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OD REDAKCJI

Przed Państwem „letni” numer kwartalnika Stowarzyszenia Polskich Dealerów Opla.
Lato to czas, który sprzyja częstym i długim wyjazdom. Aby podróż przebiegała komfortowo i bez zakłóceń, zachęcam do odwiedzenia najbliższego Autoryzowanego Serwisu Opla,
gdzie można sprawdzić stan techniczny samochodu, a potem już tylko cieszyć się z jazdy.
Zachęcam do lektury, życzę bezpiecznych podróży i wspaniałych wakacyjnych przeżyć.
Marcin Bulanda, Redaktor Naczelny.
Niezwykły, nowy Opel Mokka jest już dostępny
zarówno w wersji z silnikiem spalinowym, jak i w pełni
elektrycznym. Opel Mokka idealnie odzwierciedla wizję
przyszłości marki: nowoczesną, cyfrową i dopasowaną
do indywidualnych potrzeb najbardziej wymagających
klientów.
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BIAŁYSTOK, TOP AUTO ANDRZEJ AREFIEW ul. Gen. Maczka 66, tel. 85 654 33 44 • BIAŁYSTOK, TOP AUTO ANDRZEJ AREFIEW ul. Krupniki 25, tel. 85 661 68 02 •
BIELSKO-BIAŁA, WAWROSZ SP.J. ul. Warszawska 158, tel. 33 827 10 20 • BYDGOSZCZ, MIKOŁAJCZAK SP.J. ul. Armii Krajowej 250, tel. 52 320 31 00 • BYDGOSZCZ,
MIKOŁAJCZAK SP.J. ul. Fordońska 59, tel. 52 365 02 00 • CHORZÓW, DELTA PLUS SP. Z O.O. ul. Wojska Polskiego 18, tel. 32 346 34 66 • CZŁUCHÓW, ODEJEWSKI-ODAN
SP. Z O.O. ul. Sieroczyn 4, tel. 59 834 51 35 • ELBLĄG, SERWIS HALLER SP. Z O.O. ul. Rawska 2-4, tel. 55 232 80 28 • GDAŃSK, KONOCAR ul. Grunwaldzka 303, tel. 58 552
34 06 • GDAŃSK, MOTOR CENTRUM SP. Z O.O. ul. Miałki Szlak 4/8, tel. 58 321 88 00 • GDAŃSK/OSOWA, SERWIS HALLER SP. Z O.O. ul. Odyseusza 20 – obwodnica
Trójmiasta, tel. 58 552 55 25 • GDYNIA, SERWIS HALLER SP. Z O.O. ul. Morska 290 A, tel. 58 667 38 88 • GIŻYCKO, PINDUR al. 1-go Maja 17, tel. 87 428 19 52 • GLIWICE,
WAWROSZ SP.J. ul. Tarnogórska 188 a, tel. 32 706 98 10 • GORZÓW WIELKOPOLSKI, AUTO GEZET SP. Z O.O. ul. Kasprzaka 6i, tel. 95 721 66 10 • GRUDZIĄDZ, DEKARCZYK
ul. Dworcowa 11, tel. 56 461 23 41 • INOWROCŁAW, MIKOŁAJCZAK SP.J. ul. Staszica 69, tel. 52 353 99 42 • JASTRZĘBIE ZDRÓJ, FIJAŁKOWSKI ul. Armii Krajowej 70, tel. 32
476 70 00 • JELENIA GÓRA, LIGĘZA SP. Z O.O. ul. Wincentego Pola 28, tel. 75 642 14 82 • KALISZ, DOMCAR SP. Z O.O. ul. Poznańska 24, tel. 62 768 19 00 • KATOWICE,
MM CARS SP. Z O.O. ul. Lotnisko 81, tel. 32 787 33 33 • KONIN, DOMCAR SP. Z O.O. ul. Spółdzielców 9A, tel. 63 242 20 88 • KOSZALIN, DOWBUSZ SP. Z O.O. ul. Lniana 3,
tel. 94 343 25 50 • KRAKÓW, AUTO – CENTER SP.J. ul. Wodna 2, tel. 12 425 59 96 • KRAKÓW, INTER AUTO ul. Jasnogórska 60 A, tel. 12 378 17 17 • KRAKÓW/LIBERTÓW,
MARIMEX Góra Libertowska 12, tel. 12 270 35 05 • KROSNO, GLOB CARS SP. Z O.O. ul. Podkarpacka 32, tel. 13 432 11 88 • LESZNO/STRZYŻEWICE, AUTO-MRÓZ SP. Z
O.O. ul. Balonowa 57, tel. 65 529 39 39 • LUBICZ, AUTO-TORUŃ SP. Z O.O. ul. Toruńska 58B, tel. 56 663 29 29 • LUBIN, MM CARS SP. Z O.O. ul. Legnicka 65, tel. 76 746 77
00 • LUBLIN, ENERGOZAM SP. Z O.O. al. Kalinówka 17a, tel. 81 748 08 64 • ŁÓDŹ, BSP SP. Z O.O. ul. Pabianicka 94/96, tel. 42 681 16 98 • MIKOŁÓW, MUCHAAUTO SP. Z
O.O. SP. K. ul. Katowicka 59, tel. 32 226 28 10 • MIELEC, REG BENZ SP. Z O.O SP. K. ul. Legionów 80, tel. 17 583 05 02 • MYŚLENICE, MARIMEX ul. Sobieskiego 44, tel. 12
274 14 80 • NOWY TARG, MARIMEX ul. Krakowska 7, tel. 18 264 88 82 • OLSZTYN, MIBO SP. Z O.O. ul. Jagiellończyka 41c, tel. 89 524 18 88 • OPOLE, J&R (AUTO-SALON
SP. Z O.O.) ul. Wrocławska 137, tel. 77 474 77 29 • OSTROŁĘKA, OSCAR SP. Z O.O. ul. Traugutta 59, tel. 29 642 18 00 • OŚWIĘCIM, WAWROSZ SP. J. ul. Krakowska 21, tel. 33
844 30 03 • PIASECZNO, AUTO ŻOLIBORZ SP. Z O.O. ul. Generała Leopolda Okulickiego 6, tel. 22 487 88 00 • PIŁA, KODAM SP. Z O.O. ul. H. Siemiradzkiego 27, tel. 67 353
38 38 • PŁOCK, BUDMAT AUTO 3 SP. Z O.O. ul. Bielska 55, tel. 24 269 00 00 • POZNAŃ, DOMCAR SP. Z O.O. ul. Polska 112, tel. 61 845 47 10 • POZNAŃ, SZPOT SP. Z O.O.
ul. Kaliska 2, tel. 61 875 63 67 • POZNAŃ, WESTMOTOR GRUPA PGD SP. Z O.O. SP. K. ul. Głogowska 444, tel. 61 610 41 10 • POZNAŃ - SUCHY LAS, WESTMOTOR GRUPA
PGD SP. Z O.O. SP. K. ul. Obornicka 125, tel. 61 816 33 55 • POZNAŃ/SWARZĘDZ, SZPOT SP. Z O.O. ul. Wrzesińska 191, tel. 61 817 30 11 • PRZYSZOWICE, KANCLERZ SP. Z
O.O. ul. Gliwicka 9, tel. 32 301 99 99 • RADOM, DIXI-CAR S.A. ul. Czarnieckiego 108, tel. 48 360 98 26 • RUDA ŚLĄSKA, KANCLERZ SP. Z O.O. ul. Obrońców Westerplatte
26, tel. 32 242 08 83 • RYBNIK, FIJAŁKOWSKI ul. Żorska 75, tel. 32 423 97 00 • SIEDLCE, JASTRZĘBSKI S.A. ul.
Targowa 20, tel. 25 644 86 86 • SŁUPSK, AUTO-TORUŃ SP. Z O.O. ul. Szczecińska 58, tel. 59 848 19 40 • SOSNOWIEC, MUCHAAUTO SP. Z O.O. SP.K. al. Zagłębia Dąbrowskiego 19, tel. 32 428 55 55 • STALOWA WOLA,
SAMKO Ł. KOCZWARA, A. KOCZWARA SP. J. ul. Niezłomnych 29, tel. 15 844 50 80 • TARNOWSKIE GÓRY,
ASKO SP. J. ul. Gliwicka 65, tel. 32 285 60 88 • TARNÓW, AUTO-RING SP. Z O.O. ul. Lwowska 187, tel. 14 626 01
01 • TYCHY, MUCHAAUTO SP. Z O.O. SP.K. ul. Beskidzka 51, tel. 32 325 00 00 • WARSZAWA, AUTO ŻOLIBORZ
SP. Z O.O. SP.K. ul. Rudnickiego 3, tel. 22 336 10 00 • WARSZAWA, A.J. MINIEWSKI SP. J. ul. Komitetu Obrony
Robotników 30 A, tel. 22 846 45 25 • WARSZAWA, AUTOWOLA SP. Z O.O. ul. Połczyńska 33, tel. 22 533 11 11
• WARSZAWA, MM CARS SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 237, tel. 22 250 90 60 • WARSZAWA, NEXTEAM SP. Z
O.O. ul. Modlińska 57A, tel. 22 519 40 40 • WARSZAWA/RASZYN, DIXI-CAR S.A. al. Krakowska 24A, tel. 22 716
30 20 • WŁOCŁAWEK, DOMCAR SP. Z O.O. ul. Toruńska 153, tel. 54 231 99 99 • WROCŁAW, MM CARS SP. Z
O.O. ul. Karkonoska 50, tel. 71 332 91 10 • WROCŁAW, CAR-CENTER SP. Z O.O. ul. Muchoborska 7, tel. 71 358 59
31 • WROCŁAW, HORNET SP. Z O.O. ul. Jana III Sobieskiego 1, tel. 71 345 79 55 • ZAMOŚĆ, ENERGOZAM SP. Z
O.O. ul. Starowiejska 4, tel. 84 530 70 50
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Czy można połączyć program serwisowy marki
Opel z dbaniem o środowisko? Oczywiście, że tak.
Firma Opel proponuje naprawę samochodu wykorzystując
regenerowane fabrycznie, oryginalne części zamienne.
Ograniczając koszty i zachowując wysoką jakość
i gwarancję chronimy środowisko naturalne.

Nowy Opel Grandland to elegancja i technologia
na najwyższym poziomie. W pełni cyfrowy kokpit
to całkowicie nowe doświadczenia, a dodatkowe
systemy wspomagające jak Night Vision czy Highway
Integration Assist sprawiają, że nowy Opel Grandland
jest naprawdę wyjątkowy.
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Sześć rekordów świata w dwa dni?
Oplem „Elektro GT” jak najbardziej. W 1971 roku rekordy
te ustanowił Georg von Opel, wnuk założyciela firmy,
Adama Opla. Było to możliwe m.in. dzięki dwóm silnikom
elektrycznym, akumulatorom z samolotu odrzutowego
oraz wysokociśnieniowym oponom.

Opel Magazyn / rok XVI / kwartalnik Stowarzyszenia Polskich Dealerów Opla / Redakcja i Wydawca; e-mail: redakcja@opelmagazyn.pl Biuro SPDO,
ul. Kościuszki 28 lok.7, 40-048 Katowice, tel. 601 889 226 / Redaktor Naczelny: Marcin Bulanda / Projekt/Druk: MR Studio Graficzne, ul. Galla 29, 41800 Zabrze / Zdjęcia: Opel Poland, wykorzystano m.in. materiały prasowe Opel Poland / Źródła: Opel Poland / Przedruki z kwartalnika Opel Magazyn
są wyłącznie za pisemną zgodą. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów,
prawo robienia skrótów w listach do redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń (art. 36, pkt. 4 Prawo Prasowe) /
Reklama: reklama@opelmagazyn.pl, tel. 601 889 226
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Nowy Opel Manta

Nazywa się Manta — Opel Manta.
Samochód tak ponadczasowy jak najsłynniejszy
tajny agent Jej Królewskiej Mości. Manta wprowadzona na rynek ponad 50 lat temu z czterocylindrowym
silnikiem benzynowym dzisiaj znowu jest w szczytowej formie, jako pierwszy elektryczny MOD
w historii niemieckiej marki. Nowy Opel Manta GSe
ElektroMOD łączy to, co najlepsze z obu światów:
klasyczny wygląd ikony stylu z najnowocześniejszą
technologią zrównoważonej motoryzacji — pod tym
względem zrywając z tradycją rajdów klasycznych
samochodów. Bo nowa Manta jest przyszłościowa:
elektryczna, bezemisyjna i pełna emocji.

Opel Manta GSe ElektroMOD jest ukłonem w stronę coraz
liczniejszej społeczności fanów, którzy przebudowują takie klasyki
jak Manta w tzw. restomody, wyposażając je w nowoczesne rozwiązania techniczne i stylistyczne. Manta z zasilaniem w pełni elektrycznym
jest sportowa jak przystało na prawdziwego Opla GSe, a jej ambicje
podkreśla nazwa — ElektroMOD. MOD oznacza zmiany, czyli techniczne i stylistyczne MODyfikacje, a także MODernizację pod kątem
zrównoważonego stylu życia.
Dlatego też czterocylindrowy silnik spalinowy pod kultową czarną
maską ustąpił miejsca silnikowi elektrycznemu o mocy 108 kW/147 KM.
Litera „e” w skrócie GSe tym razem oznacza elektryfikację. Nowy GSe
jest więc najmocniejszym Oplem Mantą A w fabrycznej wersji. W latach
1974 i 1975 Manta GT/E pierwszej generacji była wyposażona w silnik
o mocy 77 kW/105 KM. Elektryczna Manta z 2021 r. rozwija maksymalny
moment obrotowy 255 Nm dostępny od chwili ruszenia z miejsca. Teraz
kierowca może manualnie zmieniać przełożenia w oryginalnej czterobiegowej skrzyni lub od razu włączyć czwarty bieg, który odpowiada
trybowi automatycznemu. Moc jest zawsze przekazywana na tylne
koła. Manta pozostaje więc tradycyjnym sportowym autem — ale
ze zmodernizowanym i innowacyjnym zespołem napędowym.
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Litowo-jonowy akumulator ma pojemność
31 kWh, co zapewnia średni zasięg około 200
kilometrów1. Podobnie jak seryjne modele Opel
Corsa-e i Opel Mokka-e, również Manta GSe może
odzyskiwać energię z hamowania i magazynować
ją w akumulatorze. Ładowanie w standardowym
trybie odbywa się przez pokładową ładowarkę
o mocy 9 kW, jedno-lub trójfazowym prądem
przemiennym. Naładowanie akumulatora Manty
do pełna zajmuje niespełna cztery godziny.
Wizualnie Manta GSe otrzymała nowe oblicze
Opla. Manta A była inspiracją dla stylistyki panelu
przedniego Opel Vizor w modelach Mokka i Crossland, natomiast całą szerokość przodu ElektroMODa zajmuje Opel Pixel-Vizor. To ekran LED,
za pośrednictwem którego Manta GSe potrafi
komunikować się z otoczeniem.

Technologię LED zastosowano także w zintegrowanych światłach do jazdy dziennej, światłach
głównych oraz światłach tylnych z niezwykłym
trójwymiarowym efektem.
Neonowo żółty lakier z niedawno odświeżonej
palety kolorów identyfikacji wizualnej marki Opel
mocno kontrastuje z kultową czernią pokrywy silnika. Samochód jest wyposażony w specjalnie zaprojektowane 17-calowe obręcze kół z lekkiego stopu
dostarczone przez firmę Ronal, z oponami o rozmiarze 195/40 R17 z przodu oraz 205/40 R17 z tyłu.
Tylna klapa jest tłem dla napisu „Manta” wykonanego
nową i nowoczesną czcionką Opla. Zniknęły chromowane obramowania nadkoli —podobnie jak
miało to miejsce w oryginalnych egzemplarzach
tuningowanych i przebudowywanych na samochody
wyścigowe przez Irmschera i inne firmy.

We wnętrzu można znaleźć najnowszą technologię cyfrową Opla.
Klasyczne okrągłe wskaźniki przeszły do historii. Zamiast nich kierowca
ma przed oczami szeroki Opel Pure Panel, podobnie jak w nowej seryjnej
Mokce. Dwa zintegrowane, zwrócone ku kierowcy ekrany o przekątnych
12 i 10 cali wyświetlają ważne informacje dotyczące samochodu, takie jak
stan naładowania i zasięg. Za jakość dźwięku odtwarzanego ze źródła
podłączonego przez moduł Bluetooth odpowiada wzmacniacz kultowej
marki Marshall — nowoczesna klasyka w nowoczesnym klasyku.
Sportowe fotele z centralną żółtą linią — zaprojektowane pierwotnie
do Opla ADAMa S — pod względem komfortu i bocznego podparcia dalece
przewyższają siedzenia z oryginalnej Manty. Trzyramienna kierownica Petri
została zmodyfikowana przez Opla. Zachowano styl lat 70. a żółty znacznik
na godzinie 12 jest kolejnym sportowym akcentem. Powierzchnie w kokpicie
i panele drzwi są teraz matowo szare, co doskonale pasuje do innych neoklasycznych elementów w kolorze żółtym i czarnym. Podsufitka z wysokogatunkowej Alcantary jest dopełnieniem eleganckiego klimatu kabiny
Opla Manty GSe ElektroMOD.

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie.
Niektóre modele, elementy wyposażenia, akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub wyłącznie
za dodatkową opłatą.
[1] Wartość niecertyfikowana; egzemplarz unikatowy
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LUDZIE

Adam Męciński
dyrektorem marki
Opel w Polsce
Adam Męciński
Opel Poland Brand Director
Z dniem pierwszego marca Adam Męciński objął stanowisko dyrektora
marki Opel w Polsce. Na nowym stanowisku jest on odpowiedzialny za całość
działań marki Opel na polskim rynku, podlegając bezpośrednio Roberto
Matteucciemu, dyrektorowi generalnemu marek Peugeot, Citroën, DS, Opel
i Free2Move w Polsce.
Adam Męciński jest absolwentem Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie
Koźmińskiego w Warszawie. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w branży
motoryzacyjnej. Karierę zawodową rozpoczął w dziale Sprzedaży i Logistyki firmy
Mitsubishi Motors Polska. Następnie w trakcie swojej kariery w tej firmie zajmował
różne stanowiska kierownicze związane ze sprzedażą i marketingiem. Od maja
2015 roku do stycznia 2020 roku pełnił funkcję dyrektora sprzedaży i członka
Komitetu Doradczego Zarządu. Następnie jako pierwszy nie Japończyk
został powołany na stanowisko dyrektora generalnego
Mitsubishi Motors w Polsce.
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Do standardowego wyposażenia każdej
Mokki należy wiele układów wspomagających
prowadzenie pojazdu, takich jak system ostrzegania przed kolizją z funkcją automatycznego
hamowania awaryjnego przy niskich prędkościach
oraz funkcją wykrywania pieszych, układ utrzymania samochodu na pasie ruchu, rozpoznawanie
znaków drogowych i wykrywanie zmęczenia
kierowcy. Zarówno wersja podstawowa z radiem
BT, jak i samochody z systemami Multimedia
i Multimedia Navi są standardowo wyposażone

Zamówienia na nowego Opla Mokkę można składać już od jakiegoś czasu.
Samochody Opel Mokka są dostępne w całej Polsce — z bardzo oszczędnymi silnikami
spalinowymi oraz jako w pełni elektryczna Mokka-e. Nowość rynkowa ze znakiem
„Blitz” wyróżnia się nie tylko nowym obliczem marki – panelem Opel Vizor, ale również
najnowszymi innowacyjnymi technologiami, takimi jak adaptacyjne reflektory IntelliLux LED® czy nowy w pełni cyfrowy kokpit Pure Panel. Warto więc zarezerwować jazdę
próbną, by przekonać się jak wraz z nową Mokką Opel wkracza w przyszłość: cyfrową,
emocjonującą i bardzo nowoczesną.

w cyfrowy 7-calowy zestaw wskaźników
oraz kolorowy ekran dotykowy o takiej samej
przekątnej. W najbogatszej wersji wyposażenia
Ultimate, standardem jest najwyższa wersja
systemu Multimedia Navi Pro oferująca 10-calowy
kolorowy ekran dotykowy. W tej konfiguracji
kierowca ma też do dyspozycji wyświetlacz informacyjny o przekątnej ponad 12 cali. Systemy
multimedialne są kompatybilne z Apple CarPlay
i Android Auto oraz można nimi sterować za
pomocą poleceń głosowych. Inne innowacyjne
rozwiązania, w tym adaptacyjne i nieoślepiające
reflektory matrycowe IntelliLux LED® oraz dodatkowe zaawansowane systemy asystujące,
są dostępne jako opcje.
Z zewnątrz Mokka wyróżnia się nowym
obliczem marki zwanym Opel Vizor, pośrodku
którego wyeksponowano nowo zaprojektowane
logo z błyskawicą Opla. Z tyłu uwagę zwraca centralnie umieszczona nazwa modelu. Do tej estetyki
doskonale pasują stylowe firmowe akcesoria do
Mokki. Osiemnastocalowe koła z lekkiego stopu
podkreślają odważnie narysowane linie nadwozia.
Koła można dodatkowo spersonalizować modnymi
nakładkami na obręcze w siedmiu kolorach — od
intensywnej czerwieni poprzez jaskrawą zieleń
po głęboki granat. Dostępne są także obudowy

bocznych
lusterek
w tych samych
kolorach. W podobny
sposób można zmodyfikować lusterko wsteczne
w kokpicie. Gdyby ktoś chciał jeszcze bardziej
spersonalizować swoją Mokkę, może zamówić
pakiet stylistyczny obejmujący białe lub czarne
błotniki, maskę silnika i dach. Nakładka na próg
bagażnika nie tylko świetnie wygląda, ale chroni
też przed zarysowaniami, które mogą powstać
przy załadunku lub rozładunku bagażu i zakupów. W drugiej połowie roku oferta akcesoriów
zostanie poszerzona o stopnie boczne. Elementy
ułatwiające wsiadanie i wysiadanie mają nośność
do 140 kg i antypoślizgową powierzchnię.
Wszystkie akcesoria łączy wspólna cecha —
perfekcyjne dopasowanie do samochodu i stylistyczna zgodność z nową Mokką, wraz z którą
je zaprojektowano. Opel Mokka po raz kolejny
pokazuje, że dzięki odważnej i minimalistycznej
stylistyce nie ma w nim miejsca na „zwyczajność”.

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych
modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia,
akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub
wyłącznie za dodatkową opłatą.
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EKOLOGIA

Dbaj o środowisko z marką Opel
Marka Opel oferuje użytkownikom swoich
samochodów szereg atrakcyjnych rozwiązań
oraz programów serwisowych, w tym możliwość
przeprowadzenia naprawy z wykorzystaniem
regenerowanych fabrycznie, oryginalnych części
zamiennych. Wybierając takie rozwiązanie
klienci mogą nie tylko ograniczyć koszty naprawy
swojego samochodu, zachowując wysoką jakość
oraz gwarancję na części, ale również przyczyniają
się do ochrony środowiska naturalnego.
Każdy klient, który podczas wizyty w Autoryzowanym Serwisie marki Opel zdecyduje się
12
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na użycie do naprawy auta fabrycznie regenerowanych części zamiennych, może teraz
przyczynić się do zasadzenia jednego drzewa,
a tym samym wesprzeć rewitalizację lasów
namorzynowych w Senegalu oraz ochronę
środowiska naturalnego w Afryce. Nadmierny
wyrąb, susza i budowa infrastruktury przyczyniły
się do zniszczenia 25% lasów namorzynowych,
znajdujących się w Senegalu. Dzięki inicjatywom
takim jak ta organizowana przez markę Opel
udało się przywrócić ponad 10 000 hektarów
lasu. Regenerowane oryginalne części marki
Opel zapewniają szereg korzyści.

Wybór części zamiennych, które mogą zostać
zregenerowane i wykorzystane ponownie pozwala
zaoszczędzić nawet do 80% surowców i do 50%
energii potrzebnych do ich wytworzenia, co przyczynia się do ochrony środowiska naturanego.
Ponadto takie części zamienne są nawet 40%
tańsze od fabrycznie nowych, co pozwala klientom na obniżenie kosztów obsługi i napraw
samochodu.
Regeneracja podzespołów odbywa się w znacznym stopniu poprzez wymianę ich elementów
na fabrycznie nowe. Części i zespoły regenerowane podlegają identycznym testom jakościowym, jak oryginalne części zamienne. Większość
oferty to części i zespoły do napraw mechanicznych pojazdów, ale asortyment jest stale poszerzany między innymi o części elektroniczne.
Zregenerowane części są sprawdzane, testowane i dopuszczane do sprzedaży przez ekspertów
marki Opel oraz są objęte taką samą gwarancją
jak części fabrycznie nowe. Klient więc, otrzymuje
produkty najwyższej jakości w atrakcyjnej cenie.
Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych
modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia,
akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub
wyłącznie za dodatkową opłatą.
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Każdy z nas dąży do utrzymania spokoju i równowagi.
Przez ostatni rok było to szczególnie trudne, czasami wręcz
niemożliwe. Czy jest coś, co można zrobić, aby przywrócić
siły i energię w codziennym życiu, zarażać optymizmem
i chęcią do życia ? Jednym ze sposobów jest relaksacja. Jeśli
zachowamy równowagę pomiędzy napięciem a odprężeniem,
to poczujemy wewnętrzną siłę, wiarę we własne możliwości
i poczujemy się ze sobą naprawdę dobrze.
Zróbmy szybkie ćwiczenie. Sprawdźmy, czy jesteś w stanie
ciągłego napięcia. Popatrz na swoją żuchwę i odpowiedz,
czy twoja dolna szczęka jest lekko opuszczona a wargi trochę
rozchylone, czy jednak zaciśnięte? Jeśli nasze mięśnie szczęki
są rozluźnione, to fantastycznie, lecz jeśli nie, to opuść dolną
szczękę, krawędzie zębów nie muszą się ze sobą stykać,
rozluźnij się. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasze
ciało jest nieustannie w pogotowiu, przygotowane
na wszelkie bodźce stresowe.

i pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu. Porą dnia,
która bardzo sprzyja wszelkim ćwiczeniom oddechowym
jest poranek, gdyż żołądek nie jest obciążony,
a w domu zazwyczaj panuje spokój.

• Medytacja, czyli stan zatopienia w sobie

Jest bardzo bliska ćwiczeniom oddechowym i czasami
ludzie łączą te dwie metody. Medytacja pomaga osiągnąć
wewnętrzny spokój, harmonię, ale przede wszystkim
pozwala usuwać fizyczno-psychiczne napięcie, które
każdy z nas ma w sobie. Technik stosowanych w medytacji
najlepiej nauczyć sie od osoby doświadczonej, można
również zapisać się do określonej grupy osób praktykujących
medytację, która nas interesuje. Niezwykle ważną rzeczą w
medytacji jest fakt, iż u osób praktykujących widać większą
odporność na presję zewnętrzną, lepsze radzenie sobie w
sytuacjach kryzysowych oraz zwiększenie poczucia własnej
wartości. Umysł osiąga stan harmonii, jesteśmy spokojni,
wolni od lęków i trosk.

• Joga

Spokój nie oznacza bierności, wyciszony
umysł pozwala podejmować inteligentne
decyzje i działać we właściwym czasie.
Bądź dynamiczny i odprężony!
Sri Ravi Shankar
Relaksu możemy sie nauczyć. Aby to zrobić, możemy
wybrać jedną z wielu dostępnych metod, pamiętając jednocześnie o kilku podstawowych zasadach. Wszystkie metody
i techniki relaksacji powinny mieć działanie uspokajające, a
poprzez ich stosowanie poprawi się nasza zdolność postrzegania naszego ciała i lepiej zrozumiemy związki pomiędzy
procesami psychicznymi a fizjologią. Poniżej przedstawię
krótko kilka najbardziej popularnych technik relaksacji, a
jeżeli któraś Ci się spodoba, polecam zapoznanie się z nią
głębiej, może okaże się, że zostanie z Tobą na dłużej
i stanie się nieodłącznym elementem codziennego życia.

• Ćwiczenia oddechowe

Każdy z nas żyje, więc oddycha. Ale nie tylko, ponieważ
oddychanie ma ścisły związek również z przeżywaniem.
Poprzez odpowiednią regulację oddechu jesteśmy w stanie
głęboko się odprężyć. Gwałtowne emocje przyspieszają
oddech, a nawet mogą spowodować chwilowe zatrzymanie oddechu. Ćwiczeń oddechowych jest mnóstwo,
najważniejsze, aby każdy znalazł te, które najbardziej mu
odpowiadają. Najbardziej popularne ćwiczenie koncentruje
się na spokojnym rytmie oddechu, jego regularności
i dzieleniu na trzy fazy: wdech, wydech, pauza. Liczy się
zwłaszcza głęboki wydech ponieważ rozluźnia, odpręża
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Coraz bardziej popularna na świecie filozofia pochodząca
z Indii. Joga wspomaga zdrowie, wzmacnia kręgosłup, zapewnia prawdziwy relaks. Skupimy się na ćwiczeniach, czyli
na fizycznej stronie ciała. Prawdą jest coraz bardziej popularne stwierdzenie, że joga jest dla każdego, a wiek nie ma
znaczenia. Po prostu znajdujesz w jej wachlarzu to, co najbardziej Ci odpowiada. W relaksacji dążysz do odprężenia a
do tego potrzebna jest wiedza o przyporządkowaniu asan,
czyli pozycji ciała. Na początku na pewno będzie trudno
wykonywać określone ćwiczenia, ale z czasem może się to
stać prawdziwą przyjemnością. Zachęcam do zapoznania
się z ofertą zajęć jogi w swoim mieście. Może się okazać,
że jest ich całkiem sporo, a spróbować zawsze warto,
przecież nasze zdrowie i samopoczucie jest bezcenne.

• Trening autogenny

Jest jedną z najbardziej znanych technik relaksacji. Jego
nazwa oznacza, że "sami go tworzymy", czyli jesteśmy w
stanie tak wpłynąć na siebie, aby wprowadzić się w stan
głębokiego odprężenia i relaksu. Niezbędna jest do tego
wiedza na temat specjalnych ćwiczeń, którą możemy poznać
na kursach treningu autogennego oferowanych w gabinetach
psychoterapeutycznych. Jeżeli żyjesz w ciągłym stresie,
jesteś nerwowy, masz problemy ze snem, trudno ci się
skoncentrować, koniecznie spróbuj treningu autogennego.
Pamiętaj! Podstawą każdego skutecznego działania jest
samodyscyplina, także jak już wybierzesz metodę relaksu,
która najbardziej Ci odpowiada, ćwicz regularnie. Jest bardzo
prawdopodobne, że odczujesz pozytywne skutki swojej
aktywności także w innych sferach życia.
BBB
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Opel prezentuje nowego Grandlanda — elegancki
i sportowy model z intuicyjnym sterowaniem i innowacyjnymi technologiami. Flagowy SUV Opla jest wyposażony w dodatkowe technologie i systemy wspomagające
prowadzenie pojazdu, które dotychczas były zarezerwowane dla aut z wyższych segmentów. Jednym z takich
rozwiązań są adaptacyjne reflektory pikselowe IntelliLux
LED® ze 168 segmentami LED. Póładaptacyjny asystent
jazdy autostradowej Highway Integration Assist utrzymuje Grandlanda pośrodku pasa ruchu i pilnuje odległości
od pojazdu poprzedzającego.

Night Vision. Kamera termowizyjna wykrywa ludzi
i zwierzęta z odległości do 100 metrów przed samochodem
jako obiekty cieplejsze od ich otoczenia. Night Vision ostrzega o obecności na przykład pieszych w polu widzenia
kamery i wskazuje ich położenie na 12-calowym ekranie
centrum informacyjnego kierowcy. Koncepcja interfjsu
użytkownika jest futurystyczna i zredukowana do niezbędnego minimum. Dwa panoramiczne ekrany w jednym
module tworzą Pure Panel Opla. Ten w pełni cyfrowy,
zwrócony ku kierowcy kokpit jest intuicyjny w obsłudze,
z powodzeniem zastępując liczne przyciski.

W nowym Grandlandzie firma kontynuuje swoją
strategię elektryfikacji. Nabywcy mocnej i bardzo oszczędnej hybrydy plugin mają do wyboru napęd na przód lub
elektryczny napęd na wszystkie koła.

Nowością jest wspomniany Highway Integration
Assist oferowany w połączeniu z przekładnią automatyczną. Jest to zestaw różnych asystentów sprzężonych
z kamerą i czujnikami radarowymi, dzięki którym jazda
jest mniej stresująca. Adaptacyjny tempomat utrzymuje
odległość od pojazdu poprzedzającego dostosowaną do
zaprogramowanej prędkości, a także aktywnie pozycjonuje
Grandlanda pośrodku zajmowanego pasa ruchu.

Kolejną technologią w nowym Grandlandzie, która
podnosi poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, zwłaszcza po zmroku i poza miastem, jest

Nowy Opel Grandland

z odważną stylistyką, cyfrowym kokpitem
i zaawansowaną technologią

otwierania zamków i uruchamiania silnika oraz elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika, sterowana
czujnikiem reagującym na ruch stopy pod tylnym zderzakiem.

Prędkość jazdy jest korygowana w górę lub w dół w ślad
za pojazdem poprzedzającym, ale bez przekraczania
ustalonego limitu. W razie potrzeby system może także
doprowadzić do całkowitego zatrzymania samochodu.
Dzięki funkcji „Stop & Go” Grandland z systemem Highway
Integration Assist potrafi także automatycznie wznowić
jazdę, po wcześniejszym zatrzymaniu się.
Nowy Opel Grandland jest wyposażony także
w wiele innych systemów wspomagających kierowcę.
Układ panoramicznych kamer z przodu i z tyłu zapewnia
widok 360 stopni i ułatwia manewrowanie. Na ekranie
systemu multimedialnego można wyświetlić obraz sprzed
i zza pojazdu, a także widok z góry. Asystent automatycznego parkowania rozpoznaje stanowiska do parkowania
równoległego i prostopadłego oraz potrafi automatycznie ustawić Grandlanda w takim miejscu oraz je opuścić.
System monitorowania martwego pola zapobiega
ryzyku kolizji przy skręcaniu lub zmianie pasa ruchu.
W razie zagrożenia symbol pojazdu wyświetlany w prawym
lub lewy lusterku bocznym ostrzega kierowcę. Standardowe wyposażenie każdego Grandlanda obejmuje alarm
przedkolizyjny z funkcją automatycznego hamowania
awaryjnego, system wykrywania pieszych, ostrzeżenie
o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, rozpoznawanie
znaków drogowych, wykrywanie zmęczenia kierowcy
oraz tempomat.
Nowy Opel Grandland spełnia najwyższe standardy nie tylko pod względem systemów wspomagających
kierowcę, ale także w zakresie komfortu. Ergonomiczne aktywne fotele przednie sprzyjają utrzymywaniu
prawidłowej pozycji za kierownicą. Cieszące się uznaniem
fotele są wyjątkowe w klasie Grandlanda i umożliwiają
szeroki zakres regulacji, od elektrycznego pochylania
siedziska po elektro-pneumatyczne sterowanie podparciem lędźwiowego odcinka kręgosłupa. W wersji
z tapicerką skórzaną są również podgrzewane i wentylowane. Rozwiązaniami podnoszącymi komfort
użytkowania są także system bezkluczykowego
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Systemy multimedialne kompatybilne z Apple
CarPlay i Android Auto zapewniają łączność oraz dostęp
do rozrywki. W połączeniu z usługami OpelConnect najwyższa wersja systemu Multimedia Navi Pro pomaga
zrelaksować się w podróży dzięki odbieranym na bieżąco
informacjom o sytuacji w ruchu drogowym oraz nawigacji
przewidującej, która wykorzystuje mapy aktualizowane
online. Bezprzewodowa ładowarka w konsoli środkowej
umożliwia ładowanie kompatybilnych smartfonów bez
zbędnej plątaniny kabli.
Uzupełnieniem dla czołowych w klasie technologii
oraz wysokiego komfortu są świetne osiągi oraz czysta
i odważna stylistyka nowego Grandlanda. Zgodnie ze
strategią elektryfikacji Opla wersje hybrydowe z funkcją
doładowania z zewnętrznego źródła prądu (plug-in) nie
tylko zapewniają przyspieszenie godne samochodu
sportowego, ale także umożliwiają bezemisyjną jazdę
dzięki silnikom elektrycznym (jednemu lub dwóm) oraz
hamowaniu z odzyskiem energii. Elastyczna platforma
multienergetyczna pozwala nabywcom Grandlanda wybrać
preferowany system napędu — od oszczędnych silników
wysokoprężnych i benzynowych po zelektryfikowane
hybrydy plug-in.
Opel ogłosi ceny i rozpocznie przyjmowanie zamówień
na nowo zaprojektowanego flagowego SUV-a jeszcze latem.
Pierwsze nowe Grandlandy, prosto z fabryki w Eisenach,
trafią do klientów jesienią.

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych
modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia,
akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub
wyłącznie za dodatkową opłatą.
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Kod QR zamiast liter

Opel cyfryzuje nazwy modeli
Firma Total zmienia się
w TotalEnergies
Na zwyczajnym i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników firmy Total akcjonariusze
przyjęli, prawie jednogłośnie, uchwałę o zmianie nazwy firmy z Total na TotalEnergies.
To początek jej strategicznej transformacji w firmę o szerokiej tożsamości multienergetycznej.
Wraz ze zmianą nazwy TotalEnergies przyjmuje nową identyfikację wizualną.
„Energia to życie. Wszyscy jej potrzebujemy i jest ona źródłem postępu. Dlatego dzisiaj,
aby przyczynić się do zrównoważonego rozwoju planety, która mierzy się z wieloma wyzwaniami w kwestii zmian klimatycznych, wspólnie podążamy w kierunku nowych źródeł
energii. Energia definiuje się na nowo i my również wyruszamy w tę energetyczną podróż.
Naszą ambicją jest bycie czołowym uczestnikiem transformacji energetycznej na świecie.
Dlatego Total zmienia się i staje się TotalEnergies” - wyjaśnia Patrick Pouyanné, prezes
i dyrektor generalny TotalEnergies.

Wydało się... Opel przenosi cyfryzację portfolio swoich
produktów na nowy poziom. Nazwy, oznaczenia silników i emblematy przyszłych modeli niemieckiego producenta zostaną
zastąpione kodami iQR. Systemy multimedialne w poszczególnych modelach, od Astry do Zafiry Life, już pozwalają kierowcy
i pasażerom na sprawne łączenie się z cyfrowym światem.
Teraz także inni użytkownicy drogi, w tym piesi, będą mogli
komunikować się z osobami podróżującymi pojazdem.
Opel realizuje własną wizję rozwoju kodów QR,
a w firmowym laboratorium wymyślono już nawet nazwę
dla nowego rozwiązania. Kod iQR opracowany w Rüsselsheim
pozwala przenieść sferę wirtualną do realnego świata. Może to
przybierać różną formę, na przykład taką jak w kultowym logo
Manty, którego piękne cyfrowe wydanie można podziwiać w zaprezentowanym właśnie modelu Opel Manta GSe ElektroMOD.
Manta posłużyła za poligon doświadczalny grafikom i projektantom Opla, którzy przekształcili motyw ryby w kod iQR.
W przyszłości marka zamierza tworzyć unikatowy kod
iQR dla każdej nowej linii modelowej. Huczna inauguracja tej
innowacji będzie towarzyszyła debiutowi nowej generacji Astry
zaplanowanemu na koniec bieżącego roku: jak przystało na
gwiazdę, zabłyśnie ona nowym blaskiem roztaczanym
przez kod iQR.

Rewolucyjna technologia Opla otwiera nowe i przystępne możliwości komunikacji międzyludzkiej. Inni użytkownicy
drogi mogą po prostu zeskanować kod z modelu Opla za
pomocą telefonu i bezpośrednio skontaktować się z kierowcą.
Wiadomości tekstowe, nagrania pozostawione w poczcie
głosowej i materiały wizualne są sprawnie przekazywane do
systemu multimedialnego w pojeździe — na przykład wtedy,
gdy ktoś chce nam ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu
lub po prostu wyrazić podziw dla wspaniałego wyglądu
naszego Opla z kodem iQR.
Jednak innowacyjny kod iQR Opla pozwala na znacznie
więcej. Staje się on wirtualnym wielofunkcyjnym narzędziem,
które można wykorzystać we wszelkich procesach związanych
z posiadanym samochodem. Oczywiście w kodzie iQR jest też
miejsce na informacje niezbędne przy płatnościach. Autoryzowany serwis może zeskanować kod i pobrać należność za
naprawę z konta właściciela — także w bitcoinach lub innej
kryptowalucie. Ekstra, prawda?!

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli,
akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia, akcesoria oraz usługi
i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.

Nowa nazwa i nowa identyfikacja wizualna uosabiają kurs, który TotalEnergies obrał w zakresie rozwoju: to firma multienergetyczna, której celem jest wytwarzanie i dostarczanie
energii coraz bardziej przystępnej cenowo, niezawodnej i czystej.
O firmie TotalEnergies
TotalEnergies to firma multienergetyczna, która produkuje i sprzedaje energię w skali globalnej: ropę i biopaliwa, gaz ziemny i green gas, odnawialne źródła energii i energię elektryczną.
105 000 naszych pracowników jest zaangażowanych w tworzenie coraz tańszej, czystej,
niezawodnej i dostępnej dla jak największej liczby osób energii. Aktywna w ponad 130 krajach
firma TotalEnergies stawia na zrównoważony rozwój we wszystkich jego wymiarach,
w szczególności w obszarze swoich projektów i operacji biznesowych, które mają przyczynić
się do zwiększenia jakości życia ludzi na całym świecie.
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EMS ćwicz 20 minut raz w tygodniu!

20

Co pewien czas słyszymy o nowinkach technologicznych, które zmienią nasze życie i ułatwią dbanie
o dobrą kondycję i formę fizyczna. Tak, jak to jednak
bywa wobec wszelkich nowości, w branży fitness należy podchodzić z pewnym dystansem. Za nami już
pasy wibracyjne i inne urządzenia, które teoretycznie „samodzielnie spalają naszą tkankę tłuszczową".
Niestety prawda jest taka, że przynoszą one mizerne
efekty. Tym razem pod lupę bierzemy trening EMS.

Wywodzi się ona z fizjoterapii i w głównej mierze
wykorzystywana jest podczas rehabilitacji trwałych
uszkodzeń mięśniowych. Wiele osób zastanawia to,
jakich efektów można spodziewać się po treningu
EMS? Pytanie tym bardziej jest słuszne, ponieważ
słysząc, że trenuje się zaledwie 20 minut raz w tygodniu można mieć mieszane uczucia. W tym artykule
wyjaśnimy jakich realnych efektów można oczekiwać
po takim rodzaju aktywności.

do 1000 kcal. Dzięki wspomnianym zastosowaniom,
metoda EMS może być z powodzeniem stosowana
jako zabieg rehabilitacyjny, wspomagający ćwiczenia
fizyczne. Impulsy elektryczne przekazywane są przez
elektrody przylepiane do skóry w pobliżu miejsca
urazu lub przy przyczepach mięśni. Siła ich działania
powinna być dostosowana do sytuacji tak, by nie
powodować dyskomfortu lub bólu, zwłaszcza gdy
terapia jest prowadzona trwale.

Trening EMS (ElectricalMuscleStimulation), który
w tłumaczeniu na język polski oznacza elektryczną
stymulację mięśniową, zdobywa w ostatnim czasie
coraz większą popularność. Czy faktycznie jest tak
skuteczny i oszczędza czas, jak zapewniają osoby,
które go oferują? By móc dobrze zrozumieć zasadę
działania, warto przyjrzeć się lepiej zjawisku, na którym cała aktywność się opiera. Trening EMS to forma
prostych ćwiczeń z wykorzystaniem elektrostymulacji
mięśniowej. Metoda ta uważaną jest za jedną z najbardziej korzystnych form treningowych w obecnych
czasach.

Ćwiczenia polegają na pobudzaniu mięśni, poprzez
impuls elektryczny, który przekazywany jest do mózgu
za pośrednictwem elektrod w kombinezonie. Strój,
który nosi osoba wykonująca ćwiczenia jest dobrze
dopasowany do jej sylwetki. Cały trening trwa 20
minut i jest porównywany do treningu siłowego,
który trwa czasem nawet 90 minut. Od razu zasięgamy więc opinii w postaci badań, które zostały wykonane na potrzeby tego treningu. Wykazują one naukową skuteczność EMS. Wartość spalonych kalorii, w zależności od intensywności ćwiczeń i mocy impulsów,
wynosi podczas dwudziestominutowej sesji od 500

Trening EMS w profesjonalnym studio treningowym
jest w 100% bezpieczny dla zdrowia. Nadaje się dla
osób zarówno o niskiej jak i o wysokiej sprawności
fizycznej. Nie ma znaczenia także wiek, płeć ani masa
ciała trenującego. To trener, który jest zawsze obecny
przy Tobie, ma za zadanie, aby dopasować trening do
Ciebie. Impulsy elektryczne mogą pomóc w redukcji
tkanki tłuszczowej, wyrzeźbieniu sylwetki, czy poprawie szybkości motorycznej. Podczas treningu ważne
jest, by trener personalny miał kontrolę nad każdą
grupą mięśni i dostosowywał intensywność ćwiczeń
do indywidualnych możliwości i celów treningowych.
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Sprzęt do EMS może wygenerować ponad 100 razy
więcej skurczów mięśni w danej jednostce czasu w
porównaniu do konwencjonalnego treningu personalnego. Już zaledwie jedna sesja tygodniowo pozwala
osiągać rezultaty, które są widoczne już po pierwszym
miesiącu stosowania tej metody. Ilość sesji ustalana
jest indywidualnie w zależności od kondycji, potrzeb
oraz aktualnych predyspozycji.
Dzięki tej nowoczesnej technologii odchudzanie
nie musi być okupione hektolitrami potu, a budowa
masy mięśniowej jest prawie bezbolesna. Treningi
z elektrostymulacją EMS budują siłę, poprawiają
kondycję oraz spalają tkankę tłuszczową szybciej
niż tradycyjne ćwiczenia. Przekonaj się sam i sprawdź
siłę impulsów podczas ćwiczeń EMS!

Joanna Fajfer
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Wszystkie silniki napędzające przednie koła współpracują
z sześciostopniowymi, manualnymi skrzyniami biegów.
Oparty na najlepszej platformie w tym segmencie rynku, nowy Movano oferuje doskonałe możliwości
przewozowe i całkowity koszt posiadania, a także szeroką gamę nadwozi i pojemności ładunkowych. Furgon
jest dostępny w czterech długościach (L14) i trzech wysokościach (H13), z maksymalną kubaturą przestrzeni
ładunkowej od 8 do 17 m3. Wysokość drzwi w odmianie
H3 wynosząca 2,03 m jest największa w tej klasie. Wraz
z tylnymi drzwiami otwieranymi pod kątem 180 stopni
(z możliwością rozszerzenia do 270 stopni) zapewnia to
wyjątkową łatwość załadunku Movano. Zakres dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) należy do najszerszych
w tej klasie i wynosi od 2,8 to 4 ton, przy maksymalnej
ładowności 2,1 tony. Przestrzeń ładunkowa nowego
dużego vana marki Opel może być wzorem dla rywali
pod względem niskiego progu załadunku wynoszącego
zaledwie 494 mm, szerokości między nadkolami 1422 mm
oraz szerokości między ściankami bocznymi 1870 mm.

Nowe Movano i Movano-e
wprowadzają Opla do czołówki
segmentu dużych vanów
Przedstawiamy zupełnie nowego Movano-e, czyli
pierwszego w pełni elektrycznego przedstawiciela dużych
vanów w ofercie firmy Opel. Nowa generacja Movano z silnikami Diesla oraz napędem elektrycznym jest najbardziej
konkurencyjną ofertą, jaką Opel kiedykolwiek przedstawił
w segmencie lekkich pojazdów użytkowych (LCV).
Nowy Movano, z najlepszymi w swojej klasie parametrami pod względem ładowności, przestrzeni ładunkowej
i dopuszczalnej masy całkowitej, w połączeniu z szeroką
gamą nadwozi różnej długości i wysokości, od samego
początku sprzedaży będzie dostępny nie tylko z nowoczesnymi, mocnymi i wytrzymałymi silnikami Diesla,
ale także z bezemisyjnym akumulatorowym napędem
elektrycznym. Nowe Movano i Movano-e pojawią się
u dealerów Opla jeszcze w tym roku. Poszczególne warianty Opla Movano sprostają każdemu zadaniu transportowemu — od przewozów osób i dostaw w mieście,
przez transport towarów w warunkach chłodniczych,
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aż po kampery. Wytrzymały i solidny charakter pojazdu
jest odzwierciedlony w jego stylistyce, która jednocześnie
wizualizuje jego dynamikę i wydajność. Użytkownicy
profesjonalni i menedżerowie flot docenią na pewno
fakt, że bezemisyjny i bezkompromisowy Movano-e jest
prawdziwą alternatywą dla pojazdów z konwencjonalnym napędem. Elektryczny zespół napędowy w nowym
dostawczym Oplu rozwija moc 90 kW (122 KM) i maksymalny moment obrotowy 260 Nm. Prędkość maksymalna
została ograniczona elektronicznie do 110 km/h.

W standardowej kabinie znajduje się pojedyńczy rząd
trzech siedzeń, natomiast w drugim rzędzie opcjonalnej
kabiny załogowej są miejsca dla czterech dodatkowych
pasażerów. Z myślą o specjalnych potrzebach klientów,
nowe Movano przygotowano również w wariancie podwozia do zabudowy z kabiną standardową lub załogową,
a także jako platformę do zabudowy z kabiną z jednym
rzędem trzech foteli.
Najnowocześniejsze systemy wspomagające prowadzenie pojazdów chronią nie tylko kierowcę oraz przewożoną załogę i pasażerów, ale także innych użytkowników
drogi. Bogata lista wyposażenia nowego Movano — w dużej części standardowego — obejmuje między innymi
(w zależności od wersji wyposażenia) system automaty-

cznego hamowania awaryjnego, system monitorowania
martwego pola, układ kontroli zjazdu z góry oraz system
ostrzegania przed niesygnalizowaną zmianą pasa ruchu.
„OpelConnect” i aplikacja „myOpel” oferują specjalne rozwiązania dla użytkowników lekkich pojazdów
użytkowych – także elektrycznych. Dzięki aplikacji można
m.in. w pojeździe podłączonym do gniazdka zdalnie uruchomić jego ładowanie czy przygotować temperaturę we
wnętrzu kabiny. Poza usługami właściwymi dla pojazdów
elektrycznych, w ramach „OpelConnect” dostępne są
usługi nawigacji online z komunikatami o fotoradarach
oraz informacje o statusie pojazdu.
Nowy Movano dołącza do Combo i Vivaro jako
najnowszy przedstawiciel rodziny lekkich pojazdów
użytkowych marki Opel. Do końca bieżącego roku już
wszystkie dostawcze Ople będą dostępne z napędem w
pełni elektrycznym. Opel planuje elektryfikację wszystkich
swoich modeli osobowych i dostawczych do 2024 r.
Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych
modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia,
akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach
lub wyłącznie za dodatkową opłatą.

Poza napędem elektrycznym, nowe Movano oferuje silniki wysokoprężne, które dorównują najlepszym
na rynku pod względem wysokiej wydajności paliwowej
i niskiej emisji CO2. Moc silników o pojemności 2,2 litra,
spełniających surową normę emisji spalin Euro 6d, wynosi
od 88 kW (120 KM) do 121 kW (165 KM). Wysoki moment
obrotowy w niskim zakresie obrotów wynosi od 300 Nm
przy 1.500 obr/min do 370 Nm przy 1.750 obr/min.
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# Opel wyposażył w pełni elektryczną Corsa-e Rally
w specjalny system dźwiękowy, który sprawia, że samochód jest słyszalny w czasie rajdu. Widzowie i porządkowi
na odcinkach specjalnych muszą być w stanie usłyszeć
zbliżający się pojazd. Corsa-e Rally z wyjątkowym systemem dźwiękowym zadebiutowała w maju w rundzie inauguracyjnej ADAC Opel eRally Cup, czyli pierwszych na
świecie jednomarkowych zawodów pucharowych dla
elektrycznych samochodów rajdowych.
# Od początku prac nad Oplem Corsa-e Rally oczywistym
było, że potrzebuje on systemu dźwiękowego. Niemiecka federacja sportów samochodowych wymaga, żeby
samochody rajdowe były słyszalne ze względu na bezpieczeństwo organizatorów i widzów. Niestety podobnie
jak w innych obszarach tej rewolucyjnej koncepcji rajdów
samochodów elektrycznych nikt nie miał doświadczenia
w projektowaniu takich systemów akustycznych.
# Pierwszą kwestią był sprzęt. Musiał być mocny
i solidny. Dostępne na rynku głośniki montuje się zazwyczaj wewnątrz pojazdów lub budynków, więc raczej nie
są one wodoodporne. Jednak żeby elektryczny samochód
rajdowy był dobrze słyszalny dla widzów, głośniki należało
zamontować na zewnątrz nadwozia, gdzie są narażone
na wibracje, brud i wilgoć.

# Inżynierowie Opla przystąpili więc do poszukiwań
wytrzymałych głośników wśród akcesoriów przeznaczonych do... jednostek pływających. Z przodu i z tyłu
Corsa-e Rally umieszczono dwa bryzgoszczelne głośniki,
z których każdy zużywa do 400 watów mocy. Są one zasilane wzmacniaczem otrzymującym sygnały z własnego
modułu sterującego. Jest to „czarna skrzynka” działająca
pod kontrolą specjalnie napisanego oprogramowania
przetwarzającego dane napływające z pojazdu. System
uwzględnia prędkość obrotową silnika, dzięki czemu może
odtwarzać na przykład pisk tracących przyczepność opon.
Dostrojenie ostatecznego profilu dźwiękowego zajęło kilka
miesięcy. Oprogramowanie było ciągle rozwijane i obecnie
jest oparte na „odgłosie biegu jałowego” w zatrzymanym
samochodzie, który można dostosować do wszystkich
przedziałów prędkości.
# Dźwięk można regulować na dwóch poziomach mocy.
W czasie przemieszczania się po drogach publicznych
między odcinkami rajdu używany jest tryb cichy. Dźwięk
emitowany jest z pełną mocą tylko na odcinkach specjalnych. Regulamin wymaga, aby zespół odpowiednio
ustawiał natężenie dźwięku.
Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych modeli,
akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia, akcesoria oraz usługi
i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą.

Wyjątkowy system
dźwiękowy do samochodu
elektrycznego Opel Corsa-e Rally
24
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Opel przypomina
historię rekordowego
„Elektro GT”
Próba pobicia rekordu przez Georga von Opla —
wnuka założyciela firmy, Adama Opla, oraz skutecznego biznesmena i światowej klasy sportowca —
miała na celu nie tylko „sprawdzanie koncepcji”
przyszłych samochodów elektrycznych z zasilaniem
akumulatorowym (BEV). Była to także kontynuacja
rodzinnej tradycji. Kuzyn Georga, „Raketen-Fritz”
(Fritz-rakieta), trafiał na pierwsze strony gazet
w latach 1927–1929 dzięki pokazom pojazdów
wyposażonych w silniki rakietowe. Rekordowym
osiągnięciem było rozpędzenie samochodu RAK 2 do
238 km/h na torze wyścigowym Avus 23 maja 1928 r.

W 1971 r. astronauci z Apollo 15 po raz pierwszy
przejechali się elektrycznym łazikiem po powierzchni
Księżyca. W tym samym roku niezwykły Opel GT dowiódł,
że silniki elektryczne sprawdzają się nie tylko w wózkach
golfowych. Na torze wyścigowym „Hockenheimring”
w Niemczech Georg von Opel przymierzał się do ustanowienia
nowego rekordu prędkości dla samochodu elektrycznego
specjalnie przygotowanym i zmodyfikowanym sportowym
Oplem „Elektro GT”. Ostatecznie w dniach 17–18 maja 1971 r.
samochód ustanowił sześć rekordów świata.
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„Elektro GT” był wyposażony w dwa stałoprądowe silniki firmy Bosch, które łącznie generowały moc
ciągłą 88 kW (120 km) i szczytową nawet 118 kW
(160 KM).
Firma Varta dostarczyła cztery akumulatory
niklowo-kadmowe zamontowane obok miejsca
kierowcy i za nim. Akumulatory składające się z 280
ogniw zwiększały masę seryjnego GT (960 kg)
o 590 kg. Pojazd ważył więc łącznie 1550 kg — tyle
samo, co Opel Diplomat B. Próba długodystansowa
wymusiła zwiększenie liczby ogniw do 360, co stanowiło już 740 kg dodatkowej masy. Wagowo GT dorównywał wówczas ciężarówce Opel Blitz z krótkim
rozstawem osi (1700 kg).
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Niestety mała pojemność akumulatorów NiCd
uniemożliwiła ustanowienie nowego rekordu utrzymania prędkości 100 km/h przez 100 kilometrów.
Próba zakończyła się już po 44 kilometrach. „Elektro GT”,
pierwszy BEV Opla, wykazał, że samochód elektryczny z zasilaniem akumulatorowym może dorównać pod
względem prędkości współczesnym samochodom sportowym. Dzisiaj, po 50 latach ciągłego rozwoju i innowacji,
dalekim krewnym dawnego mistrza osiągów jest Opel
Corsa-e — wszechstronny sportowiec zdolny nie tylko
do sprintu od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy, ale także
do pokonania 337 km w cyklu WLTP[1] na jednym
ładowaniu litowo-jonowego akumulatora.

Zwiększona masa wymagała zastosowania sztywniejszych sprężyn, a firma Continental opracowała specjalne
wysokociśnieniowe opony, które ograniczały opory toczenia
do minimum. Zasłonięto wszystkie wloty i wyloty powietrza w nadwoziu, zastosowano płaską pokrywę silnika bez
wybrzuszenia na gaźnik znanego z seryjnego GT, usunięto
zderzaki, lusterka i klamki drzwi oraz wszystko, co tylko
się dało z komory silnika i przedziału pasażerskiego.
Elektroniczny system sterowania upakowano w bagażniku,
a do charakterystycznego tyłu GT dodano ogromny spojler.
Wymontowano tylne światła i zasłonięto pozostałe po nich
otwory. W miejscu tłumika zamontowano wymiennik ciepła.
Tradycyjny akumulator zasilający pokładową elektronikę znajdował się z przodu komory silnika, w której
zamiast jednostki benzynowej zamontowano silniki
elektryczne. Akumulatory trakcyjne (zaadaptowane
z wojskowych odrzutowców) osadzono w specjalnych
uchwytach. Zajęły one całą przestrzeń za kierowcą,
pozostawiając tylko tyle miejsca, by mógł on usiąść
w standardowym fotelu.
17 maja 1971 r. Georg von Opel za kierownicą
„Elektro GT” ustanowił cztery nowe rekordy świata
dla samochodów z napędem elektrycznym:
Dystans

Czas

Prędkość

1,0 km

19,061 s

188,86 km/h

1,0 km ze startu zatrzymanego

31,066 s

115,88 km/h

0,5 km ze startu zatrzymanego

19,358 s

92,98 km/h

0,25 mili ze startu zatrzymanego

16,869 s

85,87 km/h

18 maja doszły dwa kolejne rekordy, również ze startu zatrzymanego:
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10 km

4 min 43,69 s

126,89 km/h

10 mil

7 min 35,63 s

127,15 km/h

Niniejsza informacja jest aktualna na dzień publikacji. Specyfikacja techniczna opisywanych
modeli, akcesoriów oraz usług może ulec zmianie. Niektóre modele, elementy wyposażenia,
akcesoria oraz usługi i funkcje mogą być dostępne i działać tylko w wybranych krajach lub
wyłącznie za dodatkową opłatą.
[1] Zasięg ustalono zgodnie z procedurą testową WLTP (rozporządzenie (WE) nr 715/2007,
rozporządzenie (UE) nr 2017/1151). Rzeczywisty zasięg może się różnić w zależności od codziennych warunków i czynników takich jak indywidualny styl jazdy, charakterystyka trasy, temperatura zewnętrzna, a także korzystanie z ogrzewania i klimatyzacji oraz funkcji wstępnego rozgrzewania lub schładzania wnętrza na postoju.
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Deser uniwersalny, który lubi każdy – na śniadanie, po obiedzie,
jako przekąska, od święta i w tygodniu, bez względu na porę roku
czy pogodę za oknem. Bułeczki zachęcają swoim wyglądem, są
niezwykle apetyczne, pachnące i bardzo wciągające. Przepis jest
prosty, jeśli dodatkowo posiadasz robota kuchennego – wyrobi
ciasto za Ciebie. Co bardzo służy ciastu drożdżowemu to czas.
Tego absolutnie nie żałuj, bo każde dodatkowe pół godziny wyrastania będzie czuć w smaku, miękkości i wilgotności ciasta. Uważaj
też z ilością mąki – jej za duża ilość sprawi, że bułeczki mogą wyjść
twarde. Podążaj zgodnie z przepisem, a na pewno wyjdą idealne.
Bułeczki bez polewy możesz spakować na wycieczkę, zabrać
na piknik – przechowują się świetnie nawet w słońcu, długo
zachowują świeżość. Jeśli użyjesz polewy – pamiętaj aby schować
deser do lodówki w szczelnym pojemniku, a przed ponownym
podaniem lekko podgrzać lub wyjąć wcześniej z chłodziarki.

Składniki na bułeczki
•
•
•
•
•
•
•

550 g mąki pszennej
80 g cukru
1/2 łyżeczki soli
1 saszetka suchych drożdży lub 20 g drożdży świeżych
80 g roztopionego, przestudzonego masła
250 ml ciepłego mleka
2 duże jajka

Nadzienie cynamonowe

• 80 g roztopionego, przestudzonego masła
• 200 g brązowego cukru
• 3 łyżki zmielonego cynamonu

Przygotowanie

Do dużej misy (lub od razu do misy miksera lub maszyny do chleba
z programem wyrabiania ciasta) wsyp wszystkie suche składniki.
Następnie dodaj wszystkie mokre składniki. Jeśli używasz świeżych
drożdży, należy najpierw zrobić rozczyn. Wyrób ciasto przez około

5-7 minut. Ciasto będzie lekko klejące, ale nie dosypuj do niego
więcej mąki. Misę przykryj szczelnie ściereczką i odstaw w ciepłe miejsce do podwojenia objętości (na około 1,5 godziny).
Po tym czasie, ciasto rozwałkuj na prostokąt o grubości ok. 1 cm,
delikatnie podsypując mąką blat i wałek, by się nie kleiło. Nie
dodawaj za dużo mąki - im mniej mąki użytej na tym etapie, tym
bardziej miękkie i wilgotne będą bułeczki. Przygotuj dużą blachę
wyłożoną papierem do pieczenia lub wysmarowaną tłuszczem.
Prostokąt posmaruj roztopionym masłem, posyp cynamonem
oraz cukrem dokładnie, również brzegi. Następnie zwiń ciasto od
dłuższego boku w kształt długiej rolady. Ostrym nożem pokrój na
około 3 centymetrowe kawałki w kształcie ślimaczków. Bułeczki
układaj w formie w nie dużych odległościach od siebie - mają się ze
sobą połączyć podczas wyrastania. Przykryj ściereczką, odstaw na
minimum 30 minut do ponownego wyrośnięcia (powinny podwoić
objętość). Możesz je również przygotować na noc, pozostawić do
wyrośnięcia w chłodniejszym miejscu przykryte folią spożywczą rano wystarczy je upiec. Wyrośnięte bułeczki wstaw do piekarnika
rozgrzanego do 180ºC i piecz około 20-25 minut (można z termoobiegiem). Wyjmij i przestudź. Lekko ciepłe bułeczki pokryj polewą,
podawaj od razu. Świetnie komponują się ze świeżymi owocami.

Polewa (opcjonalnie)
•
•
•
•
•

60 g masła
1/2 – 3/4 szklanki cukru pudru
120 g serka śmietankowego kanapkowego
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
1-3 łyżki mleka

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.
W misie miksera umieś wszystkie składniki na polewę. Utrzyj
do powstania jasnej i puszystej masy. Gęstość reguluj mniejszym
lub większym dodatkiem mleka.
Katarzyna Sowińska

Banki Żywności pomagają cały rok.
Wesprzyj nasze działania
i wpłać darowiznę

bankizywnosci.pl
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PAKIET DEALERSKI
W WARCIE
W pakiecie dealerskim Opla znajduje się m.in.:
gwarantowana fakturowa suma ubezpieczenia przez 3 lata,
samochód zastępczy przez cały czas naprawy,
ubezpieczenie AC od wszystkich ryzyk.
Oferta dostępna u wybranych dealerów Opla, na terenie całego kraju.

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu
art. 66 kodeksu cywilnego. Produkt został przygotowany przez TUiR „WARTA” S.A. Szczegółowe
warunki, dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych
u wybranych dealerów Opla.
M/R-KOMDSSD/0221

