
rrich nie jedno,kro,trri,e, Od k,il-
ku lat najlepsza polslra rałe,-
ga w rajdaeh samoehodowyeh,
dziewiąta w ubiegłorocznyeh

ego". Od d,aWna stan-
tują na róznyeh typa,ch sarmo-
chodów .,Re,natllt". W tych
d,niach przypro,wadzilłi do kra-
ju nainowszy m,o,del .,Renault
5 Turbo".

Jeśti w tym rorku jakieś no-
we kourstrukc je rajd,owe na"E-

wać będzńe rno,żna rewelag jĘ,
są nimi bę" wątpienia ,,Audi
Quat,ro" i 'właŚ,nii,e ,,Renault 5

Turbo". To pierwsze tak,że z
turb,oła,d,owa,trigm 7.e względu
na 4-kołowy napęd, iąst lepsze
fla śnie,gu,'na nawi,erzchnie
szutrowe.,,Ren,ault" n,atormiast
przewy ższa,,Audlil' na nalvletz-
chnia,ch asf alto,wych. .,Turbo"
prawie nńe przypomina ,,Re -
nault 5". nia b,a,ń,e które,go 7n-
stał \złru,d,clwainy, Silni,k prze-
nliesio,nv, do środka. rrapęd 7a,-

miast na prze,dnd,e, nE tyl,ne
koła. Wyma,ga iinn,ej techniki
jaz,dy.

Są rlwa tego sailno-
chodu rupa, poka-
ru je pos eleme,nty
pojazdu; seryjna z silnikiem o ,

moĘy t?0 KM, takirm jalk t, lrr,

i o moĘy 270 KM ty,m s,3-
moeho,delm je,d,zie obectnie w
Rajdąie Mołrrlte Carlo fa,b,rycz-
ny kier,owca ,,IUdfl&IultD

op
ftba. Pisaliśmy o

a 0W t o..
Jean Ragnołttl. Pojienrrnorść
1394 cm sześc.; co przemno-
zywszy przle7, wspołczyn,ni,k
I,4, bo taki j,est wymĘ regu-
laminu dla ,,Turbo" sprawi a, że
starto,wać m,usi raze,m z ,,d,wu-
litrówko,fllii". Malksyłna,lna
szybkość 2L0 k,m na godzinę.
żeby m,ieć p,oję,eie. jakie ,,tla"
ma o,sriĘg|i, trzeba srię przeje-
chać. Ulice do teg,o srię rri.re Ita-
dają, po j,edziennv na lo,tnirs,ko
r a Be,m,owig d,odaje Bła,zej
K,rupa.

- Ruszaó, niest ty, trzeba
bardzo wolno - słys,zę ołr jaś_
niernie, gdy siedrzę już w śro,d_
ku w przeeiwnym tazie
natyehmiast możnl spalió
sprzęglo. Dopiero jak obroty
doehodzą do 4000. włąeza się
sprężarkę i ...

Rzeczywiście. Ruszamy bo-
daj wolnńej niż małym Fiat,enr,
toczymy się kilkad,ziesiąt rne-
trów. j-estem'wyraźnie zawie-
cląiorny . już otwie,rarn usta,
aby co,ś na ton temat po,wie-
dzieć, 8dv raBtownie zosta ję
wtłoc,znrny w fotel" mam złu-
dzenie ja,kby samo,ehód wyjez-
dżał spode mnie. Włączyła srię
sprężarka. Ze,tkaml na szyb-
kościomierz, już ,,setka" parę
sekund później jest 150 km
na godzinrę, wreszc,,ie 200. Ha-

,,RENAULT 5 TURBO", na którym Błażel,-T(rupą...
Fot.

1-119l61floń , red,ukc ja bi,e,9ów
zakręt. I tak parę rezy, Mogę
siĘ prze,kolnać. jak poj,aad 7A-
chowuje się w różnych waru,n-
kach, na suchej n,arwi,erzchni i
na ośrniezonej,

Na starcie nlu zę wiele
straaić mówi ltslażej n,{e
rnogę też ha,mołvać siln,,ilęiem

to kole jne straty" Po pusz-
czeni,u sar,z! turbirna je,srł,ze
jakiś c:,7as ma zbyt wyso;kie o- ,.

broty l ni,e wystęrpuie, j,ak w ;

iak np. Ragnrottiego. W ty,m
cała nadz,i,eja.

O Podobno bę,dziesz starto-
waó tłkźc n& starej ,,ronów-
ce"?
T W plan,i,e Inam 6 sŁalrtów

na,,Tutrbo": 4 w eliminacjach
mist,r.zlostw Eurro,py, w Rajdzie
Jugosławii, w 7loftych, Pń,as-
kach, w Potstoim. Wars zd,w-
skim or,.az,w 2eliminacjach
mistrzostw Polslai: w rajdach
,,Elm,ot" i Wisły. Natonniast
w 4 zaLtcr-anych do mis-
trzo ,tw Eu,ro,py: Costa Brava,
Duiraj,u, Ha],kiłt,ti, Ar!*r,oe
na tra,dycyjlnej .,pi fi,gę".

o kąd tłki po,dział?
,,Renaulfl| jest zain,tere o-

wany w pokazywaniu ,,Turbo"w kra jac5 Eu,ropy Wscho,d-
nńej. Ma z niektórym,i u,tTlowt
h.andloŃe, montowanie lub
eałe farbry,kń. ja,k np. w Jugo-
sławi,i, ,Rurmunili.. ezy , Czecho-
s|o,uzac ji, nńe tyłko samocho-
dów orsobowyeh, ale i ciężarro-
w5r,ch. My ostatni,o zakupiliś-
ITry dl,a PKS crięzkń,e nacz py
eiężarrowe Eż 7- sńl,niikałrni, ze
sprężarr,ką. Prawd,opodo,burńe,
na takim samym ,,Turbo" Jik
moje s,tartrorrraĆ będzńe \iilę,gien
Attila' FerJ,alncz. IvInńej więcej
za rn,iesńąc, pQ rrłirewrielkiej po-

,ko,nwe|Rejołnalny,m sńlnirku. e_
fekt hamowaniia; silniki ze
spręparĘ mają rr,,iewątpliwie

gaźn,ilko,wymi, a]b
wałdę CĘ;srto

dziłeś poprzednio
,,piątl5{", w. silniku dosłowni,e
nie ię hie działo. Cny możesz
byó pewny, że l ,,Turbo" będzie
podobnie?
l:- Truon,o odpowied;zj,eć. Tetl
i|tni,t< nrie jes,t tak wysń,lołrry

prawce silnika, będzie siln|ej-
zy o o,ko,ł,o 30 KM,
O Nie lieząe momentu star-

tu, który rz,eczywiście jest
bardzo wolny, ,,TurboD ma tm.
ponujące osiągi, zapewne więe
liezysz na znaeanie wyższą
pozyeję w tegorocznyeh mis-
trzostwaeh Europy niż dzie-
wiąta?

Oczyw,iście, ale trze,ba
zdawaó s,o,biie sp,rawę . żE nie
j,est -to ma,szyn,ką d,o wygry-
wani,a i n,ie mozna o,czekńwaćpo mnu,,e sa,mych zwycięstw.
Orientu jesz się przecłież, czym
jest dzisie jszy ra j,d, po ja,kich
drorgach prrdŃa,drzi i co moze
spo,tkać załogę. Dla rnnńe do-
datkowym ut,rud,n,i,en,i, i:m'je,s t
to, że raz będę startować sa-
mochod,e,m z tylnym napęCem,
raz 7. prz,edni,m. Wymalga to
sto,s,ow,arnia zuilełnie inrne,i tę-
chniki jazdy. A gdy się pomy-
lę...

O ...LGpleJ odpukać!
Po,za tym nńe fllralTl 1 n,ie

Ędę miał s:flfrillocho,d,Ll tnenłi,n-
gowego. To też pro,ble,,m. A
konku,relncja ni,e śp,i. Op,ró,ez
,,Attdi Quatro", także ,,Ford
Fie,sta" i ,,Fiat Ritmo" wyp,ro-
dukowały już rajd,otve mo,dćle
,,Turbo" 7, centralnie połozo-
Ęyrn silnikiem i napędem na
ty,lne koła. Rywalizac ja się
zaosi,ttza i n{kt nie ma patentu
na zwyoięstwo

uczy się Jeździć.
L. DZIKOWSKI

ANDRzE,J

Ror,mlawlał:


