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najtańszego rozwiązania. Czysz-
czenie, wypalanie... Tak nazywa-
my regenerację wtrybie serwiso-
wym i przebiegającą przy pomo-
cy specjalistycznych środków
chemicznych. Przeprowadza się
je w sytuacji gdy filtr DPF jest
sprawny, a tylko zapełnienie sa-
dzą przekroczyło dopuszczalny
poziom.Wpraktycetegotypuza-
biegi przeprowadza się w tylko
dosyć świeżych/młodych samo-
chodach z niewielkimi przebie-
gami, kiedy filtr DPF jest jeszcze
w niezłej kondycji a ilość popio-
łów i osadów jest niewielka.

Usuwanie DPF to wyłączenie
dotrysku dodatkowejdawki pali-
wa,którapowodujepodnoszenie
się poziomu oleju i uszkodzenia
silnika. Metoda ta uważana jest
za najskuteczniejszy sposób
napozbyciesięproblemówzwią-
zanych z FAP/DPF. Pozwala
na bezstresową jazdę, bez obawy
o to, że awaria (np. turbiny, wtry-
skiwaczy, czujnika),czy jazda
na krótkich odcinkach (np. mieś-
cie) ponownie przysporzą nam
zmartwień.a
ą

Uszkodzony filtr? Co robić?
Zżycia wzięte Migające kontrolki i uporczywie powracające błędy?Mamy radę!

N iedrożne, zapchane czę-
sto wypalające się filtry
cząstekstałychpozadys-

komfortem kierowcy polegają-
cym na konieczności ciągłego
wypalania filtra, wymiany oleju,
zwiększonym zużyciu paliwa,
a także okresowym utratom mo-
cyichoincelampeknadesce roz-
dzielczej. Wpływają także nieko-
rzystnie na trwałość silnika
w tym turbosprężarki. Wysoka
temperatura wypalania w połą-
czeniu z utrudnionym wydosta-
waniemsięspalinzwydechumo-
że wpłynąć na skrócenie żywot-
ności turbosprężarki oraz uszko-
dzenie silnika. Jednocześnie
częste regeneracje powodują, że

do oleju silnikowego dostaje się
olej napędowy rozrzedzając ten
pierwszy i zmniejszając ochronę
silnika. Przybywający stan oleju
na bagnecie oraz wzrost chwilo-
wego spalaniaoleju napędowego
powinien zaalarmować kierow-
cę i wyczulić go na ten problem.

Istniejekilkasposobów radze-
nia sobie z nimi, od wypalania,
czyszczenia, regeneracji po usu-
wanie DPF i wyłączenie w kom-
puterze silnika obsługi filtra
FAP/DPF. Kompleksowa diagno-
styka pozwala określić stan filtra
i wybrać najkorzystniejsze roz-
wiązanie dla każdegoprzypadku
indywidualnie. Ważne jest nie-
jednokrotnie znalezienie przy-
czyny zwiększonego zadymienia
filtra i ustalenie najlepszego, naj-
szybszego i przede wszystkim
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Zapalające się kontrolki nie muszą od razu oznaczać poważnej awarii naszego auta

REKLAMA 004953095

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Zenon i Robert 
Górnik

WULKANIZACJA • SERWIS OPON • MECHANIKA POJAZDOWA

ZAPRASZAMY!  pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00
KONARZEW, UL. ZDUNOWSKA 24, 63-700 KROTOSZYN (TRASA NR 15 KROTOSZYN - ZDUNY)

TEL. 62 721 54 35
KOM. 602 276 951

• bardzo szeroki wyb�r
• atrakcyjne ceny

• profesjonalna obsługa
• poczekalnia z gorącą kawą

REKLAMA 004974119

OFERUJE KURSY:
K usługi transportowe w zakresie przewozu osób autobusem
K prawo jazdy kat. A1, A2, A, AM, B1, B, C, D, BE, CE, T
K kwalifi kacja wstępna, szkolenia okresowe, ADR, HDS
K szkolenia kierowców wózków jezdniowych
K operatorów maszyn do robót ziemnych (np. koparko-ładowarki)

www.facebook.com/odzpaterek

W cenie kursu

na prawo jazdy kat. B

każdy realizuje obowiązkowe

30 godzin jazdy

+ 5 godz. GRATIS,

a przy kat. A

20 godzin jazdy

+ 5 godz. GRATIS

biuro@odzpaterek.pl      www.paterek.prawojazdy.com.pl

Koźmin Wlkp., ul. Krotoszyńska 30, 
tel. 62 721 62 29; 513 074 437 
pn.-pt. 8.00-18.00; sob. 8.00-13.00

Krotoszyn, 
ul. Rawicka 8
pn.-pt. 13.30-18.00

krotoszyn@glos.com
PRZEMYSŁAWSKRZYPEK

REKLAMA 004983613

DODATEK MOTORYZACYJNY
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aa Hamownia podwoziowa to
urządzenie do pomiaru przebie-
gu mocy i momentu obrotowego
silników w pojazdach samocho-
dowych. Niegdyś stosowana wy-
łącznie w centrach badawczych
czołowych producentów pojaz-
dów lub silników, teraz coraz
częściejspotykana wrenomowa-
nych serwisach samochodo-
wych.

Urządzeniesłużym.in.dotzw.
„strojenia” silników w celu opty-
malizacji ich pracy, w serwisach
specjalizujących się montażem
instalacji gazowych, warsztatach
samochodowychzajmującychsię
naprawą silników, czy firmach
zajmującychsiętuningiemsamo-
chodowym. Każdy producent
przy zakupie nowego pojazdu
gwarantuje, że pojazd ma okre-
śloną moc i moment obrotowy.

Jest to związane z otrzymaniem
homologacji na dany pojazd jak
irównież przepisami konsumen-
ckimi. Wielu właścicieli używa
swojego pojazdu na co dzień i nie
odczuwa stopniowego spadku
mocy w swoim pojeździe. Skut-
kiem jazdy ze zmniejszoną mocą
możebyćspadekbezpieczeństwa
podczas jazdy oraz zwiększona
podatność na awarie.

Ceny pomiaru zaczynają się
już od 70 zł natomiast cena mo-
dyfikacji pojazdów m.in. w firmie
Auto–Skrzypek zaczynają się już
od 499 zł. Przy obecnych cenach
paliw po modyfikacji spalanie
spada nawet o 1 litr/100km co
oznacza, że usługa potrafi się
zwrócić nawet po 10 tys km.a
ą

Jak sprawdzić moc
swojego auta

Zżycia wzięteOptymalizacja samochodu

krotoszyn@glos.com
PRZEMYSŁAWSKRZYPEK

aa Co zrobić, by nowo kupione
auto służyło nam jak najdłużej?
Trzeb o nie dbać. Nie tylko o jego
mechanikę, ale też o estetykę –
zarówno wnętrza, jak i elemen-
tów zewnętrznych. Nie ze
wszystkimi problemami można
poradzić sobie samemu – warto
wówczas skorzystać z porady
i usługi profesjonalisty.

Zaawansowaną kosmetyką
samochodową zajmuje się dzia-
łająca w Krotoszynie firma Rad-
Car. To tutaj skorzystać można
z polerowania lakieru, ceramicz-
nej ochrony lakieru, usunąć
wgniecenia bez lakierowania (je-
śli nie ma pęknięć). Można też
przygotować auto do sprzedaży,
wyczyścić tapicerkę, naprawić
dziury wypalone papierosem.

Piętnastoletnie doświadcze-
niewbranżypozwoliłona rozwi-
nięciedziałalności.Wlistopadzie
ubiegłego roku właściciele firmy

otwarlipralniędywanów.Niewy-
korzystująpopularnychodkurza-
czy piorących,któreczyszczątyl-
ko górną część włosia i zostawia-
ją dywany mokre przez wiele go-
dzin. Dzięki profesjonalnym
urządzeniom dywany są tu pra-
ne „na wskroś” – jak mówi Anna
Kułaga, współwłaścicielka firmy.
Proces prania kończy się susze-
niem i impregnacją.

Dywan działa jak gigantyczny
filtr powietrza wdomu,zbierając
bakterie, sierść zwierząt domo-
wych, pyłki, kurz, piasek, włosy
i nasz ciągle łuszczący się naskó-
rek. Aby dywan dłużej wyglądał
jak nowy trzeba pamiętać o jego
regularnym odkurzaniu, usuwa-
niu plam oraz o profesjonalnym
praniu przynajmniej raz a najle-
piej dwa razy w roku. a

ą

Dbają o samochody,
czyszczą też dywany

Krotoszyn Znają się na autach i dywanach

m.krupa@glos.com
MAŁGORZATAKRUPA

REKLAMA 014645343

ul. Jaśminowa 13, 
Krotoszyn
tel. 62 725 07 36, 
603 751 965

Zapraszamy 
od pon. - pt. od 9.00 - 18.00, 
sob. od 9.00 - 12.00

oferuje:
Pranie dywanów „na wskroś”
w kąpieli wodnej.
Istnieje możliwość odbioru
i przywozu dywanu 
z Twojego domu 
za drobną opłatą.

NOWO OTWARTA PRALNIA DYWANÓW

RAD-CAR

Zapraszamy również 
do salonu kosmetyki 

samochodowej.

www.rad-car-krotoszyn.pl

REKLAMA 004970728

Wypożyczalnia – BOXY DACHOWE

Tel. 607 888 017      Krotoszyn

  Przewóz gości
  Wynajem indywidualny
  Dowóz i odbiór z lotnisk 

krajowych i zagranicznych
  Wyjazdy rodzinne 

(ferie, wakacje)
  Imprezy integracyjne
  Wyjazdy sportowe
  Konferencje
  Szkolenia

(do dyspozycji 3 komfortowe VW T5)

W OFERCIE RÓWNIEŻ 
WYNAJEM SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH I FURGONÓW
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WfirmieRad-Car dywanyprane sąwkąpieli wodnej i suszone.
Można tu równieżwyczyścić samochodowątapicerkę

REKLAMA 004985370

REKLAMA 004985520

STACJA KONTROLI POJAZDÓW
63-740 Kobylin, ul. Strzelecka 2, tel. 65 548 13 37, fax 65 548 13 37




  



Stacja paliw
Stacja kontroli pojazdów
Mechanika pojazdowa
Naprawa i serwis
klimatyzacji
Naprawa szyb








Diagnostyka komputerowa
Wynajem przyczepek
Części zamienne
Oleje i inne materiały 
eksploatacyjne
Myjnia samochodowa

Samochodowe

instalacje gazowe
SUPER CENY!

e-mail: dmjackowscy@kobylin.com.pl

www.dmjackowscy.kobylin.com.pl


