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Dlatego powstaje wiele tego rodzaju placówek, a te już funkcjonujące wprowadzają  
w trybie gruntownej modernizacji kolejne specjalizacje, dostosowane do aktualnego po-
pytu. Sukces zależy od trafności zakupów warsztatowego wyposażenia. Zapytaliśmy więc 
jego znanych polskich dostawców, które z oferowanych przez nich urządzeń szczególnie 
polecają serwisom debiutującym bądź rozwijającym dodatkowe kierunki działalności, 
czyli swym przyszłym klientom „na dobry początek”                            str. 14-23
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oraz autorzy wypowiedzi
w dodatku warsztatowym:

Na dobry początek…

Przyspieszony w ostatnich latach rozwój konstrukcji pojazdów drogowych 
sprawia, iż równie szybko zmienia się zapotrzebowanie ich użytkowników 
na różne rodzaje motoryzacyjnych usług. Tym zmianom muszą nieustannie 
towarzyszyć modyfikacje rynkowych ofert warsztatów i serwisów. 
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Gdzieś na marginesie wielkich spraw i wydarzeń zaprzątających niemal bez reszty 
uwagę wszystkich mediów i ich konsumentów przemknęła wiadomość o humanitar-
nych protestach w Paryżu. Otóż sumienia ich uczestników, a głównie uczestniczek, nie 
godzą się z faktem, iż tania odzież z Dalekiego Wschodu zalewająca ostatnio zachod-
nie rynki produkowana jest w warunkach skrajnego ekonomicznego wyzysku, czyli 
przez pracowników zarabiających średnio miesięcznie równowartość kilku dziesięciu 
dolarów. Domagano się więc, by ukarać wyzyskiwaczy bogacących się na tym proce-
derze metodą bojkotu dostarczanych przez nich towarów.

Jest w takich solidarnościowych akcjach jakiś moralny fałsz, ponieważ faktycznie 
krzywdzą tych ludzi, których pozornie bronią. Z naszego punktu widzenia przeżycie 
miesiąca za kilkadziesiąt dolarów wydaje się niewyobrażalnie trudne, lecz tam, w po-
łudniowo-wschodniej Azji, może uchodzić za miarę materialnego dostatku, budzącego 
uzasadnioną zazdrość jeszcze biedniejszego otoczenia. Poza tym, niezależnie od realnej 
siły nabywczej tych pieniędzy, na lokalnym rynku „mało” to zawsze więcej niż „nic”.

Przejawy walki z egzotyczną konkurencją niszczącą zachodnich producentów ob-
serwujemy również i w naszej, motoryzacyjnej branży, lecz nikt (jeszcze ?) nie twierdzi 
obłudnie, iż chodzi w nich o wyzwolenie np. Chińczyków od nadmiaru pracy i niespra-
wiedliwie niskich zarobków. Podobieństwo sprowadza się tylko do tęsknot za jakimiś 
pozarynkowymi rozwiązaniami problemu w rodzaju „powinno się tego zabronić!”.

Tymczasem każde odstępstwo od zasady pełnej dobrowolności zawieranych trans-
akcji, zgodnie z którą każdy z biznesowych partnerów wybiera to, co mu się najbardziej 
opłaca, nie przynosi z reguły zamierzonych efektów i jak złośliwy bumerang, chybiając 
celu, uderza pechowego miotacza. Realizacja wspomnianych na wstępie paryskich 
postulatów najbardziej zaszkodziłaby branym w obronę wyzyskiwanym pracownikom, 
w znacznym też stopniu francuskim konsumentom, zmuszonym kupować podobne 
rzeczy drożej, a na to już nie wszystkich byłoby stać. Najmniej ucierpieliby wyzyskiwa-
cze, którzy szybko, jak uczy doświadczenie, znaleźliby inny sposób prowadzenia tych 
samych interesów, zapewne mniej wygodny i droższy, ale i tak te dodatkowe koszty po-
nieśliby z braku lepszego wyjścia dotychczasowi dostawcy i odbiorcy tanich artykułów.

Najgorzej przedstawiają się tutaj konkurencyjne szanse zachodnich producentów, 
gdyż tak czy inaczej, to właśnie oni muszą ustąpić miejsca nowym podmiotom świa-
towej gospodarki, by mogła się ona w ogóle rozwijać. Znamienny jest tutaj choćby 
przykład produkcji autobusów, której przenoszenie do jakiejś Polski, Turcji i nawet 
znacznie dalej położonych krajów budziło kiedyś nieprzychylne reakcje zachodnich 
mediów, broniących własnych rynków pracy. Odpowiedź menedżerów była wtedy pro-
sta: rodzime wyroby są już dla nas samych za drogie.   

           Marian Kozłowski     

Kolor suKcesu.
 

Chcesz wypłynąć na szerokie wody? Dołącz do marki Standox, wiodącego dostawcy 
lakierów renowacyjnych i pozwól podążać swojej firmie razem z nurtem. Dzięki naszym 
usługom konsultingowym pomożemy Ci być na fali. Doradzimy jak skutecznie pozyskiwać 
i utrzymywać klientów oraz wyróżnić Twój serwis spośród innych. Zaufaj marce Standox, 
przed Tobą ocean możliwości. www.standox.pl

SX_PL_Fish_210x297.indd   1 25-04-13   17:27
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Wydarzenia Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Spis treści

Na ekspozycji AMITEC 
można się zapoznać natomiast 
z ofertami producentów czę
ści zamiennych i akcesoriów 
moto ryzacyjnych, wyposaże
nia warsztatów i serwisów 
samochodowych, myjni oraz 
stacji paliw. Nowością obec
nej edycji targów AMITEC jest 

Targi AMITEC 2014

obecność dostawców produk
tów związanych z eksploatacją 
pojazdów użytkowych, komu
nalnych i specjalnych, a także 
z recyklingiem oraz utylizacją 
odpadów motoryzacyjnych. 
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Od 31 maja do 4 czerwca 
trwać będą w Lipsku tego
roczne międzynarodowe tar
gi AMI i AMITEC. Pierwsza 
z tych bliźniaczych imprez 
ma charakter samochodo
wego salonu prezentującego 
najnowsze modele czołowych 
marek.

100 milionów układów ESP firmy Bosch

Mistrzostwa Akumulatorów Varta

Już co drugi nowy samochód 
osobowy jest wyposażony 
w elektroniczny system stabi
lizacji toru jazdy. Od momentu 
rozpoczęcia w 1995 roku se
ryjnej produkcji układów ESP 
(electronic stability program) 
firma Bosch dostarczyła już 
100 milionów sztuk takich 
urządzeń. Ich znaczenie dla 
bezpieczeństwa jazdy polega 
na tym, iż mogą one zapobie
gać nawet 80% wypadków 

Jest to połączony z konkur
sem internetowy program 
szkoleniowy dla warsztatów, 
w którym mogą one uzyskać 
informacje na temat nowych 
produktów i technologii marki 
Varta oraz wygrać cenne na
grody. Aby wziąć w nim udział, 
należy zarejestrować się na 
www.varta-automotive.com 
i zaliczyć sześć modułów 
szkoleniowych prowadzonych 

związanych z poślizgiem po
jazdu. 

Z analizy statystyk wy
padkowych wynika, że tylko 
w Niemczech w 2011 roku 
układ ESP uratował życie 540 
osobom. W tym roku już 60% 
produkowanych samochodów 
było wyposażonych w ESP, 
a coraz więcej krajów wpro
wadza obowiązek jego stoso
wania we wszystkich nowych 
pojazdach.

na zasadach elearningu. Za 
każdy zakończony moduł oraz 
sprzedaż akumulatorów Var
ta  i rejestrowanie ich kodów 
przyznawane będą punkty. 
Ci, którzy zdobędą ich naj
więcej, mogą liczyć na atrak
cyjne nagrody. Konkurs trwa 
do 14 lipca, a warsztaty, które 
zgromadzą największą liczbę 
punktów, otrzymają urządze
nie VSSP 2.1 nowej generacji.
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Z tej okazji w mieście odsło
nięto pomnik upamiętniający 
twórców Centralnego Okręgu 
Przemysłowego i należącej do 

Firma Oponiarska Dębica ma 75 lat
niego dębickiej Fabryki Gum 
Jezdnych, która była w prostej 
linii poprzedniczką dzisiejszej 
wytwórni opon, należącej do 
najnowocześniejszych zakła
dów produkcyjnych koncer
nu Goodyear. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta RP, mi

nisterstwa gospodarki, urzę  
dów wojewódzkich oraz mar
szałkowskich z Podkarpacia 
i Małopolski, jak również ad 
ministracji samorządowej mia 
sta, gminy i powiatu dębickie
go. Uroczyste otwarcie Fabry
ki Gum Jezdnych odbyło się  
4 kwietnia 1939 roku. 

Idealne rozwiązania zestawów naprawczych od globalnego 
lidera – Zestawy paska rozrządu marki INA w jakości OE.

Jedno opakowanie – wszystkie niezbędne części – wiele zalet. 
Nasz najnowszy produkt sprawia, że Twoja codzienna praca 
staje się łatwiejsza. Jako dodatek do ponad 440 zestawów z 
paskiem rozrządu INA KIT, w naszej ofercie znajduje się rów-
nież ponad 50 zestawów INA KIT z pompą wody. Stanowią one 
doskonałe rozwiązanie dla wielu marek i modeli. Pozwalają 
nam jeszcze lepiej spełnić oczekiwania klientów i wydłużają 
okres bezawaryjnej eksploatacji pojazdów.

Wybierz zestaw INA KIT z pompą wody, a wraz z nim wiele zalet 
– w jakości OE.

Dodatkowe informacje:
www.repXpert.pl
www.schaeffler-aftermarket.pl

Piękno tkwi wewnątrz!
Zestaw paska rozrządu INA – 
teraz z pompą wody.

INA KIT + 
Pompa 
wody

INA_Ad_Kit_Waterpump_ghost-car_90x266_PL.indd   1 16. 1. 2014   9:12:46
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Z lewej: pierwsza opona Dębicy z 1939 roku i współ
czesna produkcja opony Goodyear EfficientGrip 
Performance_225_55R17 w 2014 roku

Zwiększ swoją sprzedaż  
z marką VARTA®

NO
WO

ŚĆ

ZOSTAŃ MISTRZEM  
AkumulAToRów
Dowiedz się więcej o technologiach  
AGM i EFB VARTA® oraz urządzeniu  
VSSP 2.1. Zarejestruj się teraz na  
www.varta-automotive.com

Pewny start to akumulator 
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Brembo wygrywa w rankingach „Best Brand”

Inter Cars giełdową spółką roku

Cromax szkoli lakierników Młode Kadry – trzecia edycja

cyklowego magazynu „Motor
rad”, gdzie uzyskała 77,8% 
głosów spośród ponad 45 ty
sięcy oddanych przez czytel
ników. Także 26% z 19 419 
ankietowanych czytelników 
gazety „Autozeitung” uważa 
tarcze hamulcowe Brembo za 

ju”, „Kompetencje zarządu” 
i „Sukces 2013”. Nagrody 
zostały wręczone podczas uro
czystej gali w Teatrze Wielkim 
Operze Narodowej w Warsza
wie. Gościli na niej menedże
rowie firm, zarządcy funduszy, 
analitycy, inwestorzy i przed
stawiciele resortu skarbu oraz 
partnerzy plebiscytu. 

nych zdobyciem kwalifikacji 
w zakresie lakiernictwa sa
mochodowego, organizu
jąc profesjonalne zajęcia 
w swym firmowym Centrum 
Szkoleniowym w Broniszach 
pod Warszawą. W ich trakcie 
wykorzystywane są produkty 
marki Cromax, specjalistycz
ne narzędzia do ich aplikacji 
oraz wiedza i umiejętności 
praktyczne związanych z tą 
marką szkoleniowców. Na po
czątku kwietnia przeszkolenie 
w Broniszach odbyli ucznio
wie klas lakierniczych z Cen
trum Edukacji Zawodowej 
w Stalowej Woli.

jej partnerzy, czyli firmy: Ro
bert Bosch, Castrol, ContiTech 
Polska, Mahle Polska, NTN
SNR Polska, Schaeffler Polska 
i SKF Polska, zaopatrują szko
ły samochodowe w nowo
czesny sprzęt diagnostyczny 
i naprawczy, a także prowa
dzą specjalistyczne szkolenia 
dla młodzieży i kursy dla na
uczycieli zawodu.

W najnowszym sondażu nie
mieckiego czasopisma „Auto 
Bild” aż 68% z ponad 70 ty
sięcy głosujących czytelników 
za najlepszą markę hamul
ców uznało Brembo. Firma ta 
zwyciężyła również (ósmy raz 
z rzędu!) w plebiscycie moto

Największy  polski dystrybutor 
części zamiennych do samo
chodów osobowych i cięża
rowych uzyskał zaszczytny 
tytuł Giełdowej Spółki Roku, 
zwyciężając w rankingu „Pul
su Biznesu”. Firma Inter Cars 
zajęła też równocześnie trzecie 
miejsca w kategoriach dodat
kowych: „Perspektywy rozwo

Marka Cromax uczestniczy 
w szkoleniu uczniów szkół 
zawodowych zainteresowa

Podczas Dnia Otwartego 
w Zespole Szkół Mechanicz
nych nr 1 im. Szczepana 
Humberta w Krakowie (10 
kwietnia 2014 roku) odbyło 
się uroczyste otwarcie Regio
nalnego Centrum Szkolenio
wego i równocześnie inaugu
racja trzeciej edycji programu 
Młode Kadry, w ramach któ
rego firma Inter Cars SA oraz 

Zaprosili nas
Partner Opony Polska – na stoisko firmowe w ramach 
targów Franchising Fair (Warszawa, 14-15 marca)

Redakcja „Autoexperta” – na cocktail party z okazji 
20-lecia czasopisma (Poznań, 28 marca)

Agencja MagnifiCo – na briefing przygotowany przez 
dealera BMW oraz Martina Kaczmarskiego (Wrocław, 
28 marca)

Inter Cars – na spotkanie motoryzacyjne w ramach 
I Odcinka Specjalnego Wielkiego Rajdu (Autodrom 
Jastrząb k.Szydłowca, 28-30 marca) oraz na uro-
czyste otwarcie Regionalnego Centrum Szkolenio-
wego  w ramach programu „Młode Kadry” (Kraków,  
10 kwietnia)

Firmy Asmet, Enzet, Lumag i Tedgum – na spotkanie 
prasowe inaugurujące start kampanii „Montuję pol-
skie części” (Warszawa, 17 kwietnia)

Texa – na konferencję prasową poświęconą innowa-
cyjnej linii stacji obsługi klimatyzacji Konfort (Kraków, 
23 kwietnia 2014)

Targi Lipskie –  na prezentację „Targi Lipskie – naj-
bliższy partner Dolnego Śląska” (Wrocław, 20 maja)

najlepszy produkt w branży 
motoryzacyjnej. Najpopular
niejszy niemiecki miesięcznik  
motoryzacyjny „Auto Motor 
und Sport” przeprowadził po
dobny plebiscyt, w którym aż 
66,5% z 115 tysięcy głosów 
oddano na hamulce Brembo.

W 2013 roku przychody  
spółki Inter Cars SA wzrosły 
o 16,5%. Taki wynik pozwala 
myśleć o wzroście sprzedaży 
w 2014 roku rzędu 810%. 
W rankingu firma została do
ceniona przede wszystkim za 
aktywność wykazaną w ciągu 
ostatnich 5 lat. W 2009 roku 
skonsolidowane przychody 

wynosiły 2 mld zł, a zysk net
to 68 mln zł. Cztery lata póź
niej przychody przekroczyły 
3,5 mld zł, a zysk netto wzrósł 
do 150 mln zł. 



Oleje Platinum MaxExpert to idealna propozycja dla warsztatów, którym zależy na wysokiej jakości 
produktów i własnym biznesie. Marka Platinum jest ceniona wśród konsumentów, a szeroka oferta 
idealnie dostosowana do polskiego rynku. Nasze oleje spełniają nie tylko rygorystyczne normy 
jakościowe, ale też wysokie wymagania producentów aut. Gwarantują pełną ochronę silnika 
w bardzo atrakcyjnej cenie. Polecając PLATINUM, możesz tylko zyskać.

Orlen Platinum Chlopaki Auto Naprawa 210x297 DPS.indd   1 23/04/14   19:33

Produkt stworzony specjalnie z myślą o samochodach marek włoskich.
Wysokiej jakości olej silnikowy, stworzony z zastosowaniem technologii Complex Protection Formula.
Pozwala ona chronić jednostkę napędową podczas zimnego startu, gdy jest ona najbardziej narażona na uszkodzenia.

Klasa lepkości: SAE: 5W-30; Klasa jakości: ACEA: C2, API: SM/CF

Produkt stworzony specjalnie z myślą o samochodach marek japońskich.
Sprawdza się zarówno w mieście, jak i na trasach szybkiego ruchu. Gwarantuje niezawodną pracę silnika zarówno latem, jak i zimą.
Rekomendowany do silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym, z turbodoładowaniem lub bez.

Klasa lepkości: SAE: 5W-30; Klasa jakości: ACEA: C2, JASO DL-1
Spełnia wymagania: Toyota, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi (silniki, do których producent zaleca olej w klasie lepkości i jakości podanej powyżej)

Zaprojektowany z myślą o samochodach koncernu PSA.
Zapewnia doskonałą ochronę przed tarciem i zużyciem. Posiada znakomitą stabilność termiczną oraz termooksydacyjną.
Dodatkowo zapewnia lepszą ochronę środowiska poprzez optymalizację zużycia energii i emisji.

Klasa lepkości: SAE: 5W-30; Klasa jakości: API: SM/CF, ACEA: C2; Aprobaty: Renault RN0700
Spełnia wymagania: PSA B712290, B712288/ Citroën, Peugeot

Dedykowany do silników koncernu samochodowego General Motors.
Jest to olej typu mid SAPS o niskiej lepkości, który posiada świetne właściwości czyszczące.
Zapewnia zmniejszenie zużycia paliwa oraz wydłużone okresy eksploatacji.

Klasa lepkości: SAE: 5W-30; Klasa jakości: API: SM/CF, ACEA: C3; Aprobaty: MB-Approval 229.51
Spełnia wymagania: General Motors GM Dexos 2 / Opel, BMW Longlife-04, VW 502 00/ 505 00

Opracowany pod kątem spełnienia najnowszych wymagań: VW 504.00/507.00
Olej typu Long Life, opracowany na podstawie unikalnej receptury mid SAPS, zapewniającej długą żywotność silnika. Jest to produkt gwarantujący 
zmniejszenie zużycia paliwa oraz ochronę środowiska. Zapewnia czystość silnika poprzez utrzymanie sadzy w zawiesinie.

Klasa lepkości: SAE: 5W-30; Klasa jakości: ACEA: C3; Aprobaty: VW Standard 504 00/ VW Standard 507 00
Spełnia wymagania: Mercedes-Benz 229.51, BMW Long Life 04, Porsche C30, Audi, Seat, Škoda (silniki, do których producent 
zaleca oleje typu mid SAPS spełniające normę VW 504 00/ 507 00)

Olej stworzony z myślą o użytkownikach samochodów marki Ford. Spełnia jedną z najnowszych specy kacji Ford WSS-M2C913-D.
Zminimalizuje zużycie silnika poprzez zmniejszenie oporów tarcia. Zapewni skuteczne odprowadzenie ciepła z silnika i jego pełną ochronę przez korozją. 
Jest to także doskonałe zabezpieczenie przed tworzeniem się szlamów i osadów. 

Klasa lepkości: SAE: 5W-30; Klasa jakości: ACEA: A5/B5; Aprobaty: Ford WSS-M2C913-D

Platinum MaxExpert C4 5W30 jest rekomendowany do silników benzynowych i diesla samochodów osobowych i lekkich dostawczych. 
Zapewnia skuteczne smarowanie silnika w każdych warunkach pracy zarówno w mieście, jak i na trasach szybkiego ruchu. 
Dzięki niskiej lepkości szybko dociera do węzłów tarcia zwłaszcza w zimie, co zapewnia łatwy rozruch silnika w niskich temperaturach. 
Zalecany do silników z turbodoładowaniem lub bez w pojazdach wyposażonych w urządzenia obróbki spalin, takie jak: DPF i TWC. 
Odpowiedni do samochodów spełniających normy Euro 5.

Klasa lepkości: SAE: 5W30; Klasa jakości: ACEA: C4
Spełnia wymagania: Renault RN0720; Mercedes-Benz 226.51; Mercedes-Benz 229.31

Platinum MaxExpert C3 5W40 przeznaczony jest do całorocznej eksploatacji w nowoczesnych silnikach samochodów osobowych 
i lekkich dostawczych, głównie wysokoprężnych koncernu Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), wyposażonych w system wtrysku oparty 
na pompowtryskiwaczach. Odpowiedni również do zastosowania w silnikach benzynowych, pracujących w różnych warunkach eksploatacji zarówno latem, 
jak i zimą. Platinum MaxExpert C3 5W40 jest kompatybilny z urządzeniami obróbki spalin, takimi jak: DPF i TWC.  
Rekomendowany do pojazdów spełniających normy Euro 5. 

Klasa lepkości: SAE: 5W40; Klasa jakości: API: SN/SM/CF, ACEA: C3; Aprobaty: MB 229.31; Spełnia wymagania: VW 502.00/505.01; 
Mercedes-Benz 226.5; Renault RN0700/0710; Porsche A40; Ford WSSM2C917A; General Motors GM Dexos 2
 ORLEN OIL Sp. z o. o., ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel.: +48 12/665 55 00, fax: +48 12/665 55 01, Infolinia: 801 102 103, centrala@orlenoil.pl

Orlen Platinum Chlopaki Auto Naprawa 210x297 DPS.indd   2 23/04/14   19:34



10 | MOTORYZACJA DZIŚ

Autonaprawa | Maj 2014

MOTORYZACJA DZIŚ | 11 

Autonaprawa | Maj 2014

Fo
t.

 a
r

c
h

iw
u

m

Fo
t.

 a
r

c
h

iw
u

m

Targi Techniki Motoryzacyjnej 
Poznań 2014 

To czterodniowe (27-30 marca), wielofunkcyjne spotkanie 
dowiodło, że pogłoski o rychłym i nieuchronnym upadku 
takich ogólnokrajowych, niezależnych imprez branżo-
wych są co najmniej przesadne i przedwczesne, a prawdo-
podobnie też w ogóle nietrafne

Jest to przede wszystkim zasługa organi
zatorów, którym udało się tym razem i za
chować tradycyjną formułę targowania 
dostępnego dla wszystkich rynkowych 
konkurentów, i równocześnie znacznie 
ją zmodernizować dzięki przemyślanemu 
zastosowaniu czterech podstawowych 
działań arytmetycznych.

Najprostsze z nich, czyli dodawanie, 
dało znać o sobie wyraźnym zwiększe
niem (w stosunku do 2012 roku, a tym 
bardziej do poprzednich edycji) wszyst
kich liczbowych wskaźników. Szczegó
łowe przyczyny zwiększenia liczby zwie

dzających oraz wystawców i wykupionej 
przez nich ekspozycyjnej powierzchni 
muszą, rzecz jasna, pozostać tzw. tajem
nicą handlową, lecz ogólnie domyślić się 
łatwo, że kalkulacje i negocjacje były tu 
obustronnie satysfakcjonujące. Świadczy 
o tym najlepiej fakt, iż jeszcze niedawno 
całe TTM mieściły się w dwóch pawilo
nach z niewielkim dodatkiem, dwa lata 
temu w trzech, a teraz zajęły ponad cztery.

Za przykład rozsądnego, czyli nie
budzącego jałowych pretensji, odejmo
wania należy uznać solidne urealnienie 
wstępnych deklaracji i wynikających 

z nich zobowiązań. Organizatorzy tar
gów zajęli się przede wszystkim tym, co 
do nich należy i od nich zależy, a więc 
rozmaitymi formami udostępniania targo
wych obiektów i zgromadzonych w nich 
atrakcji, bez mglistych i nierealnych su
gestii, że komuś zapewnią frekwencję na 
stosiku, a może nawet intratne biznesowe 
kontrakty. O to każdy wystawca sam musi 
zadbać wcześniej z wykorzystaniem od
powiednich sposobów.

Znakomite efekty przyniosło mnożenie 
rozmaitych imprez w zasadzie całkiem 
odrębnych, choć harmonijnie zintegro
wanych we wspólną całość. Mieli zatem 
indywidualne powody do zadowolenia za
równo motoryzacyjni profesjonaliści o róż
nych specjalnościach i młodzież przygoto
wująca się do pracy w tej branży, jak i sa
mochodowomotocyklowi hobbyści oraz 
amatorzy zawodowych konkursów albo 
wręcz tzw. adrenaliny, wyzwalanej rykiem 
silników i smrodem buksujących na as
falcie opon. Najważniejszą z tych równo
ległych imprez był Motor Show 2014, 
pełniący funkcję największego w Polsce 
samochodowego i motocyklowego salonu.

Bezkolizyjne połączenie tak odmien
nych upodobań i zainteresowań wyma
gało, oczywiście, umiejętnego ich dziele
nia. Ono też się udało w rzadko spotyka
nym stopniu, dzięki czemu kameralnych 
rozmów na stoiskach oraz konferencji 

i spotkań w wydzielonych salach nie 
utrudniały żadne odgłosy sportowe lub 
estradowe, a miłośnicy wszelkiej moto
ryzacyjnej rozrywki nie zakłócali swą 
obecnością specjalistycznych ekspozycji. 

Zdarzały się też pożyteczne wyjątki 
od tej generalnie słusznej reguły. Należał 
do nich pomysł, by dostawców samo
chodowej techniki nie dzielić sztucznie 
na „osobowych” i „ciężarowych”, a tylko 
zgodnie z tymi kompetencjami ozna
kować stoiska symbolem TTM Truck. 
Bardzo atrakcyjne okazało się też roz
grywanie praktycznych konkurencji kon
kursów technicznych z wykorzystaniem 
targowych eksponatów poszczególnych 

Międzynarodowe Targi 
Techniki Motoryzacyjnej

Truck Competence, Alternative 
Drive Technologies and Car 
Wash City – to tylko trzy z wielu 
grup produktów, które można 
będzie zobaczyć podczas targów 
Automechanika. Wykorzystaj 
szansę, nawiąż cenne kontakty 
handlowe i zdobądź informacje. 
Cykl ciekawych wykładów w 
ramach Automechanika Academy 
pozwoli zaznajomić się z najnow-
szymi technologiami.

www.automechanika.com
info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 49 43 200

16  – 20. 9. 2014
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firm, np. Tesam, Precyzja Service, Opo
neo, Wimad czy Neo Tools.

W trakcie targów TTM rozegrano w ten 
właśnie sposób III Ogólnopolskie Mistrzo
stwa Mechaników. W kategorii Mechanik 
Zawodowy najlepszym z 30 finalistów 
okazał się Maciej Kubisiak z Czermi
na. Pierwsze zaś miejsce wśród prawie  
300 zespołów uczestniczących w kon
kursie Młody Mechanik zdobyli Krzysztof 
Lewandowski i Łukasz Witczak z Zespo
łu Szkół Samochodowych w Bydgosz
czy. Organizatorami Mistrzostw były  
V8 Team oraz Międzynarodowe Targi Po
znańskie, a partnerem merytorycznym 
ExxonMobil Poland.                          n

Wystawców kategorii TTM Truck było wielu, lecz tylko nieliczni potwierdzali 
to, jak Wimad, obecnością ciężarówek na swych stoiskach

Pojazdy zabytkowe można było 
oglądać nie tylko na specjalnej 
hobbystycznej ekspozycji

Kiedyś nie wszystkie polskie targi 
miały w swej nazwie zaszczytny 
tytuł „międzynarodowe”, teraz 
przysługuje on niemal wszystkim 
wystawcom...

Firma Herkules swą ekspozycję 
warsztatowego sprzętu uzupełniła 
konferencją na tematy związane  
z jego użytkowaniem

Konkursowe zadanie praktyczne 
wykonywane na stoisku firmy Tesam 
dowodzi, że każdy sprzęt najatrak
cyjniej prezentuje się w akcji

…jeśli nie liczyć chińskich, taj
wańskich i tureckich, podkreśla
jących wyraźnie swą narodową 
tożsamość

Wszyscy finaliści konkursu mło
dych mechaników upamiętnili się 
na wspólnej fotografii, a tłum kibi
ców obserwował to przed estradą

W konkursie zawodowych mecha
ników rywalizowano m.in. w obra 
caniu nakrętki na czas, czyli  
w głównym zajęciu warsztatowej 
praktyki
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Stół probierczy Bosch EPS 708

Urządzenie to służy do kompleksowej naprawy układów  
wtryskowych common rail, a jego modułowa budowa  
pozwala na dostosowywanie wyposażenia dodatkowego  
do coraz szerszej oferty usług warsztatu

Specjalistyczny stół EPS 708 umożliwia 
naprawę nie tylko pomp Bosch CP1,  
CP3 i CP4, lecz także analogicznych pro
duktów marek Delphi, Denso i Siemens 
oraz wtryskiwaczy CR (elektromagnetycz
nych i piezoelektrycznych) do samocho
dów osobowych i ciężarowych wszystkich 
wymienionych tu producentów. 

Zastosowany w nim całkowicie zauto
matyzowany proces pomiarowy przyspie
sza pracę i eliminuje wiele potencjalnych 
błędów, a zwiększona wydajność pomia
rów wynika z elektronicznej kontroli daw
kowania i pobierania paliwa przez pom

pę, jak również jej smarowania olejem. 
Istotny jest też łatwy montaż badanej 
pompy na stanowisku probierczym oraz 
możliwość sprawdzania kilku (od 4 do 6) 
wtryskiwaczy jednocześnie. 

Bezpieczeństwo prac diagnostycz
nych zapewnia przezroczysta pokrywa, 
chroniąca przed odśrodkowym wyrzu
tem. Każde zaś otwarcie tej pokrywy 
powoduje natychmiastowe zatrzymanie 
silnika napędzającego pompę. W inten
sywnej eksploatacji stołu EPS 708 po
maga elektroniczna kontrola terminów 
przeglądów okresowych (np. wymiany 

oleju probierczego), jak również system 
samodiagnozy informujący o niezbędnej 
wymianie filtra.

Uniwersalność zastosowań tego urzą
dzenia wiąże się również z bardzo wy
soką wartością wytwarzanego przez nie 
ciśnienia (2 500 barów), co odpowiada 
zarówno potrzebom wszystkich współ
czesnych systemów wtryskowych, jak 
i tych mających wejść do seryjnej produk
cji dopiero w przyszłości. Ciśnienie rzędu 
2000 barów jest już dzisiaj standardem. 
Pojawiają się konstrukcje pomp i wtryski
waczy common rail przystosowanych do 
ciśnienia 2200 barów, a wiele wskazu
je na to, że techniczne możliwości jego 
zwiększania nie zostały jeszcze wyczer
pane. Konkretny zakres maksymalnych 
ciśnień probierczych (1800 lub 2500 
barów) ustala sam użytkownik poprzez 
dobór odpowiedniej przystawki.

Stół dostarczany jest nabywcom  
w dwóch wersjach: z zewnętrznym lub 
zintegrowanym układem wodnego chło
dzenia. Zaletą drugiego z tych wariantów 
(dostępnego w opcji) jest zmniejszenie 
zużycia wody w warsztacie.

Dokonując zakupu stołu Bosch  
EPS 708, należy zadbać o specjalistycz
ne przeszkolenie jego bezpośrednich użyt
kowników. Są to kursy dwudniowe, po
święcone w 30% zagadnieniom teoretycz
nym, a w pozostałej części – nabywaniu 
umiejętności praktycznych. Teoria dotyczy 
identyfikacji wtryskiwaczy elektromagne
tycznych i piezoelektrycznych w samo
chodach osobowych i ciężarowych, oceny 
ich uszkodzeń na stole probierczym oraz 
optymalnego przebiegu naprawy. W czę
ści praktycznej uczestnicy szkolenia zapo
znają się z testowaniem wszelkich wtry
skiwaczy common rail i dokonywaniem 
interpretacji uzyskanych wyników. Prze
prowadzają także ich wzorcowe naprawy 
za pomocą specjalistycznych narzędzi (re
gulacja parametrów, pomiar skoku rdze
nia). Diagnozowaniu i naprawie pomp 
common rail poświęcane są odrębne, 
analogiczne szkolenia.                           n

DIAGNOSTYKA 
CAR TRUCK BIKE

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. +48 32 60 36 142  
Fax. +48 32 60 36 145
e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com 
www.magnetimarelli-checkstar.pl

VISION LOGICFLEX

ASIAN
PLATINUM

ASIAN
CONNECT

EVOLUTION

VISOIN / FLEX / LOGIC / ASIAN PLATINUM / ASIAN CONNECT EVO

2 LATA 
GWARACJI

ROCZNY
ABONAMENT NA 
AKTUALIZACJE 

W CENIE

SZKOLENIE 
Z PODSTAW 

DIAGNOSTYKI 
GRATIS

DOSTĘP DO 
CALL CENTER 
I INFORMACJI 

TECHNICZNYCH
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Na dobry początek…

Przyspieszony w ostatnich latach rozwój konstrukcji 
pojazdów drogowych sprawia, iż równie szybko zmienia 
się zapotrzebowanie ich użytkowników na różne rodza-
je motoryzacyjnych usług. Tym zmianom muszą nieustan-
nie towarzyszyć modyfikacje rynkowych ofert warszta-
tów i serwisów. Dlatego powstaje wciąż wiele nowych 
tego rodzaju placówek, a te od lat już funkcjonujące 
wprowadzają w trybie gruntownej modernizacji kolej-
ne specjalizacje, dostosowane do aktualnego popytu. 
W obu wypadkach sukces zależy w decydującym stopniu 
od trafności dokonywanych zakupów warsztatowego 
wyposażenia. Zapytaliśmy więc jego znanych polskich 
dostawców, które z oferowanych przez nich urządzeń 
szczególnie polecają firmom usługowym bądź to debiu-
tującym na rynku w ogóle, bądź rozwijającym dodatko-
we kierunki działalności

Sławomir Dutkiewicz
Wimad 

Udogodnienia finansowe
W ofercie naszej firmy posiadamy m.in.
urządzenia dostosowane do finansowych 
możliwości początkujących warsztatów. 
Należą do nich choćby wyważarki do kół 
marki Hofmann Megaplan (np. Megaspin 
200-2S). Umożliwiają one komfortową 
pracę, a ich przystępna cena wynika ze 
skromniejszego wyposażenia w pewne 
elementy i funkcje (na przykład w cy-
frowe wyświetlacze zamiast kolorowych 
monitorów). 

Podobne propozycje to montażownica 
do kół Megamount 201, produkowana 

również przez Hofmann Megaplan, mo-
gąca obsługiwać koła o rozmiarze do 
20”, albo wyważarka do kół Hunter GSP 
9222 LITE, która jest wprawdzie wypo-
sażona w ciekłokrystaliczny monitor oraz 
wiele pomocnych funkcji, lecz w odróż-
nieniu od wyważarki RFT nie posiada 
rolki dociskowej do przeprowadzania 
tzw. testu drogowego, co wpływa na jej 
bardzo korzystną cenę. 

Oferowane przez nas systemy do po-
miaru i regulacji geometrii ustawienia 
kół i osi dzielą się na dwie zasadnicze 
grupy: PA z oprogramowaniem systemo-
wym Linux oraz WA oparte na systemie 
Windows. Różnica cen pomiędzy analo-
gicznymi urządzeniami z obu rodzajów 
wynosi kilkanaście tysięcy złotych na 
korzyść PA.

Mamy też trzy specjalne programy po-
mocy klientom rozwijającym swą usługo-
wą działalność. Jeśli zamierzają oni w tym 
celu kupić u nas bardziej zaawansowane 
urządzenia, proponujemy im odkup urzą-

dzeń dotychczas używanych. W przy-
padków systemów do pomiaru i regulacji 
geometrii proponujemy oprócz wspomnia-
nego odkupu dwa inne programy: „Rein-
karnację” oraz „Reaktywację”. Polegają 
one na modernizacji urządzeń poprzez 

Warsztatom poddawanym gruntownej 
modernizacji proponujemy też np. wymia-
nę dźwigników czterokolumnowych na 
nożycowe, które zajmują mniej miejsca 
i są bardziej komfortowe w użytkowaniu. 

zmianę oprogramowa-
nia na najnowsze oraz 
na wymianie głowic ak-
tywnych na najnowsze 
kamery pasywne (3D). 

Inną możliwość po-
prawy jakości świad-
czonych usług i zwięk-
szenia przychodów 
serwisu posiadające-
go już urządzenia do 
geometrii zapewnia 
system Hunter Quick 
Check. Jest on przeznaczony do szyb-
kiego pomiaru geometrii kół i pozwala na 
wstępną ocenę stanu zawieszenia pojaz-
du dla podjęcia decyzji o jego ewentual-
nej regulacji. 

Książki WKŁ w e-autonaprawie 10%taniej
✔  Wejdź na stronę: 
      www.e-autonaprawa.pl
✔  Wybierz przycisk KSIĄŻKI
✔  Przejrzyj katalog
✔  Zaznacz interesujące Cię pozycje 
✔  Kup, nie odchodząc od komputera!
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Janusz Światłowski
Tesam

Hydrauliczny ściągacz 
wtryskiwaczy 
Narzędzie oznaczone w naszym katalogu 
numerem S0000216 służy do szybkiego 
i prawidłowego demontażu wtryskiwaczy 
CDI, HDI common rail – coraz bardziej 
rozpowszechnionych w samochodach 
z silnikami wysokoprężnymi. Wyciąga-
nie wtryskiwacza za pomocą mobilnego 
zespołu hydraulicznego silnika i pompy 
zapobiega uszkodzeniom tego podzespo-
łu oraz jego gniazda w głowicy. Jest przy 
tym metodą prostą, niezawodną i bardzo 
efektywną. 

Duża uniwersalność wspomnianego 
zestawu pozwala na jego zastosowa-
nie przy naprawach silników zarówno 
w samochodach osobowych, jak i do-
stawczych. Dodatkowe zalety ściągacza 
S0000216 to duża oszczędność czasu 
i satysfakcja z uzyskiwanych efektów, 
także bardzo ważna w każdym dobrym 
warsztacie samochodowym.

Ściągacz S0000216 można sukce-
sywnie rozbudowywać dodatkowymi 
elementami przystosowanymi do innych 
typów silników i modeli samochodów, 
jak również wzbogacać posiadany ze-

ceny poszczególnych elementów pozwa-
lają rozwijającemu się warsztatowi syste-
matycznie poszerzać ofertę swoich usług.

 
Przemysław Treliński
Magneti Marelli 

Przede wszystkim testery
Początkującym i modernizującym się 
warsztatom polecamy przede wszystkim 
testery diagnostyczne komunikujące się 
z nowoczesnymi systemami elektronicz-
nego sterowania stosowanymi w samo-
chodach. Urządzenia te są nieodzowne 
w czasie normalnej, codziennej obsługi 
samochodów w serwisie (kasowanie po 
dokonanych naprawach zapisów usterek 
z pamięci mikroprocesorowych sterowni-
ków, adaptowanie nowych podzespołów 
lub choćby kasowanie terminów inspek-
cyjnych po wymianach oleju). 

jest to nadmiernie kosztowna inwestycja, 
nawet dla mniejszych warsztatów, więc 
i zwraca się w stosunkowo krótkim czasie.

Planując rozszerzenie dotychczas pro-
wadzonej działalności, warto też zwrócić 
uwagę na rosnący popyt w zakresie ser-
wisowej obsługi automatycznych skrzyń 
biegów. Duży import pojazdów z „auto-
matami” i coraz większy udział tych ukła-
dów w nowych pojazdach spowodowały, 
iż powstał większy rynek usług, których 
świadczenie do tej pory również było 
zarezerwowane tylko dla wąskiej grupy 
specjalistów. Teraz do wykonywania tych 
prac wystarcza zakup urządzenia Magne-
ti Marelli do dynamicznej wymiany płynu 
za 3900 zł, co przy należności za usługę 
wynoszącej przeważnie ok. 600 zł po-
zwala na zwrot nakładów już po kilku 
zrealizowanych zleceniach!

Za wyborem tego typu urządzeń 
przemawiają ciągle rosnące oczekiwa-
nia klientów, a rynek sam weryfikuje po-
zytywnie serwisy, które potrafią docenić 
i wykorzystać urządzenia renomowanej 
firmy. Naszym klientom zapewniamy 
nie tylko dostawę urządzeń dostosowa-
nych do aktualnych potrzeb, lecz także 
wsparcie techniczne udzielane przez na-
sze call-center oraz stałą opiekę naszego 
działu technicznego. Organizujemy też 
przeprowadzane na miejscu profesjo-
nalne szkolenia w zakresie elektroniki, 
klimatyzacji i mechaniki. Kolejnym na-
szym działaniem wspierającym rozwój 
warsztatów będzie przygotowywany 
obecnie system tzw. e-learningu, czy-
li szkolenia za pośrednictwem mediów 
elektronicznych.

Jędrzej Siwek 
Norfi Polska 

Systemy wentylacyjne
Każdy samochodowy warsztat potrzebu-
je skutecznej wentylacji stanowiskowej 
(wyciągi spalin) i tzw. wentylacji byto-
wej, zapewniającej właściwe warunki 
pracy w pomieszczeniach roboczych. 
Licząc się z ograniczonymi budżetami 
firm usługowych rozpoczynających swoją 

staw adapterami do podwójnego mo-
cowania wtryskiwacza, np. w silnikach 
HDI S0001034; CDI, HPI S0000723. 
Wszystkie narzędzia firmy Tesam są ze 
sobą kompatybilne, co sprawia, że moż-
na dowolnie uzupełniać zestaw pod-
stawowy o kolejne adaptery obsługujące 
nowe marki samochodów. Przystępne 

„Serwis klimatyzacji” – traktujemy 
go osobiście: nie tylko w przypadku 
szczegółowego instruktażu, lecz także 
w zakresie pomocy technicznej i zao-
patrzenia w części zamienne.

Droga do przyszłości to również: rozszerzanie kompetencji 
warsztatowych w zakresie serwisu: na przykład przy użyciu 
urządzeń do serwisowania klimatyzacji fi rmy MAHLE i Behr.

Nastawienie na potrzeby to także rozszerzanie 
asortymentu produktów o nowe działy – na 
przykład o sprężarki powietrza do pojazdów 
użytkowych. 

W przyszłości potrzebny jest 
partner, który dzisiaj zna potrzeby 
jutra, gdyż już dziś należą one do 
jego asortymentu. 

OFENSYWA PRZYSZŁOŚCI DLA WARSZTATÓW I HANDLU

SMART PART(ner)
www.mahle-aftermarket.com

Ze względu na coraz większą ilość 
pojazdów wyposażonych w systemy kli-
matyzacji proponujemy naszym klientom 
stacje diagnostyki i napełniania układów 
klimatyzacji w samochodach, jak rów-
nież całą gamę urządzeń uzupełniają-
cych, a pozwalających na profesjonalne 
usuwanie usterek w tych układach.

Niewątpliwą popularnością cieszą się 
w ostatnim okresie również urządzenia do 
testowania wtryskiwaczy. Ten sektor ryn-
ku opanowany był kiedyś wyłącznie przez 
warsztaty specjalistyczne, a teraz mogą 
w nim działać także ogólne serwisy pojaz-
dów dysponujące odpowiednim urządze-
niem testującym, które Magneti Marelli 
dostarcza już za około 40 000 zł. Nie 

podążaj za Corghi
                    follow Corghi

www.corghi.pl
www.facebook.com/CorghiPolska
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działalność, opracowaliśmy kompletne 
zestawy serii S zarówno w postaci poje-
dynczych wyciągów (np. S6-4996-101), 
jak i bębnowych systemów wyciągowych  
(np. S5-4601-100). Są to urządzenia 
tańsze, lecz w pełni kompatybilne z droż-
szymi, należącymi do serii P. Główne 
różnice między seriami dotyczą rodzajów 
zastosowanych w nich węży i ssawek. 
Zakup urządzenia w wersji podstawowej 
daje więc użytkownikom możliwość jego 
rozbudowy w przyszłości o elementy bę-
dące standardem w droższych rozwiąza-
niach.

Bazowa wersja szyny Norfi-Line 
Alu150 ma zastosowanie jako wyciąg 
spalin dla warsztatu samochodowego, 
a dodanie do niej balansera samoczynnie 
regulującego długość węża oraz układu 
automatycznego odczepiania ssawki, 
zmieniają konfigurację urządzenia na 
optymalną dla stacji kontroli pojazdów. 
Co ciekawe, nawet zastosowanie wózka 
w wersji do samochodów osobowych nie 
zamyka nam możliwości wykorzystania 
systemu jako wyciągu spalin dla okręgo-
wej stacji kontroli pojazdów. Proste jest 
również wykorzystanie szyny Norfi-Line 
na hamowni, gdyż wymiana węża i ssaw-
ki oraz dołożenie prostego systemu chło-
dzenia uszczelek gumowych sprawia, że 
to rozwiązanie nadaje się do odciągania 
spalin o wysokich temperaturach. Pozo-
staje tylko dobrać odpowiedni wentylator. 

Na bazie tych samych elementów 
skonstruowany został wyciąg spalin sto-

sowany w zajezdniach autobusowych 
(dla stanowisk OT lub OC), a nawet dla 
fabryk samochodów, gdzie wymagana 
jest praca przez 24h na dobę. Ten sam 
system, wzbogacony o elementy automa-
tyki (czasami pneumatyki), sprawdza się 
jako rozwiązanie przeznaczone dla mon-
towni samochodów. Jest to możliwe mię-
dzy innymi dlatego, że urządzenia Norfi, 
nawet w ich podstawowych wersjach, 
są konstruowane w oparciu o materiały 
i rozwiązania o najwyższej jakości.

Wojciech 
Jagodziński 
Inter Cars 

Pierwsze inwestycje
Na dobry początek należy się zastano-
wić, co będziemy w naszym nowym 
warsztacie robić lub jaką modernizację 
przeprowadzić w placówce już funkcjo-
nującej. Tak czy inaczej, gdy zaczynamy 
przygodę w branży motoryzacyjnej na 
polu działalności usługowej polegającej 
na naprawie pojazdów, nie obejdziemy 
się bez dobrych narzędzi ręcznych. Bio-
rąc pod uwagę, że dopiero zaczynamy 
i jeszcze nie mamy „nic”, powinniśmy 
zacząć od zakupu odpowiednio wyposa-
żonego wózka narzędziowego. W ofercie 
Inter Cars znajduje się obecnie cała gama 
wózków z różnymi konfiguracjami narzę-
dzi dostosowanymi do potrzeb i zasobno-

ści portfela ich przyszłego użytkownika. 
Wózki skonfigurowane do obsługi samo-
chodów osobowych to np. GCAJ0001, 
produkowany przez firmę Toptul i wypo-
sażony w 227 narzędzi, czy Hans (in-
deks: 9918HQ-GTT520), którego wypo-
sażenie liczy 520 elementów do obsługi 
samochodów ciężarowych, więc zawiera 
również narzędzia o dużych rozmiarach. 
W obu tych wózkach znajdują się obję-
te dożywotnią gwarancją narzędzia wy-
konane ze stali dobrej jakości, między 
innymi chromowo-wanadowej (CR-V).  

C
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CY
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K
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Na dobry początek potrzebny będzie 
też warsztatowy podnośnik. Firma Inter 
Cars posiada w swej ofercie podnośniki 
kilku producentów i jest również wyłącz-
nym dystrybutorem urządzeń włoskiego 
producenta OMA. Modelem, który mogli-
byśmy zaproponować na początek, jest 
elektromechaniczny, elektronicznie syn-
chronizowany, 2-kolumnowy 504A ES 
o udźwigu 3000 kg. Ma on gniazdo elek-
tryczno-pneumatyczne na kolumnie oraz 
silniki 2x2,6 kW. Solidna konstrukcja za-
pewnia stabilną pracę przez długie lata.

Powyższe propozycje to, co prawda, 
kropla w morzu potrzeb początkującego 
warsztatu, ale od czegoś trzeba zacząć. 
Wiemy też, że apetyt rośnie w miarę je-
dzenia, dlatego serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia naszej strony z pełną 
ofertą www.warsztat.intercars.eu. Oprócz 
oferty znajdą tam Państwo również 
mapę Polski z terytorialnym podziałem 
kompetencji naszych przedstawicieli 
handlowych zajmujących się wyłącz-
nie sprzedażą urządzeń, wyposażeniem 
warsztatów, doradztwem i wsparciem 
merytorycznym. Ich pomoc może się 
okazać na prawdę nieoceniona, nie tylko 
dla początkujących. 
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Barbara Masłowska
Texa

Najważniejsze obecnie narzędzie
W swojej codziennej pracy mechanik sa
mochodowy spotyka zaawansowane tech
nologie elektroniczne. Liczba sterowników 
w pojazdach wciąż rośnie, w niektórych 
sięga już nawet 100. Zarządzają one pra
cą różnych systemów, począwszy od sto
sunkowo prostych (reflektory, wycieraczki, 
klimatyzacja), po bardziej złożone (ABS, 
airbag, emisja spalin). W tej sytuacji 
głównym narzędziem wykorzystywanym 
w warsztacie staje się urządzenie diagno
styczne, o którego jakości decyduje liczba 
obsługiwanych marek i modeli pojazdów 
oraz zakres użytkowych funkcji.

gazowych LPG i CNG marek Bigas, Landi 
Renzo, Romano Autogas, Tartarini, Zavo
li, a wkrótce również BRC. 

Wśród funkcji urządzenia szczególnie 
istotne są: pomiary parametrów pracy 
diagnozowanego systemu (niejednokrot
nie również parametry wzorcowe), od
czyt i kasowanie kodów usterek, dodat
kowe opisy błędów z informacjami o ich 
przyczynach, aktywacje, regulacje i testy 
elementów wykonawczych (łącznie z opi
sami procedur).

Rewolucyjna funkcja TGS3 pozwala na 
szybki skan wszystkich systemów pojaz
du, podając ewentualne błędy, jeśli wystę
pują, z możliwością ich natychmiastowe
go skasowania (oczywiście w przypadku 
wcześniejszego usunięcia ich przyczyn). 
Funkcja szczególnie przydatna, gdy pod
czas naprawy samochodu na rozpiętym 
jednym sterowniku i włączonym zapłonie 
pojawią się „fikcyjne” błędy w sporej ilości 
pozostałych sterowników. 

Bogata baza danych obejmuje sche
maty elektrycne z opisami, karty pod
zespołów i wartości pomiarowe. 

Funkcja Rec&Play umożliwia rejestra
cję podczas sesji autodiagnostycznej do 
8 wybranych parametrów, dostarczając 
użytkownikowi rodzaj telemetrii z próbko
waniem danych co 0,25 sekundy. Dzięki 
prostemu, intuicyjnemu interfejsowi gra
ficznemu mechanik może bezpiecznie 
wykonać testy drogowe bez konieczno
ści śledzenia przebiegu danych podczas 
samego testu, ponieważ będzie mógł je 
odtworzyć i spokojnie przeanalizować 
później.

Ponadto Texa przy współpracy z Google 
wprowadziła do swojego oprogramowania 
opcjonalną funkcję „Rozwiązywanie pro
blemów”. Mając do dyspozycji jakiekol
wiek połączenie z Internetem, mechanik 
może uzyskać dostęp do bazy danych 
procedur naprawczych najbardziej po
pularnych usterek i dzięki zastosowaniu 
algorytmów wspomnianej przeglądarki 
otrzymać wyczerpujące odpowiedzi, na
wet na mało precyzyjne pytania.

Kupując teraz narzędzia Texa można 
skorzystać z promocji, w której nieod
płatnie proponujemy wsparcie callcenter, 
funkcję „Rozwiązywanie problemów” oraz 
biuletyny techniczne.

Możesz wygrać jedną z trzech lamp warsztatowych 
LED CBL20 ufundowanych przez firmę Philips,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz 
niektórych od powiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Lepsze światło – lepsza praca”, następnie wypełnij kupon 
zamieszczony poniżej i wyślij go na adres redakcji do 31 maja 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza 
na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 
Lista laureatów poprzedniej edycji konkursu, zorganizowanej wspólnie z firmą Texa, dostępna jest na stronie internetowej:  
www.e-autonaprawa.pl/konkurs

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
1. Dla funkcji roboczych w warsztatu samochodowego optymalne jest oświetlenie:
    ❏ a. ogólne
    ❏ b. miejscowe 
    ❏ c. złożone
    ❏ d. naturalne

2. Lampy o przeznaczeniu inspekcyjnym mają przeważnie kąt strumienia świetlnego: 
    ❏ a. 3570º     ❏ b. 80100º 
    ❏ c. 100300º     ❏ d. 360º

3. Optymalna dla ludzkiego oka temperatura barwowa światła elektrycznego to:
    ❏ a. 3000 K     ❏ b. 6000 K
    ❏ c. 10000 K     ❏ d. 15000 K

4. Spośród podanych klas szczelności największą odporność na pył oznacza:  
    ❏ a. IP 54     ❏ b. IP 56
    ❏ c. IP 58      ❏ d. IP 66

5. Czy wszystkie pokazane lampy Philipsa nadają się równie dobrze do pracy inspekcyjnej i stacjonarnej?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................
Dokładny adres ................................................................................................................................................
Telefon ........................................ email ..........................................................................................................

Autonaprawa

pl. Nowy Targ 28/16

50-141 Wrocław

Autonaprawa
MIESIĘCZNIK BRANŻOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

Prosimy
przesłać pocztą 

lub faksem:
71 343 35 41

Formularz elektroniczny 
znajduje się na stronie:

http://e-autonaprawa.pl/konkurs

✁

Wojciech Wiecheć
Italtools

Expert 3000 czy Expert 2000?
Rynkowa oferta warsztatowych urządzeń 
diagnostycznych staje się z roku na rok 
coraz bogatsza. Trafny wybór konkretne
go modelu powinien więc uwzględniać 
rozmaite kryteria nawet wtedy, gdy do
konywany jest w określonym przedziale 
cenowym. 

Bardzo dużo zależy bowiem od tego, 
do jakich celów ma służyć to urządzenie. 
Czy ma to być jedyny tester diagnostycz
ny w serwisie, czy też kolejny, uzupełnia
jący dotychczas posiadane. 

Drugim kryterium wyboru jest wy
magany zakres diagnostyki pojazdów. 
Czy wystarczy podstawowe „skasowa
nie kontrolki” bez zbytniego zagłębiania 
się w samochodową elektronikę, czy też 
przewiduje się bardziej zaawansowaną 
diagnostykę, różnego rodzaju kodowania 
i adaptacje. Tu w pierwszym przypadku 
najbardziej liczy się prosta, bezpieczna 
i intuicyjna obsługa testera oraz szybkość 
nawiązywania komunikacji, w drugim 
zaś – dostęp do zaawansowanych funk
cji, często obecnych tylko w diagnosko
pach fabrycznych. W obydwu zastoso
waniach doskonale sprawdzają się naj
nowsze testery diagnostyczne włoskiej 
firmy Brain Bee – samodzielna jednostka 
Expert 3000 lub interfejs diagnostyczny 
Expert 2000.  

skonalone od kilkunastu lat oprogramo
wanie zawiera obecnie dziesiątki tysięcy 
obsługiwanych systemów, pozwala na 
diagnozowanie większości samochodów 
osobowych i dostawczych produkcji za
równo europejskiej, jak i azjatyckiej. 

Dzięki zaawansowanym funkcjom 
specjalnym, dostępnym do tej pory tyl
ko w urządzeniach dla autoryzowanych 
serwisów, możliwe jest m.in.: progra
mowanie licznika, kodowanie kluczy lub 
programowanie tzw. body komputera 
(FIAT). Funkcja inteligentnej diagnostyki 
pozwala na jednoczesne skanowanie ste
rowników powiązanych z wybraną przez 
użytkownika funkcją, co ułatwia wykry

wanie błędów i oszczędza czas, a opcja 
testu dynamicznego umożliwia spraw
dzenie wielu elementów silnika w czasie 
ich pracy, pod zmieniającym się obciąże
niem itp. 

Z kolei funkcje serwisowe umożliwiają 
szybki dostęp do kluczowych funkcji te
stera, najczęściej wykonywanych adapta
cji i regulacji (m.in. kodowanie wtryski
waczy, regeneracja DPF, adaptacja EGR, 
przepustnicy, obsługa elektrycznego ha
mulca postojowego, kalibracja czujnika 
kąta skrętu kierownicy lub obsługa sys
temów Start&Stop). Dodatkowo można 
rozbudować oprogramowanie, dodając 
funkcję diagnozy instalacji LPG. 

eliminuje problemy związane z kablami 
połączeniowymi. Został on opracowany 
z myślą o zastosowaniu w sektorze sa
mochodów osobowych i umożliwia ich 
pełną diagnostykę dzięki oprogramowaniu 
operacyjnemu IDC4 Car w wersji Plus, 
działającemu w środowisku Windows PC. 

IDC4 Car Plus umożliwia diagnozo
wanie ponad 100 marek pojazdów w za
kresie ponad 300 000 opcji diagnostycz
nych dla różnych ich modeli osobowych 
i dostawczych. Zawiera też takie dodat
kowe zasoby, jak zgodne z systemem 
AutoData dane dotyczące: zespołów 
mechanicznych, geometrii zawieszeń, 
ciśnienia w ogumieniu, schematów elek
trycznych, klimatyzacji, pasków rozrządu 
i wielorowkowych. Są w nim też dostęp
ne biuletyny techniczne, harmonogramy 
przeglądów okresowych, informacje o lo
kalizacji podzespołów, złącz diagnostycz
nych, bezpieczników i przekaźników 
oraz opcjonalnie: diagnostyka instalacji 

Urządzenia te posiadają rozbudowa
ną i stale rozwijaną bazę obsługiwanych 
systemów oraz umożliwiają wykonywa
nie bardzo szerokiego zakresu usług we 
współczesnych samochodach. Ich do



Tym wymogom odpowiada 
w najwyższym stopniu tester  
NanoDiag firmy Texa, łączący wy
soką wydajność ze zmniejszonymi 
do minimum wymiarami i masą  
(70 x 48 x 24 milimetry, 32 g). 
Wyposażony jest w wewnętrzne 
zasilanie i system blue tooth do 
komunikacji z PC Windows, co 



WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW | 23 

Autonaprawa | Maj 2014

22 | WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW

✁

K
O
N
K
U
R
S Nagrody: 3 lampy warsztatowe  

PHILIPS LED CBL20 

Dzięki dotykowemu ekranowi w teste-
rach Expert 3000 lub Expert 2000+ (wer-
sja z 8” tabletem) wybór modelu i wersji po-
jazdu oraz poszczególnych funkcji diagno-
stycznych, a także dostęp do bazy danych 
regulacyjnych, schematów elektrycznych, 
schematów rozrządu bądź biuletynów tech-
nicznych producentów samochodów (baza 
danych PEDIA) jest bardzo szybki i wy-
godny. Doceniają to zarówno początkujący 
mechanicy, jak i elektromechanicy, dla któ-
rych liczy się czas i kompletność przepro-
wadzanej diagnozy. Interfejs Expert 2000 
daje ponadto możliwość zdalnej pomocy 
czy też prezentacji możliwości urządzenia 
za pośrednictwem Internetu.  

W przypadku każdego urządzenia dia-
gnostycznego niezmiernie ważną rzeczą 
jest dostęp do jak największej liczby sys-
temów elektronicznych stosowanych we 
współczesnych samochodach, jak i do 
nowych funkcji i procedur. Zapewnia go 
wyłącznie regularne aktualizowanie opro-
gramowania. W testerach Expert 3000 
i Expert 2000 oprogramowanie podlega 
stałej aktualizacji, dokonywanej automa-
tycznie cztery razy w ciągu roku. I choć 
zalecane jest posiadanie aktualnej licen-
cji, to jej brak nie powoduje wyłączenia 
urządzenia. Możliwa jest praca z ostatnio 
zaktualizowaną wersją oprogramowania, 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.              

Marcin Cibis 
S-A-M 

Prestiż ważny jest już na starcie
Podstawą funkcjonowania serwisu ogu-
mienia są wyważarka i montażownica. 
Na rynku dostępne są różne typy tych 
urządzeń przy bardzo zróżnicowanych 
ich cenach i różnej renomie. Każdy pro-
dukt z pewnością znajdzie nabywcę, lecz 
kwestią wartą uwagi w mo-
mencie zakładania własne-
go warsztatu jest prestiż 
i przyszły poziom oferowa-
nych usług warsztatowych. 
Jest to szczególnie ważne, 
ponieważ wraz ze zmienia-
jącym się rynkiem usług 
motoryzacyjnych w Polsce 
rosną potrzeby i świadomość 
klientów, którzy przywiązu-
ją coraz większą wagę do 
urządzeń obsługujących ich 
pojazdy. W związku z tym rośnie również 
rozpoznawalność marek sprzętu warszta-
towego i przyzwyczajenie do marki wy-
branej, nad czym też warto zastanowić 
się przy zakupie tego rodzaju produktów. 

Polecana przez firmę S-A-M marka 
Corghi posiada w swojej ofercie urządze-
nia będące idealną odpowiedzią na dzi-
siejsze zapotrzebowanie rynkowe. Wybór 
modeli wyważarek i montażownic Corghi 
jest duży. Dla początkujących, a także 
i dla bardziej doświadczonych serwisan-
tów mogę polecić zestaw: montażownicę 
A224 z dużym zakresem szczęk do 26” 
oraz wyważarkę EM9380 z wskaźnikiem 
laserowym. Obsługa tych urządzeń jest 
intuicyjna, cena przystępna, a jakość 
pozwala pracować bez problemów przez 
wiele sezonów.

urządzeń, ale również doradztwa w za-
kresie rozwoju warsztatu. Wiele punk-
tów usługowych i serwisów ogumienia 
uczestniczy w programie lojalnościowym 
„Klub Corghi”, przynoszącym wielowy-
miarowe korzyści jego członkom. Należy 
do nich również standaryzacja stanowisk 
pracy, ponieważ już sam czerwony kolor 
maszyn z charakterystycznym żółtym na-
pisem „Corghi” zapewnia w połączeniu 
z reklamą zewnętrzną rozpoznawalność 
warsztatu. Ponadto oferta Corghi nie 
ogranicza się tylko do produktów stan-
dardowych, lecz można w niej znaleźć 
także światowe nowości, zachwycające 
myślą techniczną. Nie bez znaczenia 
jest przecież fakt, że Formuła 1, WRC 
oraz wiele światowych marek ściśle 
współpracuje z Corghi. Nasze nowości 
to: R.E.M.O. – pierwsze na świecie bez-
dotykowe maszyny do badania geometrii. 
Ciekawą propozycją jest też wyważarka 
EyeLight z intuicyjną obsługą poprzez 
wygodny monitor dotykowy z pomiarem 
koła za pomocą czujników laserowych 
i jego rewolucyjnym badaniem 3D. Ko-
lejna nowość to Master Code – pierwsza 
w pełni automatyczna montażownica do 
kół samochodowych w technologii bez-
łyżkowej. Wyposażona jest w dowolnie 
konfigurowalny, ergonomiczny panel 
sterowania wraz z ekranem dotykowym, 
automatyczne smarowanie stopki opony. 
Może współpracować z urządzeniami 
zewnętrznymi, takimi jak czujnik tempe-
ratury, inflatron, miernik głębokości bież-
nika oraz system TPMS.

     
Adam Widera 
Italcom 

Ogumienie, diagnostyka,  
geometria
Warsztatom rozpoczynającym działalność 
w tym sektorze motoryzacyjnych usług 
proponujemy linię urządzeń Dunlop Ga-
rage Equipment. W jej skład wchodzą 
wyważarki, montażownice, podnośniki 
i kompresory. 

Za wyborem tego typu urządzeń 
przemawiają dwa istotne czynniki. Po 
pierwsze, rozpoznawalna marka, jaką 
z pewnością jest Dunlop Garage Equip-
ment. Rozpoznawalność ta przekłada 
się bowiem na klienta końcowego, któ-
ry, mając do wyboru wykonanie usługi 
w wielu warsztatach, z pewnością za-
ufa serwisowi kojarzącemu się ze znaną 
marką. Drugi czynnik, często decydujący 
zwłaszcza w nowo otwieranych warszta-
tach, to cena. Maszyny Dunlop Garage 
Equipment to właśnie połączenie bardzo 
przyzwoitej jakości z niską ceną. 

Przy wyborze tej linii urządzeń warsztat 
otrzymuje wsparcie marketingowe w po-
staci darmowego banneru, szyldu rekla-
mowego, ubrań roboczych, kalendarzy 
czy też materiałów biurowych z logo pro-
ducenta, czyli Dunlop Garage Equipment.

Wiemy z naszych dotychczasowych 
doświadczeń, że wiele warsztatów po 

pewnym czasie rozszerza zakres swojej 
działalności, a co za tym idzie – roz-
budowuje swoje zakłady i wprowadza 
dodatkowe wyposażenie stanowisk pra-
cy. Dalszy rozwój jest często wymuszany 
przez sam rynek. Aktualnie obserwujemy 
radykalny wzrost zainteresowania urzą-
dzeniami takimi, jak G-scan, służącymi 
do diagnostyki pojazdów azjatyckich, 
a zwłaszcza koreańskich. Zapewne zwią-
zane jest to z faktem zakończenia okresu 
serwisowania w ASO pojazdów, których 
sprzedaż w ostatnich latach była i nadal 
jest na wysokim poziomie, takich jak 
Kia, Hyundai, Nissan itd. Perspektywę 
roz woju widzimy także w usługach zwią-
zanych z geometrią kół pojazdów osobo-
wych i ciężarowych, gdyż świadomość 
możliwych do uzyskania oszczędności 
paliwa i opon wydaje się wśród polskich 
użytkowników rosnąć.                        n

Nakładem Wydawnictwa Technotransfer ukazał się  
w marcu 2014 r. uniwersalny, bogato ilustrowany  
podręcznik nowo czesnego blacharstwa samochodowego.  
Jego autorem jest Toni Seidel, wybitny ekspert w tej dziedzinie, szeroko znany 
w warsztatowej branży jako instruktor prowadzący specjalistyczne szkolenia,  
a także stały współpracownik miesięcznika Autonaprawa.

Liczba stron 208, oprawa twarda, cena 48 zł

Książkę można zamówić ze strony www.e-autonaprawa.pl

Użytkownikom Corghi zapewniamy 
na każdym etapie działalności profe-
sjonalny dobór produktów oraz opiekę 
posprzedażową, która dotyczy nie tylko 
sprawnego serwisowania zakupionych 
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Urządzenia do serwisowania  
klimatyzacji z Mahle Aftermarket 

Do niedawna klimatyzacja stanowiła luksus dostępny tylko  
w samochodach wyższej i średniej klasy, a dziś stała się stan-
dardem nawet w modelach kompaktowych, co oznacza wzrost 
popytu na specjalistyczne usługi

Rosnące zapotrzebowanie na naprawy 
i konserwacje klimatyzacji oraz związana  
z tym konieczność stałego rozszerzania 
i pogłębiania profesjonalnych kwalifikacji 
serwisów, a także zmiany wymagań Unii 
Europejskiej w zakresie czynników chłod
niczych stały się bodźcem dla Mahle  
Aftermarket, aby rozszerzyć asortyment 
produktów o urządzenia do serwisowa
nia klimatyzacji. Firma ta podjęła w tym 
zakresie kooperację z Behr Service, łą
czącą szerokie kompetencje w dziedzinie 
samochodowych klimatyzacji i ich obsłu
gi z rozwiniętą siecią placówek zajmują
cych się konserwacją i serwisowaniem 
tego rodzaju technicznego sprzętu. 

Dzięki temu we wspólnej ofercie Mahle  
Aftermarket i Behr Service dostępne są 

dwa podstawowe, różniące się przezna
czeniem, modele urządzeń obsługowych. 
Produkowany przez Behr Service agregat 
o nazwie ACxpert 1000a przeznaczony 
jest do serwisowania układów klimaty
zacyjnych korzystających z tradycyjnego 
czynnika chłodniczego R134a. Mahle 
Aftermarket pomyślnie sprzedaje na ryn
ku to urządzenie już od 2011 roku za po
średnictwem swej doskonale roz winiętej 
sieci dystrybucyjnej, wykorzystując przy 
tym swe wieloletnie doświadczenie 
w sprzedaży i obsłudze klientów na rynku 
części zamiennych.

Na początku 2013 roku firma Mahle  
nabyła amerykańskie przedsiębiorstwo 
RTI Technologies, specjalizujące się 
w konstruowaniu i produkcji sprzętu 

serwisowego dla warsztatów samocho
dowych. Jego bogate doświadczenia 
w zakresie urządzeń do serwisowania 
motoryzacyjnych płynów eksploatacyj
nych zostało wykorzystane w nowym 
urządzeniu do serwisowania klimaty
zacji, dostępnym na rynku pod nazwą 
Mahle ArcticPro 200yf. Służy ono do 
obsługi samochodowych klimatyzatorów 
przystosowanych do nowszego czynnika 
chłodniczego R1234yf. Ten nowoczesny 
produkt został już dopuszczony przez 
niektórych producentów samochodów do 
stosowania w ich autoryzowanych sie
ciach serwisowych.

Znani ze swej działalności w innych 
sektorach rynku przedstawiciele firmy 
Mahle Aftermarket zajmują się teraz nie 
tylko dostarczaniem obu wspomnia
nych urządzeń, lecz także doradztwem 
i pomocą techniczną przy ich instalacji 
w warsztatach, a potem też ich bieżącym 
serwisowaniem i konserwacją. Dotych
czasowe sukcesy na tym polu sprawiły, 
że firma Mahle Aftermarket w dalszym 
ciągu rozbudowuje swoją sieć handlową 
i serwisową.

Artykuł przygotowany na podstawie  
materiałów firmy Mahle

Mahle ArcticPro 200yf do czynnika 
chłodniczego R1234yf
•  Analiza czynnika chłodniczego  

przez zewnętrzny identyfikator

•  Koncepcja bezpieczeństwa zgodna 
z normą VDA

•  Tryb pracy programowalny ręczny  
lub całkowicie automatyczny 

•  Bardzo wysoka dokładność  
i parametry techniczne

•  Łatwy dostęp do informacji istotnych 
dla serwisowania i konserwacji

•  Urządzenie akceptowane  
i zalecane przez różnych produ
centów pojazdów

ACxpert 1000a firmy Behr Service  
do czynnika chłodniczego R134a
• Intuicyjna obsługa za pośrednictwem 

ekranu dotykowego 7” TFT

• Tryb pracy programowalny ręczny  
lub całkowicie automatyczny 

• Zintegrowana funkcja płukania  
z zewnętrznym urządzeniem  
płuczącym

• Wydajna pompa próżniowa i pojemny 
zasobnik

• Sprzęt odpowiedni do serwisowania  
klimatyzacji w samochodach osobo
wych i ciężarowych oraz autobusach

• Dwa lata gwarancji

To hasło przewodnie, jakie towarzyszy 
wprowadzeniu na rynek całkowicie no-
wego systemu kompresorów i narzędzi 
pneumatycznych marki Metabo. 

Niemiecki producent profesjonalnych  

elektronarzędzi i pneumatyki odświeża 

całą linię narzędzi zasilanych sprężonym 

powietrzem. Przy okazji wprowadzenia na 

rynek m.in. nowych kompresorów, szlifierek, 

kluczy udarowych, a także osprzętu i akce-

soriów, Metabo zaproponowało unikatową 

gwarancję, która od tej pory trwa 3 lata. 

Założenia nowego programu są bar-

dzo jasne – każdy klient Metabo powinien 

znaleźć w ofercie wszystkie elementy sys-

temu: począwszy od wytwarzania sprężo-

nego powietrza, poprzez jego uzdatnianie, 

dystrybucję, na przystosowanych do jego 

wykorzystania narzędziach kończąc. Nowy 

program oferuje rozwiązania zarówno dla 

mechaników i warsztatów blacharskich, 

lakierni, przemysłu, zakładów stolarskich, 

jak i firm budowlano-remontowych. W jaki 

sposób Metabo odpowiada na potrzeby 

tak szerokiego grona odbiorców? Przede 

wszystkim powiększono asortyment na-

rzędzi pneumatycznych. W zależności 

od potrzeb w niemal każdej grupie pro-

duktów znajdują się narzędzia o różnej 

wydajności i przeznaczeniu. I tak spośród 

pneumatycznych zakrętaków udarowych 

możemy znaleźć klucze dysponujące mo-

mentem obrotowym od 360 Nm do nie-

mal 2500 Nm. Stolarze odnajdą w nowym 

katalogu kilka modeli gwoździarek, zszy-

waczy pneumatycznych lub zszywaczo- 

gwoździarek. Sporą nowością jest także 

przebudowanie oferty kompresorów. 

Znajdą się w niej 3 główne linie sprężarek 

– przeznaczone dla małych warsztatów 

bądź majsterkowiczów (seria Basic), mo-

bilne i kompaktowe (seria Power), a także 

zaprojektowane do ciągłej pracy pod du-

żymi obciążeniami urządzenia klasy Mega. 

Ich wydajność rozpoczyna się od około  

100 l/min. do 650 l/min. 

Już od kliku lat Metabo wyznacza nowe 

standardy, jeśli chodzi o program gwaran-

cyjny na swoje narzędzia. W przypadku 

elektronarzędzi to Gwarancja XXL, a także 

program „Zero kosztów serwisowych”. Na-

rzędzia akumulatorowe posiadają dodat-

kowo 3-letnią gwarancję na akumulator. 

Podobną gwarancją objęte są od teraz na-

rzędzia pneumatyczne. Metabo to jedyna 

marka narzędzi, która swoim klientom ofe-

ruje tak rozbudowany program gwarancyj-

ny. Jego wyznacznikiem jest na przykład 

możliwość wydłużenia gwarancji do 3 lat 

(również na kompresory), a także gwaran-

cja pełnej dostępności części zamiennych 

przez 8 lat od momentu zakończenia pro-

dukcji danego modelu.

Więcej informacji na stronie:  

www.metabo.pl

„Jeden system – więcej możliwości”
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Konfort seria 700

Na prasowym spotkaniu, zorganizowanym 23 kwietnia br. 
w Krakowie, firma Texa zaprezentowała swą pełną ofertę 
stacji do kompleksowej obsługi samochodowych układów 
klimatyzacyjnych

Urządzenia te tworzą wspólną linię pro
duktów Konfort 700, które łączy podobny 
zakres podstawowych funkcji i piękny de
sign, a różnicuje dostosowanie poszcze
gólnych modeli do specyficznych potrzeb 
rozmaitych sektorów usługowego rynku. 
Z oferowanej gamy siedmiu specjalizowa
nych konstrukcji można wybrać tę najbar
dziej odpowiednią dla każdego konkret
nego warsztatu, a także rodzaju i gene
racji obsługiwanych w nim samochodów. 
Dziesięcioletni zaledwie konstruktorski 
i produkcyjny dorobek firmy w tej kate
gorii warsztatowego sprzętu przyniósł jej 
pozycję międzynarodowego lidera szybko 
rozwijającego się rynku A/C.

Konfort 705R to model chrono
logicznie najnowszy, gdyż pojawił się 
w sprzedaży na początku bieżącego roku, 
a równo cześnie stosunkowo najprostszy 
i najtańszy. Jego przeznaczenie to rola 
tzw. entry level, czyli wyposażenia starto
wego dla warsztatów debiutujących w tej 

specjalności. Przystosowany jest wyłącz
nie do pracy z czynnikiem chłodniczym 
R134a, stopniowo już wycofywanym 
z samochodów wchodzących do pro
dukcji, lecz wciąż jeszcze zdecydowanie 
dominującym w obecnie użytkowanych 
pojazdach.  

Konfort 710R jest również modelem 
podstawowym, pracującym wyłącznie 
z czynnikiem chłodniczym R134a. Cha
rakteryzuje się jednak całym szeregiem 
zaawansowanych funkcji, dostępnych 
w droższych urządzeniach tej serii. Od 
705R różni się możliwością podawania 
barwnika UV, ułatwiającego lokalizację 
ewentualnych wycieków z obiegu klima
tyzacyjnego oraz dostępnym opcjonalnie 
zestawem do płukania układu A/C.

Konfort 720R zaprojektowany został 
dla placówek serwisowych początkują
cych w tej dziedzinie usług i dysponują
cych ograniczonym inwestycyjnym budże
tem, lecz z góry nastawionych na obsługę 

różnych kategorii klientów (samochody 
osobowe, dostawcze, ciężarowe i maszy
ny rolnicze). Może być dostarczany w dwu 
alternatywnych konfiguracjach: do współ
pracy z tradycyjnym czynnikiem R134a 
lub nowym R123yf, z możliwością jego 
późniejszej zmiany za pomocą odpowied
niego zestawu adaptacyjnego.

Konfort 760R, podobnie jak jego 
wersja 760R BUS do obsługi większych 
klimatyzacji autobusowych, wyposażona 
w większy o połowę (30 kg) zbiornik czyn
nika chłodniczego, może po odpowiednim 
przezbrojeniu pracować z R134a lub 
R123yf. Od poprzednio wymienionych 
modeli różni się w pełni zautomatyzo
wanym zarządzaniem (z samoczynnym 
pomiarem ilości czynnika i bez ręcznie 
sterowanych zaworów) oraz systemem 
hermetycznych zbiorników oleju. 

Konfort 770S zaprojektowany został 
specjalnie dla autoryzowanych serwi
sów niemieckich producentów pojazdów, 
przez nich jest zatwierdzony do użytku 
i rekomendowany w odpowiednich ser
wisowych sieciach. Pracuje wyłącznie 
z czynnikiem R123yf, gdyż takie insta
lacje klimatyzacyjne dominują już w no
wych samochodach objętych fabryczną 
gwarancją. Model ten wyposażony jest 
w wiele technicznie zaawansowanych 
rozwiązań (m.in. w automatyczny system 
kontroli szczelności, wbudowany iden
tyfikator czynnika chłodniczego oraz in
nowacyjny zespół jego odzysku).

Konfort 780R to najbardziej za
awansowany, nie tylko w serii 700, lecz 
w ogóle na współczesnym rynku, mo
del stacji do obsługi samochodowych 
układów klimatyzacyjnych. Dysponuje 
pełnym zakresem funkcji potrzebnych 
w tego rodzaju pracach, tak obecnie, jak 
i w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Jest też w pełni uniwersalny pod wzglę
dem rodzaju wykorzystywanego czynnika 
chłodniczego, gdyż dzięki specjalnemu 
systemowi czyszczenia jego wewnętrz
nych obwodów zmiana z R134a na 
R123yf (i odwrotnie) trwa zaledwie około 
minuty. Kosztuje drożej niż inne urzą
dzenia gamy Konfort 700, lecz stanowi 
inwestycję rentowną – niezależnie od ak
tualnych rynkowych trendów w rozwoju 
popytu na serwisowe usługi.               n

WIMAD Sp.j.
51-511 Wrocław, ul. Strachocińska 27. tel./faks 71 346 66 26
info@wimad.com.pl  www.wimad.com.pl

Certyfikat

CENTRUM SZKOLENIA
BLACHARSTWA

SAMOCHODOWEGO

•  Jedyne w Polsce centrum szkoleniowe kadry blacharskiej.
•  Funkcjonuje od stycznia 2001 roku, korzystając z doświadczeń 

zagranicznych partnerów.
•  Dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktyczno-technicznym 

i bazą hotelową.

C.T.S. sp. z o.o. Generalny Przedstawiciel w Polsce CAR-O-LINER
ul. gen. Grota-Roweckiego 130a, 41-200 Sosnowiec
tel. 032 291 77 35, tel. 032 290 78 51, faks 032 290 77 68
e-mail: cts@car-o-liner.pl; www.car-o-liner.pl

Tester do diagnostyki szeregowej układu 
klimatyzacji, zintegrowany ze stacjami K760R/
K770S/K780R.

Leasing 102% w pakietach z aktualizacją 
i wsparciem technicznym Call Center 

PROMOCJA: NIEODPŁATNY DOSTĘP DO PAKIETU 
USŁUG CALL CENTER dla posiadaczy abonamentu 
TEXPACK CAR lub TRUCK 

OTWARCIE SERWISU CALL CENTER TEXA

NanoService Clima Zestaw identyfikatora 
czynnika

PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
dla WARSZTATÓW by TEXA

KONFORT 780R

Wybrane modele KONFORT 770S, 760R, 780R BI-GAS w zależności od przeznaczenia 
(R1234yf lub R134a) i producenta uzyskały aprobaty BMW, CHEVROLET, HYUNDAI, 
JAGUAR, KIA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, 
RENAULT, SUZUKI, TOYOTA.

www.texapoland.pl

Szybki pomiar geometrii kół HUNTER QuickCheck
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Lepsze światło – lepsza praca

Tarek Hamed
Trade marketing manager CE
Philips Lighting Poland Automotive

Wszyscy zgadzamy się z tą zależnością, po-
dobnie także wyobrażamy sobie optymalne 
warunki i efekty serwisowania lub napraw 
pojazdów. Tylko kryteria oceny jakości 
światła wymagają obiektywnego określenia

Dobre oświetlenie stanowiska pracy po
winno zapewniać pełną wzrokową kon
trolę wykonywanych czynności lub stanu 
diagnozowanych elementów, a przy tym 
nie męczyć oczu pracownika. Dla zakła
dów działających na obszarze Rzeczy
pospolitej Polskiej wymogi precyzuje 
Rozporządzenie ministra pracy i polity
ki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpie
czeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003  
Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmia
nami). Szczegółowe zaś kryteria, jakim 
odpowiadać muszą używane do tego 

celu źródła światła i całe ich systemy, za
warte są w normie oświetleniowej PNEN 
124641:2004.

W pomieszczeniach roboczych stosuje 
się trzy podstawowe rodzaje oświetlenia: 
	ogólne (naturalne lub elektryczne), 

działające równomiernie na całym ich 
obszarze bądź większej jego części;

	miejscowe (elektryczne), obejmujące 
sam przedmiot wykonywanej pracy;

	złożone, czyli łączące światło ogólne 
dla stref komunikacyjnych i pomoc
niczych z miejscowym, działającym 
w obrębie stanowiska pracy.

Konstrukcje lamp warsztatowych
Przy obsłudze, diagnozowaniu i napra
wach samochodów najważniejszą rolę 
pełni oświetlenie miejscowe, ponieważ 
niemal wszystkie istotne ich mechani
zmy znajdują się w miejscach o słabej 
widoczności. Funkcję tę mogą pełnić 
wyłącznie mobilne źródła światła, dające 
się łatwo przemieszczać dla oświetlania 
wybranych elementów pojazdu w celu 
ich wzrokowej kontroli lub dłużej trwa
jących czynności serwisowych, napraw
czych bądź regulacyjnych. Do każdego 
z wymienionych tu rodzajów zadań przy
stosowana jest inna konstrukcja lampy 
warsztatowej. 

Przy przeglądach wizualnego stanu 
samochodowych zespołów i podze
społów najwygodniejsze w użyciu są  
tzw. wersje inspekcyjne (np. Penlight 
Professional, Penlight Premium, RCH10, 
RCH20 i RCH30 z oferty Philipsa). Wy
różniają się one niewielką masą i ką
tem świetlnego strumienia (przeważnie  
od 35 do 70º) oraz bezprzewodowym 
zasilaniem elektrycznym. Źródłem prą
du są w nich wymienne ogniwa lub 
wewnętrzne akumulatory ładowane (jak 
w Penlight Premium) przez złącze USB 
z samochodowej ładowarki bądź laptopa, 
albo (w nieco większych modelach serii 
RCH) z własnych baz doładowujących. 
Są też inspekcyjne lampy 230 V dzia
łające w zasięgu swych kilkumetrowych 
kabli, chociaż niektóre z nich (np. Phi
lips CBL 40) mają alternatywne zasilanie 
akumulatorowe, aktywne po odłączeniu 
sieciowego.

Przy pracach angażujących obie ręce 
użytkownika każde ze wspomnianych 
wcześniej urządzeń może działać sta
cjonarnie podwieszone na odpowiednim 
haku albo zamocowane uchwytem za
ciskowym lub magnetycznym. Najbar
dziej jednak stabilne warunki miejsco
wego oświetlenia, a przez to najwyższy 
komfort optyczny podczas dłużej trwają
cych prac, zapewniają zespoły kilku lamp 

Nowe montażownice Bosch:
TCE 4430 i TCE 4435
oraz wersje S44

www.bosch.pl

TCE 4430 / TCE 4435 (z inflatorem):  nowe konstrukcje monta-
żownic Bosch. 
Obie wersje są dostępne w dwóch wariantach zasilania:  o na-
pięciu 400 V (prąd 3-fazowy) bądź o napięciu 230 V (1-fazowy)  
z funkcją łagodnego rozruchu.
TCE 4430 S44 / TCE 4435 S44 (zasilanie 230 V lub 400 V) wypo-
sażone są dodatkowo w ramię pomocnicze TCE 320.
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zintegrowanych we wspólnym skrzynko-
wym statywie (np. Philips MDLS), ze 
strumieniami świetlnymi regulowanymi 
dowolnie w kątowym zakresie 360º i po-
dwójnym akumulatorowo-sieciowym za-
silaniem.

Parametry techniczne 
oświetlenia miejscowego
Niezależnie od poboru mocy elektrycznej 
(w poszczególnych diodowych lampach 
mobilnych Philipsa wynosi on od 1,3  
do 5,7 W) i wydajności świetlnej zróżni-
cowanej w zakresie od 120 do 360 lm  
(lumen – jednostka miary strumie-
nia świetlnego) wszystkie one emitu-
ją światło o temperaturze barwowej  
6000-6500 K (kelvinów), czyli zbliżonej 
do promieniowania słonecznego w po-
godny dzień, najbardziej przyjaznego dla 
ludzkich oczu. Nie powoduje ono nad-
miernego wytężania wzroku ani nie dzia-
ła oślepiająco (o wschodzie i zachodzie 
słońca światło ma tylko 3000 K).

W sytuacjach, gdy standardowa wy-
dajność świetlna okazuje się niedosta-
teczna dla kontrastowego rozróżniania 
szczegółów w miejscach bardziej za-
ciemnionych można skorzystać z funkcji 
Boost, dostępnej we wspomnianych już 
modelach CBL 40 i MDLS. Pozwala ona 
niemal dwukrotnie wzmocnić intensyw-
ność świecenia, lecz kosztem skróconego 
w tej samej proporcji czasu rozładowy-
wania akumulatorów.      

Oprócz danych optycznych i elektrycz-
nych w charakterystykach mobilnych 

lamp warsztatowych podaje się zwykle 
ich klasę szczelności IP i klasę odporności 
mechanicznej IK. Zgodnie z nową euro-
pejską normą EN 60208 pierwsza z nich 
wyrażana jest dwiema cyframi odpowia-
dającymi poziomom ochrony przed wni-
kaniem do wnętrza obudowy ciał stałych 
oraz cieczy. Skuteczne zabezpieczenie 
przed pyłem zapewnia dopiero poziom 6. 
W odniesieniu do cieczy cyfra 6 świadczy 
tylko o ochronie przed zalewaniem silny-
mi strugami, 7 – o odporności na krótko-
trwałe zanurzenie, a 8 potwierdza możli-
wość ciągłego pozostawania w wodzie.  

Klasa IK zapisywana jest jedną cyfrą 
z poprzedzającym ją zerem lub mak-
symalną liczbą 10. Stopnie najniższe 
1-5 potwierdzają sprawdzoną w testach 
wytrzymałość na udary mechaniczne 
o energii nieprzekraczającej 1 J (dżu-
la), a stopień 9 świadczy o odporności 
10-krotnie większej. W znormalizowa-
nych testach laboratoryjnych spraw-
dzanie klasy IK polega na uderzaniu 
badanej obudowy odpowiednią masą 
zrzucaną z określonej wysokości. Nie 
jest to sytuacja typowa dla warsztato-
wej praktyki, ale przekłada się dobrze 
na przygodne upadki lamp uwolnionych 
z mocującego je zaczepu.

Modele lamp warsztatowych Philips 
mają zróżnicowane klasy szczelności, 
lecz jednakowo wysoką klasę IK07.  
Dotyczy ona wprawdzie samej obudowy, 
ale umieszczone w jej wnętrzu diody  
są mechanicznie jeszcze bardziej wy-
trzymałe.                                         n

Mobilna sieciowa lampa warsztatowa Philips CBL 20  
używana jako miejscowe oświetlenie stacjonarne

Sieciowa lampa warsztatowa Philips CBL 30 jako punktowe 
źródło światła przy pracach inspekcyjnych

Z lewej: Philips  
LED Penlight Pro
fessional – lampa 
inspekcyjna zasila
na wymiennymi 
ogniwami;
z prawej: akumu
latorowy model 
Philips LED RCH 20 
podczas ładowania 
w bazie dokującej

Philips LED Penlight Premium – miniaturo
wa lampa akumulatorowa ładowana przez 
złącze USB

MDLS – trzy diodowe moduły w skrzyn
kowym statywie – optymalne oświetlenie 
do prac podwoziowych
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Diagnostyka pojazdów 
na hamowni podwoziowej 

Hamowniami podwoziowymi nazywa się 
stanowiska symulujące ruch samochodu 
w kierunku wzdłużnym poprzez zastąpie
nie nieruchomej jezdni poruszającą się 
bieżnią, która współpracuje ciernie z ko
łami badanego pojazdu. Na stanowisku 

badawczym Maha LPS 3000 można ba
dać zarówno auta z przednim lub tylnym 
napędem, jak i z napędem 4x4. Istnieje 
również możliwość korzystania z urzą
dzeń dodatkowych, takich jak: miernik 
zużycia paliwa, analizator spalin itp.

Urządzeniem służącym do odbioru 
momentu przenoszonego z silnika po
przez koła na rolki jest hamulec, najczę
ściej elektrowirowy, zamieniający odbie
raną energię na ciepło.

Zmierzone parametry są następnie 
przeliczane automatycznie według norm: 
DIN70020, EWG80/1269, ISO1585, 
JISD1001, SAEJ1349 na moc i moment 
obrotowy. Zainstalowanie hamowni w za
mkniętym pomieszczeniu uniezależnia 
wyniki badań od wpływu czynników at
mosferycznych. 

Badania diagnostyczne
Diagnozowanie pojazdu na hamowni 
podwoziowej pozwala ocenić stan tech
niczny i charakterystykę jego silnika bez 
demontażu. Metoda ta jest prosta i szyb
ka, a jednocześnie zapewnia wysoką pre
cyzję pomiarów i powtarzalność przepro
wadzanych testów.

Stan techniczny silnika ocenia się na 
podstawie pomiaru jego maksymalnej 
mocy użytecznej przy określonej pręd
kości obrotowej wału korbowego. Moc ta 
może się znacznie zmniejszać z powo
du niesprawności poszczególnych pod
zespołów i mechanizmów silnika (na 
przykład wskutek zmniejszenia szczel
ności połączenia tłoków i cylindrów lub 
zaworów). Tego rodzaju informacji do
starcza analiza krzywej mocy w funkcji 
prędkości obrotowej wału korbowego. 

Charakterystyka zewnętrzna silnika 
jest wykresem przedstawiającym zależno
ści mocy i momentu obrotowego od pręd
kości obrotowej wału korbowego podczas 
pracy z całkowitą otwartą przepustnicą  
i/lub pełnym wtryskiem paliwa. Funkcja 
przebiegu momentu obrotowego i mocy 
daje między innymi informacje o zakresie 
tzw. obrotów użytecznych. Należy wyko
nywać po kilka takich powtarzanych prób 
w celu zminimalizowania błędów pomia
rowych. Zmierzone wartości wystarczy 

Piotr Haller
Piotr Kardasz
Politechnika Wrocławska

Stanowisko badawcze w Katedrze Inzynierii Pojaz-
dów Politechniki Wrocławskiej umożliwia diagno-
stykę samochodów osobowych i motocykli przy 
wykorzystaniu programu do symulacji obciążeń

porównać z fabrycznie określonymi osią
gami silnika, by stwierdzić poprawność 
lub niepoprawność jego pracy.

Przykład praktyczny
Podczas badania pojazdu marki VW Pas
sat z silnikiem benzynowym 1.6 cm3, 
o fabrycznej mocy 101 KM stwierdzono, 
iż zmierzona moc silnika wynosiła nie
całe 70 KM, czyli o ponad 30% mniej 
od wartości katalogowej. Następnym 
krokiem było ustalenie przyczyny tak 
znacznego spadku mocy. Pojazd ten jest 
wyposażony w system diagnostyki po
kładowej OBD II, więc po podłączeniu 
testera diagnostycznego wyświetlił się 
kod błędu 16725, oznaczający problem 
z czujnikiem wału rozrządu. Jednak po 
wymianie tegoż czujnika na nowy tester 
dalej wykazywał ten sam błąd. 

Tu się skończyły możliwości ustaleń 
elektronicznego testera, więc przyczyn 
usterki należało szukać innymi metodami, 
opartymi głównie na kompetencji i do
świadczeniu diagnosty. Okazało się, że 
z powodu źle przeprowadzonej wymiany 
paska rozrządu znaczniki na kołach pa
sowych wału korbowego i wału rozrządu 
nie pokrywały się.  Po poprawnym wy
konaniu tej czynności sterownik silnika 
zaczął rozpoznawać sygnał z czujnika 
wałka rozrządu i przestał wykazywać 
błąd z tym związany. Przy powtórnym 
badaniu pojazdu na hamowni podwozio
wej osiągi silnika uległy poprawie. Nadal 
występowała ich różnica w stosunku do 
danych fabrycznych, lecz mogło to już 
być spowodowane eksploatacyjnym zu
życiem silnika. 

Dodatkowe możliwości badawcze
Hamownia na Politechnice Wrocławskiej 
umożliwia również dokonanie analizy 
spalin silników benzynowych bez obcią
żenia lub pod obciążeniem. Poza zwy
kłym wykonaniem tego badania można 
też skorzystać z urządzeń dodatkowych, 
między innymi z miernika zużycia pali
wa, co dostarcza istotnych informacji dla 
celów przemysłowych, warsztatowych 
lub sportowych.

Diagnostyka z użyciem hamowni jest 
dokładniejsza od przeprowadzanej w try
bie prób drogowych. Ma to szczególnie 
istotne znaczenie przy badaniach sa

mochodów z turbodoładowaniem, gdzie 
użycie odpowiedniego obciążenia po
zwala na sprawdzenie działania układu 
sterującego doładowaniem.

Hamownia jest wręcz niezbędna przy 
modyfikacjach elektronicznych systemu 

Samochód VW passat na stanowisku badawczym Maha LPS 3000

zarządzania silnikiem (chiptuningu), 
gdyż bieżące śledzenie efektów wprowa
dzanych zmian pozwala na precyzyjne 
ustawianie tzw. map zapłonu, paliwa 
albo doładowania w całym zakresie ob
rotów i obciążeń.                                n

Wykres mocy i momentu obrotowego w funkcji obrotów wału korbo-
wego  dla silnika z usterką

Wykres mocy i momentu obrotowego w funkcji obrotów wału korbo-
wego po usunięciu usterki

Porównanie mocy i momentu obrotowego przy prędkości obrotowej wału 
korbowego 5000 [obr./min] silnika z usterką i działającego poprawnie
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Żywotność napędów pasowych
Roman Boluk
Trener techniczny
ContiTech

Materiałem do produkcji zębów lub klinów, a także części 
grzbietowej pasków rozrządu, wielorowkowych i klinowych 
– jest kauczuk syntetyczny, który, niestety,  ma dość ograni-
czoną odporność na czynniki mechaniczne i chemiczne

Kauczuk jest jednak w tych zastosowa-
niach tworzywem niemal niezastąpio-
nym z racji swej elastyczności, łatwości 
formowania w dowolne kształty, jak też 
niskiego współczynnika tarcia chroniące-
go miejsca styku części grzbietowej pa-
ska z rolką napinającą lub prowadzącą 
przed nadmiernym wzrostem temperatu-
ry. Ponadto proces wulkanizacji, w któ-
rym wszystkie komponenty paska łączy 
się w jedną, bardzo wytrzymałą struktu-
rę, realizowany jest przy stosunkowo ni-
skich temperaturach (ok. 120 - 150˚C), 
co ogranicza koszty produkcji i zużycia 
mediów.

Jeśli zaś chodzi o wspomniane na 
wstępie wady, to niską odporność na zry-
wanie niweluje się, stosując wzmacniają-
ce tkaniny i włókna. Ochrona przed dzia-
łaniem środków chemicznych, zwłaszcza 

węglowodorów, nie jest już tak prosta. 
Można oczywiście stosować specjalne 
tworzywa olejoodporne, lecz to znacząco 
podwyższa koszty wytwarzania pasków 
i ceny ich sprzedaży. 

Dlatego koniecznym elementem wy-
miany napędów paskowych jest kontrola 
mająca na celu wyeliminowanie wszel-
kiego rodzaju wycieków mogących od-
działywać bezpośrednio na paski. Zalece-
nie to dotyczy nie tylko oleju silnikowego, 
lecz również płynu chłodzącego, hamul-
cowego i roboczego w systemach wspo-
magania układu kierowniczego. Listę 
czynników niekorzystnych dla pasków 
należałoby powiększyć o kilka dodatko-
wych. Trzeba tu wspomnieć o wszelkie-
go rodzaju płynach do spryskiwaczy czy 
o elektrolicie z akumulatorów, uszkodzo-
nych np. w trakcie wypadku.

Poważnym błędem serwisowym jest 
stosowanie w przypadku piszczenia na-
pędów pasowych specjalnych prepara-
tów, mających zapobiegać temu zjawi-
sku. Skuteczność tych środków okazuje 
się krótkotrwała, co podczas przeprowa-
dzanych przez nas szkoleń technicznych 
potwierdzają sami mechanicy, których 
klienci wracają niezadowoleni, zgłasza-
jąc reklamacje. Równocześnie środki te 
często i ostro reagują z kauczukiem, po-
wodując jego niszczenie. 

Środki chemiczne są szkodliwe także 
dla innych części napędów pasowych, 
zawierających elementy gumowe. Nale-
żą do nich m.in. koła z tłumikami drgań 
skrętnych TSD i eTSD, gdzie elementem 
tłumiącym jest warstwa materiału wy-
twarzanego najczęściej na bazie kauczu-
ku. Koła te często pozbawione są osłon, 
co naraża je na większy wpływ środków 
chemicznych. Jest jeszcze jedna grupa 
środków mogących niekorzystnie wpły-
wać zarówno na koła pasowe z tłumika-
mi, jak i paski. Są to środki zimowego 
utrzymania dróg zawierające sól kamien-
ną (chlorek sodu), chlorek wapnia, chlo-
rek magnezu i mieszaniny soli z chlorka-
mi wapnia i magnezu. Mogą one przy-
spieszać starzenie się gumy oraz ogólnie 
pogarszać stan paska lub tłumika drgań 
przez ich usztywnienie lub rozwulkanizo-
wanie. 

Objawem starości gumy zastosowanej 
w paskach lub wspomnianych tłumikach 
są jej płytkie, powierzchniowe pęknię-
cia. Przez nie wszelkie środki chemiczne 

o wiele szybciej przenikają w głąb ma-
teriału. Proces starzenia ulega wówczas 
przyspieszeniu, a wymiana danego ele-
mentu musi być dokonana wcześniej.

Niszczące działanie upływającego 
czasu, wyrażające się stwierdzeniem 
„Nic nie jest wieczne”, dotyczy także 
elementów wykonanych z gumy. Guma 
stopniowo traci elastyczność i zaczyna 
pękać. Przy produkcji pasków bądź kół 
z tłumikami stosuje się specjalne dodatki 
zapobiegające przedwczesnej degradacji 
gumy i wydłużające jej żywotność, lecz 
działanie czasu jest i tak nieuchronne.

Dlatego też producenci pasków czy 
innych komponentów zawierających ele-
menty gumowe określają często maksy-
malny okres ich przechowywania. Firma 
Continental ContiTech ustala go (przy 
zachowaniu odpowiednich warunków) 
na 5 lat od daty produkcji. Po tym termi-
nie należy je zutylizować w prawidłowy 
sposób. 

W przypadku kół pasowych z tłumi-
kami drgań TSD/eTSD należy obowiąz-
kowo dokonywać przeglądów stanu 
koła, w tym również pod kątem starze-
nia się gumy. Najczęściej jest to wyko-
nywane po przebiegu 60 tys. km lub  
5 lat od montażu koła. Także przy okre-
sowych kontrolach pasków, zarówno 
rozrządu, jak i napędów pomocniczych, 
należy zwrócić uwagę na ten aspekt. 
Sztywne, twarde paski z popękaną stro-
ną wierzchnią, pęknięcia lub wyszczer-
bienia klinów wykluczają dalszą eks-
ploatację tych części. Bardzo częstym 
objawem starości paska, szczególnie 
wielorowkowego lub klinowego, są piski 
towarzyszące jego pracy.

Z powyższych informacji wynikają na-
stępujące wnioski praktyczne: 
	zawsze należy usuwać wszelkie wy-

cieki płynów eksploatacyjnych, 
	równocześnie z paskami trzeba 

sprawdzać i inne elementy napędów 

pasowych pod kątem starzenia się ich 
części gumowych. 

Nie wolno problemów pojawiających się 
w tym zakresie odkładać „na później”, 
nawet gdy klient jest skłonny je lekce-
ważyć. To właśnie profesjonalny serwis 
powinien dbać o jego dobro, bezpieczeń-
stwo i… pieniądze.                             n

Rozwulkanizowanie struktury  
– pasek „puchnie”

Zmiana struktury gumy i widok paska w funkcji czasu

O wyciekach świadczą 
przeważnie charakterystyczne 
uszkodzenia pasków wyeksplo-
atowanych w postaci „puchnię-
cia”, czyli rozwulkanizowania 
struktury paska. Następuje ono, 
gdy cząsteczki środka chemicz-
nego wnikają do wnętrza kau-
czuku i rozrywają jego wiązania 
międzycząsteczkowe. Spada 
przez to drastycznie wytrzyma-
łość paska, przede wszystkim 
na rozciąganie i zrywanie, odry-
wają się zęby, oddziela się część 
grzbietowa. Czasami również 
widać zapocenia lub tłuste pla-
my na powierzchni.
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Samochodowe  
powłoki poliuretanowe

Ewa Grzegorska
Sales&Marketing Manager
Line-X Warstwy Ochronne
Autoryzowany partner Line-X w Polsce

Amerykańska korporacja Line-X, dziś światowy lider w pro-
dukcji poliuretanowych warstw ochronnych, rozpoczęła 
działalność w połowie lat 90. XX wieku, wprowadzając na 
rynek produkt o nazwie XS-100

Nowa technologia zabezpieczeń po
wierzchni rozmaitych materiałów przed 
korozją, erozją, działaniem czynników 
chemicznych i mechanicznym zuży
ciem (w tym także ścieraniem) szybko 
znalazła szerokie zastosowanie w bu
downictwie, przemyśle, rolnictwie, woj
sku i motoryzacji, gdzie okazała się 
najlepszą z dotychczas stosowanych 
metodą ochrony nadwozi pojazdów 
użytkowych i terenowych. Dotyczy to 
szczególnie ścian i podłóg przestrze

ni ładunkowych w busach i vanach, 
skrzyń w naczepach, przyczepach 
i pikapach, a także innych elementów 
narażonych na korozję i uszkodzenia 
mechaniczne (np. zderzaków, progów,  
spoilerów itp.) albo nawet całych nad
wozi dla uzyskania ich pełnej ochrony 
i atrakcyjnego wyglądu. 

Najczęściej wybieranym kolorem jest 
czarny, ale dostępne są również: czerwo
ny, żółty, brązowy, szary, zielony, biały 
i niebieski. 

W odróżnieniu od klasycznych, wielo
warstwowych pokryć lakierniczych na
noszone hydrodynamicznym natryskiem 
powłoki poliuretanowe silnie i szczelnie 
przywierają do niemal dowolnych rodza
jów podłoży. Doskonale łączą się z meta
lem, drewnem, styropianem, kamieniem, 
betonem, a także z ceramiką. Są bardziej 
odporne na uszkodzenia mechaniczne 
niż plastikowe okładziny ochronne, lecz 
w przeciwieństwie do nich nie tworzą 
szczelin gromadzących wilgoć i będących 

zalążkiem korozji. Nie skażają środowi
ska naturalnego ani stykających się z ich 
powierzchnią produktów spożywczych. 
Mają atesty Państwowego Zakładu Hi
gieny w Polsce i analogiczne certyfikaty 
w pozostałych krajach. Produkty LineX 
są testowane przez najbardziej renomo
wane laboratoria certyfikujące, jak: OCM 
(Orange County Material Tests Laborato-
ries), WRAS (Water Regulations Advisory 
Scheme), SRTL (Smithers Rapra Techno-
logy Ltd.), MSHA (Mine Safety & Health 
Administration) I ASTM (American Socie-
ty for Testing and Materials). 

Poza tym motoryzacyjne pokrycia 
poliuretanowe, których ceny na polskim 
rynku wynoszą już od 100 zł za metr 
kwadratowy, mogą skutecznie konkuro
wać ze standardowymi pod względem 
kompleksowych kosztów wykonania.      

Dzięki swym praktycznym, estetycz
nym i ekonomicznym zaletom kolejne 
produkty opracowywane w kalifornijskich 
laboratoriach LineX upowszechniają się 
w USA, Kanadzie i Meksyku, a na po
czątku obecnego stulecia ich sieci dystry
bucyjne powstały w Europie, Azji i Ame
ryce Południowej. 

Jednym z autoryzowanych partne
rów globalnego już przedsiębiorstwa jest 
w Polsce firma „LineX Warstwy Ochron
ne”, świadcząca usługi w zakresie na

kładania powłok poliuretanowych przy 
użyciu specjalistycznego sprzętu marki 
Graco w swym zakładzie w Gołuskach 
k.Poznania. Pracownicy tej firmy przeszli 
szereg specjalistycznych szkoleń, pozwa
lających nie tylko realizować konkretne 
zlecenia, lecz także tworzyć optymalne 
rozwiązania dostosowane do indywidual
nych potrzeb klientów.                        n

Powłoka poliuretanowa 
może całkowicie zastąpić 
standardowe lakierowanie 
pojazdu…

…a jako wykończenie wnętrza 
skrzyń i komór ładunkowych 
jest rozwiązaniem najlepszym

Bogata gama kolorystyczna mas poliuretanowych pozwala łączyć 
ich walory techniczne z estetycznymi

Aplikacja jest stosunkowo pro-
sta, lecz wymaga zastosowania 
specjalnych urządzeń hydro-
dynamicznych

WSZYSTKO SIĘ 
STARZEJE. 

NAWET TWOJE 
AMORTYZATORY !

ZMIENIAJ SWOJE ZUŻYTE 
AMORTYZATORY 
CO 80.000 KM*

ZUŻYTE AMORTYZATORY W TWOIM SAMOCHODZIE 
NARAŻAJĄ CIĘ NA NIEBEZPIECZEŃSTWO.

SPRAWDZAJ SWOJE AMORTYZATORY CO 20.000 KM!
UTRZYMUJ SWOJE AMORTYZATORY W SPRAWNOŚCI 

MONTUJĄC MARKĘ, KTÓREJ ZAWIERZYLI 
PRODUCENCI SAMOCHODÓW.

*Wielkość przebiegu może być różna w zależności 
od typu samochodu i stanu dróg.
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Naprawa 
aluminiowego poszycia

Toni Seidel
Prezes CTS

Przy drobnych i średnich powypadko-
wych naprawach aluminiowych poszyć 
nadwozi wymienia się zwykle kompletne 
wytłoczki, choć czasem bardziej opła-
calna bywa wymiana ich uszkodzonych 
fragmentów

Zastosowanie wymiany częściowej 
znacznie ogranicza koszt całej napra
wy, ponieważ zmniejsza liczbę obsługi
wanych połączeń nitowanych, z reguły 
bardzo pracochłonnych w demontażu 
i ponownym montażu. Za tego rodzaju 

rozwiązaniem przemawiają też fizyczne 
właściwości materiałów aluminiowych, 
a zwłaszcza ich niska sprężystość, która 
sprawia, iż powypadkowe odkształcenia 
koncentrują się na stosunkowo niewiel
kich powierzchniach, podczas gdy po

została część wytłoczki nie zmienia swej 
pierwotnej formy. 

Jednak w ocenie przydatności takiej 
metody naprawczej trzeba uwzględniać 
ewentualne bardzo istotne przeciw
wskazania. Po pierwsze, przebieg wy
konywanych operacji oraz ich efekty 
nie mogą w żadnym wypadku osłabiać 
oryginalnej konstrukcji nośnej nadwozia 
ani zmniejszać mechanicznej wytrzy
małości naprawianego poszycia. Po dru
gie, muszą być spełnione podstawowe 
techno logiczne warunki obróbki stopów 
aluminio wych, a mianowicie: 
	stanowisko naprawcze wymaga dokład

nej izolacji od stref warsztatu, w których 
naprawiane są nadwozia stalowe, gdyż 
najdrobniejsze nawet stalowe opiłki ini
cjują intensywną i trudną do powstrzy
mania korozję aluminium;

	wykorzystywane mogą być wyłącznie 
narzędzia i urządzenia przeznaczone 
specjalnie do napraw elementów ze 
stopów lekkich;

	takimi naprawami mogą się zajmo
wać tylko pracownicy odpowiednio 
przeszkoleni, dysponujący praktycz
nymi umiejętnościami w zakresie pół
automatycznego spawania łatwych do 
uszkodzenia blach aluminiowych.

Jeśli spełnienie nawet tylko jednego 
z powyższych wymogów jest w danym 
warsztacie nieosiągalne, podejmowanie 
napraw polegających na wymianie części 
aluminiowych elementów nie ma w ogó
le sensu, gdyż ich ostatecznym skutkiem 
okażą się bardzo kłopotliwe reklamacje 
niezadowolonych klientów.  

Załączona seria ilustracji przedstawia 
kolejne fazy prawidłowo wykonanej czę
ściowej wymiany aluminiowej wytłoczki 
poszycia nadwozia na przykładzie na
prawy tylnego błotnika w samochodzie 
Audi A8.

Z powodu drobnej kolizji, jakich wiele w intensywnym miejskim ruchu drogo-
wym, uszkodzeniu uległ lewy, tylny błotnik pojazdu. Odkształcenie obejmuje 
niewielką część wytłoczki, lecz niestety tę najbardziej skomplikowaną, która 
nie nadaje się do zadowalającej regeneracji blacharskiej

Po zdemontowaniu zderzaka i zespolonej lam-
py tylnej widać, że cała, oryginalna wytłoczka 
błotnika mocowana jest do nośnego szkieletu 
aluminiowymi nitami. Najjaśniejsze fragmenty 
jej powierzchni to miejsca nieodwracalnej 
deformacji materiału, wyznaczające linie  
naprawczego cięcia

Po rozwierceniu nitów mocu-
jących krawędzie i przecięciu 
aluminiowej blachy poza strefą 
odkształceń uszkodzony frag-
ment błotnika został usunięty. 
Na jego miejsce należy dopa-
sować odpowiednią wstawkę, 
wyciętą z kompletnej fabrycznej 
wytłoczki dostępnej jako orygi-
nalna zamienna część nadwozia

Stary i nowy fragment błotnika 
muszą być zespawane na całej 
długości ich styku. Spawanie 
doczołowe cienkich blach 
aluminiowych nie daje jednak 
dobrych efektów, więc po oszli-
fowaniu powierzchni starego 
elementu mocuje się do niego 
od spodu pomocniczy łącznik 
paskowy, spawany otworowo

Pozostałe krawędzie wstawianego fragmentu wytłoczki, 
odpowiednio ustalonego na swym miejscu, mocuje się do 
szkieletu nośnego, tworząc nowe szwy oryginalnych 
systemowych nitów (widocznych na zdjęciu jako jasne, 
okrągłe plamki), do których spęczania trzeba użyć spe-
cjalnej nitownicy

Kolejną fazą naprawy jest staranne zespawanie oszlifo-
wanej krawędzi nowego fragmentu z paskiem pomocni-
czej podkładki i krawędzią części oryginalnej. Wykonane 
połączenie trzeba dokładnie oszlifować, aby uzyskać 
odpowiednio równe podłoże dla wykonywanej później 
częściowej naprawy lakierniczej

W trakcie wykonywanych prac blacharskich mogą powstać nieznacz-
ne odchyłki geometrycznego kształtu i usytuowania naprawianego 
błotnika. Nie mają one znaczenia praktycznego, lecz tylko estetyczne. 
Trzeba więc sprawdzić szerokość szczeliny wokół pokrywy bagażnika  
i ewentualnie ją skorygować na zawiasach

Tak powinien wyglądać aluminiowy błot-
nik po zakończonej częściowej wymianie 
jego poszycia. Płytkie, powierzchniowe 
ubytki materiału, mogące powstawać  
w strefie połączenia spawalniczego, lepiej 
jest wyrównać szpachlówką niż przez na-
pawanie powodujące odkształcenia wtórne
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i 7., a sprzęgło K2 – biegi 2., 4., 6. oraz 
wsteczny. Obydwa sprzęgła osadzone są 
na dwóch współosiowych wałach wejścio-
wych przekładni: wewnętrznym pełnym 
i zewnętrznym drążonym.

Wcześniej z  podobnymi skrzyniami 
biegów współpracowały wyłącznie po-
dwójne sprzęgła wielotarczowe mokre, 
czyli zanurzone w  oleju przekładni, co 
sprzyjało dobremu ich chłodzeniu i  po-
zwalało uzyskiwać korzystny stosunek 
wartości przenoszonych momentów obro-
towych do przestrzeni zajmowanej przez 
zespół sprzęgła w  ogólnej strukturze po-
jazdu. Dlatego ten wariant konstrukcyjny 
stosowany jest nadal w  samochodach 
z silnikami o dużych mocach. Jego wadą, 
istotną zwłaszcza przy mniejszych przeno-
szonych momentach, są straty energii po-
wodowane poślizgiem współpracujących 
powierzchni ciernych oraz większa praco-
chłonność napraw.

Wad tych nie ma podwójne sprzęgło su-
che, ponieważ nie pracuje w oleju i dzię-
ki temu uzyskuje lepszy współczynnik 
sprawności, czyli mniejsze zużycie paliwa. 

Jest też mniej kłopotliwe przy ewentual-
nych naprawach, a  problem chłodzenia 
udało się konstruktorom LuK-a rozwiązać 
poprzez poprawę oddawania nadmiaru 
ciepła bezpośrednio do atmosfery.

Konstrukcja podwójnego 
sprzęgła suchego
Zespół ten składa się z  trzech głównych 
elementów: dwumasowego koła zamacho-
wego (DKZ), podwójnego sprzęgła i  me-
chanizmu włączającego. Jego sterowaniem 
zajmuje się moduł mechatroniki, zawiera-
jący elektroniczny sterownik, rozdzielacz 
oleju pod ciśnieniem, pompę oleju oraz 
siłowniki sprzęgieł i skrzyni biegów. 

Dwumasowe koło zamachowe LuK 
stosowane w  skrzyni biegów DCT ma 
konstrukcję odmienną od standardowej. 
Podobna jest masa pierwotna, połączo-
na sztywno z  wałem korbowym silnika 
i  wyposażona w  wewnętrzne sprężyny 
łukowe, umożliwiające wzajemne kąto-
we przemieszczenia obydwu mas. Masę 
wtórną stanowi natomiast całe podwójne 
sprzęgło, łączące się z  masą pierwotną 
za pośrednictwem wieńca zabierakowe-
go i  współpracującego z  nim pierścienia 
z uzębieniem wewnętrznym. Dwa zaczepy 
umieszczone na obwodzie tegoż pierście-
nia opierają się o swobodne końce sprężyn 
łukowych, tworząc elastyczne sprzężenie 
obu mas potrzebne do tłumienia drgań 
skrętnych. Niepożądane luzy międzyzęb-
ne w połączeniu kłów zabieraka z uzębie-
niem wewnętrznym pierścienia kasowane 
są przez dodatkowy pierścień napinający. 

W podwójnym sprzęgle suchym głów-
nym elementem konstrukcyjnym jest pły-
ta centralna, sprzężona kinematycznie 
(za pośrednictwem tarczy zabierakowej,  
pierścienia z  uzębieniem wewnętrznym 

Pod ręcz nik me cha ni ki po jaz do wej (cz.XIX)

Podwójne sprzęgło suche (odc. 1/3)
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Rozwiązanie to, opracowane przez kon-
struktorów firmy LuK, znajduje od 2008 
roku zastosowanie w 7-biegowych skrzy-
niach OAM typu DCT samochodów Audi, 
Seat, Škoda i  Volkswagen z  silnikami 
o momencie obrotowym do 250 Nm.

Przekładnia DCT łączy zalety automa-
tycznych i mechanicznych skrzyń biegów, 
czyli komfort automatycznej pracy z moż-
liwościami jazdy sportowej i niskim zuży-
ciem paliwa. Do zmiany przełożeń służą 
w  tej konstrukcji dwa równoległe układy 
par kół zębatych tworzących poszczegól-
ne biegi. Każdy układ obsługiwany jest 
oddzielnym sprzęgłem, z których podczas 
jazdy zawsze jedno przenosi moment 
obrotowy, podczas gdy drugie jest roz-
łączone, by umożliwić preselekcyjny wy-
bór kolejnego biegu. Przy zmianie biegów 
jedno sprzęgło rozłącza się równocześnie 
z włączeniem drugiego, więc przenoszenie 
momentu przebiega bez odczuwalnych 
przerw mimo zmieniających się przełożeń. 
W  7-biegowej skrzyni stosowanej w  po-
jazdach Grupy VW sprzęgło oznaczone na 
schemacie K1 obsługuje biegi: 1., 3., 5. 

Schemat układu napędowego  
z siedmiobiegową przekładnią DCT  

i podwójnym sprzęgłem suchym

sprzęgło K2

sprzęgło K1

[1] wał korbowy
[2] podwójne sprzęgło
[3] wał wejściowy przekładni 1
[4] wał wejściowy przekładni 2
[5] wał zdawczy 1
[6] wał zdawczy 2
[7] wał zdawczy 3 (bieg wsteczny)

Trzy marki wchodzące w skład Schaeffler Group od wielu
już lat wytyczają trendy rozwoju samochodowych układów
napędowych, tworząc nie tylko nowe konstrukcje podzespołów,
lecz także wzorcowe technologie montażowe

Podręcznik mechaniki pojazdowej

Zestawy naprawcze INA KIT

Termostat
Do niektórych z tych zestawów oprócz 
pompy dołączany jest termostat wyma
gający również wymiany w przypadku 
eksploatacyjnego zużycia. Jego popraw
ne działanie przyspiesza osiągnięcie 
optymalnej temperatury pracy silnika po 
zimnym rozruchu, co pozytywnie wpływa 
na osiągi i oszczędność paliwa. Są kon
strukcje silników, w których usytuowanie 
termostatu wymusza jego demontaż pod
czas wymiany pompy. Jest to więc do
godny moment, by zawczasu wymienić 
i ten element. Usterki lub awarię termo
statu można wykryć i bez jego rozbiórki. 
Wystarczy podczas uruchamiania zim
nego silnika sprawdzić, czy temperatura 
chłodnicy zaczyna się podnosić dopiero 
po pewnym czasie, czyli po otwarciu ter
mostatu. Wymontowany zawór sprawne
go termostatu musi otwierać się w gorą
cej wodzie i zamykać w zimnej. Fo
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Łożyska pompy
Nowoczesne pompy zapewniające obieg 
płynu chłodzącego mają korpusy wyko
nane z lekkich stopów, a wirniki z two
rzyw sztucznych. Części te nie ulegają 
więc ani ściernemu, ani korozyjnemu 
zużyciu. Newralgicznym elementem jest 
natomiast toczne łożyskowanie wirników. 

Wykorzystuje się w nim łożyska dwu
rzędowe, jednak bez wewnętrznej bieżni, 
którą zastępuje cylindryczny czop wału 
wirnika. Uzyskuje się dzięki temu wię
cej przestrzeni dla elementów tocznych,  
a w konsekwencji też zdolność przeno
szenia wyższych obciążeń w porówna
niu ze standardowymi łożyskami jedno
rzędowymi. Dodatkową zaletą takiej kon
strukcji jest lepszy sposób łączenia rolek 
w rzędach, gdyż zastosowanie wspólnej 
bieżni dla obu łożysk eliminuje ryzyko 
ich niewspółosiowego ustawienia oraz 
zapobiega powstawaniu niebezpiecznych 
naprężeń wewnętrznych.

Łożyska jednak z czasem ulegają 
zużyciu, które polega na stopniowym 
zwiększaniu się ich wewnętrznych luzów. 
W efekcie ruch wału wirnika staje się co
raz bardziej mimośrodowy, a to z kolei 
bardziej obciąża uszczelniacze i może 
powodować wycieki płynu chłodzącego. 
Jedynym sposobem zapobiegania tym 
kłopotliwym usterkom jest wspomniana 
na wstępie regularna wymiana pompy 
wraz z całym napędem rozrządu.         n

W samochodach, w których pompa ukła
du chłodzenia napędzana jest paskiem 
rozrządu, należy podczas każdej naprawy 
wymieniać równocześnie obie te części 
wraz z kompletem rolek, najlepiej z ory
ginalnego zestawu.  

Pozostawianie dotychczas używanej 
pompy jest decyzją błędną, ponieważ 
ulegnie ona przyspieszonemu zużyciu we 
współpracy z nowym, a więc sztywniej
szym paskiem silniej obciążającym jej 
łożyskowanie i uszczelniacze. To samo 
dotyczy rolek (napinacza i prowadzącej), 
nawet jeśli ich stan wydaje się zadowa
lający. Z tego powodu większość fabrycz
nych instrukcji napraw zaleca każdo
razową wymianę wszystkich elementów 
współpracujących z napędem rozrządu. 
Ułatwia to szeroka oferta zestawów INA 
KIT, zawierających wymagane komplety 
wzajemnie dopasowanych części o wyso
kiej jakości.

Kompletny zestaw elementów naprawczych INA KIT

Widok zewnętrzny pompy 
napędzanej paskiem zębatym 
(z lewej) i wnętrze korpusu 

z wirnikiem (u góry)

LUMINESCENCJA – TAK,  
ISKRZENIE – NIE!

Użytkownicy samochodów, a tak - 
że naprawiający je mechanicy, 
rzadko, niestety, oglądają pra-
cujące silniki w całkowitej ciem-
ności. Przy pierwszym takim do-
świadczeniu może ich zdziwić, 
a nawet zaniepokoić, delikatna, 
niebieskawa poświata otaczająca 
przewody zapłonowe. Przyczyną 
tego świecenia jest silna jonizacja 
cząsteczek powietrza pod wpły-
wem pola elektromagnetycznego. 

Jonizacja polega na oddawa-
niu elektronów przez elektrycz-
nie obojętne atomy i przekształ-
caniu ich w ten sposób w do-
datnio naładowane jony. Towa-
rzyszy temu proces odwrotny, 
zwany rekombinacją, w którym 
ujemne wolne elektrony łączą się 
z dodatnimi jonami w neutralne 
atomy. Mamy tu więc do czynie-
nia z przepływem mikroprądów 
elektrycznych, powodującym 
emisję światła. Na tej samej 
zasadzie działają np. popular-
ne neonowe próbniki napięcia, 
a także fenomen przyrodniczy 
zwany zorzą polarną. 

Warto uważnie przyjrzeć się 
wspomnianemu zjawisku, by ła-
two odróżniać je od szkodliwego 
iskrzenia, widocznego również 
najwyraźniej podczas obserwacji 
pracującego silnika w zaciem-
nionym pomieszczeniu. Jest ono 
miniaturowym odpowiednikiem 
burzowych wyładowań atmosfe-
rycznych, a powstaje na skutek 
przebicia izolacji. Dlatego nie wy-
stępuje na całej długości przewo-
du, lecz tylko w wyraźnie okre-

ślonych punktach. Są to miejsca, 
w których nastąpiło pękniecie, 
naderwanie, przetarcie lub inne 
uszkodzenie izolacyjnej powłoki. 

Usterek tych nie wolno w ża-
den sposób naprawiać. Koniecz-
na staje się niezwłoczna wymiana 
wadliwych przewodów, a naj-
lepiej całej ich wiązki. Są to bo-
wiem części ulęgające normalne-
mu, eksploatacyjnemu zużyciu, 
związanemu ze starzeniem się, 
czyli mikropęknięciami materia-
łów izolacyjnych. 

Z tej właśnie przyczyny zaleca 
się regularną wymianę kabli za-
płonowych co 30 tys. km prze-
biegu samochodu wyposażone-
go w instalację LPG (lub CNG) i co  
50 tys. km przy zasilaniu ben-
zyną. W warunkach eksploata-
cji mniej intensywnej wystarcza 
wymiana raz na 5 lat. Dotyczy 
to jednak wyłącznie przewodów 
prawidłowo zamontowanych 
i użytkowanych. 

Iskrzenie pojawiające się 
w miejscach osadzenia końcówek 
w gniazdach modułu zapłonowe-

go lub przy świecach może być 
skutkiem niestabilnego kontaktu 
elektrycznego. Poprawnemu za-
mocowaniu powinno towarzy-
szyć wyraźne „kliknięcie”. Jeżeli 
nie można go uzyskać, wystarczy 
niekiedy odpowiednio rozgiąć lub 
dogiąć metalowe zakończenia 
kabli. Końcówkom naderwanym, 
mocno zniekształconym bądź 
skorodowanym to nie pomaga 
i wówczas też niezbędna staje się 
wymiana przewodu lub wiązki. 

Zimne, fosforyzujące świecenie pracu-
jących przewodów wysokiego napięcia 
jest zjawiskiem naturalnym i całkowicie 
nieszkodliwym, natomiast ich iskrzenie 
to objaw niesprawności systemu zapło-
nowego. 

Małgorzata Kluch
Marketing manager
GG Profits
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Interfejs Golo
Andrzej Kowalewski
Prezes Zarządu
Launch Polska

Niemal wszystkie układy i podzespoły współczesnych pojaz-
dów współpracują z elektronicznymi systemami sterującymi 
i magistralami transmisji danych, a konsekwencją tego są 
rewolucyjne zmiany w samochodowej diagnostyce

Powszechność zastosowań elektroniki 
zapewnia coraz większe bezpieczeństwo 
jazdy i znacznie podwyższa jej kom-
fort, a także umożliwia zmniejszenie do 
minimum szkodliwego oddziaływania 
samochodów na środowisko natural-
ne. Równocześnie jednak elektroniczne 
systemy są dla użytkowników pojazdów, 
a zwłaszcza dla samochodowych warsz-
tatów i serwisów, źródłem wielu nowych 
problemów z zakresie diagnozowania 
i napraw pojawiających się usterek. 

Elektroniczne diagnozowanie 
Oparte na technice mikroprocesorowej 
zintegrowane elektroniczne systemy ste-
rowania umożliwiają nadzór w czasie 
rzeczywistym nad przebiegiem proce-
sów zachodzących w poszczególnych 
podzespołach i mechanizmach pojazdu 

oraz ewentualną ich bieżącą korektę, je-
śli zachodzi taka potrzeba. 

Centralny sterownik tego typu ukła-
du posiada tzw. funkcję samodiagnozy, 
polegającą na ciągłym monitorowaniu 
sygnałów odbieranych z poszczegól-
nych czujników zainstalowanych we 
wszystkich systemach sterowanych 
elektronicznie. Sygnały te porównywane 
są z ich przebiegami wzorcowymi zapi-
sanymi w oprogramowaniu sterownika. 
W przypadku pojawienia się istotnych 
rozbieżności pomiędzy informacjami 
bieżącymi a wzorcowymi sterownik ge-
neruje tzw. kod usterki, zapisując aktu-
alne parametry pracy układu, w którym 
ona wystąpiła. 

Dlatego obsługa serwisowa elektro-
nicznych systemów sterowania, a tym 
samym zdecydowanej większości ukła-
dów i podzespołów współcześnie eksplo-
atowanych samochodów, sprowadza się 
w gruncie rzeczy do nawiązania komuni-
kacji ze sterownikiem centralnym pojaz-
du poprzez specjalistyczny zewnętrzny 
przyrząd diagnostyczny. Służy do tego 
wtyczka przyrządu kompatybilna ze złą-
czem diagnostycznym pojazdu. 

Zwykłe warsztatowe czynności dia-
gnostyczne realizowane są poprzez od-
czyt kodów błędów zapisanych w pa-
mięci sterownika i parametrów bieżących 
poszczególnych systemów za pomocą 
prostych czytników kodów usterek. Do re-
alizacji bardziej zaawansowanych funkcji 
diagnostyczno-obsługowych konieczne 
jest użycie rozbudowanych przyrządów 

diagnostycznych, zwanych potocznie te-
sterami. Pozwalają one między innymi na 
kodowanie elementów systemu oraz in-
tegrację elementów wymienianych z da-
nym systemem.

Rozwój urządzeń diagnostycznych
Pierwsze stosowane w przeszłości przy-
rządy diagnostyczne do obsługi elektro-
nicznych systemów w samochodach wy-
konywane były w postaci interfejsów, czyli 
specjalnych przystawek elektronicznych 
przystosowanych do współpracy z kompu-
terami typu PC. Wykorzystywały one moż-
liwości mikroprocesora współpracujących 
z nimi komputerów oraz ich systemy ope-
racyjne. Obecnie w praktyce warsztatowej 
najczęściej wykorzystywane są przyrządy 
diagnostyczne wykonane w postaci nieza-
leżnych urządzeń opartych na technologii 
mikroprocesorowej i wyposażonych we 
własne oprogramowanie. 

Najnowsza generacja urządzeń do 
obsługi elektronicznych systemów steru-
jących to przyrządy wykonane w formie 
wtyczki umieszczanej w złączu dia-
gnostycznym pojazdu i komunikujące 
się z odpowiednim oprogramowaniem 
diagnostycznym, zainstalowanym jako 
specjalna aplikacja w telefonie komórko-
wym. Funkcje przetwarzania sygnałów 
odczytywanych ze sterownika pojazdu 
poprzez złącze diagnostyczne przejmuje 
tu system operacyjny telefonu, np. An-
droid. Wymiana danych pomiędzy wtycz-
ką a telefonem realizowana jest zwykle 
z wykorzystaniem transmisji radiowej.

Diagnozowanie zdalne
Takiego właśnie typu nowatorskie rozwią-
zanie zastosowano w interfejsie Golo pro-
dukowanym przez firmę Launch. Przyrząd 
ten poza typowymi funkcjami diagnostycz-
nymi (odczyt i kasowanie kodów usterek 
standardu EOBD zapisanych w pamięci 
sterownika oraz podgląd parametrów rze-
czywistych) umożliwia przy wykorzystaniu 
aplikacji zainstalowanej w telefonie zdalne 
diagnozowanie pojazdów w pełnym zakre-
sie i to niezależnie od odległości pomiędzy 
poszczególnymi elementami tego diagno-
stycznego systemu. 

Interfejs Golo umieszczony w złączu 
diagnostycznym pojazdu współpracuje 
z klasycznym testerem diagnostycznym 
X-431 PRO firmy Launch, umożliwiają-
cym poza odczytem i kasowaniem kodów 
usterek we wszystkich systemach pojaz-
du również odczyt parametrów rzeczywi-
stych, przeprowadzenie testów członów 
wykonawczych, kasowanie inspekcji 
serwisowych, kodowanie, dokonywanie 
adaptacji itp. 

Połączenie obu tych urządzeń przebie-
ga najpierw bezprzewodowo z wykorzy-
staniem telefonu komórkowego, a dalej 
za pomocą sieci internetowej, do której 
przyłączony jest przyrząd X-431 PRO. 
Jest to wyjątkowo korzystne rozwiązanie 
sprzętowe dla diagnostów świadczących 
usługi dla różnych warsztatów samocho-
dowych, zwykle w formie prac realizowa-
nych w trybie objazdowym. 

System Golo
Posiadanie przez diagnostę testera X-431 
PRO daje możliwości przeprowadzania 
bardzo szerokiej gamy usług diagnostycz-
nych w pojazdach, w których osadzone 
są w złączach diagnostycznych interfej-
sy Golo, bez względu na ich lokalizację. 
Wszystkie warsztaty i diagności uczestni-
czący w projekcie Golo mogą korzystać 
z możliwości wymiany i pozyskiwania in-
formacji technicznych z platformy interne-
towej stworzonej specjalnie do tego celu.

System Golo dostosowany został 
przede wszystkim do potrzeb warsztatów 
świadczących usługi motoryzacyjne, lecz 
może być wykorzystywany również przez 
floty samochodowe, firmy ubezpieczenio-
we i leasingowe oraz transportowe, a tak-
że przez wypożyczalnie samochodów. 

Rozbudowany model interfejsu o na-
zwie Golo 3, dzięki zainstalowanej karcie 
SIM, umożliwia zdalne monitorowanie 
pojazdu, czyli jego przebiegu, prędkości 
i czasu jazdy oraz zużycia paliwa, za po-
mocą aplikacji zainstalowanej w telefonie 
komórkowym. Dodatkowym atutem tego 
rozwiązania jest możliwość uzyskania 
szybkiej pomocy technicznej w przy-
padku wystąpienia jakiejkolwiek usterki 
technicznej pojazdu na drodze. Telefon 
wraz z aplikacją Golo ułatwia bowiem 
wyszukanie najbliższego warsztatu zrze-
szonego w sieci Golo, czyli posiadającego 

przyrząd X-431 PRO, i skontaktowanie 
się z nim w celu dokonania zdalnej dia-
gnozy oraz ewentualnego ustalenia termi-
nu i miejsca naprawy.

Warsztatom uczestnictwo w sieci Golo 
zapewnia pozyskanie całkiem nowych 
klientów, kierowanych za pośrednictwem 
wspomnianej już platformy internetowej. 
Zdalny kontakt z potencjalnymi klienta-
mi, którym zdarzyła się awaria pojazdu 
w podróży, pozwala na odpowiednio 
wczesne zamówienie niezbędnych części 
zamiennych oraz na właściwe przygoto-
wanie stanowiska pracy w warsztacie.  n

Bezpośrednie połączenie z interfejsem 
Golo uzyskuje się przy użyciu telefonu  
z odpowiednią aplikacją.

System Golo w wersji 
standardowej

Golo 3 – rozbudowana 
wersja systemu
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Tester diagnostyczny o wysokiej jakości 
należy do najważniejszych narzędzi sta-
nowiących wyposażenie nowoczesnego 
warsztatu, ponieważ dostarcza do wy-
świetlenia na ekranie współpracującego 
z nim komputera dokładnych i w pełni 
wiarygodnych informacji o funkcjonowa-
niu badanego pojazdu. Tak jednak dzieje 
się tylko wówczas, gdy wykorzystywane 
jest do tego celu właściwe oprogramo-
wanie testera, umożliwiające poprawne 
odczytywanie danych pobieranych bez-
pośrednio ze sterowników pojazdu. 

Poprawność odczytów zestawu dia-
gnostycznego Delphi (tester i oprogra-
mowanie) zapewnia jego kompleksowy 

zakup od autoryzowanego dostawcy. 
Uzyskuje się wtedy również prawo do 
kolejnych aktualizacji programu, dostęp 
do najnowszych rozwiązań diagnostycz-
nych Delphi oraz szkoleń w tym zakre-
sie, firmowej infolinii, a także dożywotnią 
gwarancję.

Na rynku pojawiają się jednak tanie 
kopie oryginalnych narzędzi diagnostycz-
nych. Z wyglądu przypominają do złu-
dzenia testery dostarczane przez Delphi, 
lecz różnica ujawnia się dopiero w działa-
niu, gdyż dokładność realizowanych nimi 
pomiarów jest zdecydowanie mniejsza 
w porównaniu z naśladowanymi produk-
tami oryginalnymi. 

Skutkiem błędów pomiarowych powo-
dowanych przez nieautoryzowane urzą-
dzenia mogą być utrata zaufania do da-
nego warsztatu, a nawet wysokie, choć 
nieuzasadnione koszty ponoszone przez 
korzystającego z jego usług klienta. Pro-
dukcja takich podrabianych przyrządów 
odbywa się bez wykorzystania metod 
i środków zapewniających wysoką jakość 
oryginalnych wyrobów Delphi. Nie testu-
je się więc nowych produktów na dużej 
grupie pojazdów, nie korzysta z wiedzy 
inżynierskiej i szczegółowych standardów 
jakościowych przy ich konstruowaniu. 
Dlatego istnieje realne zagrożenie uszko-
dzenia przez takie testery komponentów 
procesorowych sterowników (ECU) w ba-
danym pojeździe. 

Warto zatem wiedzieć, jak odróżnić 
oryginalny produkt Delphi od jego taniej 
imitacji. Na ilustracji obok przedstawio-
ne są dwa produkty z logotypem Delphi, 
ale przyrząd po prawej stronie ma logo 
o niskiej jakości, niedbale umieszczone 
na obudowie.

Kolejną różnicę dostrzega się, biorąc ko-
lejno oba te urządzenia w ręce. Oryginalny 
produkt Delphi ma gumowe wykończenie 
powierzchni, zapewniające pewny kontakt 
z dłonią. Kopie mają obudowy twarde, wy-
konane są z kiepskiego plastiku.

Górna część oryginalnego urządzenia 
Deplhi jest wykończona gładkim mato-

wym aluminium, które w tanich imita-
cjach zastępowane jest srebrną powłoką 
malarską o silnym połysku.

Prawdziwy produkt Delphi DS150E 
VCI wyposażony jest w bezprzewodową 
komunikację bluetooth, podczas gdy 
większość imitacji nie ma takiej opcji, 
czyli jej brak dowodzi, iż mamy do czy-
nienia z przyrządem nieoryginalnym.

Na odwrotnej stronie obudowy urzą-
dzenia powinien znajdować się 6-cyfro-
wy numer seryjny, zaczynający się od 
„30”, oraz informacja o kraju pochodze-
nia. W przypadku rzeczywistego produk-
tu Delphi będzie to napis Made in Swe-
den. Naklejka Made in China zdradza 
urządzenie nieoryginalne.

Poza tym ten model testera Delphi 
waży 485 g podczas, gdy jego imitacje 
są lżejsze (ważą jedynie 445 g) z powo-

du użycia jakościowo gorszych materia-
łów, braku systemu bluetooth i funkcji 
rejestrowania parametrów rzeczywistych 
podczas jazdy (Fly Recorder). Podzespo-
ły niskiej jakości mogą być przyczyną 
problemów z elektroniką powodujących 
przegrzewanie się urządzenia.

Wspomniana funkcja testera o na-
zwie Fly Recorder wymaga użycia karty 
MicroSD wkładanej do wejścia znajdują-
cego się na spodzie obudowy. 

Płyta CD z nieoryginalnym oprogra-
mowaniem zazwyczaj jest dostarczana 
z nadrukiem o słabej jakości. Nie na-
leży używać takiej płyty, gdyż stanowi 
ona poważne zagrożenie dla komputera. 
Program do testera można pobrać bezpo-
średnio ze strony europe.delphi-dso.com.

Jeśli podczas instalacji uruchomi się 
dodatkowy program aktywacyjny, insta-

lację powinno się przerwać, ponieważ 
oprogramowanie jest nieoryginalne. Nie 
warto ryzykować. Fałszerze nie tylko 
naruszają prawo, dostarczając na rynek 
nielegalne produkty, lecz także obni-
żają jakość usług świadczonych przez 
użytkowników niepełnowartościowego 
sprzętu. Wadliwe testery przekłamują 
bowiem wyniki pomiarów, a w skraj-
nych przypadkach mogą nawet powo-
dować uszkodzenia diagnozowanego 
samochodu. 

Należy również pamiętać o tym, że 
korzystanie z nielegalnych kopii oprogra-
mowania jest karalne. Delphi traktuje pro-
blem imitacji bardzo poważnie. Dlatego 
oszukany przez nieuczciwego dystrybu-
tora nabywca nieoryginalnego produktu, 
powinien zgłosić ten fakt pocztą elektro-
niczną na: reklamacje@delphi.com      n

Tanie podróbki  
testerów Delphi
Tomasz Hurt
Menedżer ds. Technicznych
Delphi Product & Service Solutions

Diagnostyka elektroniczna zrewolucjoni-
zowała przemysł motoryzacyjny, a także ser-
wisowanie i naprawy pojazdów, gdyż pozwa-
la na szybką, precyzyjną i tanią identyfikację 
przyczyn pojawiających się problemów
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Oryginalny tester Delphi (z lewej) i jego imitacja, której logo jest 
wyraźnie „etykietą zastępczą”

Wykończenie z matowego aluminium zastąpiono  
w podróbce błyszczącą powłoką malarską

Wejścia dla karty MicroSD w produktach nieoryginal-
nych w ogóle nie ma, podobnie jak związanych z nią 
funkcji testera

Zakup testera u autoryzowanego 
dostawcy zapewnia nabywcy cały 
pakiet dodatkowych usług oraz 
dożywotnią gwarancję
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Produkcja amortyzatorów
Andrzej Gajdziński
Manager regional Poland
Tenneco

Większość użytkowników samochodów, a niestety też i wielu 
warsztatowych profesjonalistów, nie zwraca szczególnej  
uwagi na sprawność amortyzatorów, choć jest to kwestia bez-
pieczeństwa i komfortu jazdy

Sprawne amortyzatory to także ochrona 
przed przyspieszonym zużyciem innych, 
istotnych oraz kosztownych części pojaz-
du, takich jak np. opony i hamulce. Ze 
względu na te właśnie okoliczności już 
prawie sto lat temu firma Monroe stwo-

rzyła pierwsze hydrauliczne amortyzatory 
samochodowe, tłumiące drgania spręży-
stych zawieszeń. 

Zasada działania
Amortyzatory umieszcza się zawsze po-
między podwoziem pojazdu a jego koła-

mi. Pionowe ruchy kół powodo-
wane nierównościami drogi są 

przenoszone na tłoczyska amor-
tyzatorów. To z kolei sprawia, że 
znajdujący się w amortyzatorach 

olej jest przetłaczany przez ich wewnętrz-
ne zawory, które dławią jego przepływ, co 
działa hamująco na niepożądane ruchy 
zawieszeń.

Jest więc amortyzator hydrauliczny 
(mający obecnie najczęściej konstruk-
cję teleskopową) swego rodzaju tłokową 
pompą olejową, która pokonuje opory 
przepływu zależne proporcjonalnie od 
przepustowości wspomnianych zawo-
rów oraz od intensywności pionowych 
ruchów kół.

Tej podstawowej funkcji towarzyszą 
jednak rozmaite, przeważnie niekorzyst-
ne zjawiska uboczne. Olej, przepływając 
pomiędzy przestrzeniami o bardzo róż-
nych ciśnieniach generowanych przez 
ruchy tłoka w cylindrze, ulega kawitacji 
i napowietrzaniu (spienieniu). Zawarte 
w nim wówczas pęcherzyki powietrza są 
ściśliwe, co opóźnia jego przepływ przez 
zawory, czyli powoduje zwłokę w tłumie-
niu. Zjawisku temu przeciwdziała się 
obecnie przez napełnianie wolnych prze-
strzeni nie powietrzem, lecz sprężonym 
azotem ograniczającym pienienie.

Wykonanie amortyzatora dwururowego 
Do produkcji tej odmiany amortyzatorów 
teleskopowych wykorzystuje się płaskie 
arkusze stalowej blachy. Po jej odpowied-
nim pocięciu i zwinięciu na specjalnych 
maszynach w rury o długości 5,5 metra 
następuje automatyczne spawanie ich 
wzdłużnych szwów za pomocą miedzia-
nej elektrody krążkowej.

Następnie te długie rury dzielone są 
na kawałki o długości odpowiedniej dla 
poszczególnych modeli amortyzatorów. 
Odcinki mające pełnić w amortyzatorach 
funkcje rur zewnętrznych (rezerwowych) 
są potem częściowo zaślepiane plastycz-
nie na jednym z końców. Na rurze rezer-
wowej wytłacza się też numer seryjny 
amortyzatora, datę jego produkcji oraz 
znak marki Monroe®.

W następnym etapie z mieszanki 
sproszkowanego żelaza, grafitu i miedzi 

i metalowo-gumowe elementy montażo-
we (trzpienie, tuleje itp.). Potem jest on 
poddawany malowaniu elektrostatycz-
nemu i trafia do laboratorium kontroli 
jakości, gdzie zespół wykwalifikowanych 
techników, za pomocą najnowocześniej-
szego sprzętu, zbada jego charakterysty-
kę tłumienia przy różnych obciążeniach 
i prędkościach pracy. 

Po pomyślnym zakończeniu gruntow-
nych testów można produkt skierować 
do dystrybucji. W Europejskim Centrum 
Dystrybucji Sint Truiden w Belgii tysiące 
amortyzatorów Monroe® są pakowane 
i wysyłane do 94 krajów świata. Ten 
najważniejszy magazyn dystrybucyjny 
w grupie Tenneco wykorzystuje naj-
nowocześniejsze metody obsługi skła-
danych zamówień: codziennie wysyła  
20 000 produktów wyposażenia ory-
ginalnego oraz od 18 000 do 40 000 
amortyzatorów produkowanych na ry-
nek wtórny.                                      n

formuje się na prasach i spieka termicz-
nie zawory kontrolujące przepływ oleju 
pomiędzy obiema rurami amortyzatora. 
Do wnętrza każdego zaworu maszyna 
wprowadza stalowy krążek oporowy 
i osadzoną na nim sprężynę. Gotowy 
zawór montowany jest na jednym końcu 
rury tłocznej, czyli cylindra.

Tymczasem rury zewnętrzne zaślepia-
ne są ostatecznie stalowymi pokrywkami, 
do których spawa się ucha umożliwiające 
montaż amortyzatora w pojeździe. Drugi 
koniec rury pozostaje otwarty i tak trafia 
na taśmę montażową, gdzie następuje 
połączenie wszystkich części wyrobu, 
automatyczne napełnienie go półsynte-
tycznym olejem o lepkości bardzo stabil-
nej w zmieniających się temperaturach 
oraz ciekłym azotem i hermetyczne jego 
zamknięcie pokrywą z uszczelnionym 
w niej tłoczyskiem.

Do złożonego już amortyzatora mocu-
je się z zewnątrz dodatkowe metalowe 
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Linia skraplaczy eQual Quality obejmuje produkty wytwarzane z najlepszych stopów aluminium, 
dzięki czemu charakteryzują się one wysoką odpornością na korozję, a w związku z tym dłuższym 
działaniem. Skraplacze, ze względu na umiejscowienie i materiał stosowany w produkcji, są 
najbardziej narażonymi na usterki elementami układu klimatyzacji. Jakość materiałów, z których są 
wytwarzane ma decydujące znaczenie dla pracy całego układu klimatyzacji.

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. +48 32 60 36 107
Fax +48 32 60 36 108
e-mail: ricambi@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Zjawisko spieniania (kawitacji)  
po obu stronach tłoka

uszczelka

olej

tłok roboczy

tłok pływający

gaz

Główne elementy 
amortyzatora  
jednorurowego

Konstrukcja hydraulicznego 
amortyzatora dwururowego

ROZCIĄGANIE

ROZCIĄGANIE

NADWOZIE

KOŁO

metalowo-gumowa tuleja

tłoczysko
osłona przed  

brudem
uszczelnienie

komora robocza

rura zewnętrzna
komora 

wyrównawcza
tłok

zawór podstawy

ŚCISKANIE

ŚCISKANIE

Budowa i działanie amortyzatora 
dwururowego

swobodny
wpływ oleju
olej kontrolowany
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Eliminacja drgań kół
Zenon Majkut
Wimad

Drgania kół samochodowych próbuje się usuwać różnymi 
sposobami, ale nie zawsze są to zabiegi skuteczne. Samo zjawisko 
staje się coraz poważniejszym problemem, czasem wręcz  
nierozwiązywalnym…

Byłem niedawno w zakładach jednego 
z wielkich producentów samochodów, 
gdzie montowane koła o rozmiarze 20 cali  
są w 100% przedmiotem reklamacji 
klientów właśnie z powodu nieusuwal-
nych drgań. Niemożliwe? A jednak to 
prawda. Przysłowiowe szczęście w nie-
szczęściu polega tu na tym, że problem 
wystąpił w skali przemysłowej, więc 
musi znaleźć jakieś pozytywne rozwiąza-
nie. Gorzej, gdy podobne kłopoty spoty-
kają indywidualnego konsumenta.

Nawet bez szczegółowych badań 
można podejrzewać, iż przyczyną usterki 
jest duży rozmiar kół. W końcu 20 cali 
to nie jakieś 13 lub 14. Źle to wróży na 
przyszłość w sytuacji, gdy odsetek modeli 
samochodów z kołami 13-, 14-calowymi 
radykalnie się zmniejsza w porównaniu 
z trendami lat 80. i 90. ubiegłego stule-
cia. Teraz standardem są koła o średni-
cach 17 cali, a coraz częściej 18 albo 19. 
Zdarzają się też 20–22-calowe. Wszyscy 
ich użytkownicy chcą jednak po staremu 
jeździć bez niepotrzebnych drgań.

Producenci felg odlewanych bądź ku-
tych ze stopów lekkich radzą sobie z tym 
problemem dzięki zwiększonej dokładno-
ści ich wykonania w zakresie współosio-
wości otworów i bicia powierzchni współ-
pracujących z oponą. Fabryczna jakość 
obręczy zależy od dokładności kontroli 
procesu odlewania i późniejszej obróbki 
skrawaniem, a sprawdza się ją ostatecz-
nie, mierząc wartość niewyważenia sta-
tycznego (w pierwszym rzędzie) i dyna-

micznego. Technologia kucia jest znacznie 
droższa, ale też niedokładności kształtu 
wyrobu są zdecydowanie mniejsze.

Potem jednak o stałość pierwotnych 
parametrów dba już tylko użytkownik 
samochodu. Dlatego tak ważna staje 
się oferta usług polegających na kontroli 
bicia obręczy i wprowadzaniu drobnych 
korekt jej kształtu po małych uszkodze-
niach. Optymalnym sprzętem są w tym 
wypadku przyrządy pomiarowe zintegro-
wane z wyważarkami wyższej klasy oraz 
tzw. prostowarki do felg. Zadowalające 
efekty daje też umiejętne użycie prostych 
przyrządów mierniczych, np. czujników 
zegarowych. Wszystko sprowadza się 
do tego, by dla eliminacji drgań koła 
nie dopuścić do nadmiernego bicia pro-
mieniowego i osiowego obręczy, mie-
rzonego w obszarze przylegania stopki 
opony. Ogólnie przyjmuje się, że wartość 
bicia promieniowego i osiowego nie po-
winna przekraczać 1,0 mm. Niektórzy 
producenci traktują ten wymóg ostrzej,  
np. Porsche dopuszcza tylko 0,5 mm 
i nie zezwala na żadne prostowanie felg.

Producenci obręczy stosują kryterium 
statyczne ich niewyważenia. Moja zaś 
praktyka wyniesiona szczególnie z linii 
produkcyjnych podpowiada, że limity nie-
wyważenia powinny nieznacznie maleć 
ze wzrostem średnicy obręczy. To znaczy, 
iż w bardzo dobrych (np. na pierwszy 
montaż) felgach 17–22-calowych masa 
ciężarka korygującego niewyważenie 
statyczne obręczy z otworem na za-

wór nie powinna przekraczać 20-30 g,  
by uniknąć ryzyka wystąpienia drgań. 
W przypadku obręczy jakości dopusz-
czalnej w tzw. aftermarkecie granicę tę 
można podnieść do 40-50 g.

Inne wymogi dotyczą obręczy spe-
cjalnie przeznaczonych do tuningu po-
jazdów, gdzie dopuszczalna wartość 
niewyważenia statycznego ograniczana 
jest niekiedy do 15 g, a uzyskuje się ją 
poprzez bardzo dokładną obróbkę (odle-
wanie lub kucie) i kontrolę jakości. 

Opony są trudniejsze do osobnego 
zdiagnozowania (czyli bez połączenia 
z obręczą), gdyż mają bardziej od felg 
skomplikowaną budowę i zawierają wie-
le różnych niejednorodnych materiałów 
(stal, guma, tkanina, tworzywa synte-
tyczne). Wszystkie te elementy muszą 
tworzyć oponę jednorodną pod względem 
sztywności, masy i kształtu, a poza tym 
nadawać jej odpowiednią przyczepność 
do podłoża i sprężystość w całym okresie 
eksploatacji, cichobieżność i niskie opory 
toczenia itp., itd. Jak wiemy, kryteria te 
są często wzajemnie sprzeczne. Z punk-
tu widzenia tego artykułu najważniejsze 
jest, by opona nie generowała drgań albo 
przynajmniej stwarzała możliwość ich 
eliminacji lub choćby zdiagnozowania 
przyczyn. 

Tu także, jak w przypadku obręczy, 
podstawowe znaczenie ma niewyważe-
nie statyczne i dynamiczne, jednak moż-
na je zmierzyć jedynie po odpowiednim 
napompowaniu opony i prawidłowym 

jej zamocowaniu w obrębie przylegania 
stopki. W tym celu kilkadziesiąt lat temu 
opracowano przemysłowe maszyny TUG 
(tire uniformity gauge), służące do pomia-
ru jednorodności opon zgodnie z zalece-
niami standardów SAE J332.  Urządzenia 
te, zwane powszechnie optymizerami, 
stosowane są wyłącznie na końcach linii 
produkcyjnych w fabrykach opon i to nie 
we wszystkich. Jako testery end of line 
spełniają rolę nie tylko końcowej kontroli 
jakości opon, lecz mają też ustalać opty-
malne ich ustawienie względem obręczy 
podczas montażu kół. 

Informacją o tym, że opona była 
sprawdzona w fabryce na omawianym 
urządzeniu są dwie kolorowe (żółta 
i czerwona) kropki na jednym jej boku. 
Takiej kontroli powinny podlegać w zasa-
dzie wszystkie opony z indeksem prędko-
ści powyżej H, ale w praktyce dotyczy to 
tylko opon na tzw. pierwszy montaż i to, 
niestety, nie zawsze. 

Bardzo dobrze zasadę montażu, 
a właściwie zestawiania opony z obrę-
czą, omawia biuletyn Matched Mounting 
z 28 stycznia 2003 roku, wydany przez 
japońską firmę oponiarską Yokohama, 
a oparty na informacjach Rubber Ma-
nufacturer Asociacion – organizacji zrze-
szającej wszystkich producentów opon. 
Odnosi się on do opon tego producenta, 
ale zawiera ustalenia stosowane też przez 
pozostałych.   

W celu ułatwienia prawidłowego wy-
ważenia Yokohama umieszcza czerwone 
i żółte oznaczenia na ścianie bocznej 
opony, aby umożliwić jej jak najlepsze 
dopasowanie do obręczy. Oznaczenia 
te wskazują na dopasowanie opony do 
obręczy jedną z dwóch następujących 
metod:
	metoda dopasowania jednorodności 

(oznaczenie czerwone),
	metoda dopasowania masy (oznacze-

nie żółte).

W pierwszej z nich czerwony znak wska-
zuje miejsce maksymalnej zmiany siły pro-
mieniowej opony. Punkt ten powinien zna-
leźć się przy oznaczeniu minimalnego bicia 
promieniowego obręczy (kolorowa plamka 
lub nacięcie). Zmienność (oscylacja) siły 
promieniowej w całym kole powinna być 
w ten sposób zminimalizowana.

Nie we wszystkich obręczach moż-
na wskazać punkt minimalnego bicia 
promieniowego, przez co dopasowanie 
metodą jednorodności jest czasem nie-
możliwe. W takim przypadku należy 
zastosować metodę dopasowania masy, 
przy której żółty punkt oznaczenia, wska-
zujący najlżejsze miejsce opony, powi-
nien być wyrównany z trzpieniem za-
woru, czyli z miejscem teoretycznie naj-
cięższym. Dopiero po spasowaniu opony 
z obręczą według którejś z tych metod 
koło może być wyważane. Wybór metody 
optymalizacji zależy także od wyposaże-
nia serwisu.                                       n

Skuteczność  
redukcji drgań

(możliwość optymali-
zacji lub co najmniej 

rozpoznania przyczyny 
drgań – reklamacja 

opony)

Rodzaj ocenianej 
niejednorodności

montażownica  
ze zbijakami  
rolkowymi  

i wrzecionem

zestaw czujników  
zegarowych  

do pomiaru bicia 
obręczy

wyważarka do kół 
podstawowa

wyważarka do kół 
z pomiarem bicia 

obręczy

wyważarka do kół 
z testem drogowym 

i pomiarem bicia 
obręczy

montażownica  
ze zbijakiem  
lemieszowym  

i stołem obrotowym

Niezbędne maszyny do obsługi i diagnozyKomponenty

maksymalna zmiana siły 
promieniowej opony

najlżejsze miejsca opony

 ✓	 	 	 	 ✓	 	 100%*

 ✓	 	 	 	 	 ✓	 100%

	 	 ✓	 	 	 ✓	 	 100%

  ✓	 	 	 	 ✓	 100%

	 	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 100%

	 	 	 ✓	 ✓	 	 ✓	 100%

	 	 	 ✓	 	 ✓	 	 70%

	 	 	 ✓	 	 	 ✓	 70%

	 ✓	 	 	 	 ✓	 	 90%*

	 ✓	 	 	 	 	 ✓	 90%

	 	 ✓	 	 	 ✓	 	 70%

	 	 ✓	 	 	 	 ✓	 70%

	 	 	 ✓	 	 ✓	 	 70%

	 	 	 ✓	 	 	 ✓	 70%

	 ✓	 	 	 	 ✓	 	 100%*

	 ✓	 	 	 	 	 ✓	 100%

	 	 ✓	 	 	 ✓	 	 70%

	 	 ✓	 	 	 	 ✓	 70%

	 	 	 ✓	 ✓	 ✓	 	 70%

	 	 	 ✓	 ✓	 	 ✓	 70%

	 	 	 ✓	 	 ✓	 	 70%

	 	 	 ✓	 	 	 ✓	 70%

niejednorodność masy koła
(niewyważenie statyczne i dynamiczne)

niejednorodność kształtu obręczy
(bicie promieniowe obręczy)

niejednorodność sprężystosci opony 
(sztywnośc opony zmierzona  
w 512 punktach na jej obwodzie)

oznaczenie bicia obręczy
(przypadek rzadko spotykany)

* dodatkowa możliwość minimalizacji drgań koła przez masaż stopki

opona oznaczona 
czerwoną kropką

opona oznaczona 
czerwoną kropką

opona bez oznaczeń

obręcz bez oznaczenia bicia

obręcz bez oznaczenia bicia

obręcz bez oznaczenia bicia
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Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Katalogi KYB na 2014 rok

sprężyn zawieszenia KYB 
K-Flex. Publikacje te zawie-

rają szczegółowe informacje 
o zastosowaniach wszystkich 
produktów wraz z listami no-
wych aplikacji na rok 2014.

Asortyment produktów KYB  
przeznaczonych do samocho- 
dów osobowych i dostawczych  
został wzbogacony o 66 nu-
merów referencyjnych amor-
tyzatorów oraz o 92 nowe 
sprężyny K-Flex. Katalogi uzu- 
pełniono też informacjami 
o 160 nowych zastosowa-

niach elementów dostępnych 
już wcześniej. Pojawiły się 
w nich też 22 nowe referen-
cje zestawów montażowych, 
45 zestawów ochronnych oraz 
139 ich nowych zastosowań.

Katalogi KYB na rok 2014 
można pobrać w formacie 
PDF ze strony www.kyb-eu-
rope.com/kyb-poland/catalo-
gue.asp. Znajdują się one też 
w elektronicznej bazie TecDoc.
www.kyb-europe.com

Firma Denso opracowała 
nową konstrukcję zaworu re-

Firma Asmet opracowała 
i wprowadziła do sprzedaży 
11 nowych elementów ukła-
du wydechowego przeznaczo-
nych do samochodu VW Cad-

Sprzedawany przez firmę  
Wimad system do szybkiego 
(w niecałą minutę!) pomiaru 
geometrii ustawienia kół i osi 
pojazdów o dmc do 3,5 t: Hun-
ter QuickCheck 330/430/440 
z kamerami HE421 Elite 
uzyskał w Transportowym 
Dozorze Technicznym certy-
fikat numer 6 43 110 2014, 
świadczący o wiarygodności 
pomiarów wykonywanych tym 
urządzeniem. 

Mierzone parametry to: 
zbieżność całkowita przednia 

cyrkulacji spalin (EGR) do sil-
ników wysokoprężnych. Dzię-
ki integracji z przepustnicą 
powietrza jest ona o połowę 
mniejsza od standardowych 
produktów tego typu oraz 
tańsza w produkcji, ponieważ 
składa się na nią mniej ele-
mentów. Jeszcze w bieżącym 
roku urządzenie trafi do sa-
mochodów osobowych z sil-
nikiem Diesla sprzedawanych 
w Europie.
www.denso-am.pl

dy III. Produkty te to przednie 
i tylne tłumiki oraz rury znaj-
dujące zastosowanie w nastę-
pujących wersjach tego mode-
lu: 2.0 SDI (roczniki 04-10), 

2.0 TDI (roczniki 07-), 
Maxi 1.9/2.0 TDI (rocz-
niki 04-), 1.4i (roczniki 
04-10), 1.6i (roczniki 
04-); * 03.105: tłumik 
tylny (VW Caddy III 1.6i, 
roczniki 04-), Maxi 1.6i 
(roczniki 04-). 
www.asmet.eu

i tylna oraz kąty pochylenia 
wszystkich kół. Możliwa jest 
również diagnoza pokazująca 
sposób zużywania się opon 
przy zmierzonych parame-
trach oraz rozpoznawanie po-
jazdów wymagających rese-
towania czujnika kąta skrętu 
kół (SAS).

W ofercie firmy dostępny 
jest także kompletny system 
Hunter WA 330/430/440 
z kamerami HE421 Elite, 
przeznaczony dla stacji kon-
troli pojazdów i posiadają-

Hunter QuickCheck z certyfikatem

Nowy zawór EGR marki Denso Nowości marki Asmet

Dostępne są już nowe kata-
logi amortyzatorów KYB oraz 

cy certyfikat TDT 6 43 104 
2013.
www.wimad.com.pl

Nawet w paliwach spełniających obowiązujące 
normy znajduje się pewna ilość substancji odkłada-
jących się np. na wtryskiwaczach. Nieuniknione jest 
też występowanie w paliwie śladowej ilości wody. 
Aby zniwelować negatywny wpływ tych czynników 
można zastosować Środek do ochrony układu wtry-
skowego (nr art. 5108).

W procesie spalania pa-
liwa powstaje pewna ilość 
popiołów, które mogą osa-
dzać się w postaci nagaru 

w komorze spalania i na zaworach. Duża ilość 
osadów w komorze spalania może prowadzić do 
spalania stukowego, natomiast zanieczyszczenie 
zaworów pogarsza wymianę ładunku, a co za tym 
idzie, osiągi silnika. Zjawisko to nasila się przy eks-
ploatacji pojazdu w ruchu miejskim. Nagary takie można usunąć przy po-
mocy Oczyszczacza zaworów (nr art. 1014).

Osobną grupę stanowią dodatki do silników zasi-
lanych olejem napędowym. Cele, które można osią-
gnąć przy ich pomocy są podobne jak w przypadku 
silników benzynowych (zapobieganie tworzeniu się 
osadów, ochrona przed korozją, czyszczenie osa-
dów, polepszenie spalania), występuje jednak kilka 
istotnych różnic. Pierwszą jest zdolność paliwa do 
samozapłonu (tzw. liczba cetanowa). Im jest ona 
wyższa tym łatwiejszy rozruch i lepsze spalanie pali-

wa. Proces spalania oleju napędowego można poprawić stosując Modyfika-
tor paliwa Diesel (nr art. 2663)

W przypadku układów zasilania nowoczesnych 
silników wysokoprężnych (common rail, pompow-
tryskiwacze) dużo większego znaczenia niż przy sil-
nikach benzynowych nabiera kwestia zapobiegania 
osadzaniu się w nich zanieczyszczeń. Z powodu 
bardzo małych tolerancji wykonania tych układów 
nawet niewielkie ilości osadów mogą powodować 
niewłaściwą pracę, a nawet całkowite uszkodze-
nie np. wtryskiwaczy.  Znacznie większe są także 
koszty ewentualnych napraw. Można temu zapobiec 
stosując prewencyjnie odpowiednie dodatki. Istotne 
jest też, że produkty te poprawiają własności smar-
ne paliwa, a co za tym idzie, ograniczają zużycie 
precyzyjnych elementów układu zasilania. W przypadku Liqui Moly dobrym 
przykładem jest tutaj Dodatek do Common Rail (nr art. 2185). 

W nowoczesnych samochodach z silnikami 
wysokoprężnymi montowane są obecnie tzw. filtry 
cząstek stałych (DPF). Stwarzają one użytkowni-
kom, zwłaszcza tym wykorzystującym pojazd wy-
łącznie na krótkich odcinkach, wiele problemów 
eksploatacyjnych. Można temu zapobiec stosując 
Dodatek do ochrony filtra DPF (nr art. 2650).

Dodatki do paliwa – praktyczne porady eksperta Liqui Moly
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delphiautoparts.com

Przekonaj się do układów kierowniczych  
i zawieszenia Delphi, przetestowanych  
w ekstremalnych warunkach. Testujemy nasze 
części w ekstremalnych temperaturach - nawet 
dochodzących do -40 stopni C, gwarantując tym samym, 
że będą właściwie spełniać swoje zadania nawet 
w najtrudniejszych warunkach.To jest jeden z wielu 
sposobów sprawdzania, że dostarczamy nasze produkty 
zaprojektowane, skonstruowane i wyprodukowane 
zgodnie ze standardami pierwszego wyposażenia OE.

C Z

Ę Ś
C I  D E L P H I

PR ZETESTOWANE W W A R U N K ACH EKSTREMAL
NY

CH-40C

710477_Steering_Campaign_Third_Page_Ad-90x266 LOD.indd   1 29.04.2014   17:55

Przedłużona promocja firmy Texa

Nowy katalog marki Walker

Akcja „Texa dla lojalnych”, 
premiująca właścicieli star
szych urządzeń diagnostycz
nych tej firmy, została przedłu
żona do 30 czerwca. W czasie 
jej trwania użytkownicy mogą 
nabyć najnowsze testery Texa 
Navigator TXT’s D072A0 oraz 
Navigator TXC D09210 i prze
nieść na nie oprogramowanie 
ze starych urządzeń bez do
datkowych kosztów. Z oferty 
mogą skorzystać użytkownicy 

modeli Axone2000 Car i Truck, 
Tribox, Navigator Classic, Na
vigator Mobile Car i Truck. 
Udział w promocji przynosi 
oszczędności, które w przy
padku testerów Car sięgają 
700 euro, a testerów Truck 
– nawet 1600 euro. Brakują
cą aktualną wersję oprogra
mowania można też kupić za  
150 euro bez ponoszenia 
kosztów zaległych jej edycji.
www.texapoland.pl

13 900 produktów związa
nych z kontrolą emisji spalin, 
a wśród nich aż 1800 no
wości. 

Pierwszy tom zawiera 
podzespoły do pojazdów bez 
katalizatorów wydechowych, 
czyli wyprodukowanych przed 
ok. 1992 rokiem, drugi zaś 
do nowszych (po 1992 roku), 
wyposażonych w katalizato
ry. Oprócz drukowanej wersji 
katalogu dostępna jest edycja 
elektroniczna.

www.walkercatalogue.eu
www.tenneco.com 

Podczas tegorocznych targów 
SAWO firma DuPont po raz 
pierwszy w Polsce zaprezen
towała nowy kombinezon 

ochronny Tyvek 800 J. Jego 
nazwa pochodzi od włókniny 
Tyvek – całkowicie nieprze
puszczalnej dla substancji 
oleistych oraz innych związ
ków chemicznych, także tych 
wodorozcieńczalnych. Powie
trze może natomiast przepły
wać przez nią swobodnie. 
Jest to istotna in nowacja 
w dziedzinie kombinezo
nów ochronnych Kategorii 
III Typ 3 (nieprzepuszczal
nych dla cieczy). Pojawi się 
ona w sprzedaży od drugiego 
kwartału 2014 roku. 

www.safespec.dupont.co.uk 
www.chemicalprotection.dupont.co.uk

Tyvek od DuPonta

W katalogu firmy Sikkens 
pojawił się nowy lakier bez
barwny Sikkens Autoclear 
Rapid Air AS. Ma on pod
wyższoną odporność na za
rysowania, charakteryzuje się 
też bardzo dużą wydajnością 
i krótkim czasem schnięcia 
w standardowej temperaturze 
otoczenia. Dzięki temu nada

Nowe produkty marki Sikkens
je się do wielu zastosowań 
w warsztatach blacharsko 
lakierniczych. 

Nowością jest także szpa
chlówka Sikkens Direct Re
pair Bodyfiller, którą można 
nakładać bezpośrednio na 
istniejące wykończenia OEM, 
co skraca czas całej naprawy. 
Produkt ten ma bardzo drob

ną strukturę i daje się łatwo 
szlifować papierem ściernym 
o mniejszej gradacji niż przy 
standardowych naprawach. 
www.sikkenscr.pl

W opublikowanym przez firmę 
Tenneco dwutomowym ka
talogu marki Walker opisano 

www.e-autonaprawa.pl
Odwiedź stronę:

i zamów bezpłatną prenumeratę e-wydań 
miesięcznika Autonaprawa
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• Chcesz otrzymywać wszystkie numery „Autonaprawy” – wykup abonament!
• Chcesz otrzymywać bezpłatnie wybrane egzemplarze  – wypełnij kupon  
   zgłoszeniowy na stronie www.e-autonaprawa.pl

FORMULARZ PRENUMERATY MIESIĘCZNIKA AUTONAPRAWA

Zamawiam	 ❏  11	kolejnych	wydań	w	cenie	61,50	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	........................

	 ❏  6	kolejnych	wydań	w	cenie	43,05	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	..........................

	 ❏  11	kolejnych	wydań	w	cenie	36,90	zł	brutto	w	prenumeracie	dla	szkół	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	........................

Czasopismo	jest	bezpłatne.	Cena	obejmuje	umieszczenie	prenumeratora	w	bazie	danych	i	realizację	wysyłek.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO (PŁATNIKA):																										❏  nowa	prenumerata																						❏  kontynuacja	prenumeraty

Nazwa	firmy	......................................................................................................................................................................................................................

NIP	(ewentualnie	PESEL)	...........................................	imię	i	nazwisko	zamawiającego	................................................................................................

ulica	i	numer	domu	...................................................................................	kod	pocztowy	...................	miejscowość	.....................................................

telefon	do	kontaktu	.................................,	e-mail	.................................................................................................

ADRES DO WYSYŁKI	(należy	podać,	jeśli	jest	inny	niż	podany	wyżej	adres	płatnika):

Odbiorca	...........................................................................................................................................................................................................................

ulica	i	numer	domu	..................................................................................	kod	pocztowy	...................	miejscowość	......................................................

Faktura	VAT	zostanie	dołączona	do	najbliższej	wysyłki	zamówionych	czasopism.	Upoważniam	Wydawnictwo	Technotransfer	do	wystawienia	faktury	VAT	bez	podpisu	od-
biorcy	oraz	umieszczenia	moich	danych	w	bazie	adresowej	wydawnictwa.

.......................................................																																																																																				....................................................................
                           data                                                                                                                                                        podpis               

Wypełniony	formularz	należy	przesłać	faksem	na	numer	71 343 35 41	lub	pocztą	na	adres	redakcji.	Prenumeratę	można	też	zamówić	ze	strony	
internetowej	www.e-autonaprawa.pl,	mailowo	autonaprawa@technotransfer.pl	oraz	tele	fonicznie	71	715	77	95	lub	71	715	77	98
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Firma Shell rozpoczyna sprze-
daż nowej rodziny olejów sil-
nikowych do aut osobowych, 
zaprojektowanych zgodnie 
ze specyfikacjami ich pro-
ducentów. Produkty tej linii 
są wytwarzane z zastosowa-
niem rozmaitych technologii 
i mogą być stosowane zarów-
no w silnikach wysokopręż-
nych, jak i benzynowych. 

Na opakowaniach olejów 
umieszczono symbole specy-
fikacji poszczególnych produ-
centów samochodów, co uła-
twia ich dobranie do silników 

Linia Shell Helix Professional 

poszczególnych marek.  Tak 
więc: Shell Helix Ultra Profes-
sional AV-L 5W-30 jest  prze-
znaczony do pojazdów z grupy 
Volkswagena; Shell Helix Ultra 
Professional AR-L 5W-30 – do 
marki Renault; Shell Helix Ul-
tra Professional AM-L 5W-30  
– do samochodów BMW 
i Mercedes-Benz; Shell Helix 
Ultra Professional AP-L 5W-30 
– do aut marek Peugeot i Fiat.  

Łącznie na linię Shell He-
lix Professional składa się  
12 olejów.
www.shell.pl

Firma WSOP zaprezentowała 
udoskonaloną wersję pod-
nośnika nożycowego Efficar 
STD-8245TX-W o udźwigu  
4 ton w wersji z szarpakiem.

Model ten jest równo-
cześnie narzędziem do usta-
wiania geometrii. Nowa 
wersja urządzenia ma lepsze 
(podwójne) zabezpieczenie 
antykorozyjne, dwustopniowy 
system precyzyjnego pozio-

Podnośnik nożycowy Efficar
mowania, spełnia więc rygo-
rystyczne wymagania doty-
czące ław pomiarowych na 
SKP. W podstawowej konfigu-
racji znajduje się też dźwignik 
osi (udźwig do 2 ton), uła-
twiający ustawianie geometrii 
w długich pojazdach. Efficar 
STD-8245TX-W może być 
montowany na posadzce lub 
we wnęce fundamentowej.
www.wsop.pl
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RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

W jej ramach są oferowane najbardziej zaawanso-
wane technologicznie produkty smarne wyróżnia-
jące się wysoką jakością. Potwierdzają to rekomen-
dacje wiodących producentów samochodów, 
z którymi firma Castrol wspólnie opracowuje naj-
nowocześniejsze formulacje swoich olejów.

JEDNA MARKA, WIELE 
ZASTOSOWAŃ, WYSOKA JAKOŚĆ
Naszym klientom oferujemy szeroką gamę pro-
duktów. Wśród nich liderem jest Castrol EDGE 
– olej wzmocniony tytanem. Dzięki najnowszej 
technologii Titanium FST™ jest to najbardziej wy-
trzymały olej silnikowy, jaki kiedykolwiek stwo-
rzyliśmy. Dużą popularnością cieszy się również  
Castrol Magnatec, który dzięki swym inteli-
gentnym molekułom zapewnia natychmiasto-
wą ochronę już od momentu uruchomienia 
silnika, a Castrol GTX jest idealny do starszych sa-
mochodów i silników zasilanych LPG. W portfolio 
marki Castrol, obok olejów do każdego silnika, jest 
także szeroki wachlarz produktów specjalnych – 
płynów chłodniczych, hamulcowych czy smarów.

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I PAKIET NA START
W ramach oferty współpracy warsztat otrzymuje 
dostęp do unikalnych szkoleń: Castrol Academy, 
w czasie których nasi eksperci podzielą się z Pań-
stwem najnowszą wiedzą na temat środków smar-
nych oraz przedstawią najważniejsze informacje 
produktowe. Nasi klienci po podpisaniu umowy  

z autoryzowanym dystrybutorem marki Castrol 
otrzymają także specjalny pakiet startowy, w skład 
którego wchodzą: tablica z nazwą warsztatu i cer-
tyfikat autoryzacji, ułatwiające codzienną pracę ta-
bele doboru środków smarnych, przywieszki wy-
miany oleju oraz cenione przez klientów książeczki 
serwisowe.

WYJDŹ NA CZYSTO
Wspólnie z renomowaną firmą Berendsen, firma 
Castrol przygotowała również niespotykaną dotąd 
ofertę na ubrania robocze. W jej ramach możliwe 
jest dostarczenie, serwisowanie, znakowanie per-
sonalne wraz z dowozem i wymianą zużytych 
kombinezonów. 

ODWIEDŹ WARSZTAT.CASTROL.PL
W celu poznania szczegółów zapraszamy do kon-
taktu z dedykowanymi bezpośrednio do współ-
pracy z warsztatami inżynierami sprzedaży Castrol 
– ich dane kontaktowe są dostępne na stronie 
warsztat.castrol.pl. Można tam też znaleźć aktuali-
zowane na bieżąco, przydatne w każdym warszta-
cie informacje i porady ekspertów, katalogi produk-
tów i tabele doboru olejów w wersji elektronicznej 
oraz uzyskać pomoc techniczną i zaprenumero-
wać Newsletter Techniczny Castrol.

FIRMA CASTROL, ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE ŚRODKÓW SMARNYCH, MAJĄCA PONAD 
115-LETNIE DOŚWIADCZENIE ORAZ NAJWIĘKSZE ZAPLECZE BADAWCZE NA ŚWIECIE, 
PRZYGOTOWAŁA NOWĄ OFERTĘ WSPÓŁPRACY DLA WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH W POLSCE. 

NIE ZWLEKAJ! WEJDŹ NA WARSZTAT.CASTROL.PL, SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY  
CASTROL I POZNAJ SZCZEGÓŁY NOWEJ OFERTY WSPÓŁPRACY DLA WARSZTATÓW. 

4500
WARSZTATÓW W POLSCE  
JUŻ Z NAMI WSPÓŁPRACUJE

OLEJE OPRACOWYWANE WSPÓLNIE Z PRODUCENTAMI SAMOCHODÓW

Produkty Castrol są rekomendowane przez wiodące marki:

Volkswagen 

Audi 

Škoda

SEAT

MINI

Toyota

BMW

Volvo

Ford

Land Rover

Jaguar  

Honda

Spełniają także specyfikacje wielu innych firm. 

Rozwój polskich warsztatów jest dla nas 
bardzo ważny, dlatego chcemy inwestować 
w Państwa biznes. Z oferty mogą skorzystać 
wszystkie serwisy, bez względu na wielkość 
i obroty. Nasi przedstawiciele indywidualnie 
dopasują ofertę do Państwa potrzeb. Nasza 
propozycja jest efektem długoletnich 
doświadczeń i obserwacji rynku.  
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

LESZEK RADZIKOWSKI 
DYREKTOR DS. DYSTRYBUCJI CASTROL W POLSCE

Początki motoryzacji byłyby zapewne 
całkiem inne, gdyby twórcy pierwszych 
pojazdów mechanicznych umieli jeź-
dzić na dobrze już wówczas znanych 
rowerach. Niestety wszystko wskazuje 
na to, że zakończyli tę naukę na etapie 
dziecięcych trójkołowców (Karl Benz) lub 
małych bicykli z dodatkowymi bocznymi 
kółkami (Gottlieb Daimler). Nawet mar-
kiz de Dion, znakomity prekursor samo-
chodowych sportów, największe swe wy-
ścigowe sukcesy odnosił na trójkołowym 
wehikule…

Umiejętność jazdy na rowerze jest 
teraz powszechna, lecz jeszcze do poło-
wy ubiegłego wieku większość jej fanów 
stanowili „teoretycy” snujący abstrak-
cyjne rozważania o rzekomo niebywale 
trudnej sztuce „utrzymywania równo-
wagi”. Kto więc w dzieciństwie nie do-
stąpił tego wtajemniczenia szczęśliwym 
przypadkiem, potem miał już trudne do 
pokonania psychiczne opory. Ponieważ 
nie wypadało się do nich przyznawać 
ambitnym mężczyznom, tworzyli oni 
rozmaite techniczne mity, dzięki którym 
przeróżne trójkołowe konstrukcje do dziś 

mają swych zwolenników, odpornych na 
wszelkie racjonalne argumenty.

Przywoływano zatem tezę, iż podpar-
cie w trzech punktach jest zawsze naj-
bardziej stabilne, przy dwóch uzyskać 
można tylko równowagę chwiejną, a przy 
czterech zawsze któryś nie ma kontaktu 
z nierównym podłożem. Twierdzenia te 
słuszne są wyłącznie w odniesieniu do 
pojazdów niebędących w ruchu i pozba-
wionych elastycznych zawieszeń, a prze-
cież nie oto w tej motoryzacji chodzi. 
Równie wątłe są techniczno-ekonomicz-
ne uzasadnienia celowości stosowania 
trójkołowych podwozi. To prawda, że kla-
syczne jednoślady nie nadają się do prze-
wozu więcej niż dwu osób lub pokaźnych 
bagaży, że trójkołowy samochód jest tań-

Drei und... fertig!
szy od czterokołowego, i o to jedno koło, 
i z racji uproszczenie mechanizmu kie-
rowniczego lub napędowego, lecz na tym 
właściwie zalety się kończą. 

Tak zwane „dreirady” szczególnie 
popularne były w międzywojennych 
Niemczech i we Włoszech bądź to jako 
osobowe lub dostawcze samochody 
(przeważnie z jednym kierowanym ko-
łem z przodu), bądź jako motocykle 
z bocznymi wózkami. Jeśli ktoś ma chęć 
i okazję spróbować przejażdżki czymś 
takim, powinien podchodzić do sprawy 
z maksymalną ostrożnością. Trójkołowy 
samochód wywróci się niechybnie na 
zakręcie przy lekkim nawet hamowaniu 
i niewielkiej prędkości, asymetryczny 
zaś motocykl zachowuje się zupełnie 
odmiennie przy analogicznych skrętach 
w lewo i w prawo, samoczynnie zmienia 
też kierunek ruchu podczas przyspiesza-
nia i hamowania.

Wśród wielkiej rozmaitości trój-
kołowych pojazdów praktyczne pożytki 
mogą przynosić tylko tzw. autoskutery, 
czyli rozpowszechnione we Włoszech  
i w Azji miniaturowe ryksze lub baga-
żówki, przeznaczone do wolnej jazdy po 
zatłoczonych ulicach. Jednak w pozosta-
łych rejonach świata chętniej wykorzy-
stuje się do tego celu małe, czterokołowe 
bryczki elektryczne. Tradycję szosowych 
trójkołowców, mających wszystkie wady 
samochodów i motocykli bez żadnych ich 
zalet, podtrzymują jedynie ich zaprzysię-
gli entuzjaści. Trudno powiedzieć, jakie 
stąd czerpią satysfakcje. Może w gruncie 
rzeczy marzą o szybkich jednośladach, 
lecz nie opanowali jeszcze „utrzymywa-
nia równowagi”.

Hubert Kwarta
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Rekrutacyjne reality show

Rozmowa kwalifikacyjna to czasem tylko 
preludium procesu oceny kandydata. Wiel-
kie korporacje stosują bardziej rozbudowane 
metody selekcji, minimalizując w ten spo-
sób ryzyko kosztownych błędów personal-
nych. Zdarza się jednak, że i mniejsze firmy 
decydują się na poniesienie dodatkowych 
kosztów, aby uniknąć wielokrotnego powta-
rzania procedury kwalifikacyjnej i zyskać 
sprawdzonego pracownika.

Jedną z  zaawansowanych metod weryfi-
kacji kompetencji kandydata jest Assessment 

Center (AC). Zanim zagościła ona na dobre 
w świecie biznesu, stosowano ją w armii 
(siły powietrzne niemieckie i brytyjskie oraz 
wywiad USA) dla optymalnego doboru kadry 
oficerskiej. Pierwsze cywilne zastosowanie 
znalazła w innowacyjnym programie rozwo-
ju kadry menadżerskiej firmy AT&T. Wysoka 
trafność podejmowanych w ten sposób decy-
zji kadrowych sprawiła, że system ten prze-
jęły inne korporacje amerykańskie, potem też 
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europejskie, a w latach 90. również polskie. 
Dziś jest to powszechnie stosowana metoda 
oceny kandydatów na kluczowe  stanowi-
ska pracy. Zaproszenie na sesję Assessment 

Center nie jest już zaskoczeniem dla starają-
cych się o dobrze płatną pracę. 

Metoda AC opiera się na obserwacji za-
chowań kandydata w trakcie rozwiązywania 
specjalnie przygotowanych zadań. Takie 
spotkanie trwa co najmniej kilka godzin. 
Podobnie jak do niestandardowej rozmowy 
kwalifikacyjnej – nie sposób się do niego 
przygotować. Zadania powtarzają się cza-
sem, lecz oczekiwania pracodawców już 
niekoniecznie. 

Celem sesji jest dokładne sprawdzenie 
kwalifikacji kandydata, czyli jego wiedzy, 
cech osobowościowych, umiejętności i po-
staw. Tym razem w praktyce. W oparciu 
o profil będący wielowymiarową charakte-
rystyką pożądanego pracownika jest opra-
cowywany zestaw zadań i sytuacji, które 
posłużą weryfikacji. Oceniany jest cały ze-
staw kompetencji, opisanych za pomocą 
konkretnych zachowań. Podczas sesji AC 
uczestnicy biorą udział w wielu zadaniach, 
ćwiczeniach i symulacjach. Spotkanie ma 
charakter grupowy. Zwykle pretendent wy-
stępuje w towarzystwie swoich konkuren-
tów do stanowiska, o które się ubiega. 

Każda kompetencja jest obserwowana 
i oceniana w kilku różnych zadaniach, które 
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mogą mieć charakter indywidualny („koszyk 
zadań”, analiza przypadku, prezentacja…) 
lub grupowy, wymagający współdziałania 
(dyskusja z przypisanymi rolami lub bez ról, 
zadanie grupowe, zadanie logiczne). Każde-
go uczestnika obserwuje jednocześnie kilku 
doświadczonych i odpowiednio przeszkolo-
nych asesorów. Po zakończeniu procedury, 
asesorzy wystawiają opinię każdemu z  kan-
dydatów. 

To, co może z niej wyczytać praco-
dawca, zależy od kategorii zapisanych 
w profilu. Mogą to być: poziom wiedzy 
specjalistycznej niezbędnej na danym sta-
nowisku i umiejętności jej wykorzystania 
w praktyce, aż po tzw. umiejętności miękkie  
(np. zdolność wykonywania zadań i osiąga-
nia celów, obowiązkowość i odpowiedzial-
ność, kreatywność i entuzjazm, umiejętność 
pracy w zespole, poziom motywacji, spraw-
ność komunikacji i rozwiązywania konflik-
tów, odporność na stres, zdolność podejmo-
wania decyzji). 

Metoda Assessment Center cieszy się 
opinią najskuteczniejszej, jeśli chodzi 
o trafność oceny dopasowania kandydata do 
stanowiska pracy. Z punktu widzenia kan-
dydata, samo dotarcie do poziomu AC – to 
już sukces. Przed tym rekrutacyjnym reality 

show warto jedynie dobrze się wyspać, zjeść 
pożywne śniadanie, nie spóźnić się i zacho-
wać pozytywne podejście do sprawy.

Sprawność układu 
hamulcowego 
pojazdu zależy 
w równym stopniu 
od każdego z jego 
elementów. 
Dlatego bardzo ważne jest regularne 
sprawdzanie wszystkich jego części. 
Dla ułatwienia i przyspieszenia napraw 
hamulca bębnowego, coraz bardziej 
popularnego także w nowych autach, 
Bosch przygotował zestaw naprawczy 
wstępnie zmontowany. Każdy zestaw 
zawiera regulator luzu, który w więk-
szości przypadków nie występuje jako 
część zamienna, a  jest niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania hamul-
ców tylnej osi. Należy także wspomnieć 
o termoklipie. Jest on niezmiernie 
ważny, gdyż zabezpiecza tylne koła 
przed zablokowaniem podczas stygnię-
cia bębna hamulcowego. Nie wystę-
puje on oddzielnie, a zakup używanego 
nie gwarantuje poprawnego działania.

Każdy zestaw Super Pro zawiera

  2 komplety szczęk hamulcowych
  2 cylinderki hamulcowe
  Regulator luzu (termoklip, jeśli 

występuje)
  Dodatkowe elementy montażowe 

(szpilki, blaszki, sprężynki,  
zapinki, itp.)

Zalety zestawu Super Pro

 Do 50% krótszy czas wymiany 
  Idealnie dopasowane wszystkie 

elementy  współpracujące
  Prostsze i szybsze zamawianie 

dzięki jednemu numerowi 
zamówieniowemu

  Łatwa wycena kosztów naprawy
  Oszczędność miejsca 

magazynowania
  W połączeniu z bębnem stanowi 

kompletny zestaw naprawczy 
hamulca bębnowego

Producenci stosujący  
komponenty hamulcowe Bosch

A  Audi

B  BMW

C  Citroën

D  Dacia

F   Ferrari 

Fiat 

Ford

H  Hyundai

I  Iveco 

K  Kia

M  Mercedes 

O  Opel

P   Peugeot 

Porsche 

R  Renault

S  Suzuki 

T  Toyota

V  Volks wagen

www.hamulcebosch.pl

Więcej informacji dotyczących 
układów hamulcowych Bosch na 
stronie www.hamulcebosch.pl

W zakładce „Porady dla warsz-
tatów” znajdziecie Państwo 
ciekawe materiały i informacje 
do pobrania.

Zestaw Super Pro  
do naprawy układu  
hamulcowego
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NO I GOTOWE!

WIDZISZ! TAK  
TRZEBA ŚWIECIĆ!

I JAK TY ŚWIECISZ?!  
ZA CHOLERĘ NIE MOGĘ 

TRAFIĆ! 
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Wiodąca pozycja ContiTech Power Transmission Group na rynku 
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