
Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
Przed zimą każdy samochód wymaga od użytkownika znacz-
nie więcej troski i dbałości niż zwykle. Aby dobrze służył nam 
w trakcie zimowych miesięcy, wystarczy kilka prostych zabie-
gów, które zaowocują bezawaryjnym używaniem samochodu 
podczas największych nawet mrozów, czy śnieżyc.

Przede wszystkim zatroszczyć się należy o elementy wpływa-
jące na bezpieczeństwo jazdy. Szczególnie ważne jest spraw-
dzenie instalacji oświetleniowej oraz wycieraczek. W dalszej 
kolejności: akumulatora, układu chłodzenia i filtrów. Te ostat-
nie w znacznym stopniu pomogą nam wyeliminować kłopoty 
z porannym uruchomieniem silnika. Koniecznie trzeba zmienić 
opony na zimowe, sprawdzić układ hamulcowy a w szczegól-
ności stan linek hamulca awaryjnego. Warto też zabezpieczyć 
karoserię samochodu przed korozją, dokonać prostych popra-
wek lakierniczych oraz konserwacji elementów chromowanych. 
Większość z tych prac użytkownik pojazdu może wykonać sa-
modzielnie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych 
z wizytą w warsztacie samochodowym.
1. Szczególnie ważne jest sprawdzenie instalacji oświetlenio-

wej. Trzeba sprawdzić działanie wszystkich reflektorów – świa-
teł przednich i tylnych, świateł przeciwmgłowych oraz migaczy. 

2. Gumowe uszczelki w drzwiach i klapie bagażnika należy po-
smarować specjalnym środkiem pielęgnacyjnym – np. waze-
liną techniczną. Zapobiegnie to przymarzaniu uszczelek i ich 
uszkodzeniu podczas otwierania samochodu w niskiej tem-
peraturze. Zamki też warto posmarować środkiem zapobie-
gającym zamarzaniu.

3. O tej porze roku wycieraczki muszą działać bez zarzutu. Jeśli 
słabo zbierają zabrudzenia - na szybie widać smugi - to znaczy, 
że pióra wycieraczek się zużyły i trzeba je wymienić. Zimą, za-
nim wyjedziemy samochodem, zawsze należy sprawdzić, czy 

pióra nie przymarzły do szyby. Obowiązkowo należy wymienić 
płyn do spryskiwaczy na taki, który jest odporny na zamarza-
nie. Dobrze też zakupić pokrowiec na przednią szybę.

4. O kondycji akumulatora powinien wypowiedzieć się facho-
wiec. Należy wykonać podstawowy pomiar prądu ładowania 
oraz sprawdzić jakość połączeń przewodów z alternatora 
do akumulatora oraz do rozrusznika. W autach z silnikiem 
Diesla trzeba pamiętać o sprawdzeniu układu podgrzewania 
świec żarowych, natomiast z silnikami benzynowymi należy 
zlecić kontrolę świec zapłonowych i pozostałych elementów 
układu zapłonowego. 

5. Przed zimą powinniśmy sprawdzić temperaturę zamarza-
nia płynu chłodniczego i w razie potrzeby wymienić go na 
nowy. Służy do tego specjalny miernik. Jeżeli okaże się, że 
płyn może zamarznąć przy stosunkowo wysokiej tempera-
turze, to musisz go wymienić lub dolać odpowiednią dozę 
koncentratu specjalnego środka, który obniża temperaturę 
zamarzania.

6. Zanim przyjdą mrozy, sprawdź, jak działa w aucie ogrzewa-
nie oraz nadmuch na szyby. To samo dotyczy ogrzewanej 
tylnej szyby. Jeśli nie grzeje cała szyba, wizyta u elektryka 
może nie wystarczyć.

Zanim zasypie nas pierwszy śnieg powinniśmy zaopatrzyć się w: 
• szczotkę do odśnieżania auta i skrobaczkę do szyb,
• odmrażacz do szyb i do zamków (nosić przy sobie, nie zosta-

wiać w samochodzie),
• preparat zapobiegający przymarzaniu uszczelek do nadwozia.

Szerokiej i bezpiecznej drogi życzy Małopolski Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Nowym Sączu!
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