
Marcin Łukaszewski, kierowca  
Magdalena Duhanik, pilot

Założeniem zespołu Off-roadsport był 
zakup lub zbudowanie samochodu, który 
byłby tak dobrym narzędziem jak SAM Evo 
III w rajdach przeprawowych. Załoga  
w rozważaniach sprzętowych wzięła pod 
uwagę kilka możliwych rozwiązań, nie wy-
kluczając budowy w Polsce. Ostatecznie 
zdecydowano się na skonstruowanie sa-
mochodu w Portugalii w firmie DePieres 
Competição, która stworzyła już kilka po-
dobnych rajdówek. SAM Proto T1, bo taką 
właśnie nazwę przyjęto dla nowego projek-
tu, to samochód zbudowany zgodnie  
z najnowszą specyfikacją FIA 2013.

Skorupa BMW skrywa najnowocze-
śniejsze części i rozwiązania tech-
niczne stosowane w Cross Country.  

Rajdy przeprawowe to dotychczasowa specjalność Off-roadsport, w Polsce wygrali wszystkie najważniejsze zawody.

 Zaczęli  w 2008 r. Suzuki Samurai z wycią-
garką elektryczną, rok później rywalizowali  
z najlepszymi w klasie Extreme, zajmując II 
miejsce w Magam Trophy. Przełomowy okazał 
się rok 2010, kiedy Off-roadsport zdobył Pu-
char Polski Off-road i Magam Trophy. Triumfo-
wali w Drezno-Wrocław (2011 r.), MT Rally 
(2010/2011), Baja Poland (2012 Kl. Otwarta), 
dwukrotnie zajęli IV miejsce w Ladoga Trophy. 
Zaprezentowali wyjątkowy styl i technikę jaz-
dy, są rozpoznawalni w całej Europie.
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Znani z rajdów przeprawowych Marcin Łukaszewski i Magdalena Duhanik stawiają 
wszystko na jedną kartę. Zbudowali w Portugalii świetny samochód i rozpoczynają 
walkę z najlepszymi w wymagających zawodach Cross Country.  

Skok w Cross Country
Dla olsztyńskiego zespołu 

Off-roadsport to kolejny etap  
w karierze. Po tym jak para osią-
gnęła najwyższe trofea rajdów 
przeprawowych w Polsce, przy-
szedł czas na szybkie ściganie. 
Swoich sił próbowali już w wie-
lu maratonach oraz kandydują-
cym do Pucharu Świata rajdzie 
Baja Poland. Okazało się, że są 
skuteczni nie tylko w błocie, ale 
także potrafią wygrywać w Cross 
Country. 

Profesjonalizm oraz chęć rywa-
lizacji z czołówką skłoniły zespół 
do budowy samochodu w do-
świadczonej stajni, mogącej za-
pewnić nowoczesne rozwiązania 
w rozsądnej cenie. Okazało się, 
że w Polsce zabrakło tunera, któ-
ry sprostałby oczekiwaniom,  

a gotowe i znane rajdówki z eu-
ropejskich garaży (Overdrive, Of-
froadsport.cz) były zbyt drogie 
lub przestarzałe. Portugalczycy, 
znani z silnej ligi Cross Country, 
okazali się konkurencyjni. 
• Projektowanie. Wybór kon-
strukcji i rozwiązań poprzedziły 
długie testy na zbudowanych już 
samochodach, m.in. Oplu Mok-
ka Nuno Matosa. Okazało się jed-
nak, że auto nie jest zestrojone 

odpowiednio, ma zbyt małą moc, 
a przeróbek byłoby zbyt dużo. 
Pojawił się pomysł budowy no-
woczesnego pojazdu. Najwięk-
szy nacisk położono na perfek-
cyjną pracę zawieszenia, niski 
środek ciężkości i mocny silnik. 
• Budowa. Decyzja o budowie 
samochodu T1 zapadła pod ko-
niec kwietnia, tak by rajdówka 
gotowa była we wrześniu, na 
rundę Pucharu Świata w Szcze-
cinie. W czasie drugiej wizyty  
w Panafiel podpisano umowę, 
uzgodniono specyfikację i termi-
ny. Pierwotnie miał być zamon-
towany starszy, żeliwny diesel 
3.0 BMW. Zwyciężyło jednak now-
sześniejsze rozwiązanie, alumi-
niowy silnik i najnowsza  wer-
sja dostępnej elektroniki.

Najpierw powstała rama 
przestrzenna i rozplanowa-
no mocowania foteli, deski 
rozdzielczej i podzespołów, 
co wymusiło kolejną wizytę 

w Portugalii. Szkielet i klat-
ka bezpieczeństwa powstała 
na podstawie najnowszej spe-
cyfikacji FIA 2013 z rur chro-
mowo-molibdenowych o gru-
bości 2 mm, które zapewnia-
ją sztywniejszą i lżejszą ra-
mę od wykonanej z rur sta-
lowych. Konstrukcja została 
pospawana i złożona testo-

Każdy kolejny etap  
budowy wymuszał 
wizytę w Portugalii.

140dni
trwały budowa i testy 

SAM Proto T1  
w Portugalii

SAM został skonstruowany tak, 
by jego parametry były wzoro-
we, a sylwetka dynamiczna.

Rozkład mas przód/tył wynosi 
50/50, dzięki czemu przód nie 
dobija, nawet po długim skoku.



DePieres Competição Jedna z najbardziej znanych stajni rajdowych w Portugalii 

 Pierwszym etapem wariantu portugalskie-
go były testy podobnej konstrukcji w lamina-
cie Opla Mokki, który został zbudowany przez 
DePieres dla portugalskiego zawodnika Nuno 
Matosa, zdobywcy Pucharu Świata w 2010 roku 
w klasie T2.  Testy pokazały potencjał konstruk-
cji i możliwości nowych rozwiązań zawieszenia 
i nowego silnika. Dla Off-road sport kluczowym 
założeniem projektu było zastosowanie nowo-
cześniejszego silnika BMW N57 oraz zawiesze-
nia Ohlinsa w najnowszej specyfikacji ORQ 18/50, 
a także modernizacja standardowego układu 
chłodzenia. Trzeba było zastosować dwie chłod-
nice: przednią i tylną. W tej drugiej wykorzy-
stano elektryczną pompę wody. Kolejna wizy-
ta i etap budowy to przymiarki do wnętrza po-
jazdu. Pozycja za kierownicą, ustalenie odle-
głości kokpitu i rozplanowanie włączników oraz 
pozostałej elektroniki, która diagnozuje pod-
zespoły i silnik. Następnym etapem był mon-
taż laminatu do ramy przestrzennej i klatki bez-
pieczeństwa. Samochód został prawie komplet-
nie  złożony i rozebrany do malowania. Ostat-
ni etap budowy to montaż samochodu od pod-
staw do momentu gotowej konstrukcji i pierw-
szych testów…
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Fotele i pasy są bardzo wygod-
ne. Pedały wbudowano w pod-
łogę (niższy środek ciężkości). 
Niżej: rury dolotu powietrza. 

Przełączniki umieszczono na kon-
soli środkowej, a pracę podzespo-
łów widać na ekranie komputera.

wo. Powstały wszystkie moco-
wania, włożono silnik, skrzynię 
biegów. Samochód stanął na ko-
łach i wyglądał jak gotowy do 
jazdy. Następnie całość została 
rozebrana i pomalowana. Kolej-
nym etapem było złożenie wszyst-
kich podzespołów od nowa, już 
na gotowo. Do ramy przestrzen-
nej zamontowano dyferencjały, 

system hydrauliczny lewarka, 
zbiornik paliwa o pojemności 
230 l, system chłodnic, silnik, 

skrzynię biegów i zawieszenie 
(półosie, wahacze, amortyzato-
ry). W tym samym czasie grodź 

Topowa specyfikacja  
i najlepsze zespoły.

silnika i podłoga zostały wykle-
jone niepalnym materiałem izo-
lacyjnym. Powstawała instalacja 
elektryczna w karoserii i komo-
rze silnika. Tę drugą stworzono 
przy zastosowaniu technologii 
używanych w wojsku (wzmoc-
nionych kabli z dodatkowym 
oplotem i hermetycznych wty-
czek). Zawieszenie dostarczyła 

firma Ohlins, która cieszy się 
sporą popularnością w południo-
wej Europie. Wybrany został naj-
nowszy model ORQ 18/50, alu-
miniowy, z większymi tłoczyska-
mi, zbiornikami, o grubszej szty-
cy. Na jedno koło przypadają dwa 
amortyzatory, a skok ograniczo-
no do 250 mm. Kolejny etap to 
montaż laminatu, systemu ga-
śniczego, kokpitu z włącznika-
mi, wyświetlaczami i kompute-
rem. W kabinie znalazły się fo-
tele Sparco z pasami Schroth 
przystosowanymi do mocowa-
nia kołnierza bezpieczeństwa 
Hans. Wnętrze zostało zaprojek-
towane skromnie tak, by było ła-
twe w obsłudze i czytelne. Sko-
rzystano także z indywidualnych 
rozwiązań jak podgrzewana szy-

ba i mocowania włączników me-
tromierza, wycieraczek pod sto-
pami pilota. W ostatnim etapie 

samochód został wyważony, by 
masa była rozłożona proporcjach 
50/50 (przód/tył). Okazało się, 
że auto musiało być dociążone, 

by spełnić przepisy FIA. Ze wzglę-
du na okres wakacyjny dostawy 
podzespołów opóźniały się, przez 
co budowę ukończono cztery ty-
godnie po terminie. 
• Testy. Pierwsze jazdy odbyły 
się na górskich szutrach. W tym 
czasie regulowano zawieszenia, 
a elektronik sczytywał parame-
try pracy silnika, skrzyni biegów, 
dyferencjałów i ustawiono ba-

lans hamulców. Kolejne próby 
odbyły się już w Polsce, gdzie 
wprowadzono nowe nastawy, 
także geometrii. Pierwszy test 
w warunkach rajdowych odbył 
się w Żaganiu.

W sezonie 2014 Off-roadsport 
planuje starty w Mistrzostwach 
Polski i Strefy Europy Centralnej 
Cross Country. 

Paweł Rosłoń

Chłodnice wody, 
oleju dyferencjału  
i układu kierowni-
czego, intercooler. 
Z prawej: 6-biego-
wa skrzynia Sadev.

Opel Mokka klasy 
T1, zbudowany dla 
Nuno Matosa. Z le-

wej: haldy i wy-
świetlacz tempe-
ratur. Z prawej: 

dwustronny lewa-
rek hydrauliczny.

Nadwozie wykonano  
z laminatu. Kształtem 
przypomina karoserię 
BMW serii 1. Fotel  usta-
wiono optymalnie dla 
kierowcy już w czasie 
budowy klatki, później 
dokonywano tylko ko-
rekt. Koszt budowy kom-
pletnego samochodu to 
180 tys. euro.

Najważniejsze testy 
odbyły się w Polsce.

 DANe TeChNiCZNe
SAM PRoto t1

Napęd: diesel R6 z dwiema turbosprężarkami, 
poj. 2993 ccm, układ sterujący silnikiem i wtry-
skiem paliwa –  Magnetti Marelli  moc 330 KM 
przy 4400 obr./min  maks. moment obrotowy  
780 Nm w zakresie 1500-3600 obr./min  6-bie-
gowa skrzynia sekwencyjna Sadev  napęd: 
centralny mechanizm różnicowy z blokadą, 
przedni i tylny mechanizm różnicowy LSD, 
sprzęgło trzytarczowe  AP Racing,  wał Kardana
Zawieszenie: niezależne, amortyzatory Ohlins 
ORQ18/5  hamulce: system Tilton, cztery tarcze 
hamulcowe  320 x32 mm AP Racing  opony 
235/85 R 16 Michelin Latitude  wspomaganie 
hydrauliczne, zakres obrotu kierownicy – 1,3
Układ hamulcowy: dł./szer./wys. 4400/ 
1990/ 1700 mm   rozstaw osi 2850 mm   roz-
staw kół 1990 mm  masa własna 1900 kg
Osiągi: maks. 175 km/h   0-100 km/h – ok 6 s


