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Miesięcznik Autonaprawa 
(wersja drukowana i e-wydanie)

Krótkie informacje o nowych 
produktach, technologiach, akcjach 
i promocjach

Prezentacje konkretnych produk-
tów i technologii oferowanych na 
polskim rynku, relacje i fotorelacje 
z branżowych wydarzeń

Rzeczowe artykuły specjalistów, 
pomagające w trafnych wyborach 
treści promocyjnych i reklamowych 
spośród konkurencyjnych ofert 
rynkowych

W każdym wydaniu konkurs na 
temat jednej publikacji

POWIADAMIAMY!

INFORMUJEMY!

PRZEKONUJEMY!

PROMUJEMY!
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Internetowy portal branżowy 
e-autonaprawa.pl

Codzienne komunikaty o rynko-
wych premierach i wydarzeniach 
branży 

Częstsze i bardziej liczne prezen- 
tacje dostępnych na rynku produk-
tów i technologii, fotorelacje  
z branżowych wydarzeń 

Multimedialne publikacje instruk-
tażowe i eksperckie, opracowania 
analityczne, artykuły sponsorowa-
ne, akcje marketingowe

Konkurs internetowy promujący 
wybraną publikację
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Newsletter 
wysyłany dwa razy w miesiącu

Zawiadomienia o najnowszych  
i najważniejszych publikacjach  
w serwisie i w miesięczniku

Przekierowanie do wybranych 
publikacji redakcyjnych lub rekla-
mowych w miesięczniku i serwisie 
internetowym

Trafny przekaz komunikatywnych 
treści promocyjnych i reklamowych

Link do aktualnego konkursu

Oferta wydawcy
Wydawnictwo Technotransfer, wydawca miesięcznika Autonaprawa i portalu internetowego e-autonaprawa.pl,  
zaprasza do współpracy. Oferuje powierzchnie reklamowe, akcje promocyjne, sponsorowanie konkursów w mediach 
skierowanych do właścicieli i pracowników warsztatów samochodowych wszystkich specjalności: diagnostyki pojazdo-
wej, mechaniki, mechatroniki, naprawy nadwozi, lakiernictwa, elektrotechniki i obsługi ogumienia.



Autonaprawa – miesięcznik przeznaczony 
dla polskich profesjonalistów warsztatowego 
zaplecza motoryzacji, wydawany równolegle  
w wersji drukowanej i elektronicznej. Każde  
wydanie zawiera artykuły związane z problema-
tyką wszystkich motoryzacyjnych specjalności 
usługowych. W ciągu 16 lat istnienia czasopisma 
zamieściło w nim swoje oryginalne teksty  
412 czołowych polskich i zagranicznych eks-
pertów w dziedzinie konstrukcji, serwisowania, 
diagnostyki i napraw pojazdów drogowych.  

Autonaprawa jest patronem medialnym targów 
Inter Cars, TTM, ProfiAuto, Automechanika, 
GasShow, Retro Motor Show oraz innych imprez 
branżowych.

W każdym numerze:

 TEMAT WIODĄCY zwarty blok kilku artykułów o wspólnej tematyce, zawierający
  wiadomości, opinie i porady ekspertów danej specjalności

 AKTUALNOŚCI krótkie informacje prezentujące bieżące wydarzenia z branży
   oraz nowości produktowe na rynku

 TECHNICZNE  publikacje ogólne pogłębiające i systematyzujące profesjonal-
 PODSTAWY ZAWODU ną wiedzę mechanika, blacharza, lakiernika  

 PRAKTYKA artykuły techniczne prezentujące technologie napraw z zakresu
 WARSZTATOWA wszystkich specjalności warsztatowych: diagnostyki pojazdo-
  wej, mechaniki, mechatroniki, naprawy nadwozi, lakiernictwa, 
   elektrotechniki i obsługi ogumienia

 KONSTRUKCJE opis najnowszych rozwiązań i aktualnych trendów w budowie
  pojazdów drogowych

 FORUM  dział, w którym uznani eksperci z różnych specjalności
 PROFESJONALISTÓW wypowiadają się na zadany przez redakcję temat

 WYPOSAŻENIE  prezentacje urządzeń i narzędzi warsztatowych, opisujące
 WARSZTATÓW ich zastosowanie, parametry techniczne, zasady bezpiecznej 
  eksploatacji

 EKONOMIA, BIZNES,  przydatne w prowadzeniu firmy publikacje ekonomiczne,
 MARKETING biznesowe i prawne

 MOTORYZACJA  prezentacje znanych firm motoryzacyjnych w ujęciu histo-
 WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO rycznym, fotoreportaże z bieżących wydarzeń branżowych, 
  prognozy rozwojowe i wizje przyszłych konstrukcji pojazdów

 KONKURS oparty na konkretnej publikacji sprawdzian wiedzy zawodowej
  z nagrodami dla czytelników

Autonaprawa
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Im starszy akumulator, tym niższa jest jego wydajność i pojemność oraz tym krótszy 

zasięg jazdy. Aby zwiększyć trwałość akumulatorów, Bosch pracuje nad usługami, które 

uzupełniają działanie systemu zarządzania energią w samochodach. Inteligentne funk-

cje programowe w chmurze nieustannie analizują stan akumulatora i inicjują działania,  

potrafiące nawet o 20% zredukować jego zużycie.                  
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Na naszych 

łamach:

Adam Barski

10 lat świec Denso TT

Charles Figgins

Irytujący brak mocy

Markus Heyn

optymalizacja  

procesu ładowania

Justyna Kowalska

Oświetlenie jako  

wskaźnik problemów

Monika Majchrowicz

Wiązka elektryczna  

haka holowniczego

Piotr Mering

Nagar w kolektorze

Tomasz Ochman

HBU3 – zintegrowane  

zestawy piasty koła

Wioletta Pasionek

Oszczędność pozorna

Kevin Torfs

Renowacyjne  

systemy Cromax

Mariusz Wierzbicki

Usterka czujnika  

temperatury

Szymon Zawada

Narzędzia do demontażu

świec żarowych

Dariusz Zawadka

Utrzymanie najwyższych 

standardów

Inteligencja rozproszona oparta na chmurze obliczeniowej pomaga wydłużyć okres 

eksploatacji akumulatorów. Bosch integruje akumulatory pojazdów elektrycznych  

z chmurą, co w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy ich wydajności i żywot-

ności. Kluczową rolę odgrywają w tym procesie dane pozyskiwane w czasie rzeczy-

wistym z pojazdu i jego otoczenia.
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W trakcie cyklicznej obsługi serwisowej niezbędne jest zlokalizowanie ewentualnych nieszczelności, uzupełnienie czynnika chłodniczego, sprawdzenie drożności rurki odprowadzającej skropliny z parownika oraz skontrolowanie pracy wentylatora. Wskazane jest także 
sprawdzenie wydajności układu poprzez pomiar temperatury na wlocie i wylocie klimatyzatora oraz części metalowych na wyjściu i wejściu skraplacza.                  str. 44

Na naszych 
łamach:
Grzegorz Brożek

Warsztat kanałem 
dystrybucji części

Adam Fąk
Nowoczesne stanowisko prób w Q-Service Truck

Paweł Gancarczyk 
Skrzynie biegów CVT

Łukasz Hercog
Najważniejsze kryteria

Grzegorz Kotliński 
Renowacja barwionymi 
lakierami bezbarwnymi

Andrzej Kowalewski
Serwisowanie 
systemów klimatyzacji

Piotr Kowalski
Badania jakości 
napinaczy BTA

Bartłomiej Nakwaski 
Dynamiczna wymiana 
płynu przekładniowego

Tomasz Ochman
Usterki łożysk  
w skrzyni biegów

Piotr Pyrka
Olej do aut hybrydowych

Konieczność serwisowej obsługi układu klimatyzacji wynika z nieuniknionego ubytku czynnika chłodniczego, naturalnego przenikania do niego pary wodnej (co powoduje jej krzepnięcie, uniemożliwiające prawidłowy obieg), zanieczyszczania się powierzchni skraplacza,  zatykania się rurki odprowadzającej skropliny z parownika, powodującego mniejszą zdolność usuwania wilgoci z powietrza i nieprzyjemne zapachy.
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Według ekspertów należącej do koncernu ZF marki Sachs znaczną liczbę usterek można 

przypisać wadliwym łożyskom wysprzęglającym. Zużyte elementy (tuleja prowadząca, 

widełki lub wał rozłączający) bądź nieprawidłowe umieszcznie łożyska wysprzęgla

jącego podczas montażu, a także niewspółosiowość powodująca mimośrodowy ruch 

sprężyny talerzowej mogą doprowadzić do całkowitej awarii.                      str. 14

Na naszych łamach:Andrzej Chmielewski
Górne zestawy  
montażoweMaciej HadryśUszkodzenia zaworów

Andrzej Husiatyński
Zapowietrzenie układu  

paliwowego common rail

Tomasz KasparowPrzyszłość  technologii LED
Harald Kröger25 lat układu ESP®  
firmy BoschMonika Majchrowicz

Mariusz FornalFachowy montaż haka
Ivan RoekensNowe formulacje  
Wolf Lubricants

Bartosz SieradzkiPraca z zawieszeniem
pneumatycznymKatarzyna StarzecOleje przekładniowe

Mariusz Wierzbicki
Dezynfekcja  w czasie epidemii

Dominik ZwierzykZapchany filtr  
oleju i paliwa

Zadaniem sprzęgła jest przekazywanie momentu obrotowego z wału korbowego 

silnika do skrzyni biegów w pełnym zakresie prędkości obrotowych oraz tłumienie 

drgań w układzie napędowym. Szum pochodzący z okolic skrzyni przekładniowej, 

nasilające się szarpanie auta lub trudności ze zmianą biegów wskazują na koniecz-

ność jego wymiany. 
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Współpraca, promocja i reklama

Dlaczego warto promować się w miesięczniku Autonaprawa:

•  niski koszt dotarcia do czytelnika

•  precyzyjnie zdefiniowana i aktualizowana na bieżąco  
grupa docelowa

• zróżnicowane formy promocji 

• indywidualne podejście do potrzeb klienta

Struktura odbiorców (opracowanie na podstawie imiennych ankiet czytelniczych)

Nakład i dystrybucja

Autonaprawa drukowana jest w nakładzie 5000 egz. 70% nakładu trafia do ad-
resatów, którzy zamówili prenumeratę lub zgłosili chęć bezpłatnego otrzymywania 
wybranych numerów przez wypełnienie ankiety. 9% otrzymują firmy i inne podmioty 
współpracujące z redakcją, 3% – uczelnie, szkoły i biblioteki. 18% nakładu rozpro-
wadzane jest wśród zainteresowanych podczas imprez branżowych oraz wysyłane 
rotacyjnie do pozostałych firm z bazy adresowej wydawnictwa.

Autonaprawa w wersji elektronicznej (e-wydanie), identyczna z wydaniem dru-
kowanym pod względem formy i treści, rozchodzi się w ok. 15 000 egzemplarzy 
miesięcznie. Ze strony internetowej mogą ją również bezpłatnie pobierać czytelnicy 
niezarejestrowani.

Profil warsztatu (większość warsztatów łączy kilka profili) Wielkość zakładu (liczba stanowisk naprawczych)
15,0% elektromechanika 
           i elektronika

8,9% serwis opon

10,6% serwis klimatyzacji

4,0% pomoc drogowa

3,2% przeglądy techniczne

0,3% biblioteki, uczelnie, szkoły

1,4% inne

7,6% lakiernictwo

8,8% blacharstwo

22,7% mechanika 
           pojazdowa

17,3 % serwis ogólny

10% 1 stanowisko

29% 2 stanowiska

36% 3-4 stanowiska20% 5-9 stanowisk

5% 10 i więcej

Autonaprawa
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Harmonogram wydawniczy

 Numer Rezerwacja  Termin dostarczania Ukazanie się Temat wiodący*
 reklam  materiałów numeru 

           Wyposażenie warsztatów
 1-2/2023 19.01.2023 23.01.2023 01.02.2023 Sieci warsztatowe
          Diagnostyka elektroniczna 

 3/2023 16.02.2023 20.02.2023 01.03.2023 Oleje silnikowe i przekładniowe
          Regeneracja części i podzespołów 

 4/2023 21.03.2023 23.03.2023 03.04.2023 Chłodzenie i klimatyzacja
          Specjalistyczne narzędzia warsztatowe

 5/2023 21.04.2023 24.04.2023 04.05.2023 Diagnostyka i naprawa zawieszeń
          Systemy wspomagające bezpieczeństwo 

 6/2023 19.05.2023 23.05.2023 01.06.2023 Osprzęt silników
          Błędy i wady lakiernicze

           Układy przeniesienia napędu
7-8/2023 20.06.2023 22.06.2023 03.07.2023 Płyny robocze
          Uszczelnienia

 9/2023 21.08.2023 23.08.2023 01.09.2023 Samochodowe instalacje elektryczne
          Serwisowanie aut hybrydowych i elektrycznych

 10/2023 19.09.2023 21.09.2023 02.10.2023 Motoryzacyjne środki smarne 
          Filtry samochodowe

 11/2023 20.10.2023 24.10.2023 02.11.2023 Układy hamulcowe 
          Oświetlenie pojazdów

 12/2023 20.11.2023 22.11.2023 01.12.2023 Blacharstwo i lakiernictwo
          Akumulatory 

* Niezależnie od powyższego harmonogramu „tematów wiodących” redakcja uwzględnia sugestie współpracujących z nią firm, a także czytelników, 
w zakresie treści i terminów publikacji pozostałych artykułów

Autonaprawa
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Cennik reklam (wszystkie ceny netto)

210 x 297
8 400 zł

1/1

58 x 266
3 100 zł

1/3

185 x 266
8 400 zł

1/1

185 x 86
3 100 zł

1/3

137 x 266
7 200 zł

3/4

43 x 266
2 300 zł

1/4

185 x 198
7 200 zł

3/4

90 x 131
2 300 zł

1/4

122 x 266
6 300 zł

2/3

185 x 64
2 300 zł

1/4

185 x 176
6 300 zł

2/3

90 x 64
1 200 zł

1/8

90 x 266
4 500 zł

1/2

185 x 30
1 200 zł

1/8

185 x 131
4 500 zł

1/2

210 x 297

okładka

A B C E
D F

G

I KJ L M N O A
+ spad
4 mm

z każdej
strony

+ spad
4 mm

z każdej
strony

II okładka .............. 9 200 zł
III okładka ............. 9 200 zł
IV okładka ........... 10 000 zł

Rabaty za powtórzenia.
Wrzutki reklamowe: do całego nakładu – 0,70 zł/egz.,
do wybranej grupy odbiorców – 1,10 zł/egz.

H

Wymagania techniczne

Reklamy dostarczane przez Zle-
ceniodawcę w stanie gotowym do 
druku należy wysyłać do redakcji  
w formie elektronicznych plików: 
PDF, TIFF lub JPG w separacji 
CMYK, z rozdzielczością 300 dpi. 
Wymiary muszą odpowiadać zamó-
wionym modułom, a w przypadku 
reklam całostronicowych należy do 
nich doliczyć spad po 4 mm z każ-
dej strony. 

Miesięcznik „Autonaprawa” publikuje 
bezpłatnie ogłoszenia i komunika-
ty zlecone przez szkoły techniczne 
wszystkich szczebli, instytucje prowa-
dzące szkolenia non profit, organizacje 
wyższej użyteczności publicznej oraz 
zakłady pracy chronionej.

Publikacja reklam i ogłoszeń drukowa-
nych odbywa się na podstawie zamó-
wień pisemnych określających:
– format i oznaczenie reklamy;
– liczbę zamawianych publikacji z po-
daniem numerów wydań, w których 
mają być one zamieszczane;
– sposób dostarczenia materiałów.
Ceny zawarte w umieszczonym powy-
żej cenniku obowiązują do końca roku 
2023 i nie obejmują kosztów przygo-
towania projektu oraz opracowania 

graficznego zamawianej publikacji. 
Szczególne, nieobjęte cennikiem wy-
magania Zleceniodawców, dotyczące 
miejsca i sposobu zamieszczenia re-
klamy na łamach czasopisma, mogą 
być uwzględniane na zasadzie indywi-
dualnych umów. 
Terminy składania zamówień po-
wierzchni reklamowej i dostarczania 
materiałów do poszczególnych wydań 
miesięcznika podane zostały w tabeli 
„Harmonogram wydawniczy”.

Złożone zamówienie może być przez 
Zleceniodawcę anulowane nie później 
niż w dniu, w którym upływa termin 
dostarczenia materiałów. Nie można 
jednak anulować zamówień dotyczą-
cych powierzchni okładek czasopisma.  
Niedotrzymanie tych warunków powo-
duje obciążenie Zleceniodawcy karą 
umowną w wy sokości 100% ceny za-
mówionej usługi.
Po opublikowaniu reklamy Wydawca 
wystawia niezwłocznie fakturę sprze-

daży powierzchni reklamowej i dostar-
cza ją Zleceniodawcy, który powinien 
we wskazanym terminie dokonać za-
płaty należności.

Wydawca nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść publikowanych reklam  
i ogłoszeń, ma jednak prawo odmó-
wić ich publikacji, gdy naruszają one 
obowiązujące normy prawne lub oby-
czajowe.

Warunki sprzedaży powierzchni reklamowej

Autonaprawa
MIESIĘCZNIK BRANŻOWY



e-autonaprawa.pl to kompleksowe źródło 
wiedzy na temat:
• aktualnych osiągnięć poszczególnych dziedzin 

światowej techniki motoryzacyjnej;
• produktów i rozwiązań dostępnych dla usługo-

wych placówek motoryzacyjnych w Polsce.

Codziennie aktualizowana witryna internetowa  
zawiera bieżące informacje o nowościach tech-
nicznych, rynkowych i wydarzeniach związanych 
z branżą oraz obszerną i bogato ilustrowaną 
Encyklopedię techniki motoryzacyjnej. Udostępnia 
też bogaty zestaw (szerszy niż w cyklicznych wy-
daniach pisma) publikacji usystematyzowanych 
według głównych kategorii tematycznych, nazwisk 
autorów i nazw reprezentowanych przez nich firm.
Dział Księgarnia umożliwia zapoznanie się z aktu-
alną ofertą motoryzacyjnych publikacji książko-
wych WKŁ oraz ich bezpośredni zakup online.
Odnajdywanie poszczególnych informacji  
i artykułów ułatwia wbudowana wyszukiwarka. 

e-autonaprawa.pl w liczbach

 61 642   odsłon

 40 525 unikalnych użytkowników

 12 250   publikacji

Dane: Google Analytics za miesiąc styczeń 2020

e-autonaprawa.pl
I N T E R N E T O W Y  S E R W I S   B R A N Ż O W Y

AutoNaprawa – Internetowy serwis branżowy

AKTUALNOŚCI      TECHNIKA      BIZNES      FIRMY      AUTORZY      PRENUMERATA      ENCYKLOPEDIA      E-WYDANIA      MOTOSTREFA      KSIĄŻKI      REKLAMA

www.e-autonaprawa.pl ReaderC   V +

Szukaj w serwisie szukaj

Mapy Google    Apple    YouTube    Wikipedia    Wiadomości    Popularne    javascript:;

e-autonaprawa.pl



2014-10-27 06:00

Wymiana rozrządu w silniku CBDB 
z Grupy VW
Dwulitrowy silnik common rail oznaczony kodem CBDB 

stosowany jest między innymi w modelach: VW Golf V 

i VI oraz VW Jetta. Osiąga duże przebiegi, co wymusza 

okresową wymianę elementów rozrządu.

1 3 4 52 komentarze: 0

czytaj dalej...

I N T E R N E T O W Y  S E R W I S   B R A N Ż O W Y

Najnowsze wydanie Autonaprawy

  
NAJNOWSZE        DIAGNOSTYKA     SERWISOWANIE       MECHANIKA         BLACHARSTWO      WYPOSAŻENIE
                                                                                                MECHATRONIKA     LAKIERNICTWO         WARSZTATU

2013-12-26 07:10

Smarowanie automatycznych  
skrzyń biegów

Pojazdy z automatycznymi skrzy - 
niami biegów są wygodne w użytko- 
waniu, lecz obsługujących je mecha-
ników stawiają przed dylematem: 
wymieniać olej przekładniowy 
czy też nie?

2013-11-15 07:14

Obsługa świec żarowych

Sezon jesienno-zimowych chłodów 
zwiększa ryzyko uszkodzenia tych 
samochodowych elementów, które są 
wtedy najbardziej potrzebne. Należą 
do nich świece żarowe stanowiące 
osprzęt wysokoprężnych silników.

2014-02-03 06:00

Podnośniki samochodowe  
(cz. I)

Specyfika obsługi technicznej 
samochodów wymaga korzystania ze 
stanowisk roboczych zapewniających 
personelowi warsztatów bezpieczny 
i wygodny dostęp do obsługiwanego 
pojazdu, w tym również od spodu.

2014-01-20 06:57

Jak czytać etykiety olejów 
silnikowych?

Renoma producentów, piękne opa-
kowania i kolorowe etykiety olejów 
silnikowych nie mogą decydować 
o wyborze.

więcej

Galerie & wideoForum profesjonalistów Polecane

2015-07-27 09:52

Finał SACHS Race Cup 2015

2013-08-16 06:47

Oprzyrządowanie do R1234yf

2015-07-03 07:51

Układy hamulcowe
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łamach:
Michał Czarzasty

Maszyna BSG-198
Vincenzo Di Caro

Klocki dla hybryd

Grzegorz Galant
Diagnozowanie  
sond szerokopasmowych

Maciej Hadryś
Uszkodzenia tulei  
cylindrowych

Andrzej Husiatyński
Olej do skrzyń grupy PSA

Marek Jankowski
Geometria kół 3D

Wojciech Komorowski
Standardy jakości 

Michał Kosiński
Demontaż  
akumulatora HV

Piotr Niemiec
Olej do aut hybrydowych

Dawid Pauszek
Uszkodzenie czujnika  
indukcyjnego

Marcin Turski
Turbosprężarki Evoron

Marek Warmus
hamulec postojowy 
Continental 

Dominik Zwierzyk
Badania filtrów  
samochodowych

Testy pokazują, że klocki hamulcowe TRW Electric Blue wykonane w nowej, re
wolucyjnej formule materiału ciernego wytwarzają mniej NVH (ang. noise, vibration 
and harshness – hałas, wibracje oraz uciążliwość działania). Posiadają one specjalne 
wielo warstwowe nakładki antywibracyjne oraz powlekane sprężyny tłumiące hałas  
i drgania. Wszystko to składa się na w pełni wydajne klocki hamulcowe.   str. 10

Samochody elektryczne są prawie niesłyszalne. Pomijając ogólne obawy dotyczą-
ce bezpieczeństwa związane z bezgłośnym napędem tych pojazdów, to – z punktu 
widzenia kierowcy – wszelkie dźwięki i wibracje odczuwane we wnętrzu kabiny 
są niepożądane. Czy jednak brak hałasu podczas hamowania nie zmniejsza wy-
dajności tego układu? 

Zobacz bezpłatne e-wydanie:

wyświetl pobierz archiwum wydań

W najnowszym numerze:

 Wymiana płynu hamulcowego

 Termostat w układzie chłodzenia

 Wymiana sprzęgła w samochodzie 
   Peugeot 207 CC



Cennik reklam w serwisie
www.e-autonaprawa.pl
(jednostka rozliczeniowa: 1 miesiąc)

Uwaga: bannery wyświetlane są rotacyjnie  
(naprzemiennie) – maks. 3 w jednej lokalizacji.
Wyłączność za dodatkową opłatą

Wszystkie ceny netto

Billboard (strona główna  
i wszystkie podstrony)..................... 3 900 zł

Rectangle (strona główna  
i wybrane podstrony ....................... 3 500 zł

Double rectangle  
(wybrane podstrony) ....................... 3 500 zł

Large banner (strona główna) .......... 1 800 zł

Button (strona główna) ................... 1 000 zł

Bannery przy artykułach  ................ 1 450 zł

Artykuł sponsorowany ..................... 1 500 zł

Reklama kompleksowa (pakiety)

Strona reklamowa w miesięczniku  
Autonaprawa + billboard ................ 9 600 zł

1/2 strony reklamowej  
w miesięczniku Autonaprawa 
+ rectangle ................................... 6 500 zł

1/4 strony reklamowej 
w miesięczniku Autonaprawa  
+ large banner .............................. 2 900 zł

e-autonaprawa.pl
I N T E R N E T O W Y  S E R W I S   B R A N Ż O W Y

AutoNaprawa – Internetowy serwis branżowy

www.e-autonaprawa.pl ReaderC   V +

Szukaj w serwisie szukaj

Mapy Google    Apple    YouTube    Wikipedia    Wiadomości    Popularne    javascript:;



Pożytki z linii diagnostycznej

Zespół co najmniej dwóch urządzeń (przeznaczonych najczęściej do 
diagnostyki hamulców i zawieszenia) zintegrowanych za pomocą wspól-
nego komputera nazywany jest powszechnie linią diagnostyczną.

Pierwsze tego rodzaju rozwiązania zaprezentowały w roku 1992, na Auto-
mechanice we Frankfurcie, dwie niemieckie firmy: Schenck A.S.G i Hofmann.  
W zestawach obu producentów występowały stanowiska do kontroli:

 stanu hamulców (urządzenie rolkowe),

 skuteczności działania amortyzatorów metodą Eusama,

 znoszenia bocznego pojazdu [m/km] (urządzenie płytowe).
Katalog firm

Słowo kluczowe: 

Nazwa dostawcy:

Lokalizacja:

szukaj

Billboard
750 x 100 px

Rectangle
300 x 250 px

Large 
banner

468 x 60 px

Button
300 x 100 px
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Fot. Wimad

       strona główna   Diagnostyka   Pożytki z linii diagnostycznej

2016-02-18, ostatnia aktualizacja 2016-02-18 06:00

Kolejnym producentem linii diagnostycznych stała się niemiecka Maha, której produkty różniły się od poprzednio 
wspomnianych zastosowaniem do badania amortyzatorów zamontowanych w pojeździe metody Boge. Tak 
wytyczona koncepcja linii diagnostycznych szybko upowszechniła się w wielu europejskich krajach, szczególnie 
jako główne narzędzie obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych. W ciągu ostatnich 20 lat, mimo ogromnego 
wzrostu możliwości komputerowych systemów, nie zmieniło się zbytnio przeznaczenie ani konstrukcja tych urzą-
dzeń. Zniknęli tylko z rynku ich pionierscy producenci Schenck i Hofmann, a nieliczni ich następcy wykorzystali 
szansę rozwoju samych stanowisk pomiarowych, a zwłaszcza możliwość zwiększenia liczby różnych urządzeń w 
zintegrowanym ciągu.

Rozwój funkcji linii diagnostycznych

Do dziś powszechnie w liniach diagnostycznych badania hamulców przeprowadza się na stanowiskach rolkowych. 
Mają one wiele istotnych zalet i tylko nieznaczne, towarzyszące im niedogodności. Jedną z nich jest stosunkowo 
duże zapotrzebowanie przestrzeni dla pomieszczenia napędu rolek, czyli silników i przekładni. Oznacza to ko-
nieczność korzystania z dość głębokich (nawet do 50 cm poniżej poziomu posadzki) fundamentów o odpowiedniej 
nośności. Inne utrudnienie polega na niezbędności dokładnego drenażu dla odprowadzania wody z zagłębień, a w 
ślad za tym pojawia się problem skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych. Zastąpienie rolek płytami do pomiaru 
sił hamowania eliminuje większość tych problemów, tym bardziej, że znaczna długość stanowisk płytowych raczej 
nie przeszkadza w ich wygodnym pomieszczeniu w zintegrowanej linii (rys. 1).

Najbardziej rozpowszechnionym wówczas komputerowym systemem operacyjnym był DOS, a monochromatyczny 
wydruk protokołów zapewniała 9-igłowa drukarka.

 Nowe produkty Nissensa

 Październikowe nowości Nissensa

 Bilstein rozszerza ofertę zawieszenia B4

 Diagnostyka sieci CAN

  Podobne

 Formuła E w kanale Motowizja

 Rekordowa VERVA Street Racing

 Limuzyna Kennedych na sprzedaż

 Miroslav Zapletal wygrał rajd Baja Carpathia

  Polecane



Specyfikacja reklam na stronie internetowej e-autonaprawa.pl

Forma reklamy Opis i wymagania techniczne  Cena zł

Billboard	 Animowany	lub	statyczny	prostokąt	reklamowy	umieszczany	centralnie	w	górnej	części	strony	głównej	 3	900		
	 i	wszystkich	podstron,	tuż	pod	menu	głównym.	Rozmiar:	750	x	100	pikseli,	waga:	do	50	kB,		
	 format:	JPEG,	GIF,	SWF.	Jednostka	rozliczeniowa:	użytkowanie	miesięczne*.

Large banner	 Animowany	lub	statyczny	prostokąt	reklamowy	umieszczany	centralnie	w	środkowej	części	strony	głównej.		 1	800
	 Rozmiar:	468	x	60	pikseli,	waga:	do	25	kB,	format:	JPEG,	GIF,	SWF.		
	 Jednostka	rozliczeniowa:	użytkowanie	miesięczne*.	

Rectangle	 Zbliżona	do	kwadratu	forma	reklamy	bannerowej,	animowanej	lub	statycznej,	umieszczana	w	górnej		 3	500
	 części	prawej	kolumny	strony	głównej	i	podstron.	Rozmiar:	300	x	250	pikseli,	waga:	do	50	kB,			
	 format:	JPEG,	GIF,	SWF.	Jednostka	rozliczeniowa:	użytkowanie	miesięczne*.	

Double rectangle	 Animowany	lub	statyczny	prostokąt	reklamowy	umieszczany	w	górnej	części	prawej	kolumny	podstron.		 3	500
	 Rozmiar:	300	x	500	pikseli,	waga:	do	75	kB,	format:	JPEG,	GIF,	SWF.		
	 Jednostka	rozliczeniowa:	użytkowanie	miesięczne*.	

Button	 Animowany	lub	statyczny	prostokąt	reklamowy	umieszczany	w	środkowej	części	prawej	kolumny	
	 strony	głównej.	Rozmiar:	300	x	100	pikseli,	waga:	do	25	kB,	format:	JPEG,	GIF,	SWF.
	 Jednostka	rozliczeniowa:	użytkowanie	miesięczne*.	 1	000

W	pliku	SWF	prosimy	o	zamieszczenie	linka	do	strony,	do	której	reklama	ma	przenosić	użytkowników	portalu.

Bannery		 Animowany	lub	statyczny	prostokąt	reklamowy	umieszczany	w	dowolnie	wybranej	przez	klienta	części	 1	450
przy artykułach	 strony	z	artykułem	(reklama	śródtekstowa)	bądź	w	dziale	Encyklopedia.	
	 Rozmiar:	750	x	100	pikseli	lub	300	x	250	pikseli,	waga:	do	50	kB,	format:	JPEG,	GIF,	SWF.
	 Jednostka	rozliczeniowa:	użytkowanie	miesięczne*.

Artykuł sponsorowany	 Opublikowanie	i	zapowiedź	na	stronie	głównej	publikacji	dostarczonej	przez	reklamodawcę.		 1	500
	 Rozmiar:	artykuł	(od	1	tys.	do	6	tys.	znaków	oraz	co	najmniej	1	grafika),	lead	(do	160	znaków		
	 ze	spacjami).	Waga	(grafik):	do	30	kB,	format:	GIF,	JPEG.
	 Jednostka	rozliczeniowa:	miesiąc	emisji.	

Artykuł sponsorowany		 Artykuł	sponsorowany	z	dodatkową	zapowiedzią	w	newsletterze	e-autonaprawa.pl	 1	800
premium	 Format:	JPEG,	GIF,	SWF.	Jednostka	rozliczeniowa:	miesiąc	emisji	+	jednorazowa	zapowiedź.	

Wszystkie	ceny	netto															*	inne	okresy	do	uzgodnienia

e-autonaprawa.pl
I N T E R N E T O W Y  S E R W I S   B R A N Ż O W Y



Newsletter

Reklama w newsletterze
Billboard........................................... 500.zł
Opis:.banner.+.link.(750.x.100.pikseli..
do.25.kB,.format.JPEG.lub.GIF)..Jednostka.
rozliczeniowa:.1000.adresów

Niezależny e-mailing HTML.
Niezależna wysyłka  
listów reklamowych.........................2000.zł
Waga:.do.35.kB,.format:.obraz..
(JPEG.lub.GIF).i/lub.tekst.(do.500..
znaków).+.link..Jednostka.rozlicze-.
niowa:.1000.adresów

Zarejestrowani.użytkownicy.witryny..
e-autonaprawa.pl.otrzymują.w.każdym.miesią-
cu.dwa.newslettery..Pierwszy.z.nich.powiada-
mia.o.ukazaniu.się.nowego.wydania.miesięcz-
nika.Autonaprawa.w.wersji.elektronicznej,.
udostępniając.też.link.umożliwiający.pobranie.
tej.publikacji.w.formacie.PDF.lub.zapoznanie.
się.z.jej.zawartością.online..Zawiera.też.infor-
macje.o.nowych,.interesujących.pozycjach.na.
stronach.serwisu..
Drugi.z.comiesięcznych.newsletterów.poświę-
cony.jest.w.całości.najświeższym.doniesieniom.
umieszczonym.w.ostatnich.dniach.na.naszych.
stronach.internetowych.
W.wyjątkowych.okazjach.docieramy.do.użyt-
kowników.Serwisu.za.pomocą.dodatkowych.
mailingów.specjalnych.

Billboard
750 x 100 px
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Inter Cars
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Magdalena Bogusz
Szeroka oferta  
retrofitów Osram

Andrzej Husiatyński
Nawet dziewięć  
odmian olejów 5W-30

Piotr Libuszowski
Diagnostyka  
czujników ciśnienia
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Piotr Niemiec
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Dominik Zwierzyk
Filtry paliwa  
PZL Sędziszów

Paweł Żyliński
Regeneracja filtrów DPF  
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Oleje nieaprobowane to oleje, których wytwórcy nie uzyskali formalnych certyfi-
katów wydanych przez producenta pojazdów lub maszyn, potwierdzających przy-
datność do stosowania w ich silnikach. Olejów bez aprobat nie należy jednak 
całkowicie dyskwalifikować. Pozyskiwanie aprobat przez producentów olejów dla 
swoich produktów jest obecnie bardzo skomplikowane, długotrwałe i kosztowne,  
a okres ważności aprobaty jest coraz krótszy.                                      str. 16

Zakup oleju silnikowego nieposiadającego formalnej aprobaty producenta silnika 
lub samochodu (tzw. OEM) jest pewnego rodzaju hazardem – można trafić zarówno 
na olej nieustępujący jakością olejom aprobowanym, jak i produkt daleko odbiega-
jący od wymagań klas jakościowych wykazanych na jego etykiecie. 

Wydawnictwo Technotransfer informuje, że w serwisie e-autonaprawa.pl 
ukazała się już bezpłatna elektroniczna wersja listopadowego wydania 
branżowego pisma Autonaprawa.

W numerze między innymi:

• Kompleksowe serwisowanie hamulców i opon
• Wodór - przyszłość motoryzacji?
• Launch golo - system telematyczny z diagnostyką
• Energooszczędne pierścienie tłokowe

Dowiedz się więcej - kliknij!

Na stronach serwisu
e-autonaprawa.pl

Konstrukcja nożycowa w odwrocie?
Tak zdają się sądzić autoryzowane serwisy BMW i Mercedesa, pomijające 
ostatnio przegubowe podnośniki diagnostyczne w swych katalogach 
wyposażenia. Dowiedz się więcej...

System RACam w samochodach Volvo XC90
Firma Delphi Automotive PLC dostarcza koncernowi Volvo system 
umożliwiający automatyczne zatrzymanie samochodu na skrzyżowaniu.  
Dowiedz się więcej...

Kompleksowe serwisowanie hamulców i opon
Postęp techniczny spowodował masowe upowszechnienie zaawansowanych 
układów hamulcowych, które uprzednio zdawały się być zarezerwowane 
jedynie dla pojazdów klasy wyższej.  Dowiedz się więcej...
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