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AIXAM od 1983 jest roku wiodącym światowym liderem w produkcji 

pojazdów czterokołowych. Od 2011 roku  te francuskie pojazdy są dostępne w 

Polsce, ich  generalnym importerem jest  firma Multimotors.  

Kierowcami pojazdów AIXAM mogą być już osoby, które ukończyły 14 

lat i posiadają nowe prawo jazdy kat. AM (dawniej karta motorowerowa) lub 

osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają prawo jazdy kat. B1 (definicje 

poniżej).  

Misją firmy AIXAM jest oferowanie pojazdów bardzo wysokiej jakości, 

nowoczesnych, bezpiecznych, ekologicznych, a przede wszystkim ekonomicznych. 

Pojazdy AIXAM spalają zaledwie już od 2,69 l/100 km, a emisja CO2 to tylko 77,9 

g/km.  

W zależności od homologacji dostępne są z silnikami: diesel, benzynowym lub 

elektrycznym. Wyposażone są też m. in. w system ABS+EBS, klimatyzację, elektryczne 

szyby, tylne czujniki parkowania, kamerę cofania, światła do jazdy dziennej LED, 

system włączania się świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania itp. 

Bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów zapewnia użyta w konstrukcji nadwozia 

przestrzenna rama aluminiowa, która pełni funkcję tzw. klatki bezpieczeństwa. 
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Bezpieczeństwo  

 

 Pojazdy AIXAM posiadają certyfikaty bezpieczeństwa zgodne z 

najnowszymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Mimo że 

przepisy tego nie wymagają, AIXAM od 1988 roku poddaje wszystkie swoje 

modele próbom zderzeniowym, tzw. crash-testom. Pracując nad zwiększaniem 

bezpieczeństwa swoich pojazdów, AIXAM bierze pod uwagę aspekty zarówno 

bezpieczeństwa czynnego jak i biernego. 

 

Bezpieczeństwo CZYNNE 

       To zespół urządzeń i funkcji w pojeździe, które wpływają na zmniejszenie 

ryzyka wypadku oraz ułatwiają kierowcy zapanowanie nad pojazdem nawet w 

sytuacjach krytycznych. Pojazdy AIXAM są seryjnie wyposażone m. in. w: 

wysokowydajny system nawiewu i odmrażania szyb, trzecie światło STOP z 

funkcją migania przy gwałtownym hamowaniu, światła do jazdy dziennej typu 

LED, reflektory halogenowe, obniżony środek ciężkości, system hamulcowy z 

ABS, odpowiednio zwiększony rozstaw kół. 

 

Bezpieczeństwo BIERNE 

       Polega na zapewnieniu maksymalnej ochrony użytkownikom w 

przypadku kolizji. W oparciu o przeprowadzane próby zderzeniowe przednie, 

boczne oraz tylne wprowadzono m. in.: wzmocnione mocowania pasów 

bezpieczeństwa, dwustopniowe bezpieczne zamki drzwi oraz zbiornik paliwa 

wykonany z wysokiej wytrzymałości polietylenu.  

       Ponadto AIXAM jest jednym z niewielu producentów mikrosamochodów, 

który w konstrukcji nadwozia wykorzystuje przestrzenną ramę wykonaną z 

dużych tłoczonych profili aluminiowych. Przednia i tylna część karoserii 

wyposażona jest w strefy zgniotu, aby maksymalnie złagodzić skutki zderzenia. 

W oparciu o elementy wzmacniające konstrukcję nadwozia wnętrze 
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samochodu wykonano na wzór klatki bezpieczeństwa. W ten sposób zarówno 

kierowca, jak i pasażerowie mają zapewnioną optymalną ochronę.                                      

 

        Pokrycie nadwozia wykonane jest z tworzywa kompozytowego 

wielowarstwowego. Materiał ten ma właściwości tłumienia drobnych 

wstrząsów występujących podczas jazdy. Ponadto ma on w pewnym stopniu 

możliwość samo regeneracji - przy lekkich kolizjach nie pozostają żadne 

odkształcenia i nie ma potrzeby naprawy nadwozia.  

 

Ekologia  

 

Dla firmy AIXAM ochrona środowiska była zawsze bardzo ważna. 

Współpracując z firmami: Kubota (dostawca silników diesel) oraz Lombardin 

(dostawca silników benzynowych) AIXAM osiągnął najniższe w swojej klasie 

zużycie paliwa, zaledwie 2,69 l/100 km oraz najniższą średnią wartość emisji 

CO2 (o 37% niższą, niż limity przewidziane przez Unię Europejską na rok 2015, 

ustalone na poziomie 125 g/km dla samochodów osobowych).            

Ponieważ dbałość o środowisko naturalne to również problem utylizacji, 

dlatego AIXAM produkuje pojazdy, które blisko w 100% można przetworzyć w 

procesie recyklingu!  

 

Legislacja 

 

Regulacje prawne normujące wiek kierowców pojazdów AIXAM 

Z dniem 5 stycznia 2011 roku została znowelizowana ustawa o 

kierujących pojazdami. Zmiany obowiązują od 19 stycznia 2013 roku. 

Nowelizacja ta wprowadziła m. in. nową kategorię prawa jazdy AM 

uprawniającą do prowadzenia pojazdów z homologacją L6e osoby, które 

ukończyły 14 lat.  

Zgodnie z artykułem 88.2 ustawy prawo o ruchu drogowym, prawo 

jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym 
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pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z 

wyjątkiem motocykla. Szkolenie może rozpocząć osoba, która ukończyła 15 lat i 

9 miesięcy. 

 

Homologacja pojazdów AIXAM 

Pojazdy AIXAM posiadają pełną polską homologację L6e (pojazdy 

lekkie do przewozu osób) oraz L7e (pojazdy inne niż lekkie do przewozu osób) 

zatwierdzoną przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Wodnej oraz ITS (Instytut Transportu Drogowego). Przy zakupie samochodu 

AIXAM wydawany jest pełen pakiet dokumentów koniecznych do rejestracji 

pojazdu w Polsce. 

 

Historia firmy AIXAM 

 

Firma AIXAM powstała w 1983 roku we Francji. W 1988 AIXAM był 

pierwszym producentem pojazdów czterokołowych, który odbył próbę 

zderzeniową swoich pojazdów jeszcze kiedy nie były one wymagane 

przepisami. Od tego czasu AIXAM prowadzi politykę ciągłej poprawy swoich 

pojazdów pod względem bezpieczeństwa. 

W 1991 roku AIXAM jako pierwszy wprowadza na rynek pojazd z 

dwucylindrowym silnikiem chłodzonym cieczą, a w 1997 zmienia świat 

mikrosamochodów wprowadzając na rynek czterokołowców nowe 

technologie. Są to: zastosowanie aluminium do konstrukcji szkieletu i podłogi, 

wprowadzenie wysokiego standardu wyposażenia, znaczna redukcja ceny. W 

tym też roku po raz pierwszy udziały AIXAM w rynku francuskim przekraczają 

40%, a na rynku europejskim osiągają znaczący wynik 41,23%.  

           W 2000 roku AIXAM prezentuje zmodernizowaną gamę modeli 

wyróżniającą się większym komfortem oraz znacznym wygłuszeniem wnętrza. 

W tym też roku po raz kolejny AIXAM wyprzedza konkurencję w kwestii 

bezpieczeństwa. Wszystkie testy bezpieczeństwa zostają pomyślnie zaliczone 
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wraz z dodatkową próbą zderzenia bocznego i tylnego, omijanie przeszkody 

zgodnie z normą ISO oraz próbą szybkiego przejazdu slalomu. 

           W 2004 roku AIXAM prezentuje nową gamę pojazdów osobowych: 

A721, A741 i A751. Nowe modele charakteryzuje: ultranowoczesna stylistyka, 

przestronne wnętrze oraz perfekcyjne wykończenie. Zmieniona rodzina modeli 

AIXAM wyznacza całkowicie nowe standardy w segmencie mikrosamochodów.  

           W 2005  roku zostaje zaprezentowany pierwszy na rynku mikro 

kabriolet SCOUTY ze zdejmowanym i chowanym dachem typu hard top, a rok 

później jego usportowiona wersja SCOUTY R. W tym też czasie podczas salonu 

samochodowego w Paryżu zostaje po raz pierwszy pokazany nowy  model o 

nazwie CROSSLINE.  

             2008 rok to jubileusz 25 lat firmy, z tej okazji AIXAM prezentuje nową 

gamę pojazdów: City, Roadline,  Crossline i Scouty R. Zmiany dotyczą przedniej 

części  pojazdu w zakresie zarówno technicznym jak i estetycznym.  

            W 2010 na rynek wprowadzona zostaje nowa linia modeli o nazwie 

„Impulsion” z odświeżonymi modelami City oraz Crossline. Cechuje je 

nowoczesny wygląd, komfort podróży oraz bezpieczeństwo. W tym też roku 

firma AIXAM wyprodukowała łącznie ponad 250 000  pojazdów!  

            Rok później do produkcji wchodzi nowy model GTO - oczekiwana 

wersja wcześniej prezentowanego pojazdu studyjnego dla najbardziej 

wymagających młodych klientów, a pół roku później model CROSSOVER 

pierwszy mikrosamochód o charakterystyce SUVa.  

          Rok 2012 to nie tylko data premiery nowego modelu Aixam Coupe, 

która miała miejsce podczas targów motoryzacyjnych Paris Motor Show w 

Paryżu, ale również data kiedy to do pojazdów Aixam wprowadzono system 

ABS oraz klimatyzację. 

W roku 2013 świętowaliśmy 30 rocznicę powstania firmy AIXAM. Z tej okazji 

producent przedstawił najnowszą gamę AIXAM Vision, która charakteryzuje się nie 

tylko super nowoczesnym designem pojazdów, ale również opatentowaną przez 

producenta zaawansowaną technologicznie izolacją dźwiękową dzięki której wnętrze 

pojazdu jest ekstremalnie ciche w porównaniu do wcześniejszych modeli. 
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Zastosowano też najnowszej generacji system multimedialny. Intuicyjny interfejs 

Bluetooth wraz z ekranem dotykowym pozwala w łatwy sposób podłączyć smartfon. 

System dodatkowo wyposażony jest w zestaw głośnomówiący oraz nawigację. 

Nowością jest również skórzana tapicerka dostępna już w większej ilości modeli 

niż poprzednio oraz panoramiczny dach.  

Podczas  wystawy Paris Motor Show w 2014 roku zaprezentowano 

odświeżony model Crossline  Premium oraz GTO. Delikatny stylistyczne lift przeszły 

również wszystkie modele Aixam. Wyposażone zostały w nowoczesną deskę 

rozdzielczą z komputerem pokładowym, kamerę cofania oraz zmienił się również 

design kluczyka. 

W 2015 roku Producent wprowadził do swojej gamy silników nowy silnik diesel 

firmy Lombardini HDI, który jest obecnie dostępny jako opcja dodatkowa. 

 

Multimotors – Generalny Importer 

 

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ 

            

Historia MULTIMOTORS związana jest z ponad trzydziestoletnim 

doświadczeniem właściciela firmy z działalnością w branży motoryzacyjnej.  

  

         W latach osiemdziesiątych, jeszcze pod dawną nazwą AUTOTECHNIKA, 

firma zajmowała się serwisem amortyzatorów samochodowych w oparciu o 

autoryzację firm BILSTEIN oraz SACHS. Specjalnością przedsiębiorstwa były 

amortyzatory przygotowywane do zastosowań w rajdach i wyścigach. 

Późniejsze lata to współpraca z Fiat Auto Poland jako autoryzowany serwis 

samochodów osobowych i dostawczych. W tym czasie firma również zdobyła 

duże doświadczenie w obsłudze przemysłowych silników wysokoprężnych.  

 

       W ramach poszukiwania nowych kierunków rozwoju, przedsiębiorstwo pod 
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nową nazwą MULTIMOTORS skoncentrowało swoją działalność na dystrybucji 

oraz obsłudze silników przemysłowych współpracując w tym zakresie z 

producentami jednostek napędowych o światowej renomie. 

          Nowa aktywność MULTIMOTORS związana jest z kolejnym wyzwaniem 

wynikającym z rosnącego zapotrzebowania rynku polskiego na 

mikrosamochody. W tym zakresie firma została importerem francuskiego 

producenta AIXAM, który jest liderem w Europie. 

 

 

Gama modeli AIXAM 

 

W skład gamy pojazdów AIXAM wchodzi 11 modeli:  

 

 City Pack 

 City Premium 

 City S 

 GTO 

 Coupe S 

 Coupe Premium 

 Coupe GTI 

 Crossline Premium 

 Crossover Premium 

 Crossover GT 

 Crossover GTR 

 

 

 

 

  


