
Testy innych ciekawych aut w programie
„Rentgen” – sobota, godzina 9.00 
w TVN Turbo

Zwinny i miejski
Miejsca z przodu jest zadziwiajàco du˝o.

Nie polecamy jednak d∏u˝szych podró˝y 107-
kà, ze wzgl´du na bardzo niewygodne fotele,
które majà wàskie siedziska, a o trzymaniu
bocznym mo˝emy zapomnieç. Zresztà i tak
ci´˝ko by∏oby zabraç wi´ksze baga˝e, ponie-
wa˝ pojemnoÊç baga˝nika to tylko 130 litrów,
a próg za∏adunku jest bardzo wysoki. 

W mieÊcie ma∏y Peugeot sprawdza si´ jed-
nak bardzo dobrze. Jest zwinny, wsz´dzie si´
zmieÊci, a parkowanie to prawdziwa przyjem-
noÊç. Na plus nale˝y te˝ zaznaczyç Êwietnà wi-
docznoÊç i precyzyjny uk∏ad kierowniczy. Jazda
107-kà nie uszczupli te˝ specjalnie naszego
portfela. Auto ma niewielkie zapotrzebowanie
na paliwo – jedynie 4,6 litra benzyny na
100km lub 4,1 oleju nap´dowego. 

Z pewnoÊcià jest to bardzo ciekawa propo-
zycja dla osób poruszajàcych si´ g∏ównie po
mieÊcie, którzy szukajà czegoÊ wyró˝niajàcego
si´ i nietypowego 

Maciej Chaberek

moto notki TVN Turbo

P

14

dobra jazda :-)

Pomys∏ produkcji trzech bardzo podobnych do
siebie aut, które majà byç dla siebie konkuren-
cjà, mo˝e wydawaç si´ dziwny. Firmy chcia∏y
jednak zaoszcz´dziç na projekcie i ca∏ej pro-
dukcji. Potencjalny klient przy wyborze mo˝e
kierowaç si´ osobistymi preferencjami, d∏ugo-
Êcià gwarancji, wyposa˝eniem i przede wszyst-
kim cenà. 

¸adne cacko
„107” trafi∏a do polskich salonów najpóê-

niej z ca∏ej trójki. Mo˝na jà kupiç z silnikiem
benzynowym o pojemnoÊci 1 litra lub z wyso-
kopr´˝nym 1,4. Ten pierwszy ma 68 koni me-
chanicznych i rozp´dza ma∏ego „francuza” do
100 km/h w 13,7 s. Drugi ma odpowiednio 54
KM i osiàga setk´ w 15,6 s. 

Peugeot 107 wyglàda troch´ niepowa˝nie,
ale mo˝e si´ podobaç. Radosny przód, nowo-
czesne i oryginalne kszta∏ty. W tylnym s∏upku
wbudowano trójkàtne Êwiat∏a, które dobrze
wspó∏grajà z przysadzistà sylwetkà. 

Bardzo przyjemne jest wn´trze lwiàtka. Po-
mimo, i˝ u˝yto kiepskiej jakoÊci materia∏ów,
a twarde plastiki po kilku latach mogà zaczàç
trzeszczeç, to ca∏oÊç wyglàda bardzo spójnie
i interesujàco. Konsola jest bardzo prosta i za-
razem funkcjonalna, a zegary sà czytelne i bar-
dzo ∏adne. Jedynie przyciski od sterowania ra-
dia, mo˝na by zamieniç na, ∏atwiejsze w obs∏u-
dze, pokr´t∏a. 

Uśmiech lwa
Peugeot 107 to bardzo wdzi´czne autko. Jest produkowany
u naszych po∏udniowych sàsiadów razem z toyotà aygo i citroenem
C1. Wszystkie trzy wyglàdajà bardzo podobnie. Konstrukcja jest
identyczna. Ró˝nià si´ jedynie markà i stylistycznymi detalami.

NOWY MALUCH
Ju˝ w wakacje przysz∏ego roku w fabryce

w Tychach ruszy produkcja nowego
fiata 500. Sprzeda˝ tego ma∏ego,

zgrabnego autka, który ma byç na-
st´pcà cinquecento i seicento, ru-
szy natomiast we wrzeÊniu. Fiat
planuje wyprodukowanie w ciàgu

roku a˝ 120 tysi´cy egzemplarzy. Wyglàd miej-
skiego „malucha” b´dzie bardzo zbli˝ony do prototypo-
wego trepiuno. Zostanie on zbudowany na p∏ycie pod∏o-
gowej popularnej w Polsce pandy. Je˝eli cena fiata 500
b´dzie korzystna, to z pewnoÊcià b´dzie cz´stym go-
Êciem na polskich drogach. 
Inne ciekawe auta w programie „Motorwizja” – ponie-
dzia∏ek, godz. 18, w TVN Turbo. 

NADCHODZI COBRA
Mi∏oÊnicy nietypowych aut, któ-
rzy majà troch´ pieni´dzy do wy-
dania, majà w czym wybieraç.
Ju˝ niebawem znów b´dà mogli
kupiç AC cobr´. B´dzie dost´pna
tylko w Europie i Ameryce Pó∏-
nocnej. Pod maskà wyjàtkowej
cobry mo˝emy znaleêç silnik V8

o mocy 360 koni mechanicznych. Auto rozp´dza si´ do
100 km/h w 4,5 s, a maksymalna pr´dkoÊç to prawie
260 km/h. Nadwozie zosta∏o wykonane z lekkiego w∏ók-
na w´glowego, dzi´ki temu cobra du˝o nie wa˝y i legity-
muje si´ lepszymi osiàgami. Na dodatek wyglàda wspa-
niale. Niejeden fan motoryzacji chcia∏by mieç jà
w gara˝u. 
Inne sportowe auta w programie „Top Gear” – sobota,
godz. 10, w TVN Turbo. 

NAJLEPSZE SILNIKI 2006
Ju˝ po raz ósmy przyznano nagrod´ za najlepszy nowy
silnik na rynku samochodowym. Tym razem wygra∏a
jednostka 1,4 litra TSI, pochodzàca z volkswagena golfa
GT. Jest to benzynowy, a˝ dwukrotnie do∏adowany silnik.
Dzi´ki temu jego moc, pomimo ma∏ej pojemnoÊci, jest
zaskakujàco du˝a. W pozosta∏ych kategoriach jak zwy-
kle królowa∏o BMW, które zdoby∏o a˝ 5 z 12 nagród,
g∏ównie za mocniejsze jednostki powy˝ej 2,5 litra po-
jemnoÊci. Toyota zgarn´∏a dwie nagrody, mi´dzy innymi
dla najbardziej ekonomicznego silnika na rynku. Firmy
samochodowe traktujà ten konkurs bardzo presti˝owo,
a nagrody sà przyznawane przez 61 dziennikarzy z 25
krajów z ca∏ego Êwiata, 
Najnowsze informacje ze Êwiata motoryzacji w „Turbo
Expressie” – codziennie o godz. 17, 18.30, 21 i 22.30. 

KOLEJNE REKORDY? 
Ju˝ w najbli˝szy weekend
wszystkich fanów szybkich sa-
mochodów zapraszamy do Bia∏ej
Podlaskiej na drugà rund´ Mi-
strzostw Polski w wyÊcigach na
1/4 mili. Na poprzednich zawo-
dach zosta∏ pobity rekord Polski.
Poziom zawodów jest coraz wy˝-

szy, a czas pokonania 400 metrów coraz lepszy. Zawod-
nicy zapowiadajà, ˝e znowu postarajà si´ pobiç rekord,
a ich auta b´dà du˝o mocniejsze ni˝ na warszawskim
Bemowie. Dla widzów przygotowano tak˝e inne atrak-
cje, m.in.: wyÊcigi modeli spalinowych, przeloty samo-
lotem i konkurs, w którym mo˝na wygraç przejazdy naj-
szybszymi samochodami na miejscu pasa˝era. 
Relacje z Mistrzostw Polski w wyÊcigach na 1/4 mili
w programie „Czas tuningu” – niedziela, godz. 19,
w TVN Turbo. 


