
SAMOCHODY SUBARU IMPREZA 4TURBD 

potemi mas 
Narzędzie do wygrywania 
wyścigów na(gorskich) 

k 
ed by comp 

^ 

Tekst Rafał Rezler 

W większości przypadków jest dokładnie odwrotnie. Białko, duże ciężary, niewiele powtórzeń - wszystko 
po to, by mieć siłę i masę, której potem można nadać pożądany kształt. W przypadku zawodnika zespołu 
4Turbo masa i moc też były obsesją, z tą jednak różnicą, że tu kolejność jest zgoła odwrotna. Trzeba 
bowiem dobrej rzeźby, masy (nomen omen) dobrych pomysłów, sporej liczby napojów energetycznych 
i złożenia tego wszystkiego w całość, która będzie nieznośnie lekka i szybka. 

Jak najniższa masa, jak najniżej położony środek 
ciężkości i do tego jak najlepiej rozłożony - to 

elementarz każdego, kto przygotowuje jakikolwiek 
pojazd, którego głównym zadaniem jest błyskawiczne 
przemieszczanie się. 

W ubiegłym sezonie tytuł mistrza Polski w wyści
gach górskich trafił w ręce Tomasza Nagórskiego, 
który wyjeździł go za kierownicą Subaru Imprezy zbu
dowanej od podstaw w swojej firmie (4Turbo). Przed 
sezonem 2013 samochód przeszedł sporo modyfika
cji, choć w przypadku tego auta mamy do czynienia 
właściwie z nieustającą ewolucją. 

Kluczową i najważniejszą zmianą w stosunku do 
poprzedniego sezonu jest zastąpienie dotychcza
sowej przekładni sekwencyjną skrzynią Modena 
z pneumatycznym systemem zmiany biegów Shi-
ftec. Miska olejowa została z kolei zamieniona na 
suchą. - Dużym wyzwaniem dla mnie jest przyzwy
czajenie się do zupełnie nowej skrzyni. Nie chodzi 
o samą zmianę łopatkami, bo to dziś codzienność 
w samochodach drogowych, ale o specyficzne przeło
żenia skrzyni sekwencyjnej i to, kiedy warto zmieniać 
bieg - tłumaczy Tomasz Nagórski. Cały układ stero
wania sekwencyjną skrzynią biegów jest dokładnie 
taki sam jak w McLarenie MP4-12C. 

Wydech został przystosowany do większej tur
bosprężarki, jest głośniejszy dlatego, że z tyłu nie 
ma tłumika, na końcu został tylko katalizator. Nota
bene tłumik usunięto „na wniosek" kibiców, którzy 
narzekali na to, że auto jest za ciche, na czym traci 

jego efektowność. W zasadzie wszystkie elementy 
w samochodzie były wykonane ręcznie. Autorski jest 
także projekt układu dolotowego czy wydechowego. 

- Tegoroczna specyfikacja Subaru 4Turbo bardzo 
mi odpowiada. Dużą różnicę zrobiła niższa waga, co 
czuć. Samochód lepiej przyspiesza i hamuje, poza tym 
dopracowanych zostało wiele różnych szczegółów -
mówi Nagórski. Największą oszczędność masy uzy
skano przez modyfikacje karoserii. Wycinano ele
menty, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo, 
a w samochodzie wyczynowym są zbędne. Była to 
jednak mozolna praca, np. usuwanie elementów, 
które ważyły zaledwie 200-300 g. W końcowym 

rozrachunku te zabiegi dały jednakże oszczędność 
rzędu 30-40 kg. To jednak nie koniec walki z kilo
gramami, bowiem masa jest wyższa niż minimalna 
dopuszczalna w wyścigach górskich. - Mamy jesz
cze około 60 kg zapasu w masie. Najwięcej i najpro
ściej da się to uzyskać przez zmianę fotela. W tym 
sezonie do auta trafił co prawda nowy egzemplarz, bo 
poprzedni stracił homologację. Wymieniono go jednak 
na identyczny model, bo w relatywnie krótkim czasie 
nie można było dopasować karbonowego - ta zmiana 
dałaby zysk około 7 kg. Nadal wiemy, co mamy zro
bić, ale podejrzewam, że po tym, jak urwiemy te 60 kg, 
będzie trzeba szukać już ekstremalnych oszczędności, 

Szybka fotozagadka - co to jest? Rzut oka na drugie zdjęcie wiele powinien wyjaśnić. Ciężka seryjna 
klamka nijak nie pasowała do drzwi wykonanych z lekkiego tworzywa, bo ważyła zapewne tyle co same drzwi. 
Dlatego aby wejść do środka samochodu, trzeba skorzystać z przycisku, który także służył do otwierania... 
szyb, a pochodzi z wnętrza seryjnej Imprezy. 
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na przykład zamieniać śruby w zawieszeniu na tyta-
nowe- wyjaśnia Łukasz Cieszko,„gtównodowodzący" 
prac rozwojowych. 

Samochód jest przygotowany i zestrojony pod 
kątem wytrzymałości ze względu na przerwy mię
dzy kolejnymi rundami Górskich Samochodowych 
Mistrzostw Polski. - Gdybyśmy mieli co wyścig roz
bierać czy naprawiać skrzynię i silnik, trudno byłoby 
temu podołać finansowo, ale przede wszystkim cza
sowo - wyjaśniają w 4Turbo. Jeśli chodzi o pragma
tyczne ciekawostki, warto wspomnieć, że na przy
kręcanych elementach zawieszenia znajdują się 
wartości momentów, z jakimi te części muszą być 
przykręcane. - W efekcie tych wszystkich zmian śred
nio na trasach GSMP samochód jest szybszy o sekundę 
na kilometrze. Ja staram się jeździć raczej wolniej niż 
szybciej, nie walczę z samochodem, utrzymanie wła
ściwego toru jazdy i marginesu bezpieczeństwa jest 
absolutnie priorytetowe - mówi Nagórski. - W tej 
chwili mamy sześć programów startu w zależności 
od nawierzchni, na jakiej jest start. Oprócz tego, że 

silnik ma limiter obrotów biegu jałowego, mamy też 
cofnięty zapłon, paliwo jest wyrzucane do wydechu 
i pompuje się turbo. Paliwo do wydechu jest wyrzu
cane właśnie po to, by ciśnienie doładowania na star
cie wynosiło blisko IJbara, co pozwala na uzyskanie 
niemal całego dostępnego momentu obrotowego już 
od samego początku. Dla przykładu na Banovcach 
mamy bardzo przyczepny asfalt, więc samochód 
rusza, wykorzystując niemal wszystkie możliwości 
silnika. Z kolei w Siennej asfalt jest bardzo śliski, więc 
tam ruszamy w zasadzie na pół gwizdka - wyjaśnia 
Łukasz Cieszko. 

Kolejnym ważnym etapem ciągłej ewolucji tego 
auta ma być montaż hydraulicznego sprzęgła Fly-by-
-wire sterowanego elektronicznie. -Sąpewnesytuacje, 
w którychżadna skrzynia biegów niejestwstaniezmienić 
biegu, jeśli nie zostanie wysprzęglona - to jest np. każdy 
moment uślizgu kół. Jeśli nie da się jej przerwy w przeka
zywaniu momentu z silnika, to nie ma mowy o zmianie 
przełożenia. To jest bardzo istotne przy przyspieszaniu 
i hamowaniu. Sprzęgło Fly-by-wire daje gwarancję, że 

bieg zostanie zmieniony, a poza tym pozwala na praw
dziwy międzygaz przy zmianie biegów. Kolejne zalety 
tego rozwiązania to bardziej płynna zmiana biegów 
przy hamowaniu, nie ma strzałów, które destabilizują 
samochód, co także oszczędza skrzynię biegów. Do tego 
dochodzi procedura startu, która przy takim sprzęgle jest 
bardzo powtarzalna. Oprócz tego elektronika tegosprzę-
gła nie pozwala na zgaszenie silnika przy hamowaniu -
wyjaśnia Łukasz Cieszko z 4Turbo. 

Jeśli plany zespołu się powiodą, to rywale 
z GSMP będą mogli odetchnąć z ulgą. - Na przy
szły sezon chcielibyśmy znaleźć sponsora, który 
pozwoliłby nam na udział w cyklu mistrzostw Europy 
w wyścigach górskich. W Jahodnej czy Banovcach 
mieliśmy przymiarkę do europejskiej czołówki i tam 
okazało się, że zarówno samochód, jak i kierowca 
są już na naprawdę dobrym europejskim poziomie, 
a wiadomo, że Tomek (Nagórski - przyp. red.) będzie 
się poprawiał, a nam pomysłów nie brakuje. Mamy 
jeszcze około czterdziestu pomysłów, które chcemy 
po kolei wdrożyć - kończy Cieszko. uzna 
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Na dachu widnieje logo 
Supercar Club, stwo
rzonego by cieszyć się 
supersamochodami 
w doborowym towa
rzystwie bez zbędnych 
wyrzeczeń. Impreza 
Tomasza Nagórskiego, 
jednego z założycieli 
tego klubu, jak nic 
nadaje się do noszenia 
tego logo. 

Deska rozdzielcza to duża przesada w odniesieniu do tego, co roz
ciąga się przed kierowcą, bowiem jest to w zasadzie jeden cienki 

płat flokowanego tworzywa z miejscem na wyświetlacz. Kierownica 
jest ściągana, co ułatwia przeciskanie się do wnętrza samochodu 
i fotela kierowcy. Wsiadanie do kubełka przy założonej kierownicy 

to już wyższa szkoła stretchingu. 
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Jeden z najniższych punktów podłogi wewnątrz 
samochodu - za fotelem kierowcy - wykorzystano 
na kompresor i zbiornik powietrza do pneumatycz
nego systemu zmiany biegów Shiftec. 
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Płyta przy zespole peda
łów jest po to, by stopa 
kierowcy nie ześlizgnęła 

się przypadkiem z pedału 
gazu lub nie zaklinowała 

. st tylko 
to. co niezbędne. Kilka przełączni
ków, miejsce na przewody pneu
matycznego systemu zmiany bie
gów (za pomocą łopatek] oraz 

Iżwignia sekwen
cyjnej skrzyni biegów Modena. 
Co ciekawe, gumowa osłona 
drążka zmiany biegów pochodzi 

Prostopadłościan, który widać na tym zdjęciu, mieści 
zbiornik paliwa. Nie chodzi tu o to, że w środku nie było 
miejsca na zamontowanie odpowiednio dużego zbiornika 
lecz o to, by masa paliwa znaidowała się |ak najniżej. 
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strony sa montowane. 
Wszystko po to, by 
w warunkach zawo
dów uprościć i ułatwić 
wymianę, niwelując 
ryzyko pomyłki. 
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Jedną z niewielu seryjnych 
rzeczy w tym samochodzie 

jest futerał na... BlackBerry. 

Diabeł tkwi w szcze
gółach. Lusterko 
przesunięto n 
symalnie do tyiu, 
aby możliwie wiele 
masy znajdowało 
się w środku samo
chodu. Po pra-
wej stronie zdję
cia widać szynę 
wywietrznika, I 
także umieszczano 
możliwie jak najbli
żej dolnej krawędzi 
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Za przeniesienie napędu na tylna, oś odpo 
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SUBARU IMPREZA 4TURB0 

: 
SAMOCHODY 

Elementy sekwency|ne| skrzyni 
biegów firmy Modena wyglą 
dają jak dzieła sztuki 
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SAMOCHODY SUBARU IMPREZA 4TURBO 

Zderzak, który przykrywa) liczne chłodnice zamon 
towane z przodu Imprezy, wkrótce ma ustąpić miej 
sea innemu, jak się dobrze domyślacie, lżejszemu 
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725 KM przy 
1020 kg masy 
- te wartości 
mówią same za 
siebie. 

W warunkach wyścigowych 
serce Imprezy do bicia 
potrzebuje od 70 do 100 I 

na każde 100 km jazdy. 
Mocno zmodyfikowany 

blok silnika z wcze
snej Imprezy STI z lat 

1994-1995 to 
chyba jedyna część, 

która została 
z seryjnego 

egzemplarza. 
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Subaru Impreza 4Turbo 
- dane techniczne 

Silnik i przeniesienie napędu 

typ 

pojemność 

moc 

moment 
obrotowy 

skrzynia 
biegów 

napęd 

olej 

paliwo 

komputer 

sprzęgło 

Podwozie 

zawieszenie 
przód 

zawieszenie tył 

hamulce 
przód/tył 

Nadwozie 
typ 

masa 

Dynamika 

j 

Subaru B4, 4 cylindry, 4 zawory na 
cylinder, benzynowy, turbodoładowany, 
montowany wzdłużnie przodu 
2330 cm3 

ponad 700 KM 

max: 800 Nm 

6-biegowa + wsteczny, sekwencyjna 
firmy Modena 

symetryczny AWD z aktywnym 
centralnym dyferencjałem i szperami 
typu ciernego na przedniej i tylnej osi 
Motul 300 V 

VP Racing Expert 

Pectel SQ6 

trzytarczowe, węglowe 

niezależne, trójkątne wahacze poprzeczne 
o konstrukcji rurowej dwuczęściowej, 
sprężyny śrubowe, amortyzatory 
wyścigowe Tein Superracing 

niezależne z podwójnymi wahaczami 
poprzecznymi, wahaczem wzdłużnym, 
konstrukcja rurowa, amortyzatory Tein 
Superracing 

AP Racing 

2-drzwiowe sedan 

1020 kg w przygotowaniu do wyścigów 

przyspieszenie . „ 7 

0-100 ' 
prędkość 

do 280 km/h 
maksymalna 

zużycie paliwa 70-100 1/100 km 
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