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Samochód z instalacją LPG. Jak

wykonać przegląd i co trzeba
wiedzieć, by w nowym sezonie
cieszyć się jego niezawodnością?
Motoryzacja

IP

redakcja@dz.com.pl

Serwis pozimowy samochodu
z instalacją gazową zweryfiku
je jego stan techniczny oraz
przygotuje pojazddo wiosen
nych i letnich wyjazdów. Co na
leży wiedzieć na jego temat?

W trakcie przeglądu jedną
z pierwszych czynności jest
sprawdzenie szczelności insta
lacji na połączeniach przewo
dów. Zima to okres dużych wa
hań temperatury, cow połą
czeniu z ruchami nadwozia
względem innych zespołów sa
mochodu, w tym silnika, może
mieć wpływ na stan połączeń
w gazowym układziezasilania.
Sprawdzenie szczelności insta
lacji tobardzo ważna czynność
w ramach każdego przeglądu
systemu LPG, a szczególnie
po okresie zimowym.
Spośród dostępnych spo
sobów najczęściej praktyko
wanym jest użycie przenośne
go urządzenia, zwanego de
tektorem nieszczelności, które
je wykrywa i lokalizuje za po
mocą dźwięku i błyskających
diod. - Po eksploatacji samo
chodu w jesienno-zimowych
warunkach poszczególne ele
menty instalacji mogą ulec ro
zregulowaniu lub wręcz znisz
czeniu. Przekłada się to
na prawidłowe działanie sy
stemu, w tym także wpływa
na poziom spalania autogazu mówi Marek Bezubik, Specja
lista ds. Technicznych firmy
AC SA, producenta instalacji
autogaz marki STAG.
Wyższe spalanie paliwa
gazowego, odczuwalny spa
dek mocy przy przyspiesza
niu, nierówna praca silnika,
a nawet jego gaśnięcie pod
czas pracy na gazie może być

efektem zaniedbania wymia
ny filtrów w terminie. To ko
lejny punkt, który należy
wziąć pod uwagę w trakcie
przeglądu auta po zimie.
W popularnych instalacjach
tzw. IV generacji, czyli z se
kwencyjnym wtryskiem gazu,
pod maską znajdują się dwa
rodzaje filtrów. Zarówno filtr
fazy ciekłej, jak i filtr fazy lot
nej zaleca się wymienić
po przejechaniu 10 tys. km. Jeżeli zanieczyszczenia te nie
zostaną w odpowiednim mo
mencie zatrzymane, wówczas
mogą uszkodzić silnik. Żaden
kierowca nie chciałby narażać
się na konieczność rezygnacji
z majowego wyjazdu, wynika
jącą z zaniedbania i braku wy
mienionych w terminie kom
ponentów - zauważa Marek
Bezubik.
Ostatnią czynnością
w trakcie przeglądu powinna
być regulacja instalacji gazo
wej. Jest to najważniejsza
część pozimowego przeglądu,
ponieważ nieodpowiednio
wyregulowana instalacja wy
generuje dodatkowe koszty
zamiast spodziewanych osz
czędności. Samochód będzie
zużywał znacznie więcej pali
wa niż powinien. Zapobiegnie
temu kalibracja wykonana
przy pomocy komputera pod
łączonego do samochodu. Za
pewni ona dodatkowo płynną
jazdę, bez niedogodnych
szarpnięć, które wpływają
na bezpieczeństwo jazdy
i komfort użytkowania samo
chodu.
Wymienione czynności
w zupełności wystarczą, aby
być pewnym sprawnego dzia
łania instalacji autogaz w po
jeździe przed wiosennymi wy
jazdami. Przez kolejne10 tys.
kilometrów kierowca może
cieszyć się bezawaryjną jazdą.

