus negali
pasakyti apie interjerà, kuriame
panaudotos visos kieãiausios ir
blizgiausios plastmasòs atmainos,
kokios tik yra sukurtos ms˜
planetoje.
Prie Fiat Sedici techninòs dalies daugiausia padirbòjo “Suzuki“ kompanijos inÏinieriai, todòl valdymas yra btent toks,

kokio tikiesi i‰ japoni‰ko heãbeko. Jis vairuojamas lengvai,
tiksliai bei nuspòjamai.
“·e‰iolika“ bus gaminamas su
dviej˜ tip˜ varikliais: i‰ Suzuki
“paskolintà“ 1,6 l, 107 AG benzinu
varomà bei 1,9 l “Multijet“ 120 AG
Fiat dyzel∞. Kol kas buvo pristatytas
tik benzinu varomas automobilis,
taãiau jo variklis didelio susiÏavòjimo nesukòlò. PrieÏastis - jam
gerokai trksta dinamikos. Galbt
‰ià problemà i‰spr´s dyzelis? Juk jie
‰iais laikais bna dinami‰kesni uÏ
benzinines ma‰inas.

Gali taßkytis po purvå
Sedici nebijo i‰sipurvinti
trankydamasis po negilias pelkes
ar purvynus. (Jo pro‰vaisa - atstumas tarp Ïemòs ir automobilio
dugno - 19 cm, o lengv˜j˜ auto-

kimo momentà po lygiai tarp
priekinòs ir galinòs a‰i˜. Pasirinkus
‰∞ reÏimà galima ramiai “arti“
purvynus. Taãiau 1,6 l varikliui
trksta galios esant maÏoms apsukoms, todòl toks pasitrankymas
bekele nòra itin smagus.
Kad ir kaip bt˜, Fiat Sedici
tikrai gali mauroti per purvynus.
Nors paÏvelgus ∞ jo i‰or´ atrodo
kitaip. Jei ant “‰e‰iolikos“ uÏtik‰
bent la‰elis purvo, tuoj pat noròsite j∞ nuvalyti.

Kaina - apie 70 t∆kst. Lt

Pirmojo italų džipo vidaus apdailai panaudotos visos kiečiausios ir blizgiausios plastmasinės medžiagos

Fiat pretenduoja ∞ “kar‰tà“ automobili˜ rinkà. Per metus Europoje ketinama parduoti 20 tkst.
Sedici vienet˜. I‰ j˜ 12 tkst. ital˜ pirkòjams. Dar tkstantis
keliaus ∞ DidÏiàjà Britanijà. Todòl
ms˜ kra‰tuose ‰is SUV bus retas pauk‰tis.
Beje, Sedici yra oficialus Ïiemos olimpini˜ Ïaidyni˜ Turine,
vyksianãi˜ vasario 10-26 d., automobilis. Todòl atidÏiai stebòkite
TV naujienas. Italijoje jis debiutuos kovo 10 d., o rugsòj∞ turòt˜
atkeliauti ir ∞ ms˜ kra‰tus. Planuojama kaina - 70 tkst. Lt.
Tuomet jau patys galòsite ∞vertinti, ko verta ‰i “4x4“ sandauga.
JN

Fiat Sedici ilgis - vos 4,11 m. Tai yra 10 cm mažiau nei Volkswagen Golf ir net 23 cm - nei Ford Focus

mobili˜ - 13-16 cm). Tereikia
pasirinkti vienà i‰ trij˜ rankenòlòs, ∞montuotos ‰alia rankinio stabdÏio, padòãi˜ ir norimà vaÏiavimo reÏimà. Øjungus

2WD visa galia siunãiama ∞
priekinius ratus. Tai tiks vaÏiuojant ∞prastu keliu. Pasirinkus
autoreÏimà, ma‰ina pati “sprendÏia“, kuriems ratams suteikti dau-

giau jògos (paranku vaÏiuojant prastu
Ïvyrkeliu ar paÏliugusiu keliu). “Lock“
pozicija padalija su-

Sedici kainuoja panašiai kaip ir populiarieji
džipai Honda CRV arba Suzuki Grand Vitara

Techniniai gamintojo duomenys

“Japonas” Suzuki SX4 - “italo” Sedici “brolis dvynys“. Abu šie
automobiliai pagaminti ant tos pačios Suzuki Swift platformos

Sedici 1,6
Ilgis (mm)
4115
Plotis (mm)
1755
Aukštis (mm)
1620
Vietų salone/durų sk.
5/5
Variklio cilindrų sk.
4
Variklio darbinis tūris (l)
1,6
Pavarų dėžė
5 bėgių mechaninė
Variklio galia (AG esant aps./min.)
107/5600
Sukimo momentas (Nm esant aps./min.)
145/4000
Bagažinės talpa (l)
270/670
Maksimalus greitis (km/h)
170
Vidutinės degalų sąnaudos (100 km/l)
7,1
Kaina
apie 70 tūkst. Lt
* šie duomenys bus pateikti tik pristačius modelį
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Sedici 1,9 D
4115
1755
1620
5/5
4
1,9
6 bėgių mechaninė
120/4000
280/2050
276/670
180
*
apie 70 tūkst. Lt

AUTO BILD LIETUVA

5

LIETUVIŠKA PREMJERA Subaru Impreza

Kurdami ketvirtos kartos Impreza
dizainą japonai per daug nesivargino.
Automobilio priekyje patobulino
žibintus ir radiatoriaus groteles

Nebrangus “ket
Prieš dvi savaites Lietuvoje pristatyta naujoji ketvirtos kartos Subaru Impreza. Ralio trasose
išgarsėjęs automobilis dabar gali puikuotis dar galingesniais varikliais. O ir kaina labai patraukli.
■■ Subaru Impreza Lietuvoje ‰iemet sekòsi vidutini‰kai - nupirkta 12
automobili˜. Tiesa, tai ankstesnòs,
treãiosios kartos imprezos patirtis.
Didesni jos “broliai“ buvo kur kas
geidÏiamesni. PavyzdÏiui, Subaru
Forester ‰iemet parduota 22, o Legacy - net 74 automobiliai.
Vis dòlto naujoji keturiais ratais
varoma Subaru Impreza turòt˜
sulaukti sòkmòs. Pirmiausia dòl kur
kas galingesni˜ varikli˜ ir puikios kainos.

Ramesn∂ Impreza moteriai?
Taãiau ne viskas taip graÏu.
Kurdami naujà automobilio dizainà japonai per daug nesivargino.
Tiesa, priekinò automobilio dalis
6
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dabar atrodo nepriekai‰tingai, o galas beveik nepasikeitò - ∞montuoti tik
‰iek tiek graÏesni Ïibintai ir ∞mantresnis bagaÏinòs dangtis.
Kaip pasikeitò automobilio priekis? Dabar Impreza turi naujos formos priekinius bei prie‰rkinius Ïibintus. O ∞ anksãiau buvusias vien-

tisas plastmasines radiatoriaus groteles dabar ∞terptas kòbulo spalvos metalinis kvadratas. Taigi naujoji ketvirtos kartos Impreza i‰ priekio atrodo daug agresyviau.
Kur kas labiau dÏiugina naujieji
varikliai. Juk Impreza - sportinis
automobilis, todòl ir galios turi
bti pakankamai: tiek ∞sibògòti
mieste nuo ‰viesoforo, tiek
sportininkui ralio trasoje.
Pradòkime nuo silpniausio variklio. Tai
naujas 2,0 l darbinio
trio, 160 AG variklis.
Jis savo gali-mybes
atskleidÏia tik artòjant prie maksimali˜ apsuk˜ - 7500
aps./min. Esant ma-

Ïoms ar vidutinòms apsukoms jis
vangokas. Ankstesnis 2,0 l darbinio
trio, 125 AG variklis esant maÏoms
apsukoms buvo kur kas Ïvalesnis.
Beje, turòdama naujà varikl∞
Impreza galòs vaÏiuoti ‰iek tiek
didesniu maksimaliu greiãiu. Dabar
automobilio “dugnas” - 210 km/h.
Anksãiau buvo 192 km/h. Taigi ‰i
Impreza vis dòlto labiau tiks moterims, kurios vaÏinòja ‰iek tiek ramiau.
Tiesa, apie kainà. Ji i‰ ties˜ viliojanti. Impreza su 2,0 l darbinio trio,
160 AG varikliu kainuoja viso labo
56 900 Lt.

Brangesn∂s - tikram
sportininkui
Mògstantys greit∞ ir galià vairuotojai turòt˜ rinktis galingesnes ir, Ïi-

Gamintojo techniniai duomenys
Modelis Subaru Impreza 2,0 R

Impreza dabar turi naują keturių laipsnių automatinę greičių dėžę. Ji daug komfortiškesnė ir
minkštesnė, nors automobilis jau nebe toks veržlus. Azartiškam vairuotojui labiau tiks mechanika

Ilgis (mm)
4465
Plotis (mm)
1695
Aukštis (mm)
1485
Vietų salone skaičius
5
Durų skaičius
5
Variklio cilindrų sk.
4
Variklio darbinis tūris (l)
2,0
Variklio galia (AG esant aps./min.)
160/6400
Maks. sukimo momentas
(Nm esant aps./min.)
186/3200
Pavarų dėžė
5 bėgių mechaninė
Maksimalus greitis (km/h)
210
Įsibėgėjimas (0-100 km/h)
8,8 s
Vidutinės degalų sąnaudos (l)
9,0
Degalų bako talpa (l)
60
Bagažinės talpa (l)
470
Padangos
205/50 R16

Kaina/bazin∂ ^ranga
Oro pagalvė (vairuotojo/keleivio)
S/S
Šoninės oro pagalvės (vairuotojo/keleivio)
S/S
ABS/EBD
S/S
Oro kondicionierius/klimato kontrolė
-/S
Automatinis pavarų perjungimas
*
El. langų kėlikliai (priekyje/gale)
S/S
CD grotuvas
S
Parkavimo asistentas (Lt)
900
Bazinė kaina (Lt)
56 900
Galinę automobilio dalį japonai pamiršo ir beveik nieko nepakeitė. Liūdnokas vaizdas

tvirtokas“
noma, brangesnes imprezas. PavyzdÏiui, raidòmis WRX paÏymòtà
imprezà. Jos variklis kur kas galingesnis - 2,5 l darbinio trio, 230 AG,
maksimalus automobilio greitis 230 km/h. Tiesa, tok∞ varikl∞ turintis
automobilis beveik 20 tkst. Lt
brangesnis uÏ pigesn∞ “brol∞“. Jo
kaina - 75 900 Lt.

Taãiau tikram sportininkui mes
silome Subaru Impreza WRX STI.
Lietuvoje ji dar vadinama Petter
Solberg Edition III. ·∞ model∞
atpaÏinti nesunku. Jis turi daug
auk‰tesn∞ nei WRX galin∞ aerodinamin∞ gaubtà. Tiesa, kaip ir WRX
automobilyje, ant Petter Solberg
Edition III variklio dangãio puikuo-

* - kita komplektacija

Eksploataciniai duomenys
Techninė apžiūra nuvažiavus (km)
15 tūkst.
Remonto išlaidos (Lt)
nuvažiavus 90 tūkst. km
3008
Garantija/rida (km)
3 m./100 000
Prarūdijimo garantija
12 m.
Draudimo įmoka 1 m./apsaugos lygis 2674 Lt/3

jasi oro ∞siurbimo ertmò.
Vis dòlto labiausiai dÏiugina itin galingas variklis. Tai 2,5 l darbinio trio,
net 280 AG “‰irdis“. Nenuostabu, kad
automobilis 100 km/h greit∞ pasiekia
vos per 5,4 s, o maksimalus greitis net 255 km/h. O kad nenusisuktumòte
sprando, japonai ∞montavo puikiai
veikianãius “Brembo“ stabdÏius.

Vairuojant tok∞ model∞ tikrai galima palenktyniauti - tiek mieste
startuojant nuo ‰viesoforo, tiek
ralio trasoje. Tai turòt˜ bti aktualu
tikriems sporto gurmanams. ·io
automobilio kaina irgi didÏiausia 103 900 Lt, taãiau ji ne tokia Ïvòri‰ka kaip kit˜ gamintoj˜ sportini˜
automobili˜.
MM

Subaru Impreza viršūnė - WRX STI modelis. Lietuvoje jis dar vadinamas Petter Solbery Edition. Tai bazinis ralio lenktynėms sukurtas automobilis
2005 • Nr. 7
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NUOMONĖS, KOMENTARAI
Dacia Logan privalumai ir tr∆kumai
Gerbiami Ωurnalo
“Auto Bild Lietuva“
skaitytojai
Nuo šiol “Auto Bild Lietuva“ (ABL)
tampa nuolatiniu Jūsų padėjėju.
Kažkas Jus sunervino kelyje ar degalinėje? Gal apgavo automobilių
detalių parduotuvėje? Gal meistrai
“nemyli“ Jūsų mašinos ir todėl ją
tenka nuolat taisyti? Rašykite
mums ir ABL atskubės į pagalbą.
“Auto Bild Lietuva“ kolektyvas
Mūsų adresas:
“Auto Bild Lietuva“
A.Goštauto g. 8
Vilnius LT-01108

@

info@autobild.lt
autobild@veidas.lt
(8-5) 264 94 28

Verta Ωinoti

Sumontavus
dujin´ ^rangå
Kai pirkau automobilį, jame dar nebuvo įmontuota dujinė įranga. Prieš
porą mėnesių kreipiausi į specialistus ir dabar jau važinėju dujomis. Ar
turėčiau apie tai kam nors pranešti?
Antanas Lankelis iš Utenos
Apie tai, kad jūsų automobilyje yra
dujinė įranga, nereikia informuoti
jokios institucijos. Atėjus techninės apžiūros (TA) terminui, prieš
važiuojant į TA centrą reikės gauti
pažymą, kad automobilyje sumontuota dujinė įranga techniškai
tvarkinga, ir pateikti ją TA specialistams. Jei dujinę įrangą montavo
sertifikato neturinti firma, dėl pažymos teks kreiptis į licenciją turinčią įmonę. Tik sertifikuotos įmonės
turi teisę išduoti minėtas pažymas.
Jei įranga montuota sertifikuotoje
įmonėje, ji pažymą išduos nemokamai. Ją gali išduoti ir bet kuri kita
licenciją montuoti dujinę įrangą turinti firma. Tačiau už paslaugą sumokėsite 40 Lt. “Auto Bild Lietuva“
Leidžia UAB “Veido“ periodikos leidykla.
Leidėjas Algimantas Šindeikis.
Direktorius Andrius Valacka.
Vyriausiasis redaktorius Jonas
Okmanas.
Vyr. redaktoriaus pavaduotojos: Birutė Papartienė, Loreta
Žilinskaitė.
Redaktoriai: Mindaugas Malinauskas, Andrius Guginis.
Bendradarbiai: Grigorijus
Grinmanas, Vitoldas Milius, Renaldas
Naujokas, Laurynas Rimševičius.
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Esu nuolatinė jūsų žurnalo skaitytoja
ir norėčiau, kad papasakotumėte
apie automobilį Dacia Logan. Jo
kaina daug mažesnė nei kitų automobilių. Būtų įdomu sužinoti apie jo
pagrindinius privalumus ir trūkumus.
Audronė Kazlauskaitė iš Vilniaus
Mūsų kolegos iš “Auto Bild“ Vokietijoje praėjusį pavasarį testavo
naują rumunų gamybos Dacia Logan ir naudotą 1997 m. ketvirtos
kartos VW Golf. Rezultatai nustebino visus. Atrodytų, kad naujas automobilis dauguma aspektų turėtų
pralenkti gerokai panaudotą ketvirtos kartos golfą. Kaip paaiškėjo,
daugelyje rungčių (triukšmingumo,

degalų sąnaudų, stabdymo kelio,
saugumo ir kt.) naujas Dacia Logan
toli gražu neprilygo naudoto VW Golf
IV automobilio techninėms charakteristikoms. Pavyzdžiui, logano
stabdymo kelias nuo 100 iki 0 km

Dacia Logan žibintai šviečia puikiai

yra 53,4 m, o golfui visiškai sustoti
prireikia tik 39 m.
Tačiau už kai kuriuos techninius duomenis Dacia Logan nusipelno pagyrimų. Testuojant automobilių šviesas
netikėtai paaiškėjo, kad šios mašinos
žibintai šviečia puikiai ir gerokai
lenkia kai kuriuos, net ir itin prestižiniais laikomus automobilius. Primename, kad apie tai plačiau rašėme
penktame ABL numeryje (“Ar visada gero automobilio žibintai gerai
šviečia?“, p. 33). Iš visų 25 testuojamų automobilių Logan šviesos buvo
įvertinos kaip vienos geriausių.
Išsamų VW Golf IV ir Dacia Logan
palyginimą turėtumėte rasti artimiausiuose žurnalo numeriuose.
“Auto Bild Lietuva”

Ar verta pirkti visureig^ iß JAV?
Skaitau jūsų žurnalą nuolat. Noriu
paklausti patarimo. Ruošiuosi žmonai pirkti visureigį Toyota RAV4.
Vieną, pargabentą iš JAV, jau esu
išsirinkęs. Praėjusiame ABL numeryje perskaičiau straipsnį “Atsargiai! Aš
iš Amerikos“ ir šiek tiek suabejojau
dėl savo pasirinkimo. Mūsų numatytas visureigis yra 2001 metų ir jau
priregistruotas Lietuvoje. Tai tikrai
graži ir techniškai tvarkinga mašina.
Mūsų įspūdį patvirtino ir keli meistrai. Noriu paklausti, ar daug reikės
ateityje investuoti į automobilį, pargabentą iš JAV, ir ar daug kuo jis
skiriasi nuo europinio varianto?
Henrikas iš Panevėžio
Jūsų minimo automobilio žibintai neatitinka europinio standarto, todėl juos reikės keisti.
Priekiniai žibintai su pakeitimu kainuos 1434 Lt (vienas
žibintas kainuoja 642 Lt, juos
pakeisti - 150 Lt). Amerikietiškuose automobiliuose ant

Fotoredaktorė Loreta Gušauskienė.
Fotografai: Algimantas Brazaitis, Tomas
Kapočius. Dailininkas Ramūnas Vaitkus.
Gamybos vadovė Sonata Bajoraitė.
Vyr. dizainerė Simona Kučytė-Svilainienė.
Dizaineris Linas Urbelionis
Kalbos redaktorės: Violeta Kundrotienė, Renata Radavičiūtė, Inga Jarmalaitė, Lijana Dargvainytė,
Vida Bilkienė.
Vertėjos: Olė Čičinskaitė, Irena Klionovskienė, Erika Kosteckienė, Loreta

ria nuo europietiško Toyota
RAV4 varianto. Amerikietiškų automobilių garso izopriekinių sparnų nėra papilliacija ir antikorozinė danga
domų posūkių žibintų. Už
yra prastesnė nei europinio
tai turėsite sumokėti 404 Lt
modelio.
(vieno posūkio žibintas kaiVaidas
Pragulbeckis,
Pakabos elementai tokie panuoja 92 Lt, darbų kaina “Toyota”
tys. Amerikietiškas RAV4
220 Lt). Dar 468 Lt teks Oficialaus
atstovo Lietuvoje
sumokėti ir už galinį prieš- firmos “Solorina” gale turi būgninius stabpriežiūros
džius ir dažniausiai būna ne
rūkinį žibintą (priešrūkinis techninės
cecho meistras
keturių, o tik dviejų varanžibintas - 288 Lt, darbų kaina - 180 Lt). Susumavus visas išlai- čiųjų ratų (nevaromas galinis tiltas).
das paaiškėja, kad pakeisti žibintus Iš JAV parvežto RAV4 kitų detalių
jums kainuos 2306 Lt. Net ir tai kainos praktiškai tokios pat kaip ir
pataisius, automobilis iš JAV vis europietiško visureigio. Paprastesnes detales galėsite gauti per tris
tiek būtų 15-20 proc. pigesnis.
Kėbulo detalės praktiškai nesiski- keturias darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Jei gedimas specifinis, detalių teks luktelėti.
Norėdami atlikti kompiuterinę
variklio diagnostiką bėdų neturėsite.
Dėmesio! Atstumą teks skaičiuoti myliomis (1 mylia 1,7 km), nes kilometrų amerikietiškas automobilis nepripažįsta ir to pakeisti neįmanoma.

Paškevičienė, Rasa Tarvydienė.
Pardavimo vadovė Kristina Dumčienė.
Administratorė Miglė Aleksandravičienė.
Platinimo vadybininkė Giedrė Strazdienė.
Redakcijos adresas: A.Goštauto g. 8, LT-01108
Vilnius.
Telefonai: (8-5) 264 94 26, (8-5) 264 94 28;
Faksas (8-5) 262 24 07.
El. paštas: autobild@veidas.lt, info@autobild.lt
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Kaip taisyklingai
vilkti automobil^

R.Vaitkaus pieš.

Kiekvienam vairuotojui bent kartą
gyvenime teko susidurti su problema, kai dėl gedimų automobilis atsisako paklusti komandai “pirmyn“.
Neseniai turėjau nemalonią “procedūrą“: mano Nissan Suny neužsivedė, paprašiau kaimyno, kad patemptų. Kaimynui betempiant įvažiavau į
jo mašinos galą. Norėčiau, kad plačiau paaiškintumėte, kaip reikia
taisyklingai vilkti kitą automobilį.
Jonas Virbickas iš Ukmergės
Velkant svarbiausia, kad lynas nebūtų per trumpas ir velkantis vairuotojas neviršytų saugaus greičio.
Velkant negalima daryti jokių staigių judesių nei vairu, nei stabdžais,
nei akceleratoriaus pedalu. Lanksčios vilkties ilgis turi būti 4-6 m, plotis - ne mažesnis kaip 50 mm. Virvė turi būti ryškiaspalvė arba pažymėta ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis.
Jei nesate arba nesijaučiate turįs
pakankamai vairavimo įgūdžių, geriau nesiimkite nei vilkti kito automobilio, nei būti velkamas. Saugiau būtų išsikviesti techninę pagalbą tel. 1888 arba 1414. Paslauga kainuos nuo 90 iki 120 Lt.
Velkančiojo ir velkamojo automobilių
vairuotojų veiksmai turi būti suderinti, kad lynas būtų nuolat įtemptas.
Vilkti automobilį tenka įvairiais metų laikais, tačiau žiemą tai daryti
gali tekti dažniau. Naudodami plieninius lynus galite pažeisti plastikines
mašinos dalis. Šis lynas mažiau lankstus nei sintetinio pluošto virvė.
Net ir šviesiu paros metu velkantysis
privalo važiuoti su įjungtomis artimosiomis šviesomis, o velkamo automobilio vairuotojas - įjungti avarinę šviesos signalizaciją.
“Auto Bild Lietuva“

TAI BENT!

Namas ant rat¨
■ Stern Chalet 500 gamintojai
padarė tai, kas atrodo neįmanoma, - nekilnojamąjį turtą užkelė
ant ratų. Prieš gerą dešimtmetį
tai buvo didžiausia pasaulyje gyvenamoji (net 31 kv. m!) automobilio priekaba. “Gal didžiausias gyvenamasis namas ant
ratų?“ - spėliojo praeiviai, o vairuotojai, pamatę ją gatvėje, pristabdydavo automobilius. Didžiausios pasaulyje automobilio

priekabos pasirodymas mieste
buvo įspūdingiausias spektaklis.
Deja, šių namų ant ratų Vokietijoje buvo pagaminta visai nedaug - tik apie 150. Vėliau gamyba nutraukta. Pagrindinė
priežastis - kempinguose ir automobilių stovėjimo aikštelėse
buvo draudžiama statyti šiuos
namus ant ratų dėl per didelio jų
aukščio (4,70 m). Dabar, kai
kempingų reikalavimai tapo liberalesni, vis dažniau užsimenama apie didžiųjų priekabų gamy-

bos atnaujinimą.
Kas žino, gal netrukus ir mes
galėsime įsigyti namą ant
ratų su virtuve bei
dviem miegamaisiais viršutiniame aukšte?
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SVAJONIŲ MODELIS Bugatti EB 16.4 Veyron
Kas tai? F-1 bolidas? O gal lėktuvas? Ne! Tai šiuo metu greičiausias automobilis pasaulyje.
Jų bus pagaminta apie 300

L∂ktuvas be spar
Kitaip pavadinti šį Bugatti neapsiverčia liežuvis - juk jo variklis “išspaudžia“
net 1001 AG! O maksimalus greitis - 407 km/h! Beje, keleiviniai lėktuvai
nuo žemės atsiplėšia esant daug mažesniam - 250-300 km/h - greičiui.
Salone vyrauja juoda spalva ir aliuminis. Beje, centrinėje konsolėje - tik laikrodis, CD grotuvas, kondicionierius ir automatinės greičių dėžės pavarų svirtis. O ko gi daugiau reikia sportiniam automobiliui...

Iš pradžių gamintojai buvo numatę sukurti
variklį su 18 cilindrų, tačiau tai nepavyko. Į
gyvenimą jie paleido 16 cilindrų variklį
Išspaudus maksimalų galingumą vienam kilometrui sunaudojamas 1 l benzino. Tiesa, tai trunka tik
kelias sekundes ir tik esant idealioms sąlygoms

Reikalauja pagarbos

rn¨

Norint vaÏiuoti 250 km/h greiãiu, pakanka vos 270 AG. O kas
atsitinka, kai pridedame likusias
731 AG? “Tada jis tampa pana‰us
∞ lekiant∞ Ïirgà“, - sako Wolfgangas Schreiberis, “Bugatti“ techninis direktorius. Jis - vienas i‰ trij˜
Ïmoni˜, kurie nuolat vaÏinòja i‰
EB 16.4 Veyron i‰spausdami maksimumà.
“Veyron savo techniniais duomenimis aplenkò visus iki tol
sukurtus automobilius“, - priduria
47 met˜ inÏinierius. Juk i‰ ties˜
automobilio variklis “pagamina“
net 3000 AG jògà. 1000 AG
“suvalgoma“ au‰inant varikl∞, dar
tiek pat i‰lekia pro duslintuvà ir
viso labo tik 1001 AG suka ratus.
“VaÏiuojant ‰lapiu asfaltu net
treãiàja pavara ir i‰jungus ESP
(elektronin´ stabilumo programà), prasisuka visi keturi ratai.
Kà gi, prie Bugatti reikia priprasti... Bet jis - “gera‰irdis“, j∞
vairuoti nesunku. Jam tereikia
‰iek tiek pagarbos...“ - sako
W.Schreiberis.

Papildomas raktas

Kaip ‰is Bugatti nepakyla ∞ orà
tarsi lòktuvas? “Noròdami, kad
automobilis pasiekt˜ 400 km/h
greit∞, mes i‰tobulinome Bugatti
aerodinamines savybes“, - sako
inÏinierius. Tam sukurtas papildoTai antrasis, papildomas, mas, antrasis, raktas, pavadintas
raktas, gamintojų vadinamas “Speed Key“ (greiãio raktu). Jis
greičio raktu arba angliškai ∞montuotas ‰alia vairuotojo sòdy“Speed Key“

Kai aerodinaminis gaubtas ir sparnas visi‰kai i‰siskleidÏia, priekin´
Bugatti a‰∞ prie Ïemòs spaudÏia jau
150 kg, o galin´ - 200 kg svoris.

Gamintojo techniniai duomenys
Ilgis (mm)
4462
Plotis (mm)
1998
Aukštis (mm)
1204
Svoris (kg) tuščio/pilno 1888/2200
Ratų bazė (mm)
2710
Varantieji ratai visi
4
Durų/vietų salone sk.
2/2
Variklio cilindrų sk.
16
Variklio darbinis tūris (l)
8,0
Variklio galia
(AG esant aps./min.)
1001/6000
Maks. sukimo momentas
(Nm esant aps./min.) 1250/2200-5500
Pavarų dėžė
7/automatinė
Maksimalus greitis (km/h)
407
Įsibėgėjimas (0-100 km/h)
2,5 s
Įsibėgėjimas (0-200 km/h)
7,3 s
Įsibėgėjimas (0-300 km/h)
16,7 s

Ideal∆s stabdΩiai

Degalų sąnaudos mieste/užmiestyje/
vidutinės (l/100km)
40,4/14,7/24,1

Benzino markė
tik A-98
Degalų bako talpa (l)
100
Padangos (priekinės/
galinės) 265/35 R20, 365/25 R21
Kaina
4 mln. Lt

nòs. ·tai kas ∞vyksta, vos pasukus
j∞ ∞ de‰in´: galinis automobilio
aerodinaminis gaubtas ir sparnas
∞traukiami beveik iki galo, uÏsidaro priekinòs difuzinòs angos bei
sumaÏòja automobilio auk‰tis.
Priekyje nuo Ïemòs jis bna pakil´s 6,5 cm, o gale - 7 cm. Tai rei‰kia, kad automobilio oro pasiprie‰inimas sumaÏòja iki minimumo,
bet kartu sumaÏòja ir spaudimas
prie Ïemòs. Priekyje automobil∞
spaudÏianti masò beveik lygi
nuliui, gale - vos 40 kg.
Didòjant automobilio greiãiui,
didòja ir spaudimo prie Ïemòs jòga.

Be šio aerodinaminio gaubto ir mažesnio sparno
Bugatti negalėtų pasiekti tokio didelio greičio

“Net vaÏiuodamas labai dideliu
greiãiu automobilis kelyje i‰lieka
stabilus. Ypaã didÏiuojamòs stabdÏiais. Jie - spontani‰ki, patvars
ir tokie galingi, kad Bugatti Veyron sustoja dar geriau, nei ∞sibògòja“, - sako W.Schreiberis.
Beje, apie ∞sibògòjimà. Pasak
inÏinieriaus, automobilis, judòdamas greiãiau nei 380 km/h, tampa
kiek vangokas. Prireikia net 55 s,
kad greitis padidòt˜ dar 25 km/h.
Koks jausmas apima vaÏiuojant
tokiu greiãiu? “Jis nerealus, taãiau Ïvilgsnis netampa pagieÏingas ir delnai nedròksta. Be to,
vaÏiuojant 350-400 km/h greiãiu,
atsiveria savoti‰kas pasaulis“, pasakojo W.Schreiberis.
O dabar apie pinigus. Veyron
kainuoja net 4 mln. Lt. Prie‰
uÏsisakant reikia pakloti 1 mln. Lt
avansu. Jei persigalvosite, pinigai
nebus gràÏinti.
Bugatti savininkas taip pat turòs
sutikti, kad automobilio techninò
prieÏira bus atliekama tik gamykloje, Pranczijoje. Be to, Veyron
bus stebimas satelitini˜ palydov˜.
Ypaã variklio ir padang˜ bklò. O
jei jau ∞sigytà Bugatti sugalvosite
parduoti, teks informuoti gamintojus. Jie patikrins bsimo savininko
MM
reputacijà.

Kiti greiçiausi pasaulyje automobiliai
Koenigsegg.
390
Variklis: 4,7 l km/h
darbinio tūrio,
816 AG. Kaina 1,83 mln. Lt
McLaren F1.

Centrinis prietaisas (didžiausias) rodo
apsukas, kairysis apatinis - AG, kairysis
viršutinis - variklio temperatūrą,
dešinysis apatinis - greitį (myliomis
per valandą), o dešinysis
viršutinis - degalų kiekį bake

374 Variklis: 6,1 l darkm/h

binio tūrio, 627 AG.
Kaina - 3,9 mln. Lt

Mercedes SLR.
Variklis: 5,4 l
darbinio tūrio,
626 AG. Kaina 1,5 mln. Lt

Dar kartą - štai jos, 1001 arklio galios!

334
km/h

Carrera GT.
330 Porsche
km/h Variklis: 5,7 l
Variklis “pagamina“ 3000 AG:
1000 tenka varikliui aušinti, dar
1000 išlekia pro duslintuvą, o
likusios 1001 - ratams sukti!

darbinio tūrio,
612 AG. Kaina 1,56 mln. Lt
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“Auto Bild Lietuva“
žurnalistas išbandė
prieš šventes skubančių vairuotojų
kantrybę. Kaip?
Paprasčiausiai važiuodamas Vilniaus
gatvėmis ne didesniu
kaip 40 km/h greičiu.

T.Kapočiaus nuotr.

REPORTAŽAS

Jei nusprendėte važiuoti 40 km/h,
būkite pasirengę... susigadinti
nuotaiką bet kurią akimirką

Misterio 40 km/h
nuotykiai prießßventiniame mieste
Vadinkime j∞ misteriu 40
km/h. Jis - tai nebtinai ABL
Ïurnalistas. Juo gali tapti bet
kas: kà tik vairuotojo paÏymòjimà gav´s Ïmogus ar ilgà
vairavimo staÏà turintis asmuo.
·is misteris nepriklauso kuriam
nors socialiniam sluoksniui ar
∞takingai grupei. Jis tiesiog vaÏiuoja nepaÏeisdamas taisykli˜
ir nevir‰ydamas greiãio. Tikriausiai jau i‰ anksto Ïinote,
kaip jam sekasi...

Miesto centras
Centre 40 km/h greitis dar pakenãiamas. Visi automobiliai ãia
juda pana‰iu greiãiu. Dòl padi-

dòjusio ma‰in˜ skaiãiaus ir pradedantysis vairuotojas, kuriam
baisoka spustelòti akceleratoriaus
pedalà, gali jaustis ramus.
VaÏiuojant keturi˜ eismo juost˜
keliais, net ir antràja judantys
automobiliai dòl intensyvaus
transporto srauto vaÏiuoja ne greiãiau kaip 40 km/h.

Miegamieji rajonai
âia vaÏiuojantis 40 km/h
greiãiu gali jaustis saugus ir
nei‰siskirti i‰ kit˜ vairuotoj˜.
Taãiau iki j˜ nuvaÏiuoti itin saugiu
greiãiu yra pakankamai sudòtinga.
Greitesniuose kelio ruoÏuose vos
ne vòÏlio greiãiu judanãià ma‰inà

Sunkvežimis
aplenkė po to,
kai jam atsibodo
važiuoti iš paskos

automobiliai lenkia i‰ vis˜ pusi˜
kaip tik ∞manydami.

Piko valandos
Tokiu laiku dideliame mieste
misteris 40 km/h susiduria su
rimtu sunkumu. Suprantama,
eismo spstyse nepasiplò‰ysi,
taãiau pajudòjus kartu su kitais
automobiliais geriau vaÏiuoti
eismo kolonos diktuojamu
greiãiu. Va ãia ir ∞sitikinome, kad
eksperimentas “Greitis 40 km/h“
piko valandomis - tikrai nevyk´s
sprendimas.
Dòmesio! Jei jau pasirinkote
misterio 40 km/h vaidmen∞,
Ïinokite, kad js˜ tvarkingo vairavimo padariniai gali bti dvejopi:
pirma, lenkiantieji ir i‰ paskos vaÏiuojantys vairuotojai uÏpuls garso
bei ilg˜j˜ ‰vies˜ signalais. Antra,
jiems susilyginus su js˜ romiai
riedanãia ma‰ina bkite pasireng´
sulaukti keleto gest˜, vadinam˜
“Kas gi tavo galvelei?“ Arba kà
nors dar ne‰vankesnio...

Pyps∂jimai - ^prasta
Sunku bt˜ suskaiãiuoti, kiek
kart˜ buvo mirksòta ms˜ misteriui 40 km/h ar signalizuota
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jam garsiniais signalais per dvi
dienas. Judant ne didesniu nei
40 km/h greiãiu ‰ie malons
“pasisveikinimai“ ilgainiui tapo ∞prasti.

N∂ra uΩ kå bausti
VaÏiuojanãio lòãiau, nei leidÏia kelio Ïenklai, bausti nòra uÏ
kà. Tokiam “tvarkingam“ vairuotojui gali bti pritaikoma bauda
nebent uÏ neprisegtus saugos
dirÏus, kalbòjimà mobiliuoju telefonu ar pana‰ius su greiãiu nesusijusius dalykus. Jei Ïmogus
vaÏiuoja lòtai, bet laikydamasis
keli˜ eismo taisykli˜, jo bausti
nòra uÏ kà.

Misterio 40 km/h patarimas: piko metu geriau važiuoti eismo kolonos diktuojamu greičiu

Lekia daug greiçiau
·itaip vaÏiuodamas ms˜ misteris 40 km/h stebòjo tai, kà mato
kasdien Vilniuje vaÏinòjantys vairuotojai. Jo i‰vada gana lidna: vargu
ar sostinòje atsirast˜ daug vairuotoj˜, besilaikanãi˜ keli˜ eismo taisykli˜. Daugelis nepaiso greiãio
ribojimo ir vaÏiuoja vidutini‰kai
10-30 km/h greiãiau, nei leidÏia
toje vietoje esantys kelio Ïenklai.
Vairuotoj˜, minimaliai vir‰ijanãi˜ leistinà kelio ruoÏo greit∞,
policininkai, galima sakyti, nestabdo. Policininkai, lenkdami
ms˜ mister∞ 40 km/h, ∞tariai j∞
nuÏvelgdavo.

Skubantiesiems: stacionar∆s greiçio matavimo prietaisai Vilniuje

Veikia ne visi “inkilai“
Vilniuje yra ∞rengta 16 stacionari˜ greiãio matavimo prietais˜, kuriuos vairuotojai pa‰aipiai vadina “inkilais“. “Auto Bild
Lietuva“ Ïiniomis, i‰ vis˜ greiãio
matavimo prietais˜ daÏniausiai
veikia tik 2-3 “inkilai“. J˜ veikimo vietos nuolat keiãiamos kas
2-3 savaites.
Andrius Guginis
Policijos ekipažas, įtariai nužvelgęs
misterį 40 km/h, jį aplenkė

Savanorių pr.

Žemėlapyje pažymėti šiuo
metu veikiantys “inkilai”
Informacija pateikta remiantis interneto
tinklapio www.radarai.lt duomenimis

Automagistralė
Vilnius-Kaunas

Karßtos

naujienos
Vardai, naujienos ir žinutės nuo Alfa iki VW

BMW

Pralenk∂ Mercedes
limuzinus

FORD

UΩdarys net
penkias gamyklas

■ Amerikiečių koncerno “Ford
Motor“ atstovai pranešė, kad kitais
metais planuoja uždaryti penkias
gamyklas: tris JAV, po vieną Kanadoje ir Meksikoje. Jas uždarius ketinama atleisti apie 7,5 tūkst. darbuotojų.
■ “Daimler Chrysler“ pirmą kartą per
12 metų gavo į kaulus nuo BMW
koncerno. Per vienuolika šių metų mėnesių pasaulyje buvo parduota 1 mln.
20 tūkst. limuzinų klasės BMW modelių ir tik 961 tūkst. Mercedes-Benz
tos pačios klasės automobilių. Europoje BMW koncernas užimamą
rinką padidino nuo 3,7 iki 4,2 proc., o

Tokiam drastiškam žingsniui amerikiečiai pasiryžo po to, kai koncernas vien iki šių metų spalio mėnesio dėl aršios konkurencijos su japonų ir Europos automobilių gamintojais patyrė 17 mlrd. dolerių
nuostolį.

“Daimler Chrysler“ pardavimo rinka liko tokia pat. Ji užima 4,6 proc. visų
Europoje parduodamų modelių rinkos.
Į dviejų prestižinius automobilius gaminančių koncernų kovą nori įsiveržti
ir “Toyota“ koncernas, gaminantis Lexus limuzinus. Šiemet per vienuolika
mėnesių Lexus limuzinų parduota
apie 400 tūkst.

Getz - geriausias
“maΩius“ australams
HYUNDAI

■ Mažylis Getz antrą kartą per trejus
metus tapo “Geriausiu Australijos
mažu automobiliu 2006“ (“Australia’s Best Small Car’ 2006“). Dėl
šio apdovanojimo Getz varžėsi su 15
kitų tos pačios klasės modelių.
Ypatingas
modelis

Kainos
kitimas

Konkurso vertinimo komisija buvo
sudaryta iš automobilininkų klubų
narių, kurie atstovavo visoms Australijos valstijoms. Automobiliai buvo
Atšaukimas

Naujas
prekyboje

vertinami pagal tris pagrindinius kriterijus: kainą, dizainą ir funkcionalumą bei važiavimo charakteristiką. “Korėjietis“ pagal visus

kriterijus buvo nepralenkiamas.
Atnaujintas trijų durų, 1,6 l darbinio tūrio benzininiu varikliu varomas
Hyundai Getz nugalėjo Ford Fiesta,
VW Polo, Suzuki Swift, Honda Jazz
ir kitas mašinas.
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NAUJIENOS Nuo Jaguar iki Suzuki

JAGUAR
■ Jaguar XK oficialiai bus pristatytas kitų metų
pradžioje vyksiančioje tarptautinėje automobilių
parodoje Detroite. Serijiniu būdu kabrioletas bus

Naujas kabrioletas
pradėtas gaminti balandžio mėnesį. Automobilis
labiau orientuotas į JAV rinką. Jaguar bus komplektuojamas su 300 AG, 4,2 l darbinio tūrio

benzininiu varikliu ir šešių pavarų pusiau automatine greičių dėže. JAV jis turėtų kainuoti apie 80
tūkst. dolerių (apie 200 tūkst. Lt).

CX-7 bus pristatomas saus^

Prius atpigs?
■ Hibridinis automobilis Toyota Prius
netrukus turėtų labai atpigti. Apie tai
pranešė “Toyota Motor“ koncernas,
pradėdamas hibridinių automobilių
serijinę gamybą Kinijoje. Japonai tikisi, kad dėl naujos gamyklos ir
mažesnių darbo sąnaudų Prius
atpigs kone perpus. Dabar Lietuvoje
Prius kainuoja apie 90 tūkst. Lt. Tikimasi, kad pirmieji automobiliai Europą pasieks kitų metų rudenį.

MAZDA

Atnaujintas
■ Japonų koncernas “Mazda“ po Naujųjų metų
pristatys naują visureigį CX-7. Penkiavietis Mazda
CX-7 priklauso SUV (didesnio pravažumo automobilių) klasei ir yra veržlus bei praktiškas. Dėl nepriklausomos pakabos, visų keturių ratų vėdinamų
diskinių stabdžių su standartinės ABS sistemos,
dinaminės stabilumo kontrolės DSC ir TCS traukos
kontrolės automobilis lengvai valdomas bet kokioje
situacijoje.
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Naujasis visureigis turi sportinio automobilio Mazda
RX-8 bruožų, o savitumo jam suteikia išryškinti
priekiniai sparnai, į priekį išsikišęs buferis, nuožulnus priekinis langas ir žemėjantis stogas. RX-8 bus
komplektuojamas su 244 AG, 2,3 l darbinio tūrio
benzininiu varikliu ir šešių laipsnių automatine
greičių dėže. Pirmieji naująjį visureigį jau pavasarį
išbandys amerikiečiai. Europą ir Lietuvą automobilis
turėtų pasiekti kitų metų rudenį.

Ypatingas
modelis

Kainos
kitimas

Atšaukimas

Naujas
prekyboje

ROLLS-ROYCE

RENAULT

Naujas kabrioletas
■ Kitų metų viduryje serijinėje
gamyboje pasirodys prestižinis kabrioletas Rolls-Royce 100 EX.
Savo išore nuo koncepcinio
2004 m. Ženevos automobilių parodoje pristatyto
modelio jis skiriasi nedaug.
Naujasis 100 EX turi rodsterio bruožų. Kėbulas

pagamintas iš aliuminio, po variklio
dangčiu slepiasi 453 AG, 6,7 l
darbinio tūrio benzininis variklis,
kuris toks pat kaip ir Phantom
automobilių. Naujasis kabrioletas
iki 100 km/h įsibėgėja per 6,1 s.
Jo vidus bus gražinamas aliuminio
ir medžio apdaila, natūraliais odos
bei vilnos pluoštais. Naujo modelio
kaina kol kas neskelbiama.

Pranc∆zai gerins kokyb´
■ “Renault“ koncernas pradėjo
ilgalaikį bendradarbiavimą su “Nissan“. Prancūzai tikisi, kad bendradarbiaudami su japonais ateityje gamins itin kokybiškus automobilius. Automobiliai bus tes-

s Z 350

tuojami pagal specialiai sukurtą
programą. Tikimasi, kad testuojant automobilius bus išvengta
smulkių defektų, dėl kurių dažniausiai nutraukiama modeliai
serijinė gamyba.

TOYOTA

NISSAN
■ Greitai pasirodys atnaujintas sportinis
Z 350 modelis. Japonų dizaineriai po dvejus
metus trukusių automobilio studijų patobulino automobilio priekį ir po variklio
dangčiu papildomai “paslėpė“ dar 21 “arklį“. Dabar 3,5 l darbinio tūrio
benzininis Z 350 variklis turi 301 AG.

SUZUKI Taupiausias
visureigis

■ “Auto Bild“ žurnalo (Vokietija)
duomenimis, naujausias (140 AG,
2,0 l darbinio tūrio) Suzuki Grand
Vitara yra taupiausias benzinu varoma SUV klasės automobilis.
Visureigis 100 km sunaudoja tik
9,6 l degalų. Antras pagal taupumą
- 150 AG, 2,0 l darbinio variklio
tūrio Honda CR-V visureigis, 100 km
“suvalgantis“ 9,7 l benzino. Trečioje vietoje liko “dvilitris“ 142 AG Kia
Sportage automobilis.
Benzino sąnaudos (l/100 km)

Benzino sånaudos (l/100 km)
1. Suzuki Grand Vitara 2.0

9,6

2. Honda CR-V 2.0 i

9,7

3. Kia Sportage 2.0

9,8

4. Toyota RAV 4 2.0

10,0

5. Hyundai S. Fe 2,4

10,6

6. Mazda Tribute 2.3

10,8

7. Nissan X-Trail 2.5

11,1

8. Kia Sportage (142AG) 2.0 11,3
9. Hyundai Tuscon 2.0

11,5

10.Mitsubishi Outlander 2.4 12,4
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NAUJIENOS Nuo VW iki Volvo

Toureg 2
VW Race
jau paruoßtas
■ Iki Dakaro ralio pradžios liekant
vis mažiau laiko didieji automobilių
koncernai sukruto rengti mašinas bene didžiausioms ir ekstremaliausioms metų varžyboms. VW koncernas raliui paruošė VW Race Toureg
2. Buvo padidinta jo ratų bazė, pagerintas valdymas, įmontuotas turbodyzelinis 5 cilindrų TDI variklis su
nauja dvigubų turbokompresorių sistema, pasiekiančia 275 AG jėgą. Visi
keturi ratai yra varantieji, o pavarų
dėžė - 6 bėgių.
Paskutinę 2005 m. dieną prasidėsiančiose Dakaro lenktynėse penkis

VW Race Touareg 2 vairuos penki
sportininkai: Dakaro ralio nugalėtoja
vokietė Jutta Kleinschmidt, daugkartinis pasaulio ralio čempionas ispanas Carlosas Sainzas, prancūzas
Bruno Saby, Pasaulio dykumų taurės
nugalėtojas pietų Afrikos sportininkas Ginielis de Villiersas bei amerikietis Markas Milleris.
Lisabonoje startuosiantis 2006 m.
Dakaro ralis bus maždaug 9 tūkst.
km ilgio. Lenktynėse dalyvaus 508
sportininkai. Lenktynių finišas Dakare - sausio 16 dieną. VW koncernui šis dykumų ralis bus trečias.

Su naujais dyzel
VOLVO

■ Į Volvo S40 sedaną ir V50 universalą nuo kitų metų bus montuojami 132 AG, 2,0 l darbinio
tūrio dyzeliniai varikliai. Naujus
variklius koncernas netrukus
planuoja pristatyti Italijoje, o

Vizijos iß Holivudo
■ Triratis Maybach automobilis ar į
motociklą panašus Hyundai? Taip
turėtų atrodyti ateities modeliai,
kurių pieštinės vizijos bus pristatytas sausio viduryje Los Andžele vyksiančiame “Dizaino iššūkių“ (“Design Challenge“) parodoje. Renginyje dalyvaus tiek didžiųjų koncernų
dizaineriai, tiek nepriklausomos
dizaino studijos.
Teigiama, kad
daugiausia
pieštinių ateities automobilių vizijų žada
pateikti Kalifornijoje įsikūrusios dizaino firmos. “Auto Bild“ pateikė keletą
klausimų vienam VW koncerno
dizainerių Oliveriui Stefani.
Kodėl, Jūsų manymu, Kalifornijoje taip domimasi automobilių
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ateitimi?
- Los Andželas “myli“ mašinas.
Galėčiau tai pavadinti net savotišku
automobilių kultu. Daugeliui šis
miestas asocijuojasi su svajonių ir
fantazijų vieta, todėl nenuostabu,
kad čia sukuriama daugiausiai
ateities automobilių eskizų.
Kiek Jūsų darbams įtakos turi
Amerikos dizaino studijų sukurti
ateities automobilių eskizai?
- Kiekvienas kūrėjas automobilį mato savaip. Modelių detalės, sukuriamos popieriuje, kartais įgyvendinamosir realybėje. Pvz., dabartinio
VW Beetle idėja gimė Kalifornijos
dizaino studijose.
Ar daug ateities modelių eskizų
pateks į serijinę gamybą?
- Geriausiu atveju iš eskizų galima
pamatyti koncepcinį automobilį.
Dažniausiai svajonių modeliai taip ir
lieka svajonėmis.
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Ypatingas
modelis

Kainos
kitimas

Nero
Šiek tiek į raketą panašus ateities automobilis.
Kėbulo linijos primena ketvirtojo dešimtmečio
automobilio užuomazgas

California Gourmet Tourer
Trijų ratų automobilis, skirtas išvykoms į gamtą.
Be įprastų valdymo prietaisų, mašinoje galima
rasti mikrobangų krosnelę, espreso kavos aparatą,
mažą išlankstomąjį staliuką.

Atšaukimas

Naujas
prekyboje

liniais varikliais
automobiliai su šiomis “širdimis“
serijinėje gamyboje pasirodys
nuo sausio mėnesio pabaigos.
“Volvo“ teigia, kad nauji dyzeliniai varikliai bus taupesni ir gre-

“AUTO 1“ KONKURSAS
Iš visų automobilių lietuviai
pirmenybę teikia VW Passat

itesni. S40 100 km/h greitį pasieks per 8,5 s, o V50 - per 8,6 s.
Pasak gamintojų, automobilių su
naujais varikliais vidutinės degalų sąnaudos 100 km - 7 l.

Lietuvoje laim∂jo VW Passat
■ Pirmą kartą “Auto Bild“ žurnalo
šeimos “Auto 1“ rinkimai šįmet vyko ir Lietuvoje. Geriausiu 2006-ųjų
modeliu “Auto Bild Lietuva“ skaitytojai pripažino vokišką vidutinės
klasės mašiną Volkswagen Passat.
Iš tūkstančių balsavusiųjų net ketvirtadalis šiam vidutinės klasės
automobiliui skyrė pirmąją vietą.
Antra vieta Lietuvos rinkimuose

Rescue Vehicle
Važiuoti paplūdimiu
skirta transporto
priemonė.
Automobilis
lengvai rieda
smėlėtomis
vietovėmis ir
vandeniu.

Greenspeed Gator
“Drago” automobilis
varomas hibridiniu
varikliu. Į jį gali
tilpti du
žmonės.

atiteko prancūziškajam Renault
Clio, trečioji - prabangiam Audi Q7
visureigiui. Iš viso konkurse dalyvavo 20 automobilių. Apie jį plačiau
skaitykite 43 p.
Beje, baigėsi ir Lietuvos žurnalistų autoklubo rengiamas Metų automobilio konkursas, kuriame nugalėtojo laurus taip pat pelnė
VW Passat.

DIDYSIS TESTAS Ford Mondeo Wagon 2,2 TDCi / Opel Vectra Caravan 1,9 CD

Universalus

trejetas
Lietuvoje vis labiau populiarėja automobiliai universalo
tipo kėbulu. Tai nė kiek nestebina, nes jais galima vežti
kur kas daugiau krovinių, o ir atrodo jie labai patraukliai.

Šie automobiliai universalo tipo kėbulu itin talpūs. Juose vietos apstu tiek keleiviams, tiek kroviniui

niversalai, skeptik˜
dar vadinami “krovininiais veÏimais“, uÏ
sedanus brangesni vidutini‰kai 5 tkst. Lt. Taãiau
prakti‰kam Ïmogui jie - tikri
pagalbininkai kiekvienà dienà.
Be to, ir ∞ sveãius nuvaÏiuoti

U
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tokiu “krovininiu veÏimu“ tikrai
nebus gòda.
Taigi ‰∞ kartà testuojame ‰iek
tiek atnaujintus Ford Mondeo
Wagon ir Opel Vectra Caravan
automobilius. Treãiasis testo universalas - VW Passat Variant visi‰kai naujas keturratis.
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Geriausiai traukia fordas
Galingiausias tarp ‰io trejeto yra
Ford Mondeo Wagon turbodyzelinis variklis - 2,2 l darbinio trio,
155 AG. Su juo Mondeo lengvai
pajuda i‰ vietos ir, nepaisant
apsuk˜ skaiãiaus, galingai traukia.
Fordo universalas, i‰ ties˜, labai

verÏlus automobilis, be to, ir maksimalus greitis jo didÏiausias.
Opel variklio tris maÏiausias
tarp ‰io trejetuko, bet arklio
galiomis tik neÏymiai nusileidÏia
Mondeo. Opelio turbodyzelis 1,9 l darbinio trio, 150 AG. Jis
fordui nusileidÏia tiek startuojant

DTi / VW Passat Variant 2,0 TDI

bògòjimo testuose pralaimi Ford
Mondeo. I‰skyrus vienintel´ rungt∞ ∞sibògòjimà nuo 80 iki 120 km/h
greiãio. âia pasatas - greiãiausias.

Kelyje geriausias - opelis
O kaip ‰ie automobiliai elgiasi
kelyje? Tiesa, prie‰ tai keletas

pastab˜ apie sòdynes. Patogiausias turi VW Passat. Prie pasato
vairo kelionò tikrai neprailgs, ir
kiti keleiviai ∞sitaisys patogiai.
Ford Mondeo sòdynòs irgi puikios, tik truputòl∞ per mink‰tos. Ir
Opel Vectra turi ne kà blogesnes,
taãiau priekini˜ sòdyni˜ apaãia

‰iek tiek trumpoka. Vis dòlto
visuose trijuose universaluose
galima ∞sitaisyti labai jaukiai.
O dabar - ∞ kelià! âia geriausiai
sekasi Opel Vectra automobiliui.
Juo manevruoti - vienas malonumas, o ko verta tiesiog idealiai
veikianti ESP (elektroninò sta-
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▲

mieste nuo ‰viesoforo, tiek uÏmiestyje, o ir maksimalus greitis jo
maÏesnis. Opel Vectra su vòjeliu
lekia tik iki 210 km/h greiãio.
Tiesà sakant, Opel variklis nusileidÏia ir VW. Passat tarp ‰io trejeto - tikras viduriukas. Juk ‰is
“krovininis veÏimas“ visuose ∞si-

Didysis testas
▲

bilumo programa)! Ji opeliui nò
per plaukà neleidÏia nukrypti nuo
kelio. Automobilis “pie‰ia“ posk∞ po poskio, it prikaltas prie
kelio. Net ir pakrautas maksimaliu kroviniu - 525 kg.
Ne kà blogesni ir konkurentai Ford ir VW universalai. Taãiau
jiems prasãiau sekasi manevruoti
btent pakrautiems. VW Passat
(pakrautas maksimaliai - 550 kg
kroviniu) ties poskiais vairuotojui paklsta labai nenoriai, o ir
automobilio kòbulas gerokai
palinksta ∞ ‰onà. Gerai, kad ESP
kaip ∞manydama pakoreguoja
vaÏiavimo krypt∞.
Ford Mondeo ties poskiu
(maksimalus krovinio svoris 585 kg) irgi elgiasi prastai - taip
pat kaip VW Passat. O kartais net
ir jo galiniai ratai nesmarkiai
slysteli. Tiesa, fordui ∞ pagalbà
irgi atskuba ESP. Apibendrinant
‰ià rungt∞ deròt˜ akcentuoti, kad
ir Passat, ir Mondeo gelbsti tik
minòtos ESP.
Be j˜ maksimaliai pakrauti
automobiliai, darydami posk∞,
bt˜ it karvòs ant ledo. Nors...
automobiliai buvo i‰bandomi
vasarà. Visai ne ant ledo ar
sniego.

Ford Mondeo salone daug lako ir chromuotos apdailos, bet mažai
odos. Beje, pavarų svirties antgalio bumbulas labai patogus rankai

Talpiausias - v∂lgi opelis

Opel Vectra salonas - santūriausias. Beje, vairaratis nuo šiol bus
gaminamas tik su trimis stipinais. Taip kur kas sportiškiau ir stilingiau

▲

·iems krovininiams automobiliams vis dòlto svarbiausia bagaÏini˜ talpumas. âia vòl geriausiai sekasi Opel Vectra automobiliui. Nulenkus galines sòdynòs, jo bagaÏinò tampa didÏiausia (1850 l): uÏ Ford Mondeo ji
talpesnò 150, o uÏ VW Passat 119 l. NemaÏas skirtumas.
Tiesa, pasatas opelio atÏvilgiu laimi, kai galinòs sòdynòs
nenulenktos. Tuomet VW Passat bagaÏinò (603 l) uÏ Opel

Testuotas įsibėgėjimas (s)
0-50 km/h
Ford
Opel
VW

0-100 km/h
Ford
Opel
VW

Ford Mondeo greičiausias. Prasčiausiai startuoja Opel Vectra
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VW Passat salonas dailus, o ir medis prie šviesių sėdynių apmušalų
dera puikiai. Beje, pasato pavaros jungiamos labai lengvai ir patogiai

▲

Tai “Titanium“ komplektacijos
Mondeo. Nuo paprastos Mondeo ji
skiriasi gausybe chromo detalių

Mondeo bagažinė į ilgį,
nulenkus galines sėdynes,
vidutinė -1,97 m ilgio

Ant galinių Mondeo sėdynių vietos
pakankamai, bet konkurentai erdvesni

Po bagažinės grindimis rasite
tik mažą atsarginį ratą. Didelis
papildomai kainuos 250 Lt

Atnaujintos Vectra priekis dabar
labai panašus į mažylę Astra.
Opel šeima iš priekio dabar vienoda

Vectra bagažinė, nulenkus
galines sėdynes, ilgiausia net 2,01 m. Pagirtina!

Erdvės opelio galinėse sėdynėse itin
daug. Čia jo rezultatas geriausias

Bagažinėje po grindimis rasite
tik mažą atsarginį ratą. Deje,
didelio įtaisyti niekaip nepavyks

Vectra didesnò 73, o uÏ Ford
Mondeo - 63 l.
Beje, dar kartà apie jau minòtà
maksimal˜ automobili˜ paveÏamà krovin∞. âia Opel Vectra
sekasi blogiausiai - joje tilps tik
525 kg krovinys. Konkurentai
su ‰ia uÏduotimi susidoroja kur
kas geriau. VW Passat gali
veÏti 550, o Ford Mondeo - net
585 kg krovin∞.

Skelbiamas nugal∂toj¨
trejetas

▲

Beliko paskelbti geriausià. Beje, uÏbògdami ∞vykiams uÏ aki˜
i‰kart pasakysime, kad ‰∞ kartà
kiekvienas i‰ testo dalyvi˜ taps
prizininku.
Ant auk‰ãiausios pakylos
uÏkopia Opel Vectra Caravan.
Jo salone daugiausiai vietos, jis
turi didÏiausià bagaÏin´ ir i‰tvermingà varikl∞. Be to, Vectra
puikiai elgiasi kelyje, turi gerus
stabdÏius, o vairuotojui ir keleiviams silo komforti‰kà kelion´.
Yra ir trkum˜. Vectra nòra
greiãiausia ir taupiausia, o ir
techninò prieÏira brangiausia
tarp testo trejeto. Vis dòlto
minòti privalumai ir geriausia kaina padeda Opel Vectra
automobiliui tapti ‰io testo
nugalòtoja.
Antras - VW Passat Variant.
Jo privalumai: puikios sòdynòs,
didelò bagaÏinò, pavaros jungiamos itin patogiai ir lengvai.
VaÏiuojant automobilio salone
maÏiausiai girdimas triuk‰mas, o
ir traukia jis neblogai.
Taãiau ‰is “vokietis“ turi daugiau trkum˜ nei opelis. Jo
salono apdailos kokybò tik
vidutinò, VW sunkiau nei opel∞
vairuoti pakrautà, be to, stabdÏiai tarp testo dalyvi˜ trejeto Testuotas įsibėgėjimas (s)
60-100 km/h

4 pavara

Ford
Opel
VW

Iš priekio VW Passat atrodo labai
patraukliai. Tai vykęs dizainas. Beje,
Passat visai nesiskiria nuo Jetta

Nulenkus galinę sėdynę
pasate tilps trumpiausias
krovinys - tik 1,9 m

Erdvės ant galinių VW Passat
sėdynių pakankamai - ypač į plotį

Čia tik kompresorius ir putos
padangoms sandarinti. Ratas
papildomai kainuos 190 Lt

80-120 km/h

6 pavara

Ford
Opel
VW

Šių įsibėgėjimo rungčių nugalėtojai Ford Mondeo ir VW Passat
2005 • Nr. 7
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Opel - geriausias
Transporto priemonių svoris (faktiškas svoris, kraulumas)

Testuota: triukšmingumas (dB/A)
Modelis

VW

Degalų sąnaudos gamintojo
duomenimis (l/100 km)

5,1
Įkaitusiais stabdžiais

6,3
59

Modelis
Vietų salone skaičius
Variklio darbinis tūris (l)
Galia (AG esant aps./min.)
Maks. sukimo momentas
(Nm esant aps./min.)
Maks. greitis (km/h)
Pavarų dėžė
Varantieji ratai
Padangos*

Ford

Opel

VW

Mondeo Wagon
5
2,2
155/3500

Vectra Caravan
5
1,9
150/4000

Passat Variant
5
2,0
140/4000

360/1800
218
6/mech.
priekiniai
205/50 R17

320/2000
210
6/mech.
priekiniai
215/55 R16

320/1800
206
6/mech.
priekiniai
215/55 R16

Ford

Opel

VW

Mondeo Wagon
2,2 TDCi Trend
S/S
S/S
S/S
-/S
P
S/S
S
S
1000
91 400

Vectra Caravan
1,9 CDTi Elegance
S/S
S/S
S/S
S/622
5525
S/967
S
S
1623
83 735

Passat Variant
2,0 TDI Trendline
S/S
S/S
S/S
S/1220
7015
S/S
S
S
1570
87 590

VW

Mieste
7,8
Užmiestyje
5,1
Vidutinės
6,1
Degalų bako talpa (l)
60

Ford

Opel

8,0
5,0
6,0
70

Matmenys (milimetrais)C

Ford

Plotis viduje (pr./gal.): 1470/1470
Tarpratis (pr./gal.): 1522/1537
Plotis: 1812
—1100
900
200

Pirelli
padanga

540

500

700—930
790 *

350

Bagažinė

490

540-1700 l
Pirelli
padanga

Bazė 2754 / ilgis 4804

* - aukštis/plotis, dydis (coliais)

Matmenys (milimetrais)C

Techninė apžiūra nuvažiavus (km)
Remonto išlaidos (Lt) nuvažiavus
120 tūkst. km
Garantija/ridos apribojimas (km)
Prarūdijimo garantija (m.)
Draudimo įmoka (Lt) 1 m./apsaugos lygis
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Ford

Opel

VW

20 tūkst.

15 tūkst.

30 tūkst.

1995
2 m./be aprib.
12
3327/3

Nr. 7 • 2005

4943
2 m./be aprib.
12
3048/3

2984
2 m./be aprib.
12
6657/2

Bridgestone
padanga

520

530

1000
670

700—950
780*

520

330

Bagažinė
530-1850 l
Bridgestone
padanga

Bazė 2830 / ilgis 4839

Matmenys (milimetrais)C

VW

Plotis viduje (pr./gal.): 1485/1510
Tarpratis (pr./gal.): 1552/1551
Plotis: 1820

Dunlop
padanga

—1180
955
225
500
500

960

Eksploataciniai duomenys

—1150
920
230

645—895
770*

330

620

Oro pagalvė (vairuotojo/keleivio)
Šoninės oro pagalvės (vairuotojo/keleivio)
ABS/ESP
Oro kondicionierius/klimato kontrolė (Lt)
Automatinis pavarų perjungimas (Lt)
El. langų kėlikliai (priekyje/gale, Lt)
Nuolatinio greičio palaikymo sistema
CD grotuvas
“Parkavimo” asistentas (Lt)
Bazinė kaina (Lt)
S - serijinė, P - kita komplektacija

970—10
20
660

Modifikacija

Opel

Plotis viduje (pr./gal.): 1490/1490
Tarpratis (pr./gal.): 1536/1525
Plotis: 1798

935—
1005
630

Kainos/įranga

VW

Mieste
11,5
11,0
11,4
Užmiestyje
4,9
5,5
5,3
Vidutinės
6,9
7,1
7,1
Pilnu baku nuvažiuota km
860
840
980

1514

8,4

Nuo čia jau grėsminga!

Opel

610

Ford

Atvėsusiais stabdžiais

Degalų sąnaudos
testuojant (l/100 km)

1500

Testuota: stabdymo kelias (važiuojant 100 km/h)

Gamintojo techniniai duomenys

550 kg

1590 kg

580

525 kg

71
69
69

520

Bagažinė
603-1731 l
Dunlop
padanga

Bazė 2709 / ilgis 4774

Staigiai stabdant Mondeo stabdžių žibintai
švies įprastai, o Opel ir VW įspėjamai mirksės

1517

1630 kg

69
65
66

620

585 kg

60
60
59

950

1605 kg

50 km/h 100 km/h 130 km/h

Ford
Opel
VW

630

Opel

965—1
010
650

Ford

2

3

Ißvada

■ Vis dėlto geriausia būtų iš kiekvieno
automobilio paimti po dalelę geriausių savybių ir
sukurti vieną, tobuliausią universalą. Iš Mondeo
reikėtų paimti variklį, iš Vectra - salono erdvumą,
o iš Passat - automobilio dizainą. Bet jei reikėtų
rinktis tik vieną automobilį - juo taptų Opel Vectra

1

MM

200
167

200
162

100
72

100
83

1

VW

2

1

600
484

I

Vieta

Vieta

Vieta

Vieta

Vieta

162

157

70

81

470

2

II

2

Vieta

Ford

2

Galutinis
įvertinimas

Bazinė
kaina, nuvertėjimas

Taškai (maks.)
Opel

Eksploatacinės
išlaidos

Galutiniai testo rezultatai
Komfortas,
variklis,
stabdžiai

Ford Mondeo salone ank‰toka, vaÏiuojant automobilis kelia daugiausiai triuk‰mo, sunkiau valdomas atliekant
poskius (ypaã maksimaliai
pakrautas), o ir pavar˜ perjungimo “kelias“ gana ilgas.
Taãiau svarbiausias trkumas bazinò kaina. Ji gerokai didesnò nei konkurent˜. Tai
svarbiausias argumentas, palik´s fordà testo gale...

Erdvumas,
saugumas,
kokybė

▲

blogiausi. Ir bazinò kaina didesnò
nei Opel Vectra. Be to, tik vieninteliam i‰ trejeto VW reikia
dvigubai brangesnio draudimo ir
kur kas brangesnòs signalizacijos. Tad pasatas - antras.
Treãias - Ford Mondeo Wagon. Jo privalumai akivaizds.
Tai greiãiausias ir kartu sporti‰kiausias automobilis, maÏai
sunaudojantis degal˜ bei turintis
puikius stabdÏius. Taãiau fordas
turi nemaÏai ir trkum˜.

154

3

Vieta

3

3

Vieta

Vieta

Vieta

163

74

76

467

3

III

1

Vieta

1

Vieta

Vieta

Vieta

Vieta

LIETUVOS RINKA

Octavia mußa rekordus
Lapkritį Lietuvoje parduoti net 104 Škoda Octavia automobiliai.
■■ Puikus rezultatas. Jei taip gerai bt˜

Mindaugas Malinauskas

➧

perkami ir kit˜ gamintoj˜ automobiliai, ms˜
‰alies gatvòse vaÏinòt˜ vien naujos ma‰inos.
Vis dòlto situacija rinkoje nòra tokia dÏiuginanti, nors nauj˜ automobili˜ gatvòse ir
daugòja.
Per vienuolika ‰i˜ met˜ mònesi˜ parduoti
net 12 067 automobiliai. Pernai tuo pat metu
j˜ teparduota 10 171. Skirtumas - net 1896 automobiliai.
Populiariausi buvo D klasòs automobiliai

(pvz., ·koda Octavia). J˜ lapkrit∞ parduota
258. ·iek tiek prasãiau sekòsi C klasòs automobiliams (pvz., Toyota Corolla) - 186 vienetai. Prie populiaresni˜ galima priskirti ir B
klasòs (pvz., Volkswagen Polo) automobilius.
J˜ parduota 105.
Îmonòs taip pat pirko ir maÏus vienatrius
(pvz., Opel Meriva). J˜ i‰ automobili˜ salon˜
∞ gatves i‰riedòjo lygiai 100. Kit˜ klasi˜ automobiliai 100 vienet˜ ribos neperÏengò.

+84
Jei artimiausiu metu
nuspręsite įsigyti
Octavia, automobilio
teks laukti tris
mėnesius

➧
+31

-21

➧

-29

26

AUTO BILD LIETUVA

Nr. 7 • 2005

Vieta Modelis

2005 10 2004 10 Pokytis

1. Škoda Octavia
104
20 + 84
2. Volkswagen Caddy*
44
13 +31
3. Toyota Corolla
33
25
+8
4. Peugeot Partner
30
8 +22
5. Opel Astra
30
12 + 18
6. Volkswagen Golf
30
17 +13
7. Volkswagen Polo
30
18 +12
8. Opel Vectra
22
4 +18
9. Mazda 3
22
11 +11
10. Toyota Avensis
22
14
+8
11. Mazda 6
22
18
+4
12. Subaru Outback
21
0 + 21
13. Renault Clio
21
42
-21
14. Ford Focus
20
13
+7
15. Honda CR-V
19
10
+9
16. Ford Mondeo
16
8
+8
17. Volkswagen Passat
15
8
+7
18. Škoda Superb
14
2 +12
19. Subaru Legacy
14
4 +10
20. Renault Megane
13
42
-29
21. Citroën Berlingo
12
17
-5
22. Toyota Corolla Verso 11
4
+7
23. Mitsubishi Colt
11
7
+4
24. Honda FR-V
9
0
+9
25. Peugeot 307
8
5
+3
26. Peugeot 206
8
8
0
27. Toyota Land Cruiser
8
15
-7
28. BMW 5
7
2
+5
29. Audi A6
7
5
+2
30. Hyundai Tucson
6
0
+6
* - penkiavietis, nekomercinis automobilis

Rinkos dalis pagal automobili¨ markes
2005 m. 1-11 m∂n.

➧

Neseniai pasirodęs
trečiosios kartos Clio
pirkėjų dėmesiu kol
kas irgi negali
pasigirti

+31 VW Caddy nuo Škoda
Octavia lapkritį atsiliko
daugiau nei perpus

Perkamiausi¨ automobili¨ 30-ukas

Didžiausias kritimas
žemyn. Ko gero,
pirkėjai laukia
atnaujintų Renault
Megane

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Volkswagen
Renault
Toyota
Škoda
Opel
Mitsubishi
Peugeot
Ford
Citroën
Honda
Mazda
Fiat
Hyundai
Mercedes Benz
Nissan
Kia
BMW
Audi
Lada
Volvo
Iš viso

1711
1106
1050
939
767
652
624
624
532
493
473
414
394
353
216
214
207
206
166
154
12 067

LAISVALAIKIS KryΩiaΩodis
Puikus prizas 8 l (2x4 l) “Shell Helix Ultra
5W-40“ sintetinės alyvos
jūsų automobiliui
Prizo kaina 260 Lt

Sukryžiavo Laurynas Rimševičius

Prizą įsteigė: UAB “Shell Lietuva“, www.shell.lt

Atsakymas

1

2

3

4

5

6

7

Išsprendę kryžiažodį iki sausio 1 d. (sekmadienio) 24 val., rašykite žinutę tel.
1674: ABL (tarpas) atsakymas (tarpas) vardas (tarpas) pavardė (tarpas),
pvz., ABL_VAIRAS_SIMAS_SIMAITIS_VILNIUS, arba skambinkite tel. 1674
ir pasakykite teisingą atsakymą bei savo duomenis. Tiek žinutės, tiek skambučio kaina - 1 litas. Kuo daugiau skambinsite, tuo daugiau šansų laimėti!
Nugalėtoją paskelbsime 1(8) ABL numeryje. Sėkmės! 6-ajame ABL numeryje skelbto kryžiažodžio prizą, sintetinės automobilio alyvos, laimėjo Matilda
Keturakytė iš Vilniaus. SVEIKINAME! Nugalėtoją prašome paskambinti telefonu (8-5) 262 68 13, o prizus atsiimti per du mėnesius.

Pasijuokite prie vairo
✗✗✗
Praeidamas pro garažą vienas
kaimynas užkalbina įnirtingai
besidarbuojantį kitą kaimyną:
- Tai kam dabar čia tą įvažiavimą
į garažą platini?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Juk jo žmona vairuotojo pažymėjimą nusipirko...
✗✗✗
Policininkas sustabdo automobilį.
Atsidaro langas ir pasirodo pernelyg maloniai besišypsančio vairuotojo veidas. Stengdamasis įsiteikti pareigūnui jis taria:
- Sveiki, pone inspektoriau! Štai

prašau: vairuotojo pažymėjimas,
techninis pasas, suprantama, ir
draudimo polisas. Tikrai nieko
netrūksta. Viskas kaip turi būti...
Nuo galinės sėdynės pasigirsta
vaiko balsas:
- Tėveli, o kur ožiai?
✗✗✗
Gerokai pagyvenęs automobilis
VAZ-2101 linksmai įlekia į naujutėlaitį Mercedes-Benz. Iš jo išlipa naujasis rusas:
- Ožy tu, ar įsivaizduoji, į ką tu
įvažiavai? Tu man visą mašiną
sugadinai!
- Nesirūpinkite, gerbiamasis. Aš

8

9 10 11 12 13 14 15
Šeštajame (6/2005) “Auto Bild Lietuva“ numeryje skelbto kryžiažodžio
atsakymai:
V.: Moskvič, aguona, Logan, Arafatas, Alfonsas, voras, piratai, Jolanta,
Ka, Almera, Jetta, Ankara, vilkikas, Sonata, Opel, Avant, auka, tyli.
H.: atkarpa, Alonso, Ford, salto, regata, neto, Vegas, karavanas, Arabija,
Čanas, Legacy, Vilija, Ducato, pilotai, Renata, Inca, kapeika, sąstatas.
Galutinis atsakymas: INSTRUKTORIUS BENAS

esu inžinierius ir žinau, kaip šitą pakalį. Sakė, reikia į duslintuvą
nedidelę problemėlę greitai iš- pūsti ir viskas akimirksniu išsispręsti. Tereikia papūsti į duslin- tiesins...
tuvą - ir visos skardos išsi- Kad pradėjo vyrelis žvengti, net iš
mašinos išgriuvo:
tiesins...
Kol naujasis rusas pūtė į savo - Kvaily tu, kaip ji tau išsitiesins!?
automobilio duslintuvą, inžinie- Juk tavo mašinos langas atidaryrius tylutėliai išnyko. Tupinėja tas iki galo...
naujasis rusas apie
savo mašiną, keikiasi. Pro šalį važiuoja kitas naujasis
rusas:
- Ką tu čia darai?
- Nu va, kažkoks
asilas inžinierius
įvažiavo man į už- Kaip pasakyti šeimininkui,
kad jis važiuoja PER GREITAI!
2005 • Nr. 7
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VISUREIGIAI GL klas∂s Mercedes

Pirmasis oficialus Mercedes GL pasimatymas su publika įvyks
jau greitai - 2006 m. sausį Detroito automobilių parodoje

Dar vienas Mercedes
visureigis!
Šalia M, R ir G klasių
mersedesų pasirodo naujoji - GL klasė.

usipaÏinkite su naujàja
GL klase. Tai Amerikos
rinkai sukurtas visureigis. Ten ir ketinama parduoti apie 70 proc. vis˜ modeli˜.
Europa, Azija bei arab˜ ‰alys pasidalys likusius 30 proc. GL klasò vokieãi˜ i‰‰kis dideli˜ visureigi˜
rinkoje karaliaujantiems milÏinams
Cadillac Escalade, Lincoln Navigator, Lexus LX470 ar klasi‰kajam
Range Rover. Beje, btent GL
modelis G klasòs istorijoje turòt˜
padòti ta‰kà jau 2009-aisiais.

S

Didesnis maΩesniojo “brolio“
atspindys
Tad kà pasaulis gaus vietoje kampuotojo G? GL - erdvus ir i‰taigin28
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gas septyni˜ viet˜ SUV. Tai “savimi
pasitikintis“ ir ‰iek tiek “∞Ïlokas“
5 m ilgio diãkis.
Tiesa, viduje jis lyg du vandens
la‰ai pana‰us ∞ savo maÏesn∞j∞
“brol∞“ - M klasòs mersedesà. Atrodo, viskas ãia paÏ∞stama - ir
vairuotojo vieta, ir prietais˜
i‰dòstymas, ir ∞vairs jungikliai.
Tik GL klasòs automobilio vidus
atrodo tauriau. Prietais˜ skydelis
aptrauktas oda, priekinòs sòdynòs
valdomos elektra, klimato kontrolò rpinasi gaivia ‰iluma, o per
panoramin∞ stoglang∞, esant∞ gale,
vidun patenka saulòs spindulòliai.
Visa tai nieko nekainuoja. Tai
standartinò automobilio ∞ranga.
GL sòdynòs i‰dòstytos trimis

Nr. 7 • 2005

eilòmis. Pirmoje ir antroje keleiviai
jauãiasi patogiai, taãiau sòdòti
paskutinòje suaugusiam asmeniui
bt˜ nepatogu. Taãiau treãià
sòdyni˜ eil´ galima sulyginti su
grindimis vienu mygtuko paspaudimu. Tada automobilio gale atsiranda 1240 l erdvò kroviniams
sudòti. Reikia daugiau? Pra‰om. Tik
malonòkite sulenkti antrosios eilòs
sòdynes (tai galima padaryti santykiu 2:1), ir js˜ paslaugoms - 2300 l.

VaΩiuojant bekele nenusileis
Range Rover
Amerikoje GL kol kas bus parduodamas tik su benzininiu 4,6 l V8
varikliu, pasiekianãiu 340 AG.
Europos rinkoje dar rasime ben-

zinin∞ GL500 (388 AG, 5,5 l) bei
dyzelinius GL320 CDI (3,0 l V6 224 AG) ir GL420 CDI (4,0 l V8 306 AG) variklius.
Manoma, kad “Mercedes” pasilys
GL63 AMG model∞ su nauja 6,3 l V8
“‰irdimi“, pasiekianãia net 510
AG. Toks “suÏvòròj´s“ R klasòs
modelis buvo pristatytas per ‰iemet
rugsòj∞ Frankfurte vykusià automobili˜ parodà.
Sklando gandai, kad tobulinamas ir GL klasòs elektra bei benzinu varomas hibridas. Kaip hibridinis M klasòs prototipas, pristatytas Detroito parodoje (2005 m.
saus∞), GL gali turòti 3,5 l V6 (272
AG) “‰ird∞“, kuriai padòs du 35
AG elektros varikliai.

Iš pradžių JAV GL bus parduodamas su 340 AG, 4,6 l varikliu

Įspūdinga! Bagažinės tūrį galima padidinti net iki 2300 l

Visi GL klasòs modeliai bus komponuojami su Mercedes septyni˜
laipsni˜ “7G-Tronic“ transmisija.
“Mercedes“ atstovai teigia, kad
GL klasòs automobilis vienodai
gerai vaÏiuoja tiek keliu, tiek
bekele bei nenusileidÏia universaliajam Range Rover. Visureigis turi
nuolatin´ keturi˜ rat˜ pavarà, nuo
vaÏiavimo greiãio kintanãio jautrumo vairo stiprintuvà, pneumatin´
pakabà, nusileidimo nuo kalv˜ bei
kilimo ∞ jas valdymo sistemà.
Europoje sàlygos, matyt, at‰iauresnòs (arba reiklesni pirkòjai),
todòl GL galinò a‰is papildomai
turòs reduktori˜ bei diferencialo

GL klasės interjeras lyg du vandens lašai panašus į mažesniojo M klasės “brolio“, tačiau atrodo solidžiau

blokuot´. JAV ‰i ∞ranga siloma
uÏ papildomà priemokà kaip “Offroad PRO“ paketas.
Taãiau vargu ar daug pirkòj˜
ry‰is ‰∞ 5 m ilgio “laivà“ plukdyti
klampiomis pelkòmis ir purvynais.
Nors GL ir pajògus susidoroti su
nedideliais bekelòs i‰‰kiais, ∞klimpus vis tiek tekt˜ ai‰kintis, kas yra
SUV ir kodòl jo techninòs savybòs
∞spdingai atrodo tik popieriuje.

Mercedes visureigi¨
painiava
Pirmàkart oficialiai GL klasòs
mersedesas publikai bus pristatytas
2006-˜j˜ saus∞ Detroito automobili˜

parodoje. Nuo balandÏio mònesio
amerikieãiai j∞ galòs rasti kiekviename savo ‰alies “Mercedes“
atstov˜ salone. Europoje juo prekiauti bus pradòta kit˜ met˜ rugsòj∞.
Kà dar gamina “Mercedes”? G
klasò - kampuota ir i‰skirtinò. Ji
skirta egocentri‰kam miesto vaikui
ar bekelòs i‰siilgusiam entuziastui.
M klas´ mes irgi Ïinome. Tai
nudailintas penki˜ viet˜ SUV,
puikiai ∞veikiantis visus verslo
kvartal˜ asfalto nelygumus.
R klasò? Tai S klasòs visureigis,
kuriuo verslo partnerius paÏliugusiu keliuku galima nuveÏti iki prie
eÏero kà tik pastatyto namo.

O kur dòsime naujàjà GL? Juk
tarp visureigi˜ ir taip ank‰ta!
Nors GL kaina kol kas neskelbiama, taãiau visureigis turòt˜ kainuoti
nepigiai - apie 193 tkst. Lt.
Apskritai vargu ar Europoje kam
reikalingas septynvietis SUV su
specialiomis vietomis dviem vaikams ir ‰uniui (ar atskiras modelis
su viena vieta jaunajai ‰eimos atÏalai ir dviem ‰unims). PaÏvelgus ∞
Mercedes visureigi˜ gausyb´ atrodo, jog gamintojas nori ∞rodyti
prie‰ingai. Antra vertus, GL skirtas
parduoti anapus Atlanto. Galbt
amerikieãiams tokios viet˜ kombinacijos kaip tik ir trko?
JN

Mercedes visureigi¨ evoliucija
Jos pradžia - tolimieji 1979-ieji.
Tuomet pro “Magna Steyr“
gamyklos Austrijoje duris išriedėjo
kampuotas G-Wagen. Pirmiausia
tai buvo kariniam naudojimui bei
važiuoti bekele skirtas visureigis ir
tik po to - vairuotojams civiliams.
1990-aisiais pasirodė šiek tiek
mažiau kampuota G klasė.
Visureigis su Mercedes ženklu iš
neaprėpiamų dykynių persikėlė į

didmiesčių gatves. Netrukus jis
tapo prabangos simboliu.
Tiesa, dėl vangokos prekybos
Mercedes istorinio visureigio ketinta atsisakyti 2006 m. Tačiau
kompanijos bosai sukandę dantis
teigė, kad G klasė - Mercedes
istorijai svarbus modelis bei jį
gaminančio koncerno prestižo
reikalas. Taigi jis bus gaminamas!
Bent jau iki 2009-ųjų...

Vyresnieji Mercedes “broliai“ iš gamyklos Tuscaloosoje, Alabamoje
(JAV). Šalia jau gaminamų M, R ir G, čia pasaulį išvys naujoji GL klasė

GL klasės įrangoje - pagalbos kopiant bei nusileidžiant nuo kalvų sistemos

AKTUALIJA

Kå gauname su
nuolaid¨ kortele
Viliodamos automobilių vairuotojus į savo tinklus, Lietuvos degalinės siūlo įvairiausių nuolaidų.
■■ Kas geriau: pilti ‰iek tiek
brangesnius degalus, bet gauti didesn´ nuolaidà automobiliui plauti,
ar pilti pigesnius degalus, bet ma‰inà plauti keliais litais brangiau? O
gal jums patikt˜ pilti degalus kreditan? ABL ‰∞kart ai‰kinosi, kokias
paslaugas ir nuolaidas gausime su
nuolaid˜ kortele kiekviename i‰
penki˜ degalini˜ tinkl˜.

tinklo degalinòse. Nuolaida nòra
nuolatinò. Ji didòja, jei perkama daugiau benzino, dyzelino ar duj˜.
Degal˜ privalumai: ∞ benzinà
dedama daugiafunkcini˜ speciali˜
pried˜, kurie pagerina automobilio
variklio eksploatacijà. Jie uÏtikrina
degal˜ sistemos ir variklio ‰varà, tirpina ir i‰ automobilio variklio
pa‰alina nuodegas.
1 Nuolaidos: iki 9,99 l - 5 ct, iki
19,99 l - 6 ct, iki 29,99 l - 7 ct, dau“Ventus“: daugiau degal¨ giau nei 30 l - 8 ct.
daugiau nuolaid¨
“Ventus Eco“ nuolaid˜ kortelò
Kaip ir kur ∞sigyti? Kortel´ galiskirta tik fiziniams asmenims. Ji ma ∞sigyti “Ventus“ degalini˜ tinklo
vairuotojui suteikia nuolaidà pilant degalinòse (i‰skyrus automatines)
degalus neautomatinòse “Ventus“ arba uÏpildÏius elektronin´ anketos
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versijà internetiniame “Ventus“ puslapyje (www.ventus.lt). Nuolaid˜
kortelò i‰duodama nemokamai.

ruotojas sutaupys 5 ct nuo kiekvieno
litro degal˜ kainos, o degalini˜ parduotuvòse su “Lukoil“ kortele taikoma 5 proc. nuolaida kai kurioms
2 prekòms ∞sigyti. Automobil∞ galòsite
“Lukoil“: didΩiausios
plovykl¨ nuolaidos
plauti net 20 proc. pigiau.
Jei degal˜ kaina nòra svarbiausias
Kaip ir kur ∞sigyti? “Lukoil“ tinargumentas, bet js mògstate va- klo nuolaid˜ kortel´ galima ∞sigyti
Ïinòti ‰variu automobiliu, patogiau- degalinòse akcij˜ metu.
sia bt˜ ∞sigyti “Lukoil“ nuolaid˜
kortel´. Beje, ‰io tinklo degalinòse “Statoil“: galimyb∂ tapti
3
neprekiaujama jokiais geresnòs auksiniu klientu
kokybòs degalais, kurie tausot˜ js˜
Daugumai vairuotoj˜ degalini˜
automobilio ‰ird∞ ir maÏiau ter‰t˜ tinklas “Statoil“ asocijuojasi su
aplinkà.
didÏiausiomis degal˜ kainomis ir
Nuolaidos. Turòdamas degalini˜ gera j˜ kokybe. Lietuvoje ‰iuo metu
tinklo “Lukoil“ nuolaid˜ kortel´ vai- yra 59 “Statoil“ degalinòs bei ‰e‰ios

T.Kapočiaus nuotr.

Daugelis vairuotojų,
turinčių nuolaidų
korteles, renkasi
pigesnius, bet
kokybiškus degalus

Nuolaidos. Vairuotojams silomos “Statoil extra“ ir “Auksinò
Statoil extra“ nuolaid˜ kortelòs.
“Statoil extra“ kortelòs savininkas
nuo kiekvieno litro degal˜ kainos
sutaupo 4 ct. Plovimo paslaugoms
taikoma 15 proc. nuolaida.
“Auksinò Statoil extra“ i‰duodama atskirai skelbiam˜ akcij˜ metu ir tik ypaã lojaliems
klientams, t.y. pirkusiems ne
maÏiau nei 150 l degal˜ per
mònes∞. ·ios kortelòs savininkas, pirkdamas degalus, sutaupo 7 ct nuo kiekvieno litro
kainos. Plovimo paslaugoms
taikoma 15 proc. nuolaida. Taip
pat galimi ir kiti ypatingi
pasilymai “Statoil“ paslaugoms ar prekòms ∞sigyti.
Kaip ir kur ∞sigyti? “Statoil
extra“ kortelò i‰duodama nemokamai. Reikia uÏpildyti anketà ‰iai kortelei gauti ir palikti
jà bet kurioje “Statoil“ degalinòje arba i‰si˜sti pa‰tu ∞ bendrov´
“Lietuva Statoil“. Anketà galima gauti degalinòje. Taip pat jà
rasite ir interneto svetainòje
(www.statoil.lt).

3

“Neste A24“: keliaukite
kreditan

4 “Uno-X“: nuolaida galios
tik degalams pirkti

Norite turòti “Neste A24“ degalini˜ tinklo nuolaid˜ kortel´ arba
degalus piltis kreditan? Viskas
paprasta. Iki Nauj˜j˜ met˜ “Neste
A24“ tinklo degalinòse kiekvienam
∞sipylusiam degal˜ uÏ 50 ir daugiau
lit˜ bei uÏpildÏiusiam anketà bus
dovanojama nuolaid˜ kortelò.
I‰skirtinis pasilymas. “Neste A24“ degalini˜ tinklas kol kas
vienintelis Lietuvoje privatiems
klientams gali suteikti ir kreditin´
nuolaid˜ kortel´. Vairuotojas turi
uÏpildyti pra‰ymà kreditinei kortelei gauti. Apie degalini˜ tinklo
sprendimà, kokio dydÏio kreditu
galòs naudotis, anketà uÏpild´s
vartotojas informuojamas per
penkias dienas.
Ypatingas gaminys - benzinas
“Futura“, gamintoj˜ teigimu, i‰laikantis ‰varià degal˜ tiekimo
sistemà. Degaluose esantys priedai efektyviai ‰alina degimo proceso metu susidariusias nuodegas, neleidÏia susidaryti korozijai.
·varà palaikantis “Futura“ benzinas uÏtikrina nepriekai‰tingà degal˜ purk‰tuk˜ darbà.
Nuolaidos: 4 ct nuo degal˜ litro
kainos. Iki Nauj˜j˜ met˜ nuolaida
didesnò - 5 ct.
Kaip ir kur ∞sigyti? “Neste
A24“ degalini˜ tinklo nuolaid˜ kortel´ galima ∞sigyti
internetiniame puslapyje uÏpildÏius anketà
(www.neste.lt).

5

Degalini˜ tinklas “Uno-X“, kitaip
nei konkurentai, prekiauja tik degalais. Prie degalini˜ vairuotojas
neras tos paãios kompanijos parduotuvòs ar plovyklos. Taãiau kai
kur prie “Uno-X“ automatini˜
degalini˜ yra ∞sikrusios kitoms
∞monòms priklausanãios plovyklos
ar parduotuvòs.
Ypatingas gaminys - “Nitro
3000“ benzinas. Pasak tiekòj˜, jis
didina variklio galià, geriau sudega,
valo variklyje susikaupusias dervas
bei nuodegas, ilgina variklio amÏi˜.
Nuolaidos. Visiems degalams
taikoma 4 ct nuolaida. “Nitro
3000“ benzinui ∞sigyti taikoma 8 ct
nuolaida.
Kaip ir kur ∞sigyti nuolaid˜ kortel´? UÏpildÏius anketà internetiniame puslapyje (www.unox.lt).
Andrius Guginis

4
Užsukti į degalinę geriau kol
degalų matuoklio rodyklė
nepriartėjo prie kritinės ribos

5
2

Statoil
(kaina degalinėje, Lt)

Neste
(kaina degalinėje, Lt)

Kaina su 5 ct
nuolaida

Uno-X
(kaina degalinėje, Lt)

‰ios bendrovòs valdomos automatinòs degalinòs “1-2-3“.
Ypatingas ‰i˜ degalini˜ tinklo
gaminys - “Ultima“ benzinas, maÏinantis degal˜ sànaudas, i‰metam˜j˜ duj˜ nuoding˜j˜ medÏiag˜ kiek∞ bei gerinantis variklio darbà.

2,91* 2,94

2,89

2,97

2,92/2,90

2,91

2,86

2,91

2,87

A95

3,01

2,96* 2,99

2,94

3,02

2,97/2,95

2,96

2,91

2,96

2,92

A98

3,10

3,04* 3,16

3,11

3,19

3,14/3,12

-

-

3,11**

3,03**

Dyzelinas

3,04

2,99* 3,02

2,97

3,05

3,00/2,98

2,99

2,94

2,99

2,95

Dujos

1,64

1,61* 1,64

1,61

-

-

-

-

-

-

Kaina su 4 ct
nuolaida

Kaina su 5 ct
nuolaida

2,96

1

Kaina su 5/7 ct
nuolaida

Kaina su nuolaida nuo
degalų kiekio (10 l/-5 ct)

A92

Degalų tipas/rūšis

Lukoil
(kaina degalinėje, Lt)

Ventus
(kaina degalinėje, Lt)

Kiek kainuoja degalai nuolaid¨ korteli¨ tur∂tojams

* - nuolaida didėja (iki 8 ct) nuo įsipilto degalų kiekio; ** - 8 ct nuolaida nuo 1 l taikoma tik “Nitro 3000” rūšies degalams
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Naudingi

patarimai
Salonas, dantytasis
variklio dirΩas

Íalta, ßalçiau...
Kiek atlaikys maßina?
Žiemos šalčiai - sunkus išbandymas automobiliui: jis girgžda,
nejaukiai ūžia, o kartais net... nustoja dirbęs. Kur ta riba?
■■ ·∞met Ïiema kol kas neparodò savo
naguãi˜. Taãiau tie, kurie ankstyvà rytà
atsisòda ant ‰alt˜ sòdyni˜ ir Ïiri ∞ ting˜ prietais˜ skydel∞, neretai susimàsto: “Kok∞ ‰alt∞
gali i‰tverti automobilis?“ Tikrai didesn∞ negu

Ïmogus. Naujausi tyrimai rodo, kad spiginant ‰alãiui Ïmogaus reakcija sulòtòja
dvigubai. Esant 10 laipsni˜ ‰alãiui automobili˜ avarijos daÏniausiai ∞vyksta per pirmàsias 15 vaÏiavimo minuãi˜.

■ Tie, kurie esant tokiam šalčiui dar
gali užvesti savo automobilį, labai
aiškiai girdi jo aimanas. Salono apdailos detalės gailiai traška, o automobilis bilda ir purtosi, lyg ketintų
subyrėti. Didžiausias pavojus gresia
dantytajam diržui: įšalęs jis įtrūksta,
o esant didesniam apkrovimui gali
staiga plyšti. Dėmesio! Jei bandysite
važiuoti nepašildę automobilio,
stipriai pakenksite mašinos varikliui.
Nemaloni ramybė tvyro ir iš visų ekranų - užšąla jų mažutėlaičiai skystieji kristalai.

Spynel∂s, valytuvai
■ Esant tokiai temperatūrai užšąla vanduo. Jam susikaupus kai
kuriose automobilio vietose, neišvengiamai susidursite su problemomis - juk užšalusias durelių spyneles šaltą žiemos rytą krapštinėti
teko ne vienam. Tačiau tereikia žinoti mažutę prevencinę priemonę,
ir bėdos lengvai išvengsite. Paprasčiausia priemonė - lašelis grafitinio
aliejaus, kurio rasite kiekvienoje automobilių dalių parduotuvėje. Tas
lašelis, įšvirkštas į spynelę prieš pirmuosius šalčius, padės išvengti
rytinių rūpesčių. O tarp stiklo ir valytuvo įspraustas fotojuostos
gabalėlis neleis valytuvams prišalti prie stiklo.

-30 C
Amortizatoriai,
transmisijos alyva

0 C

iemin∂s padangos
■ Vargu ar kas žino, kad žieminės padangos, esant 10 laipsnių
šalčiui, praranda savo gerąsias savybes. Minkštos gumos mišinys
taip sukietėja ir dėl to praranda elastingumą, kad mažai kuo
besiskiria nuo vasarinių. Automobilis praranda važiavimo
dinamiškumą. Lieka vienintelis padangų privalumas - protektoriaus
raštas. Nuo jo priklauso, ar ratai gerai sukibs su kelio danga važiuojant snieguotu ar apledėjusiu keliu.

-10 C

-40 C

Dyzelinas
■ Ekonomiškasis dyzelinis variklis bijo šalčių ir gerai veikia tik iki
minus 15 laipsnių. Esant šiai ribinei temperatūrai, ima stingti dyzeline esantys parafinai (vaškas), užkimšdami degalų filtrą. Todėl
ruošiantis žiemai verta įsigyti filtrus su specialiais žieminiais
priedais, kurie įveikia ir minus 22 laipsnius šalčio.

ibintai

-20 C

Akumuliatorius, variklio tepalai (alyva)
■ Kad stūmoklius priverstų slankioti atšalusiais (ir dėl to
klampiais) tepalais, starteris turi sunaudoti dvigubai daugiau
energijos. O labai atšalęs akumuliatorius tuomet išnaudoja tik
40 proc. savo pajėgumo. Variklis užvedamas tik tada, kai akumuliatorius veikia nepriekaištingai, o variklyje pagal galimybes
yra kuo skystesnė alyva.

■ Transmisijos ir amortizatorių alyva,
esant tokiai žemai temperatūrai,
tirštėja. Tačiau, pagal gamintojų duomenis, jie dar lėtai teka (iki -40OC).
Sparčiai stingti pradeda tik pasiekus
minus 45OC ir gali net mirtinai užšalti.
Tuomet alyvą tiesiog galima pjaustyti
peiliu. Važiuojant
per duobes amortizatoriai jau visai
nebeslopina
smūgių.

-25 C

■ Tokių šalčių nebūna net Šiaurės ir
Pietų ašigaliuose. Ačiū Dievui, nes
toks šaltis išspaustų ašaras net iš automobilio žibintų. Bent jau halogeninių ir ksenoninių, pripildytų inertinių
dujų. Kaip žinoma, esant žemesnei
nei minus 110oC temperatūrai visos
inertinės dujos tampa skysčiais.

-110 C
BP
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NAUDINGI PATARIMAI Dr∂gm∂ salone

Kad automobilyje

neb∆t¨ dr∂gna
astarosiomis dienomis
savo automobilyje vis
daÏniau pastebite rkà? O gal langai aprasoj´, sòdynòs drògnos ir daÏnai
jame juntamas nemalonus kvapas? Kà gi, sveiki atvyk´ ∞
“Sausintoj˜ klubà“!
DaÏniausiai automobiliuose,
ypaã senesniuose, toki˜ problem˜
kyla dòl per didelio kiekio drògmòs, kuri kaupiasi uÏsikim‰us
vandens i‰tekòjimo arba ventiliacinòms angoms. Be to, Ïiemà
su ‰lapiais drabuÏiais ir snieguota

Paprastos gudryb∂s,
kaip apsisaugoti nuo
dr∂gm∂s salone
■ Mes galime ir patys šį bei tą
nuveikti, kad automobilio viduje
būtų sausa:
✹ Dėkite į bagažinę drėgnus
drabužius arba šlapius skėčius, jei tik galima.
✹ “Nutrepsėkite“ nuo batų vandenį prieš sėsdami į automobilį.
Sniegą nusivalykite šepečiu.
✹ Šlapią šunį sausai nušluostykite prieš jam įšokant į automobilį.
✹ Reguliariai išdulkinkite ir išdžiovinkite guminius arba medžiaginius kilimėlius.
✹ Kartkartėmis išvėdinkite automobilį.
Patarimas automobilių, kuriuose yra kondicionieriai su klimato reguliavimo sistema, savininkams - įjunkite ją!
Ši sistema iš įpučiamo oro
pašalina daug drėgmės ir taip
pasirūpina, kad langų stiklai
nerasotų, o salone būtų sausa.
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avalyne ∞ automobilio vid˜ ir
patys prine‰ame daug drògmòs.
·tai keletas patarim˜, kaip kovoti
su drògme, nemaloniu kvapu ir
stikl˜ rasojimu ma‰inos viduje.
Pirma, raskite sausà ‰ildomà
patalpà.
Antra, atidarykite visas dureles
bei dangãius ir i‰imkite i‰ automobilio visus daiktus.
Treãia, jei yra galimybò, i‰imkite sòdynes bei kilimòlius ir
juos gerai i‰dÏiovinkite.
Dòmesio! Sòdynes su ‰oninòmis oro pagalvòmis gali i‰-

montuoti tik specialistai servise.
Jei kartais ma‰inoje vandens
prisirinko ligi kulk‰ni˜, vadinasi,
po sòdynòmis ir atsarginio rato
saugykloje uÏsikim‰usios nutekòjimo angos. I‰traukite kam‰ãius, kad
vanduo i‰tekòt˜. Tik po to
nepamir‰kite vòl uÏkim‰ti.
Kai automobilis i‰dÏius, neleiskite jam vòl prisisiurbti lyg kempinei
drògmòs. Jei negalite padaryti
pirm˜ trij˜ Ïingsni˜ (o taip daÏniausiai ir bna), tuomet teks elgtis taip,
kaip parodyta nuotraukose.
LŽ

Pernykßçiai lapai

K∂bulo sandarinimas

✹

Sudžiūvusiems
pernykščiams
medžių lapams
automobilyje - ne
vieta. Jie gali užkimšti po variklio
dangčiu esančius
nutekėjimo kanalus ir vandens
pateks į saloną.

✹ Įplyšusios kėbulo,
langų sandarinimo
juostos nesulaiko
lietaus vandens. Tik
pakeitę jas naujomis
išvengsite bėdų dėl
drėgmės. Svarbu, kad
sandarinimo juostos gerai priglustų
prie paviršiaus.

Nutek∂jimo
angel∂s

Stoglangis

✹

Durelių apačioje yra angelės, per kurias paprastai
išbėga vanduo.
Nuolat patikrinkite jas - jei
jos užsikimšusios, vanduo
žliugsi duryse.

✹ Atsargiai laideliu
pravalykite stoglangyje esančius
vandens nutekėjimo
latakėlius. Tai patartina daryti kartkartėmis - jei jie bus
užsikimšę, atidarius stoglangį vanduo sutekės į mašinos salono vidų.

✁
DΩ
io
vi
ni
m
as
1
Plaunamasis siurblys

Technikos Ωodyn∂lis
■ WHIPS, Xenonlicht, ZAS - kas tai?
Toliau aiškiname techninius terminus.

2
Plauk¨ dΩiovintuvas

✹ Išsiurbkite juo drėgnas sėdynes ir ✹ Kovoti su drėgme padės ir
atlošus. Paprastais buitiniais dulkių paprasčiausias plaukų džiovintusiurbliais tai daryti nepatartina, nes vas. Tik pats procesas, jei prietaisas
nėra galingas, gali ilgokai užtrukti.
gali įvykti trumpas jungimasis.

3
Pel∂si¨ naikiklis
✹ Sėdynes nupurkškite specialia
pelėsius naikinančia priemone ir
palaukite, kol ši nudžius. Po to
paviršių nuvalykite sausu šepečiu.

W-Z

3a

Svarbu, kad neliktų pelėsių likučių,
kurie gali įsigerti į apmušalus ir
pakeisti jų spalvą. Prieš naudodami
priemonę būtinai perskaitykite nurodymus ir jų paisykite.

W
Wankelmotor - Felikso Wankelio
sukurtas rotorinis-stūmoklinis variklis. Šiandien naudojamas mazdos
RX-8 modelyje.

Windowbag - oro pagalvė prie
šoninių stiklų.
X
Xenonlicht - moderni automobilių
šviesa be lemputės kaitinamojo
siūlo. Dujų iškrovos lempa, pripildyta tauriųjų Ksenono dujų. Skleidžia
dukart stipresnę nei halogeninės
lempos šviesą.

Taip atrodo Wankelio sukurtas
rotorinis-stūmoklinis variklis
WHIPS (Volvo) - Whiplash Protection System - apsaugos sistema,
sauganti kaklą nuo inertiško sužalojimo avarijos metu.

Xenonlicht žibintai šviečia dukart stipriau nei halogeniniai

Štai jos - WHIPS - apsaugančios
jūsų kaklą nuo sužalojimų

4

Pabaiga. Pradžia 1-6 nr.

5

ESP plius - daugiau saugumo, kai gresia pavojus

Nutek∂jimo angos

Elektros ^rengini¨ dΩiovinimas

✹ Po sėdynėmis ir atsarginio rato
saugykloje yra kamščiai. Juos atkimšus susikaupęs vanduo ištekės.
Vandens likučius išvalykite kempine. Po to paviršių gerai iššluostykite sausu skudurėliu.

✹ Elektros instaliaciją taip pat
saugokite nuo drėgmės. Kištukus ir
laidų kontaktus apipurkškite specialiu aerozoliu (pvz., WD-40).
Taip pašalinsite susikaupusią drėgmę, išvengsite trumpo jungimosi.

6

Z
ZAS (Mercedes) - cilindrų atjungimas. Siekiant taupyti degalus veikia
tik dalis variklio.

7

Kilim∂li¨ dΩiovinimas

Blogo kvapo ßalinimas

✹ Po automobilyje esančiais kilimėliais paklotas senas laikraštis
puikiai sugers likusią drėgmę.
Sudrėkusius laikraščius nuolat
keiskite, kol jie bus sausi.

✹ Geriausias pagalbininkas kovojant
su mašinoje tvyrančiu nemaloniu
tvaiku - dubenėlis su malta kava. Ji
tiesiog reikia palaikyti per naktį
automobilio salone.

ESP - elektroninė stabilumo programa, kuri stabdant nukrypus nuo
trajektorijos tikslingai pristabdo
kiekvieną ratą atskirai, sulaukė
papildomos įrangos - ESP plius.
Dabar kaskart išminant stabdžių
pedalą jėga į kiekvieną ratą bus
paskirstoma

ne tik dar tiksliau, bet ir greičiau.
Vairuotojui staiga atleidus stabdžių
pedalą, nepastebimai suveiks ESP
plius įranga, dėl kurios stabdžių
trinkelės atitinkama jėga bus
priglaudžiamos prie stabdžių diskų.
Esant geram orui stabdžių trinkelės
prie diskų priglunda švelniai, o
lyjant tarp trinkelių dangos ir
disko patekęs vanduo pašalinamas greičiau ir efektyviau.
ESP plius, kaip serijinė įranga, montuojama automobiliuose visais varančiaisiais
ratais, pvz., Porsche
911 ir 5 serijos
BMW.
ESP plus valdymo
prietaisas įmontuotas variklio
skyriuje
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NAUDINGI PATARIMAI
“Ištvermingas darbininkas“:
šiuolaikinio variklio krumplinį
diržą veikia iki 4500 niutonų
(460 kg) apkrova

Technika

AmΩinas
automobil
“ßirdies“ d

Šįmet pagaminti ir vartotojams pristatyti amž
nenutrūkstantys krumpliniai diržai. Ar tai ištie
Ar ilgai tarnauja seno tipo diržas?
■■ DaÏnokai girdime apie tikrai
rimtà ma‰inos gedimà - nutrkus∞
krumplin∞ variklio dirÏà. Patyr´
vairuotojai, susidr´ su tuo, Ïino,
kad tai tikrai rimta bòda, kainuosianti jiems tkstanãius lit˜.

Kas jis, tas dirΩas?

Naujieji diržai turėtų tarnauti visą
variklio eksploatavimo laiką

Modeliai su naujos kartos krumpliniais dirΩais
Modelis
Audi A2
Audi A3

Audi A4
Opel Corsa
Opel Astra
Opel Meriva
Opel Vectra
Opel Signum
Seat Cordoba
Škoda Fabia
Volvo S40
Volvo V50
Volvo S60
Volvo V70
Volvo S80
Volvo XC 90
VW Lupo
VW Polo
VW Golf

VW New Beetle
VW Bora
VW Passat
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Variklis
1.6 FSI (81 kW)
1.6 FSI (81 kW)
2.0 TFSI (147 kW)
2.0 TDI (103 kW)
1.6 (75 kW)
2.0 TDI (103 kW)
1.7 CDTI (74 kW)
1.9 CDTI (88 kW)
1.7 DTI (55 kW)
1.9 CDTI (88 kW)
1.9 CDTI (110 kW)
1.4 i (74 kW)
1.4 (55 kW) I
2.4, 2.4i, T5
2.4, 2.4i, T5
2.4, 2.4i, T5
2.4, 2.4i, T5
2.4, 2.4i, T5
2.5 T, T5 I
1.0 (37 kW)
1.4 TDI (55 kW)
1.4 FSI (66 kW)
1.6 FSI (81 kW)
2.0 GTI (147 kW)
1.6 FSI (81 kW)
1.6 FSI (81 kW)
1.6 FSI (81 kW)
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Variklio kodas
I4-4V
I4-2V
I4-4V-Turbo
14-4V-PDI
I4-2V
14-4V-PDI
Z17DTH
Z19DTJ
Z17DTL
Z19DTJ
Z19DTH
I4-4V
4-4V
I5-4V
I5-4V
I5-4V
I5-4V
I5-4V
5-4V
I4-2V
I3-2V Diesel
I4-2V
I4-2V
I4-5V-Turbo
I4-2V
I4-2V
I4-2V
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Diržo keitimo intervalas
nėra
nėra
180 tūkst. km
120 tūkst. km
nėra
10 m./100 tūkst. km
10 m./150 tūkst. km
10 m./150 tūkst. km
10 m./150 tūkst. km
10 m./150 tūkst. km
10 m./150 tūkst. km
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra
120 tūkst. km
nėra
nėra
180 tūkst. km
nėra
nėra
nėra

Krumpliniu dirÏu sukamas duj˜
skirstymo velenas. ·is dirÏas uÏdedamas ant alkninio bei skirstomojo velen˜ krumpliaraãi˜ ir ∞tempiamas specialiais ∞tempimo ritinòliais. Be to, ‰is dirÏas gali sukti ir
papildomus variklio mazgus (au‰inimo sistemos siurbl∞ ir kt.).
Øprastas dirÏas netarnauja visà
automobilio eksploatavimo laikà.
Jis turi bti reguliariai keiãiamas.
Keitimo intervalai paprastai nurodomi automobilio techninòs prieÏiros knygelòje. Kai kuri˜ automobili˜ orientacinius keitimo intervalus rasite ir ms˜ 2 lentelòje. Atkreipkite dòmes∞, kad lentelòje daugeliu atvej˜ nurodomi ne tik ridos,
bet ir met˜ intervalai. Ø laikà btina
atsiÏvelgti dòl medÏiag˜, i‰ kuri˜
dirÏas pagamintas, senòjimo ir
ilgalaikòs tempimo apkrovos.

Reguliariai tikrinti - b∆tina!
DirÏas ∞tempiamas automatiniu
arba rankiniu ∞tempimo mechanizmu. Keiãiant ‰iuolaikinio variklio
krumplin∞ dirÏà daÏnai tenka nuimti
∞vairius gaubtus arba atsukti varik-

lio skyriuje esanãius mazgus, todòl ‰∞ sudòtingà
darbà geriausia patikòti kvalifikuotiems autoserviso specialistams. Daugeliu
atvej˜ kartu
su dirÏu rekomenduojama (arba
net privaloma) pakeisti ir j∞ ∞tempianãius bei kreipianãius ritinòlius.
DaÏnai gamintojo nurodyti dirÏo
keitimo intervalai yra tik orientaciniai. Kartais krumplinis dirÏas
nutrksta daug anksãiau, nei nurodo gamintojas ar to galite tikòtis
patys. Todòl btina reguliariai
tikrinti krumplinio dirÏo bkl´ bei
jo ∞tempimà. Tok∞ patikrinimà rekomenduojama atlikti per planin∞
apsilankymà autoservise arba prie‰
vykstant ∞ techninòs apÏiros stot∞.
Ne visi varikliai turi krumplinius
dirÏus - kartais vietoj dirÏ˜ naudojamos grandininòs arba krumpliaratinòs pavaros (pvz., Jaguar, Mercedes, Smart ir Land Rover).

Senesn∂ms maßinoms
netiks
Naujosios kartos krumplini˜ dirÏ˜ gamintojai teigia, kad jie tarnaus
tiek, kiek ir automobilio variklis. J˜
teigimu, tokio ilgaamÏi‰kumo pasiekta patobulinus paties dirÏo ir
alkninio veleno skriemulio kon-

Krumplinio dirΩo keitimo intervalai

io
dirΩas

ini, t.y.
es svarbi naujiena?

Reguliariai
tikrindami variklio
diržo būklę laiku galėsite jį
pakeisti ir išvengsite nelaimės

strukcijas. Ø dirÏus ∞presuojami
(∞vulkanizuojami) stiklo pluo‰to
kordai, o ant alkninio veleno uÏmaunamas ovalo formos skriemulys. Jis sumaÏins krumpliniam dirÏui tenkanãias tempimo apkrovas.
1 lentelòje i‰vardyti automobili˜
modeliai, kuriuose naudojami amÏini arba ilgesnòs eksploatacijos
dirÏai. Deja, senesniems automobiliams toki˜ dirÏ˜ pritaikyti ne∞manoma.

Svarbi - ne tik rida
DaÏnokai pasitaiko, kad dirÏas
nutrksta nuvaÏiavus maÏdaug
70-100 tkst. km, t.y. nepasiekus
nei nurodytos, nei rekomenduotos
automobilio ridos. Taãiau daugeliu atvej˜ tokios bòdos galima
i‰vengti, jeigu bus atsiÏvelgta ∞
laikà. Pasirodo, per pirmuosius
trejus automobilio eksploatavimo
metus suply‰ta tik 10 proc. dirÏ˜,
kiti 70 proc. - 3-6 eksploatavimo
metais, beveik nepriklausomai
nuo automobilio ridos.
RN

Gamintojas
Alfa Romeo, Fiat, Lancia
Audi**
A2
A3, A4, A6
A8/S3
A8, V8
TT
BMW
316i/318 (variklio kodas M40)
324d/td/524d/td (M21)
Citroën
Hdi varikliai
Xsara Coupe VTS 16V
Daihatsu
Daewoo
Nexia/Espero/Kalos
Matiz/Lanos/Nubira
Rezzo/Leganza
Ferrari
Ford
Galaxy 1.9 TDI
Fiesta/Focus
Fiesta (83-96 gamybos metų)
Honda (iki 1998 m.)
(nuo 1999 m.)
CRX
HR-V (nuo 1999 m.)
Jazz (iki 2000 m.)
Stream 1.7 (nuo 2001 m.)
Hyundai
Mazda
Mazda 121 Diesel
Mitsubishi
Nissan
Micra K10 (benzininiu varikliu)
Micra 1.5 Diesel
Opel****
Visi modeliai, priklausomai
nuo pagaminimo metų
Peugeot
306 2.0 16V (iki 1998 m.)
HDi (nuo 1998 m.)
Porshe
944/968
928
Renault****
Dyzeliniai 1.9 dTi
Iš dalies varikliai su 16 vožtuvų
Saab
900 (iki 1996 m.)
900 (nuo 1997 m.)
9-5
9-5 Diesel (nuo 2002 m.)
Seat** SDI/TDI
Benzininiai varikliai
Subaru
Legacy, Outback
Forester, Impreza (iki 2002 m.)
(nuo 2003 m.)
Justy
Suzuki
Alto/Jimny cabrio/Swift
Škoda**
Benzininiai varikliai
Dyzeliniai varikliai
Išimtis: Felicia
Visi dyzeliniai varikliai, veikiantys
siurblio ir purkštuvo principu
Išimtis: Fabia PD (nuo 2002 m. gegužės)
Toyota
Corolla 2.0 dyzelis/Avensis
RAV4/Avensis Verso
Land Cruiser
Volvo****
S40/V40 1.8 GDI
VW**
Dyzelinis Sharan 1.9 DI*
T3, T4, LT*
Benzininiai Golf IV, Bora, Beetle
Passat 1.8/2.0*
Sharan 1.8 Turbo

Diržo keitimo intervalas ****
120 tūkst. km/kas 5 m.

Kaina (Lt)
-

90 tūkst. km
90 tūkst. km/180 tūkst. km*
120 tūkst. km
grandinė
120 tūkst. km/180 tūkst. km*

apie 400
290-450
390-570
390-580

45 tūkst. km/kas 4 m.
90 tūkst. km/kas 4 m.
90 tūkst.-120 tūkst. km (nuo 1993 m.)
120 tūkst.-160 tūkst. km
60 tūkst.-80 tūkst.km
120 tūkst. km/kas 5 m.

180-220
380-800
210-630
240-670
310-630
-

60 tūkst. km/kas 4 m.
90 tūkst. km/kas 6 m.
90 tūkst. km/kas 6 m.
kas 20 tūkst. km

140-350
190-280
220-240
-

60 tūkst.-90 tūkst. km/kas 5 m.
150 tūkst. km/kas 10 m.
60 tūkst. km/kas 5 m.
100 tūkst. km/kas 5 m.
120 tūkst. km/kas 8 m.
100 tūkst. km/kas 5 m.
120 tūkst. km/kas 8 m.
100 tūkst. km/kas 5 m.
120 tūkst. km
60 tūkst.-90 tūkst. km/kas 4-5 m.
90 tūkst. km
50 tūkst. km/kas 5 m.
90 tūkst. km/kas 6 m.
90 tūkst. km/kas 4 m.
60 tūkst. km/kas 4 m.
120 tūkst. km/kas 6 m.

310-540
430-580
280-330
150-800
250-720
240-360
340-450
330-470
350-560
180-280
300-430
350-520

60 tūkst.-120 tūkst. km/kas 4-8 m.
120 tūkst. km (nuo 1994 m.)
60 tūkst. km
120 tūkst. km

180-250
380-520

80 tūkst. km
100 tūkst. km
120 tūkst. km/kas 5 m.
75 tūkst. km
100 tūkst. km (iki 1999 m.)

400-950
420-950
290-470
190-580

50 tūkst. km***
90 tūkst. km***
90 tūkst. km***
190 tūkst. km***
60 tūkst. km (nuo 1999 m.)
ne vėliau, kaip po 180 tūkst. km;
kartu būtina pakeisti ir įtempimo ritinėlius

280-480
370-520
340-640
370-640
-

120 tūkst. km/kas 5 m.
105 tūkst. km/kas 7 m.
90 tūkst. km/kas 5 m.

380-590
440-690
240-460

100 tūkst. km (nuo 2000 m.)
90 tūkst. km (iki 2000 m.)

170-310

90 tūkst. km
60 tūkst. km
kartą per 3 metus
90 tūkst. km;
kartu būtina pakeisti ir įtempimo ritinėlius
150 tūkst. km

160-450
200-520
320-560
330-580
240-520

100 tūkst. km
100 tūkst. km
100 tūkst. km
120 tūkst. km
90 tūkst. km

200-350
240-420
420-640
350-570

60 tūkst.-90 tūkst.km
100 tūkst.-120 tūkst. km
90 tūkst.-120 tūkst. km
priklausomai nuo pagaminimo metų:
120 tūkst.-80 tūkst. km
ne vėliau, kaip po 180 tūkst. km

280-460
280-480
260-680

* Priklausomai nuo variklio.
** Nurodomas tik orientacinis intervalas. Keisti atsižvelgiant į esamą diržo būklę.
*** Pirmasis keitimas. Toliau keisti serviso knygelėje nurodytais intervalais.
**** Dėmesio! Gali būti išimčių, priklausomai nuo variklio tipo.

120-460
280-470

Krumplinio dirΩo
keitimas:

1
Pirmiausia nuimamas krumplinio diržo apsauginis dangtelis

2
Prireikus nuimami kitų diržo
sukamų mechanizmų skriemuliai

3
Krumplinis diržas pakeičiamas
nauju. Naujo diržo nelankstyti!

4
Kartu su krumpliniu diržu pakeičiami ir įtempimo ritinėliai

5
Nei alkūninis, nei dujų skirstymo velenas neturi prasisukti
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TIUNINGAS Monster
Šis Monster - tai hotroad automobilio prototipas.
Hotroudais vadinami tiuninguoti automobiliai, turintys
1932 m. gamybos Ford T-32 modelio kėbulą

Vyr¨
lego

Ωaisliukas

Nagingam vyrui tikrai patiktų tokia Kalėdų dovana: už 20 tūkst. Lt nuperkate šio
monstro kėbulą, o kitas automobilio detales jis susirenka pats. Tarsi lego žaisliuką.

Monster gamyba Arūnui kainavo
100 tūkst. Lt, tačiau dabar be
200 tūkst. Lt jo neparduotų
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■■ Pirmiausia supaki‰enòs ir vaizduotòs.
Ïindinsime su ÏaiGalòsite fantazuoti
dimo instrukcija.
beveik kaip vaikystòje: rinktis norimo
UÏ minòtà pinig˜
sumà i‰ savigalingumo varikl∞,
ninko Arno (jis
pagal savo skon∞
pavardòs skelbti
∞sirengti automonenoròjo - red.
bilio salonà bei
pasirinkti jo spalpast.) ∞sigykite
và. Taip pat gavisi‰kai toki˜ pat
linij˜ automo- Ekspresyvioji automobilio em- lòsite ∞montuoti
bilio kòbulà, ko- blema - mitinė būtybė monstras pageidaujamà kietesn´ arba mink∞ dabar matote
nuotraukose. Jis bus pagamintas k‰tesn´ - vaÏiuokl´.
Vòliau beliks automobil∞ “apaui‰ anglies pluo‰to audinio, bet
nebus nudaÏytas. Mògstamà ti“ norimo dydÏio ratais ir papuo‰ti
spalvà teks pasirinkti paãiam.
vienu kitu akiai mielu niekuãiu.
Visa kita priklausys nuo js˜
“Ai‰ku, bt˜ dar maloniau
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susirinkti automobil∞ nuo A iki Z.
Taãiau tenka taikytis prie rinkos
sàlyg˜ - kad tik bt˜ kuo pigiau. Be
to, Lietuvoje yra tikrai daug naging˜ Ïmoni˜, kurie patys be vargo
galòs uÏbaigti
automobil∞“, pasakojo
Arnas.

Išilgai automobilio durelių pritvirtinta įspūdinga, motociklus primenanti išmetimo sistema

Tai Ford Sierra automobilio salonas. Beje, prietaisų skydelis bus išpuoštas medį imituojančia spalva

T.Kapočiaus nuotr.

Šoniniuose veidrodėliuose stilingai
įmontuoti ir papildomi posūkių žibintai

Automobilio priekyje įmontuoti įdomios formos posūkių žibintai

Tai papildomas buferis iš aliuminio. Jo viršuje - stovelis vėliavai pakabinti

Monsterio teks palaukti

MaÏdaug vasaros pradÏioje
jau galòsite ir uÏsisakyti. Toks
monsterio kòbulas i‰ anglies
pluo‰to audinio bus pagamintas
per mònes∞. Jo tech-

Vyras pataria, kad konstruojant
‰∞ monster∞ geriausia rinktis populiariausi˜ automobili˜ detales.
Juk tokios kur kas pigesnòs. Ir
laukti nereikòs.
Tikriausiai jums kilo klausimas, ar verta pirkti Monster
kòbulà? Pasak Arno, automo-

bilis tikrai nusisek´s. Jis lengvai
valdomas ir labai stabilus kelyje.
Varvinate seil´ ir norite kuo
greiãiau pradòti konstruoti savàj∞
monstrà? Ramiau! Jo teks truputòl∞ luktelòti. Arnas dabar lieja
automobilio form˜ maketà. Po
gero pusmeãio ‰ie darbai bus
baigti.

niniame pase bus ∞ra‰yta Monster. Kòbulo tipas - kupò.
Tuomet, padirbòj´ i‰ peties,
prie‰ kitas Kalòdas jau tikriausiai bsite pabaig´ konstruoti
savàj∞ lego Ïaisliukà monster∞.
Mindaugas
Malinauskas

Šis automobilis kurtas tam, kad būtų kuo gražesnis, o ne galingesnis ar greitesnis
2005 • Nr. 7
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SPORTAS Le Manas

Porsche gr^Ωta...
...į aukščiausią
automobilių sporto
lygą. Amerikos
Le Mano (ALMS)
pirmenybėse kitąmet
startuos RS Spyder.
■■ Niekas nò nedr∞st˜ abejoti, jog
Porsche - vienas maloniausius greiãio mògòj˜ jausmus Ïadinanãi˜ vard˜. Taãiau kada paskutin∞ kartà matòte pergal´ ‰venãiant∞ lenktynininkà, kur∞ fini‰o link veÏò ·tutgarto (Vokietija) firmos sportinis automobilis? Na, gal prie‰ kokius
a‰tuonerius metus, kai 24 valand˜
Le Mano lenktynòse visus laurus
susi‰lavò 911 GT. Arba gerokai
anksãiau, juk “Porsche” per visà Le
Mano istorijà i‰kovojo daugiausiai net 16 pergali˜. Pagaliau kompanija
parei‰kò, jog gr∞Ïta ∞ auk‰ãiausià
automobili˜ sporto lygà: 2006-˜j˜
Amerikos Le Mano (ALMS) pirmenybòse debiutuos naujasis Porsche RS Spyder.
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puikiausiai. RS Spyder ne tik startavo, bet ir nugalòjo savo LMP2 klasòje, o bendroje ∞skaitoje uÏòmò net
penktà vietà!

“Porsche“ skverbiasi ^ JAV
rinkå
Pirmasis bandomasis važiavimas: žvelgiant į atvirą RS Spyder, į akis
krinta dideli galiniai ir priekiniai sparnai bei didelė ertmė bolido priekyje

Jau pirmose lenktyn∂se
ißkovojo pergal´
“Porsche“ bolidas Spyder pavadintas ‰e‰tàj∞ praòjusio amÏiaus de‰imtmet∞ sukurto 550 Spyder vardu.
Tai buvo pirmasis Porsche automobilis, skirtas tik lenktynòms. Po jo
aliuminio kòbulu slòpòsi oru au‰inamas keturi˜ cilindr˜ 1,5 l variklis,
galòj´s pasiekti 110 AG. Tokiam
lengvam bolidui (jo svoris 600 kg)
tai tikrai buvo nemaÏai. Todòl 550
Spyder sòkmingai kibo ∞ atlapus
Ferrari bei Jaguar automobiliams.
·iandienin∞ vos 750 kg sveriant∞
RS Spyder varo 3,4 l V8, 32 voÏtuv˜
variklis ir 480 jo “arkli˜“. Bolidas
ilgai suko ratus “Porsche“ bandym˜
trasoje Veisbache (Vokietija), po to
pilotai bandytojai dar darbavosi
Estorile (Portugalija) bei Barselonoje (Ispanija). Po tris dienas truku-
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si˜ varginanãi˜ bandym˜ inÏinieriai
liko patenkinti bolido greiãiu bei
elgsena trasoje. Tiesa, ‰ioks toks nerimas vis dòlto i‰liko dòl naujojo
bolido patikimumo.
“Porsche“ automobili˜ sporto
padalinio vadovas Hartmutas Kristenas teigò: “Kiekvienas naujas bolidas bandym˜ trasose turi praleisti
itin daug laiko. Kol kas RS Spyder
yra greitas, bet jam trksta i‰tvermòs, kurios prireiks tokiose lenktynòse kaip Le Mano“.
RS Spyder bandym˜ programoje
buvo numatyta, jog bolidas kovos
krik‰tà gaus dar per ‰i˜ met˜ ALMS
sezonà legendinòje Laguna Seca
(JAV) trasoje. “Porsche“ vyrukai RS
Spyder galimybòmis ãia startuoti
abejojo. Taãiau, kaip paai‰kòjo, veltui! Svarbiausià i‰bandymà naujasis
bolidas i‰laikò kuo

Taigi “Porsche” sòkmingai ∞gyvendino savo bandym˜ programà ir
rengiasi kit˜ met˜ startui Amerikoje.
Puiku, taãiau kodòl vokieãiai lenktyni˜ desantà i‰laipina anapus Atlanto? Atsakymas - rinka, rinka ir dar
kartà rinka. Lapkriãio pabaigoje apie
savo dalyvavimà kit˜ met˜ ALMS
pirmenybòse parei‰kò “Lexus” bei
BMW. Ten sòkmingai kaunasi ir
“Audi”. O sòkminga prekyba Jungtinòse Valstijose “Porsche“ kompanijai yra gyvybi‰kai svarbi.
Beje, gerbòjams, kurie tikisi, jog
“Porsche” gr∞‰ ∞ “Formul´-1“, taip
pat teks nusivilti. To, kaip ir idòjos
lenktyniauti Dakare, atsisakyta.
Teigiama, esà “Formulò-1“ nedaug reik‰mòs teturi rinkos paklausai. F-1 - visai kita lyga. Ferdinandas Porsche apie tai kadaise
sakò: “Ferrari“ gamina serijinius
automobilius tam, kad finansuot˜
lenktynes. Mes dalyvaujame lenktynòse, kad galòtume parduoti serijinius automobilius“.

F-1 trumpai
“Super Aguri“ likimas vis dar neaißkus

Dabar jau pensininkas Norbertas Zingeris “Porsche“ muziejuje prie
legendinių automobilių, kurie tapo daugelio lenktynių nugalėtojai

...ir legenda t´siasi
■ Jeigu automobilių sporte būtų ti garsiose to meto automobilių
teikiami “Oskarai“, tai už antraeilį sporto lenktynėse įmonė galėjo tik
vaidmenį prizą tikrai gautų Nor- rėmėjų dėka. Nuo 1973 m.
bertas Zingeris. Niekam kitam ne- N.Zingeris tapo atsakingas už
pavyko sukonstruoti tiek sėk- Porsche dalyvavimą pasaulinėse
mingų lenktyninių automobilių, ilgų distancijų lenktynėse, kurios
kiek pavyko jų sukurti šiam tikra tuo metu buvo populiariausios.
legenda tapusiam inžinieriui. 65 Dėl jauno inžinieriaus apsukrumo
metų jubiliejų švenčiantis N.Zin- ir sumanumo situacija pasikeitė į
geris po 35 metų darbo “Porsche“ teigiamą pusę, nes pedantiškasis
kompanijoje jau išeina į pensiją. N.Zingeris sugebėjo išnaudoti viJo sukurti lenktyniniai automobi- sas verslo nišas. 1978 m. jo suliai 16 kartų laimėjo 24 valandų konstruotas Porsche Moby Dick
Le Mano ir 14 kartų - 24 valandų atlaikė bet kokią konkurenciją.
Daytonos lenktynes. Be to, N.Zin- Tikras konstruktoriaus pasididžiavigerio sukonstruoti bolidai ne vie- mas - Porsche 956, kuris 1982 m.
nam garsiam lenktynininkui, pvz., Le Mano lenktynėse užėmė pirJacky Ickxui, Walteriui Rohrliui mąsias tris vietas.
arba Jochenui Massui, padėjo Tad visai nenuostabu, kad dabar
pasiekti įsimintinas pergales. Tuo jau pensininką N.Zingerį “Portarpu pats inžinierius, kaip ir dau- sche“ į savo komandą kviečia
JN
gelis bolidų konstruktorių, visada dirbti techniniu patarėju.
mieliau likdavo antrame
Legendinis Porsche 956
plane.
Kai 1972 m. “Porsche“ iš
šeimos įmonės tapo akcine
bendrove, personalą sudarė
tik 50 darbuotojų. Dalyvau-

■ Naujoji “Super Aguri“
komanda nebuvo ∞traukta ∞ FIA
paskelbtà oficial˜ 2006-˜j˜
sezono dalyvi˜ sàra‰à. Manoma, kad ekipa nesugebòjo
laiku pateikti reikalaujamo 48
mln. JAV doleri˜ uÏstato.
“Super Aguri“ vadovas, buv´s F-1 pilotas Suzuki Aguri
teigò, kad komanda i‰ naujo
pradòs registracijos procesà.
2006 m. ekipa galòt˜ startuoti
ne nuo pirmojo GP etapo, taãiau prie‰ tai jai dar btina
gauti vis˜ kit˜ de‰imties komand˜ sutikimà.

Kol kas “Super Aguri“ startui kit˜ met˜ ãempionate pritaria 9 i‰ 10 ekip˜. Oficialiai
tam prie‰tarauja tik “Midland“
komanda.
“Super Aguri“ galimybòs
startuoti 2006 m. susvyravo
FIA paskelbus, kad komanda
negalòs naudoti praòjusi˜
met˜ BAR vaÏiuoklòs. Tada
pasklido kalbos, jog japon˜
ekipa i‰ buvusio “Minardi“
boso Paulo Stoddarto ketina
∞sigyti 2002 m. “Arrows“ bolidus (juos P.Stoddartas ∞sigijo
aukcione i‰irus Tomo Walkinshowo komandai ir ketino
naudoti 2003 m.). Kadangi “Super Aguri“ nebeliko laiko sukurti savo
unikalaus bolido, o j∞
nusipirkti draudÏia FIA
Konkordo sutartis, komanda galòt˜ naudoti per“Midland“ nepritaria vėlyvam “Super
darytà ketveri˜ met˜ senuAguri“ startui “Formulėje-1” 2006 m.
mo vaÏiuokl´.

“Torro Rosso“ paskelb∂ savo lenktynininkus
■ Kaip ir buvo tikòtasi,
Vinantonio Luzzi ir Scottas
Speedas kitàmet lenktyniaus
“Torro Rosso“ komandoje.
Jiems talkins pilotas-bandytojas Neel Jani.
24-eri˜ italas Vinantonio Luzzi
praòjus∞ F-1
sezonà lenktyniavo keturiuose etapuose. Lenktynininko kòNors dar tik 23-ejų d´ jis dalijosi
V.Luzzi - vyriausias su “Red Bull“
“Torro Rosso“ pilotas pilotu Chris-

tianu Kleenu. S.Speedas - vieninVi e n e r i a i s telis 2006 m. sezono
metais jau- pilotas amerikietis
nesnis Scottas Speedas,
kil´s i‰ Kalifornijos, pernai GP2 pirmenybòse i‰kovojo treãiàjà vietà.
Ødomiausia, kad “Torro Rosso“ bus pati jauniausia 2006 m.
sezono “Formulòs-1” komanda.
Jos pilot˜ amÏiaus vidurkis vos 23 metai!

“Michelin“ traukiasi iß “Formul∂s-1“
■ Padang˜ gamintojas “Michelin“ (Pranczija) paskelbò, kad
pasitrauks i‰ F-1 po 2006-˜j˜
sezono. “Michelin“ teigò, kad
konkurencija tarp padang˜ tiekòj˜ F-1 yra btina, nes ji skatina didesn∞ visuomenòs susidomòjimà kompanijos produktais.
Kaip Ïinoma, FIA siekia,
kad ateityje padangas komandoms tiekt˜ tik vienas gamintojas. Tad pasitraukus “Michelin“ juo taps “Bridgestone“,

nes bti vieninteliais pranczai
nemato prasmòs. Jie skundòsi
ir be i‰ankstinio perspòjimo
keiãiamomis taisyklòmis - trukdo sukurti ilgalaik´ strategijà.

Kilus sunkumų dėl “Michelin“
padangų, 2005-ųjų JAV GP
startavo tik šeši bolidai
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AKCIJA “AUTO 1“ konkursas

M∆s¨ laim∂tojas - VW Passat
Taip nusprendė “Auto Bild Lietuva“ skaitytojai, pasibaigus “Auto 1“ nacionaliniams
rinkimų turams. Jau paskelbti ir geriausi kitų 23 šalių 2006 metų automobiliai.
Pirmà kartà “Auto 1“ rinkimai
‰∞met vyko ir Lietuvoje. Geriausiu
2006 m. modeliu “Auto Bild Lietuva“ skaitytojai pripaÏino voki‰kà
Volkswagen Passat. I‰ vis˜ balsavusi˜j˜ net ketvirtadalis ‰iam
vidutinòs klasòs automobiliui skyrò pirmàjà vietà. Antroji vieta
Lietuvos rinkimuose atiteko pranczi‰kam Renault Clio, treãioji - prabangiam Audi Q7 visureigiui.

Lai‰kais bei SMS Ïinutòmis balsavusius ir tiksliausiai “Auto 1“ lietuvi‰kà penketukà atspòjusius skaitytojus Ïadòjome apdovanoti prizais.
Skelbiame laimòtojus, tiksliausiai atspòjusius geriausi˜ automobili˜ penketukà: “Dunlop“
striuk´ laimòjo Remigijus
Valiukonis, vadybininkas i‰
·aki˜, o “Ista“ akumuliatori˜ Aivaras Liepinis, lai‰kininkas i‰

Joni‰kio rajono. Sveikiname
laimòtojus ir pra‰ome paskambinti ∞ redakcijà iki gruodÏio 31 d.
tel. (8-5) 262 68 13. Prizus ∞steigò “A1“ servis˜ sistema.
I‰ vis˜ 24 ‰ali˜ nacionalini˜ tur˜
“Auto 1“ automobili˜ nugalòtoj˜
toliau bus renkamas Europos “Auto 1“. DidÏiajame finale kit˜ met˜
vasario 2 d. savo Ïod∞ pagal grieÏtus konkurso nuostatus tars auto-

mobili˜ inÏinieriai ir konstruktoriai, profesionals vairuotojai,
lenktynininkai bei “Auto Bild“
Ïurnal˜ ‰eimos vyriausieji redaktoriai. Bus vertinamas automobili˜ techninis tobulumas, j˜ vaÏiavimo savybòs, dizainas, ergonomika bei saugumas. Europos
“Auto 1“ bus paskelbtas kovo 1 d.
Îenevoje.
Jonas Okmanas

Kit¨ ßali¨ “Auto 1“
konkurso nugal∂tojai
Žurnalas

“Auto 1“ rinkimus Lietuvoje nugalėjo “vokietis” Volkswagen Passat

Prizines - antrą ir trečią vietas Lietuvoje užėmė Renault Clio bei Audi Q7

Rinkim¨ Lietuvoje rezultatai
1. VW Passat
2. Renault Clio
3. Audi Q7
4. Fiat Grande Punto
5. BMW 3 serijos
6. Honda Civic
7. Citroën C6
8. Alfa Romeo 159
9. Toyota Aygo
10. Seat Leon
11. Opel Zafira
12. Mercedes S klasė
13. Toyota Yaris
14. Mazda 5
15. Fiat Croma
16. Mercedes M klasė
17. Peugeot 1007
18. Mazda MX-5
19. Suzuki Swift
20. Porsche Cayman

Valstybė

Nugalėjęs
modelis

AUTO BILD

Vokietija

Porsche Cayman S

AUTO OGGI

Italija

Fiat Grande Punto

AUTO PLUS

Prancūzija Renault Clio

AUTO EXPRESS

Jungtinė
Karalystė

AUTO WEEK

Nyderlandai Citroën C6

AUTO TIP

Čekija

VW Passat

AUTO SHOW

Turkija

Mercedes S-klasė

AUTO NEA

Graikija

VW Passat

AUTO SWIAT

Lenkija

VW Passat

AUTO BLIC

Kroatija

3-serijos BMW

AUTO BILD
SCHWEIZ

Šveicarija

Audi Q7

AUTO BILD
OSTERREICH

Austrija

Toyota Aygo

Honda Civic

AUTO FOCO

Portugalija Mazda 5

AUTO BILD
BULGARIA

Bulgarija

Alfa Romeo 159

AUTO BILD
UKRAINE

Ukraina

3-serijos BMW

AUTO BILD
MACEDONIJA

Makedonija Fiat Grande Punto

AUTO BILD
EESTI

Estija

3-serijos BMW

AUTO BILD
SUOMI

Suomija

VW Passat

AUTO BILD
SLOVENSKA

Slovakija

Honda Civic

AUTO BILD
LATVIJA

Latvija

VW Passat

AUTO BILD
Vengrija
MAGYARORSZAG

3-serijos BMW

AUTO BILD
SVERIGE

Švedija

VW Passat

AUTO BILD
ESPANA

Ispanija

Seat Leon
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NAUDOTI AUTOMOBILIAI BMW 525 tds / Mercedes 300 D Turbo

Apdailos medžiagų solidumu ir prietaisų skydelio praktiškumu
Mercedes 300 D nė kiek nenusileidžia savo varžovui BMW 525

Privalumai

Mercedes 300 D Turbo
techniniai duomenys
(1993 m.)
Ilgis (mm)
4740
Aukštis (mm)
1440
Plotis (mm)
1740
Durų/vietų salone sk.
4/5
Darbinis tūris (l)
3,0
Variklio cilindrų sk.
6
Pavarų dėžė
4 automatinė
Variklio galia
(AG esant aps./min.) 108/4600
Sukimo momentas
(Nm esant aps./min.) 273/2400
Bagažinės talpa (l)
520
Maksimalus greitis (km/h) 202
Vidutinės degalų sąnaudos
(l/100 km)
8,5
Kaina: apie 20 tūkst. Lt

MERCEDES 300 D

■ Itin erdvus salonas
■ Minkšta ir patvari pakaba
■ Išliekamoji vertė

Tr∆kumai
■ Variklio turbinos gedimai
■ Bėdos dėl pavarų dėžės
■ Dažnai genda vairo sistema

Lietuvoje yra 5550
Mercedes 300 D

Senstel∂j´ dΩ
d

BMW 525 ir Mercedes 300
vairuotoj¨ atmintin∂

Prieš 10 metų abu automobiliai buvo Lietuvos vairuotojų nepasiekiama sv

Variklio alyvos keitimas kartu su
filtru - kas 10 tūkst. km
Filtrų keitimas (oro/variklio alyvos)
- kas 30 tūkst. km
Stabdžių skysčio keitimas - kas 2 m.

■■ Anksãiau turòdamas “mersà“
ar “petiork´“ galòjai pasididÏiuoti
ir prie‰ kaimynus, ir prie‰ gimines. ·ios ma‰inos pabròÏò ir
socialin´ padòt∞ visuomenòje.
Dabar ‰ie modeliai ∞kandami jau
daugumai. Jie populiars. Laikas
‰i˜ automobili˜ i‰liekamajai vertei turi maÏai ∞takos.

Automobili¨ dizainas

Daiktadėžėje galima patogiai
sustatyti gėrimo stiklinaites
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Debiutavusi 1988 m. pradÏioje
treãioji “penktuko“ karta sòkmingai sujungò sportin∞ stili˜ su
kokybi‰kais techniniais septintos
BMW serijos sprendimais bei
“trejetuko“ (E30) vaÏiavimo privalumais. Toks yra BMW 525.
Vien˜ mylimas, kit˜ ignoruojamas.
Mercedes 300 D Turbo istorija
spalvingesnò. “Mersas“ nuolat

Nr. 7 • 2005

keitòsi. Debiutav´s 1984-aisiais,
per 11 gyvenimo met˜ du kartus
buvo atnaujintas, o 1993 m. tapo
E klasòs atstovu. E raidò konstruktorius ∞pareigojo patobulinti
varikl∞ bei salonà.

pasigirti tik komforti‰kesnòmis
sòdynòmis. Staigi˜ poski˜ keleiviai nejauãia. “Penktukas“
atsilieka ir lyginant bagaÏines.
BMW ji maÏesnò, grindys nelygios, o dal∞ bagaÏinòs erdvòs
“suvalgo“ rat˜ angos.

Erdvesnis Mercedes
Abiej˜ automobili˜ salonai i‰
kit˜ konkurent˜ i‰siskiria solidÏiomis apdailos medÏiagomis
bei prakti‰kais prietais˜ skydeliais. BMW 525 tds silo daugiau
nei Mercedes 300 Turbo atribut˜,
daranãi˜ kelion´ komforti‰kesn´.
Taãiau mersedesas konkurentà
lenkia salono erdvumu. Jo sòdynòs stangrios ir patvarios. Patogiai gali jaustis tiek sòdòdamas
priekyje, tiek uÏ vairuotojo
nugaros.
Konkurentas i‰ Bavarijos gali

Po variklio dangçiu tikras “Ωv∂ris“
Kas geriau: turbodyzelinis 2,5
l darbinio trio variklis ar
dyzelinò 3,0 l “‰irdis“? BMW turbodyzelis pasiekia iki 207 km/h
greit∞. ·e‰i˜ cilindr˜ variklis
dirba pakankamai tyliai, o
∞sibògòjimas - stulbinamas. SpaudÏiant akceleratoriaus pedalà ir
pasiekus 4800 aps./min. galima
pajusti visà ‰io “bavaro“ Ïaves∞.
Nuostabus jausmas!
“Mersas“ ∞ tok∞ “bendratauãio“

Solidžiam prietaisų skydeliui gaminti naudotas minkštas plastikas,
tačiau gana dažnai šio modelio BMW viduje pasitaiko ir medžio apdaila

Privalumai

BMW 525

BMW 525 tds
techniniai duomenys
(1993 m.)

■ Stabiliai įveikia posūkius
■ Greitas įsibėgėjimas
■ Išliekamoji vertė

Ilgis (mm)
4740
Aukštis (mm)
1440
Plotis (mm)
1740
Durų/vietų salone sk.
4/5
Darbinis tūris (l)
3,0
Variklio cilindrų sk.
6
Pavarų dėžė
4 automatinė
Variklio galia
(AG esant aps./min.) 108/4600
Sukimo momentas
(Nm esant aps./min.) 273/2400
Bagažinės talpa (l)
520
Maksimalus greitis (km/h) 202
Vidutinės degalų sąnaudos
(l/100 km)
8,5
Kaina: apie 16 tūkst. Lt

Tr∆kumai

Lietuvoje yra 10 043
BMW 525

■ Dažnai gendanti pakaba
■ Korozija ties durų kraštais
■ Genda vairo sistema

Ωentelmenai
ajonė. Dabar BMW 525 tds ir Mercedes 300 D Turbo kaina jau įkandama.
i‰‰k∞ atsako tolygiai didòjanãiu
greiãiu ir ilgalaikiu variklio patvarumu.
Geriausios abiej˜ varikli˜ savybòs atsiskleidÏia automagistralòje. Spustelòjus greiãio pedalà tarsi
i‰silaisvina visi po variklio dangãiu tnantys “Ïvòrys“. Abiej˜
ma‰in˜ varikliai prie‰ daugiau nei
de‰imtmet∞ buvo laikomi geriausiais. Ir dabar galima sakyti, kad
jie taups, greiti ir patvars.

Apie pakabå
Lengvas valdymas ir nuostabus
“elgesys“ ∞veikiant poskius - dòl
j˜ BMW gali patikti tiems, kas
mògsta ekstremal˜ vaÏiavimà.
Rpesãi˜ kelia tik “bavaro“
pakaba. Ji nòra patvari - daÏniausiai lÏta pakabos “‰arnyrai“
(lankstai).

“Mersas“ toki˜ bòd˜ beveik
neturi. VaÏiuoklò mink‰tai ∞veikia
net gilius kelio nelygumus, bet
ties poskiais automobilis elgiasi
tarsi didelis laivas, kur∞ sunku
priversti pasisukti ir apsisukti.

Kas r∆dija, o kas ne?
BMW 525 rdija. Tai gryn˜
gryniausia tiesa. Korozija daÏniausiai pastebima ties slenksãiais
ir sparn˜ arkomis, reãiau - prie
dur˜ apaãios.
“Mersas“ tik “juokiasi“ i‰ kalb˜
apie korozijà. Toki˜ trkum˜
jame nò su Ïiburiu nerasi. Nebent
korozija gali bti aptikta dauÏtuose ir blogai sutvarkytuose
modeliuose.
Tvarkingai priÏirim˜ ma‰in˜
kòbulo lako spalva atrodo, tarsi
jie bt˜ nudaÏyti visai neseniai.

Stabdykite!
Abiej˜ automobili˜ stabdymo
sistemos nòra efektyvios. Stabdymo distancija vir‰ija 40 m. Kuris
‰i˜ galin˜ greiãiau sustoja vaÏiuodamas 100 km/h greiãiu?
“Bavaro“ stabdymo kelias - 42,1 m,
o mersedesui papildomai prireikia dar 1 m.

ma‰in˜ atsarginòs detalòs yra
∞perkamos, taãiau kain˜ atÏvilgiu laimi BMW. Beje, gerai priÏiròti
nei ‰is “mersas“, nei “bemvas“
vairuotojams neturòt˜ kelti didesni˜ rpesãi˜.
AG

Nors geriausi metai
praeityje
“Senstelòjusi˜ dÏentelmen˜“
eksploatacija nòra brangi, nors
‰ioje rungtyje laimi Mercedes.
Tai daug patvaresnis automobilis
nei BMW, bet jis kainuoja keliais
tkstanãiais lit˜ daugiau. Be to,
daugelio ‰i˜ mersedes˜ puikumo
metai - jau praeityje. Surasti
automobil∞ maÏesnòs nei 300
tkst. km ridos yra sunku. Abiej˜

BMW 525 automobilio daiktadėžė nėra itin patogi ir praktiška
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ILGALAIKIS TESTAS VW Golf 1.4 po 100 t∆kst. km

Jis - vis dar kaip na
Po ilgos 100 tūkst. km distancijos penktos kartos VW Golf remonto išlaidos nesiekė 300 litų.
■■ Jis vis dar naujutòlaitis. Jei
kas nors tave uÏri‰tomis akimis
∞sodint˜ ∞ ‰∞ automobil∞, per pusantr˜ met˜ nuvaÏiavus∞ 100
tkst. km, ir pavòÏint˜ nors kelis
‰imtus metr˜, galòtum pamanyti,
kad vaÏiuoji visi‰kai nauju automobiliu. Dabar jis, jau senokai
baig´s ilgalaikio testo trasà, artòja
prie 200 tkst. ribos. Sòdynòs nò
kiek nenusitrynusios, pavaros
perjungiamos tiksliai - lyg kà tik
i‰ gamyklos i‰riedòjusio automobilio. Niekas nebar‰ka, niekas negirgÏda. Puikumòlis, ar ne?

Geros dinamin∂s savyb∂s

Automobilio valdymo pultas funkcionalus, tačiau malonumo nesuteiks

Maßinas kep∂ kaip blynus
Penktos kartos VW Golf Vokietijoje debiutavo 2003-i˜j˜
rugsòj∞. Taãiau serijinòs gamybos
modelis pasirodò vòliau. Pirmiesiems pirkòjams, uÏsisakiusiems ‰∞ automobil∞, buvo padovanoti nemokami oro kondicio-

nieriai. VW koncerno atstovai
teigò, kad tai dovana 30-ojo Golf
gimtadienio proga, nors i‰ ties˜
tai tebuvo tik priemonò pirkimo
dvasiai palaikyti. Penktas golfas
vòlavo. Ir daug...
Vòlavimo pasekmòs buvo aki-

Įveikęs 100 tūkst. km, penktos
kartos golfas sėkmingai rieda
200 tūkst. ribos link
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vaizdÏios: nelygiai nudaÏytas kòbulas, kreivai ∞dòtos durelòs (tarp
uÏdaryt˜ dureli˜ - net 3 mm ply‰ys) ir buferio nelygumai prie
sparn˜. Visi ‰ie “nuopelnai“ gali
bti ∞ra‰yti ∞ naujojo automobilio
knygel´.

Taãiau smulkius i‰oròs defektus
puikiai ∞veikò automobilio dinaminòs savybòs. Praòjusi˜ met˜ vasarà
voki‰ko “Auto Bild“ Ïurnalo redakcija naujà penktos kartos Golf
su Ïurnalist˜ ekipaÏu i‰siuntò ∞ ilgà
kelion´ po Europà.
Nepaisant maÏokos benzininio
variklio galios (75 AG, 1,4 l darbinio trio), ‰iuo kompaktinio modelio automobiliu buvo galima visai
patogiai keliauti. VaÏiuoklò, sòdynòs, vairas ir transmisija koleg˜ i‰
Vokietijos buvo ∞vertinti kaip vieni
geriausi˜ tarp kompaktini˜ automobili˜.

D∆riai ^ paßirdΩius
Tad koks gi tas penktos kartos
golfas? Per brangus, itin miesãioni‰kas - taip skaudÏiai ‰is modelis
kritikuojamas Europoje. Per brangus jis buvo britams, o pranczams

ujas!
atrodò labai miesãioni‰kas. Italams
trko galimybi˜ transformuoti salonà ir naujovi˜, o ãekai balsavo uÏ
·koda Octavia - didesn∞ ir pigesn∞
automobil∞. Net ir kaimynai lenkai
òmò burbòti, esà i‰laidos naujojo
golfo techninei prieÏirai per didelòs. Ir jie buvo teiss.
Îybsinti geltona variklio darbà
rodanti lemputò ne syk∞ nuvarò
golfà ∞ dirbtuves, o mechanik˜ vos
nei‰varò i‰ proto. Jie kelis mònesius nesòkmingai mògino i‰spr´sti
problemà. Kaip vòliau prane‰ò VW
koncerno atstovai, taip ir turòjo
bti. Atitinkamà aptarnavimo instrukcijà, kurioje nurodoma, kaip
pakeisti nekokybi‰kà au‰intuvo
ventiliatori˜ ir jo valdymo ∞taisà,
atstovai gavo tik 2004 m. spal∞, t.y.
praòjus a‰tuoniems mònesiams nuo
tada, kai automobiliu buvo pradòta
prekiauti.

Golf = Íkoda ?
“·kodos medÏiagos, bet kaina ne jos!“ - tokia buvo koleg˜ i‰ Vokietijos i‰vada apie naujojo golfo
salono medÏiag˜ kokyb´. Automobilio vidaus apdailos plastmasòs
yra pakankamai atsparios ir nesubraiÏomos, taãiau kitos salono
interjero detalòs tikrai nedÏiugino.
Lentynòlòs prie galinio lango konstrukcija vokieãiams atrodò kur kas
prasãiau negu pirmtako. NuvaÏiavus 4820 km ∞ply‰o bagaÏin´ dengianãià plok‰t´ prilaikanti juosta, o
prie‰ testo pabaigà nukrito ir plastikinis bògi˜ perjungimo svirties
bumbulas.

Nuvažiavus 100 tūkst. km automobilio
detalės vis dar buvo labai geros kokybės

VW Golf 1,4 techniniai
duomenys (2004 m.)
Ilgis (mm)
4204
Aukštis (mm)
1483
Plotis (mm)
1759
Durų/vietų salone sk.
5/5
Darbinis tūris
1,4 (l)
Variklio cilindrų sk.
4
Pavarų dėžė
5 mechaninė
Variklio galia
(AG esant aps./min.)
75/5000
Sukimo momentas
(Nm esant aps./min.)
126/3800
Bagažinės talpa (l)
350/1305
Maksimalus greitis (km/h)
150
Vidutinės degalų sąnaudos
(l/100 km)
7,8
Kaina
41 610 Lt

Kaip buvo tobulinamas modelis
2003 m. lapkritis. Patobulinta degalų angos konstrukcija.
2004 m. vasaris. Į prabangesnės modifikacijos mašinas įdiegtas serijinis oro kondicionierius.

2004 m. gegužė. Įstiklintas žibintų korpusas. Chromu padengtas pirštinių skyrelio dangtelis ir rankinio stabdžio rankena bei mygtukai.
2004 m. lapkritis. Pirkėjams pasiūlyta naujovė - “Cool & Sound“ (oro
kondicionierius + radijas). Sumažinta ketverių durelių modifikacijos ir 1,6
l benzininio variklio modifikacijos kaina. Pagerinta oro ištraukimo iš degalų
bako sistema. Patobulintas variklio aušinimo sistemos vėdinimas. Rinkai
pristatytas Golf GTI.
2005 m. gegužė. Atnaujintas salonas: vėl derinamos paviršių spalvos.
Salono apdailai panaudotas naujos rūšies lakas (“New River Blue“, “Sunset Red“), chromuotos vidaus detalės pradėtos siūlyti kaip priedas. Pirkėjams pasiūlyta galimybė sukomplektuoti išskirtinio dizaino automobilį
(“VW Individual” dizaino paketas).

Testavimo rezultatai

Lako danga ant durelių rankenėlių atrodo taip, tarsi jas būtų
apkramtęs šuniukas

Matavimai esant spidometro rodmenims (km)
Pagreitis (s) 0-50 km/h
0-100 km/h (s)
0-130 km/h (s)
Elastingumas (s) 60-100 km/h (4 pavara)
80-120 km/h (s, 5 pavara)
Stabdymo atkarpa (m) važiuojant 100 km/h
(šiltas/šaltas oras)
Triukšmo lygis (dB) važiuojant 50/100/130 km/h
Degalų suvartojimas (l/100 km)
mieste/užmiestyje/vidutiniškai

3974
4,4
14,3
26,7
11,9
18,9

100 565
4,2
14,0
25,8
12,3
18,7

38,9/39,2
61/68/72

38,3/39,2
63/69/73

11,8 /6,1/ 7,9

11,1/5,6/7,2

Tobulesnis k∂bulas
Jei lyginsime su pirmtakais,
penktos kartos golfo kòbulas geresnis visais 80 proc. Dabar
automobilis keliu vaÏiuoja dar
tvirãiau ir yra stabilesnis ties
poskiais. Po ∞vairi˜ test˜ jis
tapo vis eiklesnis ir taupesnis:
7,2 l degal˜ 100 km - visi‰kai
padorus rodiklis.
Elektromechaninis vairo stiprintuvas dirba tiksliau uÏ hidraulin∞. Netikite? Pakaks i‰ ketvirtos kartos golfo persòsti ∞ nau-

Gedim¨ suvestin∂
Nuvažiuota
(km)
38 290
48 492

Po 100 tūkst. km išsipešė
sėdynių apmušalas

jàj∞ “penktukà“ - ir visos abejonòs po keli˜ akimirk˜ kaipmat
i‰garuos.
AG

53010
62 352
69 708
79 091
71 234
89 185
99 961

Gedimas
Pakeistas sugedęs degalų bako oro nuleidimo
mechanizmas
Vėl pakeistas sugedęs kuro bako oro nuleidimo
mechanizmas
Pakeistas sugedęs CD-radijas
Pakeistas kairysis pažibintis
Pakeista bagažinės dangčio spynelė
Pakeistas aušinimo sistemos ventiliatorius
Pakeistas dešinysis pažibintis
Vėl pakeistas dešinysis pažibintis
Dar kartą pakeistas dešinysis pažibintis
Iš viso
2005 • Nr. 7

Išlaidos Lt
(kainos su PVM)
garantija
garantija
garantija; 50,35
37,76
garantija; 50,35
garantija
37,76
37,76
37,76
251,74
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ATEITIES AUTOMOBILIS Mitsubishi Evo X

Evo X

legenda
t´siasi

Tokijo automobilių parodoje parodytas Mitsubishi Concept X prototipas,
kuris 2007 metais taps dešimtosios Lancer Evolution kartos mašina.

Concept X išorė - kaip gaminti parengto automobilio.
Kol modelis pasieks konvejerį, ji neturėtų smarkiai pakisti

Galinės Concept X lempos - lyg nusagstytos deimantais

48

AUTO BILD LIETUVA

Nr. 7 • 2005

Viduje - aliuminis ir oda. Vyrauja minimalistinis stilius.

Kitos “Mitsubishi” Tokijo salono premjeros

Automobilis iš Mėnulio? Bet po šiuolaikišku “kailiuku“ slypi sprendimai, kurie jau šiandien gali būti panaudoti imantis serijinės gamybos

Šiame mažylyje slypi 64 “arkliai“. Japonams tai - ne bėda, užtenka
pridėti turbiną. Šios mašinos serijinė gamyba bus pradėta 2006 m.

Evolution (sutrumpintai vadinama Evo) - tai lyg keturiais
ratais varomas galingiausias “Intel Pentium“ procesorius. Kas
porà met˜ atnaujinama Evo yra
tiesiog prigrsta moderniausios
∞rangos bei paÏangiausi˜ sprendim˜. Tai gatvòms skirtas sedanas, greiãiu prilygstantis lenktyniniams automobiliams.
Tokijo automobili˜ parodoje
Ïvilgsnius ∞ Mitsubishi stendà lyg
magnetas traukò Concept X.
Niekas beveik neabejoja, kad taip
atrodys jau de‰imtoji Lancer
Evolution kartos ma‰ina.

jinis Evolution X modelis.
Visai kà kita galima pasakyti
apie automobilio salonà. âia
vyrauja aliuminis ir oda bei futuristinis minimalizmas. Anksãiau
uÏ Evo model∞ net ir pakloj´s
nemenkà sumà galòjai sk˜stis,
kad salono apdailai panaudotos
pigios plastmasòs. Kad interjero
stilius nepakit´s nuo paskutinio
praòjusio amÏiaus de‰imtmeãio
pradÏios, nò nevertòjo minòti.

Ißvaizda - kaip gaminti
parengto modelio
Misti‰kasis “X“ Ïymi de‰imt.
“Mitsubishi“ koncernas Lancer
Evolution jubiliejui pasirengò
kaip reikiant. Pirmiausia naujasis
modelis nò kiek nebeprimena
nykios i‰vaizdos skardini˜ anks-

tesnòs kartos Evo “dòÏuãi˜“. Tada
(pradedant 1993 m.) tik i‰manantieji galòjo suprasti, kad ‰alia
jo sankryÏoje stovi tikra raketa.
Vertinant pagal i‰or´, tai nebuvo
i‰skirtinò ma‰ina.
Concept X priek∞ puo‰ia masyvios trapecijos formos grotelòs,
per vidur∞ papuo‰tos dideliu
Mitsubishi Ïenklu (kad niekam
ne‰aut˜ mintis ma‰inos supainioti
su Audi, taip pat besididÏiuojanãios ne kà maÏesnòmis grotelòmis). Priekiniai Ïibintai primena primerktas plò‰rno akis.
Îvelgiant i‰ ‰alies atrodo, jog ‰is
Mitsubishi yra pasireng´s pulti.
Galiniai Ïibintai apsagstyti diodinòmis ‰vieselòmis. Lekiant
nakt∞, automobilis turòt˜ atrodyti
∞spdingai.
Tokijo
parodoje
matyta
Concept X i‰orò nòra eksperimentinò ar futuristinò. Nedaug
pakit´s taip turòt˜ atrodyti ir seri-

Asketißkas salonas
Centrinòs konsolòs atskirt˜
dviej˜ keleivi˜ sòdyni˜ gale serijinio modelio ma‰inoje turbt
nematysime. Vargu ar ten rasime
ir DVD grotuvà bei mirksinãius
kelis skyst˜j˜ kristal˜ ekranus.
Odos ir aliuminio taip pat gali
nelikti. Taãiau Mitsubishi Ïada
neatsisakyti asketi‰kumo koncepcijos. Juk Lancer Evolution sportinis automobilis. Jo vairuo-

tojui neturi rpòti spalvingi Ïaisliukai. Salone viskas i‰dòstyta
taip, kad jis galòt˜ susitelkti ∞
pagrindin∞ tikslà - vairavimà.

Po variklio dangçiu - daugiau
nei 300 “arkli¨“
Po variklio dangãiu tradici‰kai
slypi 2,0 l keturi˜ cilindr˜ benzininis variklis su turbina. Kitaip
nei gaminant pastarosios kartos
ma‰inas, ketaus blokas buvo
pakeistas aliuminio, todòl gerokai
sumaÏòjo variklio masò. Dirbdamas visu pajògumu jis pasieks
‰iek tiek daugiau nei 300 AG.
Lancer Evo X turòs S-AWC
valdymo sistemà. Ji stebi ∞vairias
automobilio dalis (pvz., centrin∞
diferencialà, vairo stiprintuvà) ir
j˜ darbà koreguoja taip, kad visa
variklio galia bt˜ kuo efektyviau
perduodama ratams. Be to, sistema koreguos vairuotojo padarytas klaidas.
JN

Šie prietaisai rodo naudojamų
degalų kiekį ir variklio temperatūrą

Ekranas informuoja apie važiavimą
koreguojančių sistemų veiksmus

Stiklinį stogą virš galvos galima patamsinti

Centrinė konsolė atskiria dvi galines mašinos sėdynes
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KITAME NUMERYJE

SAUGUMO TESTAS

DIDYSIS TESTAS

Tikrasis automobili¨
ißbandymas dauΩymu
Fiat Punto, Mitsubishi Colt, Opel Corsa ir Renault Clio

NAUDOTI AUTOMOBILIAI

Automobiliai

iki 35 t∆kst. Lt
Kuris geriausias?

Nenauj¨ Astra ir Escort
privalumai bei tr∆kumai

Prenumeratos kainos

Mėnesio prenumerata - 5,40 Lt
Ketvirčio prenumerata - 16,20 Lt
Pusės metų prenumerata - 32,40 Lt

✁

Metų prenumerata - 64,80 Lt

