Jesienne wyzwania drogowe
Warszawa, 24 listopada 2016 – Każdego roku mówi się, że zima zaskakuje kierowców.
Jednak z trudnymi warunkami atmosferycznymi musimy mierzyć się także jesienią. Mgła,
deszcz czy gołoledź stanowią wyzwanie dla niejednego kierowcy, szczególnie
początkującego, dla którego jest to pierwszy trudny sezon na drodze.
Zachowanie ostrożności podczas jazdy autem to tylko jeden z nawyków, które każdy
uczestnik ruchu drogowego powinien wypracować. To, jak poradzi sobie w trudnej sytuacji
np. wpadając w poślizg, zależy zarówno od stanu i możliwości auta, opanowania za
kierownicą, jak i tego jak przygotuje samochód do jazdy. Jakie czynności należy wykonać, by
w trakcie jesiennych podróży nie stwarzać zagrożenia na drodze?
Zanim odpalisz silnik
Nie bez powodu wstępnym etapem w trakcie egzaminu na prawo jazdy jest sprawdzenie
poziomu płynów eksploatacyjnych pojazdu. Prosta, regularna kontrola poziomu oleju
pozwoli uniknąć poważnych uszkodzeń silnika. Uzupełniając olej warto zwrócić uwagę na
najbardziej uniwersalny olej Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30, który zastępuje oleje
o lepkości 5W-30 i 0W-30 i praktycznie może być stosowany na dolewki we wszystkich
typach silników, w których jest wymagany olej low-Saps lub jest stosowany filtr cząstek
stałych. Drugi najbardziej powszechny w klasie olejów 5W-40 to Shell Helix Ultra 5W-40.
Oleje wytwarzane w Technologii Shell PurePlus są pozbawione większości zanieczyszczeń
znajdujących się w ropie naftowej, co pozwala utrzymać wysokie parametry eksploatacyjne
silnika.
Rozważając zakup i wymianę oleju warto zajrzeć do instrukcji samochodu, aby zapoznać się
z rekomendacjami producenta. Pomocne w wyborze oleju będą także specjalne narzędzia
takie jak Shell LubeMatch, dzięki któremu można precyzyjne dopasować olej do marki,
modelu, rocznika i wersji posiadanego pojazdu. Należy pamiętać, że całkowita wymiana oleju
powinna nastąpić co 15000 km.
Jesienią trzeba pamiętać o wymianie płynu do spryskiwaczy na zimowy. Wiele dostępnych na
rynku produktów wskazuje skuteczność przy temperaturach do -20, a nawet -30 stopni.
Dzięki temu pozwalają one na bezproblemowe usuwanie zabrudzeń czy oczyszczanie szyb
nawet podczas siarczystych mrozów. Jeśli w zbiorniku nadal zalega płyn letni, należy go
usunąć i dopiero wówczas dolać zimowego preparatu. Warto pamiętać, aby regularnie
kontrolować jego poziom – w okresie jesienno-zimowym jego zużycie bywa zdecydowanie
większe.

Opony
Zmiana opon z letnich na zimowe przy pierwszych przymrozkach to podstawa. Jednak przed
każdą dłuższą podróżą ważne jest również sprawdzenie stanu opon, czy nie mają żadnych
uszkodzeń, śladów przecięć lub deformacji. Istotny jest również poziom ciśnienia w oponach,
które należy kontrolować co najmniej raz w miesiącu. Początkujący czy doświadczony
kierowca może skorzystać z pomocy fachowej obsługi np. na stacji paliwowej Shell, a ci
bardziej wprawieni mogą to zrobić samodzielnie, korzystając z dostępnych na stacji
urządzeń. Dobrze napompowana opona zapewnia odpowiednią sterowalność pojazdu, co
szczególnie ważne przy zmieniających się jesiennych warunkach pogodowych.
Dbając o stan opon należy pamiętać również o kole zapasowym. Mimo że jest ono
wykorzystywane niezwykle rzadko, to jego brak lub nieodpowiedni stan może całkowicie
unieruchomić pojazd w najmniej oczekiwanym momencie.
Komu w drogę, temu technologia
Zarówno codzienne użytkowanie, jak i dłuższą podróż można zaplanować korzystając
z poradników internetowych lub pomocnych aplikacji. Shell Motorist to aplikacja, która
wskaże najbliższą stację Shell. Dzięki niej kierowca ma stały dostęp do kluczowych informacji,
także tych dotyczących aktualnych promocji obowiązujących na stacjach i dostęp do swojego
konta w programie lojalnościowym Shell ClubSmart.

Trening czyni mistrza
Jesienna słota, pierwsze przymrozki i nagłe zmiany warunków pogodowych to pułapka
zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych kierowców. By mieć pewność panowania
nad autem w każdych okolicznościach warto przećwiczyć trudne sytuacje w bezpiecznych
warunkach. Taką możliwość daje Akademia AutoŚwiat - nowoczesna sieć szkół jazdy
zrzeszona pod marką Auto Świat - która oprócz kursów oferuje również jazdy doszkalające
i naukę jazdy w trudnych warunkach. Placówki Akademii AutoŚwiat wyznaczają nowe
standardy na rynku, oferując wysoki poziom szkolenia zarówno z zakresu techniki jazdy, jak
i metodyki nauczania, psychologii i komunikacji. Takie umiejętności praktyczne oraz
odpowiednio przygotowane auto to przepis na bezpieczne podróżowanie jesienią.
***
O Shell
Grupa Shell to największy na świecie koncern energetyczny wytwarzający najwyższej jakości produkty
oraz oferujący kompleksową gamę usług związanych z dostarczaniem paliw i energii, a także rozwiązań
dla klientów biznesowych i indywidualnych.
W Polsce Shell działa od 1992 roku. Aktualnie Shell Polska Sp. z o.o. to ponad 400 stacji oferujących kierowcom
najwyższej jakości paliwa, olej napędowy oraz gaz LPG. Na stacjach paliwowych Shell klienci mogą korzystać
z usług myjni samochodowych, z oferty punktów gastronomicznych oraz robić zakupy w sklepie

z pełnym asortymentem produktów spożywczych i motoryzacyjnych. Wszyscy klienci tankujący paliwo Shell
mogą uczestniczyć w programie lojalnościowym – Shell ClubSmart.
Ponadto wśród produktów motoryzacyjnych Shell dysponuje szeroką gamą najwyższej jakości olejów i smarów,
a do klientów biznesowych skierowana jest oferta kart paliwowych euroShell.
Od roku 2013 na polskim rynku działa także Shell Aviation, światowy lider w sprzedaży produktów
dla lotnictwa, a od 2006 roku w Zabierzowie pod Krakowem - Shell Business Operations, jedno z największych
centrów usług dla biznesu w Polsce.
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