SeTKání | Poradna
Na zimu musí být každý motorista náležitě
připraven a vybaven

Bez čeho to v zimě nejde

Zima pro motoristu neznamená pouze horší viditelnost či nesjízdné vozovky. Často může problém nastat ještě
před tím, než vůz vyjede na silnici.
Pokud auto neparkuje v garáži, jeho příprava na cestu
spočívá často v ometení sněhu či odstranění námrazy
u oken. A proto k potřebné zimní výbavě patří smetáčky a škrabky nejrůznějších tvarů a provedení. Oblíbená
je třeba praktická škrabka v rukavici. Při škrabání
omrzlých skel ale účinně pomáhá také rozmrazovač
skel. Třeba ten se značkou VIP, který je dodáván
v praktické lahvi s rozprašovačem.
K oknům patří také ostřikovače, které se zejména
v zimě vyplatí mít připravené. A to znamená pravidelně
dolévat ostřikovací kapalinu - samozřejmě nemrznoucí. Pozor však na udávanou hodnotu mrazuvzdornosti.
Minus 20°C totiž nemusí vždy stačit, protože je nutné
počítat i s ochlazovacím efektem proudu vzduchu,
jehož vlivem např. v desetistupňovém mrazu při rychlosti 60 km/h na sklo působí teplota až -23°C. Proto se
vyplatí koupit silnější kapalinu.
Baterie má být nabitá
V zimě si větší pozornost zaslouží také autobaterie, na
které jsou v mrazivém počasí kladeny mnohem vyšší

nároky (start studeného motoru, různé spotřebiče a vyhřívání a také nižší kapacita baterií při teplotách pod
nulou). Proto se právě v zimě nejvíce hodí mít kvalitní
nabíječku. Ovšem je třeba připomenout, že většina
moderních baterií potřebuje tzv. inteligentní nabíječky
řízené mikročipem, které jsou schopné kontrolovat
celý proces nabíjení a přizpůsobovat nabíjecí proud
aktuálnímu stavu baterie. Tyto nabíječky (např. značky
YUASA) mají kompaktní rozměry a jednoduchou
obsluhu.

Někdy je potřeba pomoc
Pro případy, kdy baterie selže, je ideálním pomocníkem booster, tedy záložní startovací zdroj. Kromě
profesionálních boosterů se v poslední době na trhu
objevují i malé, doslova kapesní varianty, vhodné i pro
běžné motoristy, se kterými lze - i přes jejich malé
rozměry - nastartovat auto i několikrát. Jednodušším
pomocníkem pro případ nouze jsou startovací kabely
(a ochotný motorista s již nastartovaným vozem).
V tomto případě se ale vyplatí spoléhat na kvalitní
kabely s dostatečným průřezem vodiče a odolnými
mosaznými kleštěmi, např. od španělského výrobce
AMC. Ty levné kabely za pár stovek totiž často mívají
příliš tenké vodiče a při prvním použití sice mohou pomoci, ale obvykle také tzv. „vyhoří“ a mohou se vyhodit.
Zkrátka: Bez škrabky, rozmrazovače či nabíječky se
v zimě neobejdeme. Počítejme s tím!
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Zimní provoz automobilu má svá úskalí…
…s autodíly a příslušenstvím od APM Automotive
je snadno překonáte!
Kvalitní autobaterie špičkové kvality CARFIT, GS, BOSCH
Inteligentní nabíječky YUASA
YUASA, boostery BANNER
Nemrznoucí chladicí či ostřikovací kapaliny VIP
a mnoho dalšího…

APM Automotive s.r.o., webshop: webcat.apm.cz

BENEŠOV Žižkova 1077
(bývalá prodejna nábytku)
BRNO Škrobárenská 484/8
(obchodní a průmyslová zóna)
ČESKÉ BUDĚJOVICE Luční 79
(Hrdějovice)
DOMAŽLICE Masarykova 181
(za nádražím ČD - směr Klatovy)
HODONÍN Velkomoravská 4017/77
(naproti OC Shopping Paráda)
CHOMUTOV Kukaňova 5375
(naproti hypermarketu Globus)
JIHLAVA Demlova 31
(100 m od supermarketu Lidl)
KARLOVY VARY Jáchymovská 160/47
(Bohatice - stará výpadovka na Ostrov)
KLATOVY Plzeňská 823
(vedle restaurace Mazda)
MLADÁ BOLESLAV - KOSMONOSY
Karla Veselého 72 (u restaurace Pictures)
MOST Obchodní 23
(vedle autobazaru Autalevne.cz)
OLOMOUC Týnecká 714/6
(výpadovka na Přerov)
OPAVA Vojanova 2988/36
(za firmou Abel tonery)
OSTRAVA 1. Máje 3236/103
(Vítkovice - u ‚vodojemu‘)
PARDUBICE - STARÉ HRADIŠTĚ
Ohrazenická 123 (u obecního úřadu)
PLZEŇ Skladová 557/20
(Koterov - bývalý autosalon SEAT)
PRAHA HOSTIVAŘ Pražská 16
(u križovatky se Švehlovo třídou)
PRAHA TROJA Čimická 442/33
(na Šutce pod pizzerií Rotella)
PRAHA ZLIČÍN Sárská 5 / 133
(v suterénu hypermarketu Globus)
ROZTOKY U PRAHY Lidická 1348
(v areálu Prokos u hypermarketu Tesco)
ŠUMPERK Československé armády 21
(areál AutoMotoCentra Urbánek)
TACHOV Vítkov 103
(vedle firmy NOVA SPORT - exit Planá)
TEPLICE Masarykova tř. 1950
(v nákupním centru Penny, K+B...)
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Hradišťská 83
(u hlavního průtahu Starým Městem)
ÚSTÍ NAD LABEM
Drážďanská 830/72
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Legií 1549
(u okresního soudu)
ZLÍN Prštné 526
(,u sila´ naproti Intersparu)
ZNOJMO Družstevní 3392/5a
(100 m od Intersparu ,Brněnská´)

