Moto-przewodnik
Za oknem coraz zimniej, więc trzeba przygotować się do minusowych temperatur.
Już dziś zadbajmy również o nasz samochód, a szczególnie o jego płyny. Jednym
z takich zabiegów jest sprawdzenie płynu
chłodniczego, gdyż nieodpowiedni płyn
może spowodować poważną awarię

Płyny na zimę
Z

acznijmy więc od usunięcia z chłodnicy starego płynu. Podczas wykonywania tej czynności,
silnik powinien być ciepły dzięki temu bez problemu
powinniśmy spuścić płyn chłodzący z całego układu,
ponieważ termostat będzie otwarty. W niektórych
samochodach możemy się spotkać z koniecznością
spuszczenia płynu z chłodnicy oraz z bloku silnika.
Aby wyczyścić układ chłodniczy, napełnijmy go wodą.
Następnie uruchamiamy silnik, po rozgrzaniu wyłączamy, opróżniamy z zawartości płynu i napełniamy
nowym czystym płynem do chłodnicy. Pamiętajmy,
by w przypadku koncentratu płynu chłodzącego rozcieńczać go zgodnie z zaleceniem producenta.
Tutaj pojawia się pytanie – jak konserwować
układ chłodzenia? Na korozję w tym układzie
najbardziej narażone są kanaliki chłodnicy oraz nagrzewnicy. Dbajmy o to, by regularnie sprawdzać
poziom płynu w chłodnicy. Jeśli zauważymy, że jest
niski, może to grozić przegrzaniem silnika lub głowicy. Kiedy zauważymy spore wycieki pozostaje
wymienić chłodnicę na nową. Warto również co pewien czas np. podczas wizyty w serwisie, poprosić o
sprawdzenie jakości płynu chłodniczego. Większość
warsztatów jest wyposażona w odpowiednie mierniki do sprawdzenia temperatury krzepnięcia płynu i
warto o to zadbać. (www.motofakty.pl)
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Stacja Kontroli Pojazdów
diagnostyka poj. samochodowych, ciągników,
motocykli, motorowerów, poj. zasilanych gazem
i sprowadzanych z zagranicy, badania
amortyzatorów, geometria kół,
serwis ogumienia,
kasowanie błędów,
bieżące naprawy

ul. Kościelna 24
Mińsk Mazowiecki
czynne: pon.-pt. 7-19, sob. 7-14
tel. 25 759 06 35, tel. kom. 604 981 841
skpkarasiewicz@gmail.com

10-letnie doświadczenie!

Legalizacja
zbiorników LPG

Mińsk Mazowiecki
ul. Szpitalna 44
tel. 607 346 167
tel. 25 759 17 51
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- badania techniczne do 3,5 t
- komputerowe badanie amortyzatorów
- regulacja układów zapłonowych i analizy spalin
- naprawy układów kierowniczych
- regulacja geometrii kół
- naprawy zawieszenia
- rozrządy silników
- wymiana olejów

Mińsk Mazowiecki, ul. Siennicka 20a, tel. 25 758 81 60
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diagnostyka komputerowa
wymiana rozrządów
wymiana sprzęgieł
naprawa zawieszeń
naprawa hamulców
wymiana układów wydechowych
olejó
wymiana olejów,
płynów i filtrów
renowacja powłoki lakierniczej
pomiar mocy na hamowni
serwis klimatyzacji i odgrzybianie
wulkanizacja

CHIP TUNING

lepsze osiągi, mniejsze spalanie

USUWANIE FILTRÓW CZĄSTEK STAŁYCH DPF/FAP

Mińsk Mazowiecki
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 1
tel. 504 507 446

(teren FUD’u)

TWÓJ PARTNER NA DRODZE

• MECHANIKA POJAZDOWA
• BLACHARSTWO I LAKIERNICTWO
• STACJA KONTROLI POJAZDÓW
• POMOC DROGOWA
• SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
• WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW
WYMIANA OPON LETNICH NA ZIMOWE!
To już ostatnia chwila aby zmienić opony letnie na zimowe.
W ofercie posiadamy opony wielu producentów.
Zapraszamy Państwa na okresowe badania techniczne pojazdów.

Wielgolas Duchnowski 66, tel/fax.: 22 783 78 54
telefon alarmowy 24h: 600 222 134
e-mail: autokot@autokot.com.pl, www.autokot.com.pl
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