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4.5 Jak sprawdzić, czy poduszki powietrzne i pasy bezpie-
czeństwa wystrzeliły podczas zderzenia

Zacznijmy od tego, jak działają pasy bezpieczeństwa. Zwykle z przodu i boku samocho-
du, umieszczone są czujniki uderzeniowe, które podczas zderzenia przesyłają sygnał do 
sterownika, który następnie uruchamia odpowiednie systemy bezpieczeństwa.

Podczas zderzenia zwijacz pasa znajdujący się w słupku B, blokowany jest poprzez nagłe 
szarpnięcie ciała, które napiera na pas i go wydłuża. W tym momencie (jeżeli sterownik 
zadecyduje o uruchomieniu tego systemu) do gry wchodzi napinacz pirotechniczny, któ-
ry wybucha poprzez detonację niewielkiego ładunku i skraca pas (o 10-15 cm), tak aby 
dociągnąć ciało podróżującego do fotela.

Wyróżniamy dwa rodzaje napinaczy. Napinacz pirotechniczny tłokowy i kulkowy. Napi-
nacz tłokowy połączony jest z zamkiem pasa i znajduję się pod fotelem od strony skrzyni 
biegów, natomiast napinacz kulkowy połączony jest ze zwijaczem i znajduję się za osło-
ną słupka B.
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BEZPŁATNY FRAGMENT KSIĄŻKI „OD OGŁOSZENIA DO 
KUPIENIA, CZYLI JAK KUPIĆ SPRAWNY I 

BEZWYPADOWY SAMOCHÓD”

Cześć!
Tu Monika i Piotr. Na co dzień zajmujemy się sprawdzaniem samochodów używanych oraz 
prowadzimy bloga www.jaksprawdzacauta.pl. 
Przez nasze ręce przewinęło się już mnóstwo samochodów używanych i niestety z przy-
krością musimy stwierdzić, że kupno dobrego samochodu w Polsce to nie lada wyzwanie. 
Jednak jest to możliwe, dlatego też powstała nasza książka. 
W książce przeprowadzimy Cię przez cały proces zakupu samochodu, zaczynając od 
wyboru odpowiedniego modelu oraz ogłoszenia, poprzez sprawdzenie bezwypadkowości 
oraz stanu technicznego, a kończąc na weryfikacji dokumentów i zakupie wymarzonego 
samochodu. Książka to wynik naszego kilkuletniego doświadczenia oraz 7 miesięcy cięż-
kiej pracy nad jej stworzeniem. 
Jesteśmy pewni, że po przerobieniu naszego poradnika, kupisz dobry i bezwypadkowy 
samochód, z którego będziesz zadowolony przez lata i to bez względu na to, czy prawo 
jazdy masz od miesiąca i planujesz zakup pierwszego samochodu, czy jesteś doświadczo-
nym kierowcą i przez Twój garaż przeszło już kilkanaście samochodów. 



napinacz pirotechniczny tłokowy napinacz pirotechniczny kulkowy

Co ważne ładunek pirotechniczny jest jednorazowy, dlatego po każdym uruchomieniu, 
należy bezwzględnie wymienić cały pas na nowy!

Handlarze zwykle nie wymieniają pasa na nowy, ponieważ koszt 2 nowych 
pasów np. do BMW e90 wynosi 1600 zł. Zamiast tego, zużyte pasy podda-
je się regeneracji, której koszt jest dużo niższy (ok. 200 zł). Niestety jest 
duże prawdopodobieństwo, że taki pas nie zadziała prawidłowo podczas 
kolejnego wypadku.

Zużyte pasy można rozpoznać na kilka sposobów:

SPOSÓB 1 - DATA PRODUKCJI PASA

Zacznij od odczytania daty produkcji, która znajduje się na zamku pasa bezpieczeństwa. 
W tym przypadku zamek został wyprodukowany 04 lipca 2014.
Następnie odszukaj metkę, która przyszyta jest do pasa bezpieczeństwa zwykle u dołu, 
od strony drzwi. W tym przypadku taśma pasa została wyprodukowana w marcu 2009 r.
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zamek pasa metka przyszyta do pasa

Porównaj te daty między sobą oraz rokiem produkcji samochodu. Jeżeli data na pasie 
jest młodsza lub dużo starsza od samochodu to znak, że pas został wymieniony.

Nie każdy samochód ma datę produkcji na zamku i metce pasa.

SPOSÓB 2 - STAN PASA

Podczas zderzenia, pas przyjmuje na siebie bardzo duże siły, przez co na taśmie pasa 
mogą pozostać widoczne ślady przetarć lub zagięć. Dodatkowo, pas może się nieprawi-
dłowo zwijać.

Wyciągnij taśmę pasa i zwróć uwagę, czy zwija się prawidłowo.
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SPOSÓB 3 - DEMONTAŻ ELEMENTÓW

Aby wymienić pas lub wykonać jego rege-
nerację, trzeba go zdemontować. Poszu-
kaj więc śladów demontażu, szczególnie 
w okolicach słupka B. W niektórych sa-
mochodach, aby zdemontować słupek B, 
należy wyciągnąć również fotel. 

SPOSÓB 4 - WTYCZKI

Pod fotelem kierowcy i pasażera znajduje się okablowanie systemów bezpieczeństwa. 
Wtyczki systemu bezpieczeństwa są zwykle koloru żółtego. Zajrzyj pod obydwa fotele i 
sprawdź, czy wszystkie wtyczki są prawidłowo wpięte. 

W niektórych modelach dół przednich foteli zabudowany jest plastikową 
obudową. W takim przypadku lepszy dostęp do okablowania uzyskasz od 
tyłu fotela.
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Handlarze jednak nie mogą pozwolić sobie na takie koszty, dlatego wymieniają poduszki 
na używane, pomijając przy tym wymianę innych elementów tego układu. Niestety taka 
wymiana nie gwarantuje, że poduszka zadziała podczas kolejnego zderzenia. W skrajnych 
przypadkach, handlarze w ogóle nie wymieniają poduszek, a na ich miejsce wstawiają 
emulatory, który oszukuje system samochodu.

System poduszek bezpieczeństwa jest jednym z niewielu układów w samochodzie, któ-
rego nie da się sprawdzić w praktyce, bez uruchomienia. Co prawda, można podłączyć 
samochód pod komputer diagnostyczny, jednak nawet to nie gwarantuje, że w razie 
potrzeby system zadziała prawidłowo. Wymiana elementów systemu bezpieczeństwa na 
używane lub regenerowane jest jak gra na loterii. Albo będziesz mieć szczęście i system 
zadziała podczas zderzenia, albo nie. Aby sprawdzić, czy poduszki powietrzne w samo-
chodzie były wystrzelone, musisz poszukać śladu ich demontażu. Poniżej kilka z nich. 

Podczas niektórych zderzeń, wraz z pasami bezpieczeństwa, urucha-
miają się również poduszki powietrzne. Poduszki, podobnie jak na-
pinacze pasów są jednorazowe. Aby przywrócić działanie poduszek, 
należy wymienić wiele elementów na nowe, m.in. poduszki, czujniki, 
sterownik, taśmę oraz wiązki. Koszt kompleksowej wymiany, w wielu 
przypadkach sięga kilkunastu tysięcy złotych.

SPOSÓB 5 - DEMONTAŻ PODUSZKI KIEROWCY
Aby sprawdzić, czy poduszka kierowcy była demontowana, musisz przyjrzeć się kierow-
nicy. Jeżeli kierownica ma możliwość regulacji, wysuń ją jak najbliżej siebie. Następnie 
z tyłu lub u dołu kierownicy poszukaj gumowych zaślepek, które trzeba przebić, aby 
zdemontować poduszkę. Jeżeli więc zobaczysz, że zaślepki są przebite, oznacza to, że 
poduszka kierowcy była ściągana. Pamiętaj jednak, że poduszka powietrzna mogła być 
demontowana w celu zwykłej naprawy np. taśmy.

Zaślepki nie występują we wszystkich samochodach lub dostęp do nich 
jest mocno utrudniony.
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Na obudowie kierownicy poszukaj również śladów jej demontażu, takich jak zarysowania 
oraz wgniecenia na łączeniach plastików, oraz złego spasowania.
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SPOSÓB 6 - DEMONTAŻ DESKI ROZDZIELCZEJ

Aby wymienić wystrzeloną poduszkę pasażera trzeba zdemontować deskę rozdzielczą. 
Tak samo, jak w przypadku kierownicy poszukaj śladów jej demontażu na plastikach oraz 
śrubach mocujących.

SPOSÓB 7 - ŚLADY REGENERACJI DESKI

Podczas wystrzału poduszka pasażera rozrywa kokpit pozostawiając otwartą klapkę. 
Handlarze jednak, zamiast wymienić  całą deskę, często wykonują tylko jej regenera-
cję. Po pewnym czasie na takiej desce mogą pojawić się defekty (np. pęknięcia, czy 
wybrzuszenia), dlatego na desce rozdzielczej od strony pasażera poszukaj właśnie takich 
śladów.
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Dodatkowo zwróć uwagę na szczegóły, na przykład napis Airbag. Po regeneracji napis 
może być na nowo wytłoczony i umieszczony po niewłaściwej stronie, nierówno lub po 
prostu może go tam nie być.

Źle zregenerowana deska może uniemożliwić wystrzał poduszki powietrz-
nej.

SPOSÓB 8 - KONTROLKI NA DESCE ROZDZIELCZEJ

Przed uruchomieniem silnika, komputer testuje najważniejsze systemy w samochodzie, 
co jest sygnalizowane zapaleniem kontrolek. Jeżeli kontrolka nie zgaśnie po uruchomie-
niu silnika, zwykle oznacza to wykrycie błędu przez system.
Kontrolka poduszki powietrznej powinna zapalić się i po kilku sekundach zgasnąć. Zwróć 
też uwagę, czy kontrolka gaśnie niezależnie tzn. nie powinna zgasnąć razem z inną kon-
trolką np. ABS. 

Jeżeli nie możesz znaleźć kontrolki airbag, dezaktywuj poduszkę pasa-
żera. Po dezaktywacji kontrolka powinna świecić. Wyłączenie poduszki 
pasażera znajduje się najczęściej w okolicy schowka.
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4.7 Jak sprawdzić numer VIN samochodu
Numer nadwozia, czyli VIN to numer, który posiadają wszystkie samochody. Składa się z 
17 znaków (tylko wielkie litery i cyfry arabskie). Zawiera informacje na temat m.in. pro-
ducenta, miejsca i roku produkcji oraz dane techniczne.
Numer VIN przypisany jest do jednego konkretnego egzemplarza i można go porównać do 
numeru pesel. Podczas oględzin, sprawdź, czy znajduje się w odpowiednich miejscach, 
oraz czy jest poprawny.

Gdy samochód składany jest np. z dwóch egzemplarzy, numery VIN na jego 
elementach mogą się nie zgadzać.

Numer VIN znajduje się na elementach, których nie da się łatwo wymienić, dlatego, jeże-
li przykładowo na słupku B nie znajdziesz naklejki z numerem VIN, może to oznaczać, że 
ten element był lakierowany.
Niestety nie ma określonych stałych miejsc występowania numeru VIN na samochodzie. 

Numer VIN najczęściej znajdziesz na:

-podszybiu od strony kierowcy
-kielichu prawego amortyzatora
-kielichu lewego amortyzatora
-wzmocnieniu czołowym
-podłodze pod nogami pasażera
-słupku B od strony pasażera lub kie-
rowcy
-wzmocnieniu bocznym w komorze 
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Jeszcze przed oględzinami zorientuj się, gdzie w konkretnym modelu 
znajduje się numer VIN. Aby to zrobić, wystarczy, że wpiszesz w wy-
szukiwarkę frazę w stylu „gdzie jest VIN w {nazwa modelu}”. W przy-
padku mniej popularnych modeli możesz mieć trudność w znalezieniu 
tych informacji.

Pamiętaj, aby sprawdzić numer VIN także w innych miejscach, w których występuje tzn. 
w dowodzie rejestracyjnym, karcie pojazdu, polisie OC, książce serwisowej, czy faktu-
rach z serwisu.

Jeżeli samochód posiada faktury za naprawy, sprawdź, czy podany na nich 
numer VIN jest zgodny ze sprawdzanym samochodem, ponieważ handlarze 
czasem podkładają faktury z innego egzemplarza.
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KONIEC BEZPŁATNEGO FRAGMENTU.

Powyższy fragment to tylko niewielka część wiedzy, którą przekażemy Ci w książce. 
Przerabiając nasz poradnik, uchronisz siebie i bliskich przed zakupem powypadkowego 
grata, na którego zakup i naprawy i tak niepotrzebnie wydałbyś swoje pieniądze. 
Jest to po prostu książka, którą każdy powinien przeczytać przed zakupem samochodu 
używanego. 

Pełną wersję książki kupisz tutaj: 
https://sklep.jaksprawdzacauta.pl/zamowienie/?add-to-cart=348

Więcej na temat książki:
https://sklep.jaksprawdzacauta.pl/ebook-od-ogloszenia-do-kupienia

Pozdrawiamy 
Monika Kryczka i Piotr Sokoliński 

Kontakt do nas:
kontakt@jaksprawdzacauta.pl


