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Światowe spotkanie Kärchera 

Po raz pierwszy w historii fir-
my Kärcher szefowie wszyst-
kich jej przedstawicielstw na 
świecie spotkali się w  lipcu 
2009 roku w  Krakowie, by 
podsumować wyniki ubiegło-
rocznej działalności i  prze-
dyskutować plany na przy-
szłość. Wybór tego miasta na 
Kärcher World Meeting był 
nie tylko wyróżnieniem dla 
firmy Kärcher sp. z  o.o., ale 
i  okazją, by promować je 
wśród gości z ponad 190 kra-

jów. Cały koncern zatrudnia 
obecnie 7 000 pracowników. 

Wśród uczestników świa-
towego spotkania nie zabra-
kło gości specjalnych: Joha-
nessa Kärchera, Sobiesława 
Zasady i Stanisława Kracika 
– znanego w całym kraju bur-
mistrza Niepołomic. Miej-
scem spotkania była Sala Ob-
rad zabytkowego krakowskie-
go magistratu i  Zamek Kró-
lewski Kazimierza Wielkiego 
w Niepołomicach.

Międzynarodowe Targi Kato-
wickie zapraszają na XX jubi-
leuszową edycję Międzynaro-
dowych Targów Motoryzacyj-
nych i  Międzynarodowych 
Targów Technik Motoryzacyj-

Autosalon i Autoserwis w Katowicach 

nych. Obie te imprezy odbędą 
się w dniach od 9 do 11 paź-
dziernika 2009 roku na tere-
nach wystawienniczych MTK 
w  Katowicach. Na Śląsku, 
jednym z  największych pol-

skich rynków konsumenckich, 
oferty targowych wystawców 
docierają corocznie do kilku-
dziesięciu tysięcy zwiedzają-
cych. Swój udział zapowie-
dzieli już liczni producenci 
części zamiennych i  akceso-
riów, wyposażenia warszta-
tów i  sprzętu diagnostyczne-
go, narzędzi oraz chemii sa-
mochodowej. 

Autosalon/Autoserwis to 
także widowiskowa ekspozycja 
samochodów, motocykli i sku-
terów oraz ich pokazy premie-
rowe przygotowane przez pol-
skich dealerów czołowych 
światowych marek. Atrakcją 

dla fanów motoryzacji będą:  
X Zlot Pojazdów Tuningowa-
nych, XVI Zlot Pojazdów 
Dziwnych i Zlot Caravaningu. 
Automobilklub Śląski przygo-
towuje pokazy pojazdów za-
bytkowych. Swoją wystawę 
zapowiedział Śląski Klub Mi-
łośników Samochodów Tereno-
wych Silesia Park 4X4.

Motoryzacyjnych profesjo-
nalistów zainteresują z  pew-
nością wykłady i  seminaria 
warsztatowe, jak również 
warsztat samochodowy „na 
żywo” – ekspozycja przygoto-
wana przez firmę Herkules 
z Bydgoszczy.

Nowe szkolenia WSOP
Centrum Szkoleń WSOP włą-
czyło do swego programu 
dwa nowe tematy: dwusprzę-
głowe skrzynie biegów DSG 
oraz elektryczne wspomaga-
nie układu kierowniczego. 
Oba te kursy związane są 
z  aktualnymi potrzebami 
warsztatów.

Elektryczne układy wspo-
magania wypierają stopnio-
wo tradycyjne układy hydrau-
liczne. Szkolenie w  tym za-
kresie obejmuje między inny-
mi: odczytywanie kodów 
usterek i  określenie algoryt-

mu naprawy oraz przedsta-
wienie prostych procedur dia-
gnostycznych. 

W  trakcie szkoleń doty-
czących skrzyń DSG oma-
wiana będzie np. strategia 
ich sterowania: tryb jazdy 
normalnej, jazdy z góry, jaz-
dy pod górę, tryb awaryjny, 
strategie zastępcze, a  także 
diagnostyka za pomocą dia-
gnoskopu lub instrukcji 
warsztatowych. Pełna infor-
macja o szkoleniach znajduje 
się na stronie: 
www.szkolenia.wsop.pl




