
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Transmission – pojazdy z manualną 
skrzynią biegów 

Producenci samochodów coraz rzadziej decydują się na produkowanie nowych 

modeli aut z manualną skrzynią biegów. Na taki stan rzeczy wpływ ma wiele 

czynników, m.in. stałe rozwijanie technologii automatów czy rosnąca popularność 

samochodów elektrycznych i hybrydowych. Czy niedługo może okazać się, że pojazd 

z manualną przekładnią kupimy już tylko z „drugiej ręki”?  

 



 

 

Manualna skrzynia biegów lepsza od automatycznej? 

Skrzynia biegów ma ogromny wpływ na charakter samochodu, a jej wybór często stanowi 

nie lada zagwozdkę przy wyborze konkretnego modelu. Zarówno manualna, jak i automa-

tyczna skrzynia biegów ma swoje wady i zalety – poznajmy je. 

Tym, co w pojazdach z manualną skrzynią biegów cenią sobie doświadczeni kierowcy, jest 

komfort jazdy. Wielu pasjonatów twierdzi, że możliwość samodzielnego sterowania biegami 

stanowi najprzyjemniejszy element prowadzenia samochodu.  

Kierowcy zwracają także uwagę na fakt, że dzięki bezpośredniemu sprzężeniu silnika 

z kołami możliwe jest sprawniejsze sterowanie autem, co sprawdza się w szczegól-

ności u osób lubiących szybką jazdę.  

To właśnie wykorzystanie pełnej dynamiki silnika często sprawia, że kupujący nowe modele 

samochodów pozostają wierni modelom z ręczną skrzynią biegów.  

Manualna przekładnia zwykle wiąże się też z mniejszą awaryjnością oraz niższymi 

kosztami napraw.   

Z kolei fani automatu doceniają spokojną, płynną jazdę bez konieczności ciągłego zmienia-

nia biegów, szczególnie podczas jazdy w korkach. Pozwala to całkowicie skupić się na sa-

mym prowadzeniu pojazdu, a ponadto prawdopodobnie lepiej sprawdzi się u początkują-

cych kierowców.  

Wybór skrzyni biegów to kwestia bardzo indywidualna i zależy wyłącznie od upodobań i 

preferencji kierowcy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że gusta i oczekiwania względem 

przekładni różnią się między rejonami świata. Skrzynie automatyczne cieszą się dużą pop-

ularnością przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Austrii oraz krajach azjatyckich 

takich jak Chiny czy Japonia. Z kolei mieszkańcy kontynentu europejskiego w dużej mierze 

wciąż pozostają wierni manualom. 

Samochody z manualną skrzynią biegów już tylko z „drugiej 
ręki”? 

Faktem jest, że czołowi światowi producenci, np. Mercedes czy Volkswagen, coraz rzadziej 

wypuszczają na rynek nowe modele samochodów w wersji z manualną skrzynią biegów. 

Może być to związane z malejącym zainteresowaniem tego typu samochodami na dużych 

rynkach takich jak USA czy Azja. Ponadto stale rośnie zapotrzebowanie na samochody z 

silnikami elektrycznymi i hybrydowymi.  

Dlatego jeśli chcesz nabyć samochód z manualną przekładnią, dobrym rozwiązaniem 

może okazać się zakup samochodu używanego.  



 

 

Jak wiadomo, sprzedawcy samochodów (czy to w komisach, czy na popularnych portalach 

ogłoszeniowych) często mijają się z prawdą lub zatajają informacje o oferowanych przez 

siebie samochodach. Pamiętajmy zatem, aby kupić pojazd w sprawdzonym i zaufanym 

miejscu. 

 


