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Niedawno obieg∏a wszystkie media optymistyczna wiadomoÊç: kryzys skoƒczy si´ ju˝ w tym ro-
ku, prawdopodobnie na prze∏omie trzeciego i czwartego kwarta∏u. Tak bowiem prognozuje ja-
kiÊ amerykaƒski guru od makroekonomii, a z jego zdaniem, podobno, nale˝y si´ liczyç. Có˝, gdy
rozum Êpi, naturalnà kolejà rzeczy pojawiajà si´ rozmaici prorocy. Wygodniej ni˝ myÊleç samo-
dzielnie, jest któremuÊ z nich zaufaç, spokojnie nastawiç budzik na wyznaczonà por´ i zapaÊç
w g∏´boki sen. 

Wiara w proroków wydaje si´ zresztà bardziej racjonalna od wiary w rzàdowe programy an-
tykryzysowe. W ∏ysej (przewa˝nie) czaszce proroka, w jego natchnionym spojrzeniu zza gru-
bych okularów, mogà si´ kryç myÊli zarówno szalone, jak i genialne. W akcjach podejmowa-
nych przez polityków uderza ich pozorna ekonomiczna naiwnoÊç, kiepsko maskujàca partyku-
larny egoizm. 

Jakim bowiem rozwiàzaniem problemu jest wsparcie pieni´dzmi podatników zagro˝onej
bankructwem firmy? Najwy˝ej umo˝liwi jej spokojne dotrwanie do kolejnego krachu. Czy likwi-
dacja zagranicznych fabryk zachodniego koncernu mo˝e poprawiç jego rentownoÊç? Wr´cz
przeciwnie, gdy˝ produkcja zosta∏a tam przeniesiona w∏aÊnie dla obni˝ki kosztów. Jedynym ce-
lem takich „oszcz´dnoÊci” jest próba wyeksportowania spo∏ecznego niezadowolenia do mniej
zamo˝nych paƒstw.

RównoczeÊnie opini´ publicznà bulwersuje wyp∏acanie zarzàdom dotowanych przedsi´-
biorstw zawrotnie wysokich premii lub marnotrawne, luksusowe wydatki niewyp∏acalnych d∏u˝-
ników. Na oburzeniu sprawa zwykle si´ koƒczy, poniewa˝ jakiekolwiek prawne zarzuty i sank-
cje okazujà si´ bezpodstawne w sytuacji, gdy spe∏nione zosta∏y wszystkie warunki uzyskania
premii, a jej wysokoÊç wynika z obowiàzujàcych umów, gdy niegospodarne rzekomo decyzje
muszà byç realizowane pod groêbà prawnie usankcjonowanych kar.

Nie mamy tu wi´c do czynienia z „wypaczeniami” bezspornie s∏usznych zasad, lecz z zasa-
dami dalekimi od zdroworozsàdkowych wyobra˝eƒ o gospodarnoÊci. Mened˝erowie wielkich
korporacji sà oceniani na podstawie jakichÊ osobliwych kryteriów, niezwiàzanych zupe∏nie 
z uzyskiwanymi wynikami ekonomicznymi. Im ni˝ej w s∏u˝bowej hierarchii, tym mniej wyraêna
staje si´ zale˝noÊç zadaƒ poszczególnych pracowników od nadrz´dnego interesu zatrudniajàcej
ich firmy. O wszystkim decydujà coraz bardziej szczegó∏owe, a niekiedy wr´cz absurdalne proce-
dury. Na przyk∏ad jeden z mi´dzynarodowych koncernów, rekrutujàc do pracy absolwentów wy˝-
szych uczelni, domaga si´ obszernych informacji na temat ich osobistych doÊwiadczeƒ zawodo-
wych, przyk∏adów skutecznego rozwiàzywania konfliktów w pracowniczych zespo∏ach itp. Tak
poszukiwanie odpowiednich m∏odych fachowców przekszta∏ca si´ w „turniej ∏garzy”. Z kolei in-
ny zagraniczny pracodawca uzale˝nia zatrudnienie w swej polskiej filii od znajomoÊci j´zyka...
koreaƒskiego.

Wydaje si´, takie absolutne i wszechogarniajàce rzàdy procedur nie sà marginesem, lecz
sednem i g∏ównà przyczynà obecnego kryzysu. W zwiàzku z tym nie skoƒczy si´ on ani za dwa
kwarta∏y, ani za dwa lata, lecz dopiero wraz z upadkiem lub gruntownà przebudowà dominujà-
cego dziÊ systemu zarzàdzania gospodarkà. Firmy, w których odró˝nia si´ jeszcze zyski od strat
i racjonalne dzia∏ania od biurokratycznych nonsensów, majà szans´ wyjÊç z niego obronnà r´-
kà, czyli nie odnajdujàc jej po przebudzeniu w przys∏owiowym nocniku.

Marian Koz∏owski
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Produkty te spe∏niajà z nad-
wy˝kà wszystkie wymagania
producentów samochodów.
W zale˝noÊci od typu uk∏adu
hamulcowego oraz zaleceƒ
jego producenta mo˝na sto-
sowaç nast´pujàce rodzaje
p∏ynów hamulcowych:
➔ DOT 3 – do starszych po-

jazdów (nie wolno go mie-
szaç ani wymieniaç na in-
ny rodzaj p∏ynu); 

➔ DOT 4 – do obecnie pro-
dukowanych modeli sa-
mochodów;

➔ DOT 4 Super – jeszcze
bardziej odporny na wyso-
kie temperatury pracy
(mo˝na go wymieniaç rza-
dziej);

➔ DOT 4 HP – do elektro-
nicznie sterowanych syste-
mów hamulcowych (w po-
jazdach wyposa˝onych
w ABS, ASR, ESP); 

➔ DOT 5.1 – dla mi∏oÊników
sportowej jazdy (popra-
wione w∏aÊciwoÊci DOT 4). 

P∏yny hamulcowe Bosch za-
pewniajà niezmienne prze-

noszenie ciÊnienia hamowa-
nia w ca∏ym okresie eksplo-
atacji, optymalnà g´stoÊç we
wszystkich temperaturach
pracy, wysoki stopieƒ ochro-
ny przed tworzeniem p´che-
rzyków gazowych oraz do-
skona∏e w∏aÊciwoÊci smarne
i antykorozyjne. Pakowane
sà w metalowe, hermetycznie
zamykane pojemniki o ró˝-
nych wielkoÊciach. 

Robert Bosch sp. z o.o.
tel. 022 715 40 00
www.bosch.pl

P∏yny hamulcowe Bosch Zestawy rozrzàdu 
Magneti Marelli

Oleje o tej nazwie powstajà
w jednej z fabryk olejów
i chemii motoryzacyjnej zlo-
kalizowanej w Kent, w po∏u-
dniowej Anglii. Dzi´ki naj-
nowoczeÊniejszym technolo-

giom, bazom produktowym
oraz najlepszym dodatkom
uszlachetniajàcym sà znane
i cenione w Europie ju˝ od
ponad 40 lat. Inter Cars SA
ma w swej ofercie najnowszà

gam´ olejów Comma, wÊród
których sà m.in. syntetyczne
i pó∏syntetyczne oleje klasy
5W-30, przeznaczone do naj-
nowoczeÊniejszych silników
benzynowych i wysokopr´˝-

nych, tzw. Performance Motor
Oil. Wi´cej informacji w filiach
IC na terenie ca∏ego kraju. 

Inter Cars SA
tel. 022 714 14 20
www.intercars.com.pl

Po raz kolejny Volkswagen
zaufa∏ kompletnym syste-
mom firmy Sogefi Filter Di-
vision i zastosowa∏ je w silni-
kach common rail nowego
Golfa. Wykorzystany zosta∏
do tego celu kompaktowy
modu∏ filtracji oleju, pe∏nià-
cy równie˝ funkcje zintegro-
wanych zaworów: zwrotnego
i bocznikowego. Ma te˝ wbu-
dowane elementy ∏àczàce go
z systemem ch∏odzenia oleju.
Oryginalny wk∏ad filtracyjny
u˝yty w tej konstrukcji jest
dost´pny równie˝ na rynku
wtórnym pod markami:
Fram (CH9463ECO), Fiaam
(FA5618ECO) i Purflux
(L267A). Materia∏ filtracyj-
ny tego filtra jest kombinacjà
wzmocnionych w∏ókien synte-

tycznych oraz celulozy, dzi´ki
czemu mo˝e byç poddany
spalaniu bez pozosta∏oÊci.

Sogefi Filtration BV
tel. +48 781 755 379
www.sogefifilterdivision.com

W styczniu br. w sieradzkiej
fabryce Feber, nale˝àcej do
grupy Inter Cars, ruszy∏a
produkcja naczep wywrotek
z muldà i ramà aluminiowà.
Pojazdy te, przy nacisku na
osie 3 x 9 t i obcià˝eniu sio-
d∏a 11,5 t, majà dopuszczal-
nà mas´ ca∏kowità 38,5 t
oraz ∏adownoÊç a˝ 32,5 t,
dzi´ki bardzo lekkiej kon-
strukcji. Do ich budowy u˝yto
wysokogatunkowego alumi-

nium firmy Hydro i Garfield.
Fabryka oferuje te˝ wywrotki
o pojemnoÊci 23 m3 na pod-
woziach Mercedes Benz 
Actros 3344 oraz przyczepy
na osiach SAF, tworzàce ra-
zem kompatybilne zestawy,
w których ka˝dy z pojazdów
mo˝e byç samoczynnie roz-
∏adowywany na trzy strony. 

Feber sp. z o.o.
tel. 043 826 64 00
www.feber.com

Te komplety naprawcze za-
wierajà najwy˝szej jakoÊci
pasy rozrzàdu, a tak˝e rolki
napinajàce i prowadzàce
oraz inne cz´Êci produkowa-

ne przez renomowane fir-
my: ContiTech, Ina, Litens,
Timken. Oferta Magneti
Marelli obejmuje 233 ze-
stawy, zapewniajàce po-
krycie potrzeb 93% euro-
pejskiego parku samocho-
dowego, w tym m.in. ma-
rek: Alfa Romeo, Audi,
BMW, Chevrolet, Citroën,
Fiat, Ford, GM, Lancia,
Mazda, Nissan, Opel, Peu-
geot, Renault, Seat, Ško-
da, Suzuki, Volvo i VW.

Magneti Marelli 
Aftermarket sp. z o.o.
tel. 032 60 36 107
www.magnetimarelli-check-
star.pl

Koolkare Blizzard QTech
Tak nazywa si´ agregat do
serwisowania klimatyzacji
produkowany przez amery-
kaƒskà firm´ Sun Diagnostic
i oferowany na polskim ryn-
ku przez spó∏k´ Unimetal.
Urzàdzenie to umo˝liwia au-
tomatyczne dozowanie czyn-
nika ch∏odniczego i oleju,
tak˝e w autobusach i samo-
chodach ci´˝arowych. Ma
funkcje automatycznego
opró˝niania, testu szczelno-
Êci i nape∏niania oraz baz´
danych pojazdów z mo˝liwo-
Êcià wprowadzania dodatko-
wych wpisów. Drukuje rapor-
ty w j´zyku polskim na zinte-
growanej drukarce. Jest
zgodne z wymaganiami
SAE2788. Opcjonalnie mo˝e

byç wyposa˝one w fabryczny
modu∏ diagnostyczny. 

Unimetal sp. z o.o.
tel. 067 263 30 80
www.unimetal.pl

Sogefi Filter Division 
dla Golfa VI

Naczepy Feber 2009

Oleje Comma 
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Nowe, opracowane przez fir-
m´ Bosch urzàdzenia do ser-
wisowania klimatyzacji ACS
600 oraz ACS 650 sà w pe∏-
ni automatyczne i nie wyma-
gajà stosowania r´cznych za-
worów odcinajàcych. Wyko-
nujà wszystkie czynnoÊci ko-
nieczne dla prawid∏owej kon-
serwacji klimatyzacji: od-
ciàgni´cie i recykling czynni-
ka ch∏odniczego, spuszczenie
oleju, odwodnienie uk∏adu,
kontrol´ szczelnoÊci, wlanie

Êwie˝ego oleju i dodanie
barwnika UV, a nast´pnie
nape∏nienie uk∏adu czynni-
kiem ch∏odniczym. Identyfi-
kacj´ pojazdu umo˝liwia zin-
tegrowana baza danych. Mo-
del ACS 600 jest przezna-
czony do obs∏ugi klimatyza-
cji w samochodach osobo-
wych, a wi´kszy ACS 650 –
np. w autobusach. 

Robert Bosch sp. z o. o.
tel. 022 715 40 00
www.bosch.pl

Firma Multichem, producent
wyrobów marki Profix, wpro-
wadza do sprzeda˝y nowy ro-
dzaj uniwersalnej pasty poler-
skiej o nazwie Easy. Przy u˝y-
ciu materia∏ów tradycyjnych
kompleksowe polerowanie po-
wierzchni wymaga zastoso-
wania co najmniej trzech ro-
dzajów past. Easy zast´puje
wszystkie, poniewa˝ jej ziarna
Êcierne zmieniajà si´ w miar´
polerowania na coraz drob-
niejsze. Dla uzyskania odpo-
wiedniej g∏´bi polerowanej

powierzchni mo˝na zastoso-
waç dodatkowo mleczko po-
lerskie Sealing Wax. Pasta
dost´pna jest w opakowa-
niach 1 l oraz 125 ml.

Multichem sp. z o.o.
tel. 061 893 37 31 
www.multichem.pl 

W marcu Nissens wprowa-
dzi∏ do swojej oferty ch∏odni-
ce cieczy do modeli: Alfa Ro-
meo 159 (05-), Alfa Romeo
Brera (05-), BMW E65-E66
seria 7 (01-), Ford Transit
(94-), Honda Accord (03-),
Land Rover Discovery (98-),
Mercedes C W204 (07-), 
E W212 (09-), GLK (08-),
Mitsubishi Lancer (07-),
Range Rover Sport (05-)
i Toyota Previa (00-).

Oferta dla ci´˝arówek
wzbogaci∏a si´ o ch∏odnic´
cieczy do Volvo FH12-
FH13-FH16 (02-).

Poza tym w marcu poja-
wi∏y si´ ch∏odnice klimatyza-

cji do Hondy Jazz (02-) z sil-
nikiem 1.2i-1.4i-16V i do
Toyoty Saris (05-) z silni-
kiem 1.4 D4D, intercooler do
Fiata Grande Punto (05-)
oraz nagrzewnice do Merce-
desa C (07-) oraz GLK (08-).

Produkty linii First Fit,
zawierajàce wszystkie nie-
zb´dne do monta˝u ch∏odnicy
elementy, oznaczone sà spe-
cjalnym logo.

Firmowà nowoÊcià sà tak˝e
katalogi cz´Êci do klimatyzacji
w wersji drukowanej i online
z pe∏nà ofertà ch∏odnic.

Ch∏odnice Nissens Polska sp. z o.o.
tel. 061 653 52 07
www.nissens.com.pl

Nowe produkty Nissensa

Pasta polerska Easy 

Od poczàtku marca dost´pny
jest nowy program do teste-
rów diagnostycznych ST6000,
FastBox, BBF – wersja 92.
Ze strony internetowej dys-
trybutora, firmy Italcom
(www.st6000.com.pl), mo˝-
na zainstalowaç nowe opro-
gramowanie i zapoznaç si´
z wprowadzonymi zmianami.
Rozszerzona zosta∏a obs∏uga
serwisów okresowych i olejo-
wych oraz dodano nowe ste-
rowniki wielu systemów na-
st´pujàcych marek pojazdów
osobowych i dostawczych:
BMW, Citroën, Fiat, Lancia,
Mercedes, Peugeot i VW.
Rozszerzona zosta∏a tak˝e

obs∏uga pojazdów ci´˝aro-
wych, m.in.: DAF XF105,
MAN TGA, MAN TGL, Sca-
nia i Iveco.

Italcom sp. z o.o.
tel. 032 204 35 13
www.italcom.com.pl

Nowy program do testerów
ST6000, Fast Box, BBF

KYB Corporation oferuje na
Êwiatowym rynku cz´Êci za-
miennych spr´˝yny zwojowe
KYB K-Flex. W Wielkiej
Brytanii sprzeda˝ tych spr´-
˝yn odnios∏a sukces, uzysku-
jàc ponad 30% udzia∏u w ryn-
ku. Od stycznia 2009 roku
biuro KYB Europe Polska
udost´pni∏o nowy katalog
spr´˝yn KYB K-Flex 2009.
Zawiera on list´ referencji
dost´pnych do wi´kszoÊci
modeli samochodów w Euro-
pie i umo˝liwia warsztatom
szybki i prawid∏owy dobór
odpowiedniej cz´Êci, a dys-
trybutorom u∏atwia efektyw-
ne gospodarowanie zapasa-

mi magazynowymi. Szybkie
dostawy realizowane sà
przez centra logistyczne
KYB w Europie (Niemcy,
Francja, Hiszpania, Wielka
Brytania).

KYB Poland
tel. 091 882 14 06
www.kyb.pl

KYB K-Flex 
– spr´˝yny zawieszenia

Urzàdzenia do serwisowania
klimatyzacji ACS 600/650

Od poczàtku marca 2009 r.
Fuchs Oil Corporation (PL)
obni˝a cen´ syntetycznego
oleju silnikowego Titan Car-
go Maxx SAE 10W-40. Jest
on przeznaczony do samo-
chodów spe∏niajàcych wy-
magania normy Euro 4, 
wyposa˝onych w systemy
oczyszczania spalin. Cena 
Titan Cargo Maxx 10W-40
w promocji jest tylko mini-
malnie wy˝sza od ceny bar-
dzo popularnego oleju Titan
Cargo 10W-40 MC. Promo-
cjà obj´te sà opakowania 20,

60 i 205 l. Obni˝one, promo-
cyjne ceny obowiàzywaç b´-
dà do koƒca lipca 2009 r. 

Fuchs Oil Corporation (PL) 
tel. 032 401 22 38
www.fuchs-oil.pl

Titan Cargo Maxx taƒszy!
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NGK Spark Plug
Europe wprowadza
na rynek wtórny
nowà Êwiec´ zap∏o-
nowà PFR7W-T,
dost´pnà dotych-

czas jedynie w oryginalnym
wyposa˝eniu pojazdów. Zo-
sta∏a ona zaprojektowana
specjalnie dla Audi, do silni-
ków FSI w modelach: A8
(3.2, 191 kW), A6 i A4 FSI
(oba 3.2-litrowe, 188 kW)
oraz w A4 RS4 V8 FSI (4.2,
309 kW). Cechà charaktery-
stycznà tej konstrukcji jest

po∏àczenie w∏aÊciwoÊci Êwie-
cy zap∏onowej wykonanej
z metali szlachetnych z tzw.
technikà pó∏Êlizgowà. Platy-
nowa elektroda Êrodkowa
o Êrednicy zaledwie 0,6 mm
i dwie dodatkowe elektrody
masy umieszczone blisko
izolatora zmniejszajà za-
potrzebowanie na napi´cie
zap∏onowe i zapewniajà
optymalny zap∏on mieszanki
paliwowej.

NGK Spark Plug Europe GmbH
tel. 022 646 3560
www.ngkntk.pl

Hybrydowa Êwieca zap∏onowa

Od lutego bie˝àcego roku fir-
ma Polcar jest oficjalnym
polskim dystrybutorem prze-
gubów GLO i zapewnia sze-
rokà ich ofert´ w atrakcyj-
nych cenach. Ka˝da referen-
cja dostarczana jest w kom-
plecie z os∏onà gumowà,

wst´pnym zapasem smaru
i opaskà zaciskowà.

GLO to producent zwi´k-
szajàcy od ponad 30 lat swój
udzia∏ we w∏oskim i Êwiato-
wym rynku dzi´ki wysokiej ja-
koÊci oferowanych wyrobów,
potwierdzonej certyfikatami
ISO. Dostarcza produkty do
pierwszego monta˝u samo-
chodów i na rynek wtórny.
W przegubach homokinetycz-
nych GLO zastosowano czar-
ne fosforowanie powierzchni
i neoprenowe os∏ony.

Polcar 
tel. 022 735 50 66
www.polcar.com

Drukowane wydanie aktual-
nego katalogu Mann-Filter
zawiera ponad 4 200 filtrów
dla blisko 35 000 warian-
tów pojazdów. Wersja kata-
logu online, dost´pna w j´-
zyku polskim pod adresem
www.mann-hummel.com/
mfpl, jest aktualizowana na
bie˝àco. 

Przyjazna w u˝ytkowaniu
platforma i zawarte na niej
informacje u∏atwiajà warsz-
tatom i dystrybutorom cz´-
Êci zamiennych identyfika-
cj´ wyszukiwanego filtra.
B∏´dne zapytania sà auto-
matycznie rozpoznawane
i korygowane.

W wersji drukowanej oraz
w katalogu na CD pojawi∏y
si´ 233 nowe typy filtrów

o jakoÊci wyposa˝enia fa-
brycznego: 94 dla segmentu
samochodów osobowych, 26
dla samochodów ci´˝aro-
wych i autobusów oraz 113
dla pojazdów specjalnych,
maszyn roboczych i przemy-
s∏u. Ca∏y program odpowiada
potrzebom ponad 95% za-
chodnioeuropejskiego parku
samochodowego, zawiera po-
nad 6 000 typów filtrów dla
225 000 zastosowaƒ.

Katalogi drukowane lub
na CD dost´pne sà u partne-
rów Mann+Hummel: AD
Polska, Auto Cz´Êci Bronow-
ski, Auto-Land, Fota SA,
Hart oraz Inter-Team.

MANN+HUMMEL sp. z o.o.
tel./faks 022 639 35 30
www.mann-hummel.com/mfp

Katalogi Mann-Filter Moto-Serwis od Moto-Profil

Nowe sterowanie 
promienników IRT

Zarzàdzanie myjnià 
przez Internet

Firma Moto-Profil udost´p-
nia swym klientom najnow-
szà wersj´ oprogramowania
warsztatowego Moto-Serwis
8.2. Program ten, dostarcza-
ny na p∏ycie DVD, jest narz´-
dziem przydatnym w codzien-
nej pracy mechaników samo-
chodowych. Zawiera m.in.:
uaktualnione dane techniczne
i serwisowe nowych modeli sa-
mochodów, schematy instala-

cji i sterowania silnikiem z ak-
tywnà lokalizacjà cz´Êci, dane
dotyczàce obs∏ugi rozrzàdu,
szczegó∏owe rysunki technicz-
ne, dane regulacyjne i monta-
˝owe itp. Dodatkowo w pa-
kiecie znajduje si´ równie˝
najnowsza wersja programu
Moto-Warsztat.

Moto-Profil sp. z o.o.
tel. 032 710 68 75 
www.moto-profil.pl

Znane ju˝ od lat na polskim
rynku promienniki podczer-
wieni, przeznaczone do szyb-
kiego suszenia materia∏ów
lakierniczych, a produkowa-
ne przez szwedzkà firm´
Hedson Technologies AB
(dawniej IRT), zosta∏y wypo-
sa˝one w nowy, mikroproce-
sorowy, zintegrowany system
sterowania. Dzi´ki niemu
znacznie u∏atwiono sterowa-
nie urzàdzeniem. Nowy, czy-

telny, graficzny wyÊwietlacz
zwi´ksza komfort pracy. Ste-
rownik wyposa˝ono w spe-
cjalne programy do suszenia
materia∏ów wodnych oraz
elementów plastikowych.
Zwi´kszono równie˝ do 10
iloÊç w∏asnych programów,
które lakiernik mo˝e ustawiç
sam. 

PIAB Polska sp. z o.o.
tel. 058 785 08 50
http://hedson.piabpolska.pl

Firma WSOP posiada w swo-
jej ofercie myjnie samoobs∏u-
gowe, portalowe i tunelowe
WashTec, do których oferuje
unikalne oprogramowanie
ProfitManager, czyli system
informatyczny do zarzàdza-
nia w czasie rzeczywistym
jednà lub wieloma myjniami.
Komunikacja odbywa si´
przez Internet. Dzi´ki temu
ich w∏aÊciciel mo˝e szybko
sprawdziç liczb´ umytych sa-

mochodów, kupionych pro-
gramów i czas ich realizacji.
Mo˝e te˝ zmieniaç zdalnie
bie˝àce ustawienia myjni
(np. d∏ugoÊç programu my-
cia, cena us∏ugi, dozowanie
Êrodków myjàcych itp.) oraz
w∏àczaç i wy∏àczaç urzàdze-
nie, odczytywaç kody ewen-
tualnych b∏´dów. 

WSOP Gliwice
tel. 032 332 49 30
www.wsop.pl

Jest to prosty w obs∏udze i ela-
styczny system, stworzony na
potrzeby jednoosobowych firm
transportowych i ma∏ych prze-
woêników, umo˝liwiajàcy pe∏-
ne wykorzystanie ∏adownoÊci
ci´˝arówek po kilku klikni´-
ciach komputerowej myszki,
niezale˝nie od miejsca i pory
dnia. Pomaga on pozyskaç

zlecenia transportowe i unikaç
pustych przebiegów. Funkcjo-
nuje jako platforma interneto-
wa, dajàca u˝ytkownikom
darmowy dost´p do ponad
100 tys. ofert transportowych
dziennie.   

Teleroute sp. z o.o.
tel. 022 539 58 99
www.teleroute.com

Teleroute GO!

Przeguby GLO
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Tradycyjnie, równie˝ w bie-
˝àcym roku firma Werther
International Polska we
wspó∏pracy z Kujawsko-
-Pomorskim Centrum Szko-
leƒ i Certyfikacji Krajowego
Forum Ch∏odnictwa urucha-
miajà cykl szkoleƒ dla me-
chaników pojazdów. Jedno-
dniowe zaj´cia teoretyczno-
-praktyczne poÊwi´cone b´dà
obs∏ugiwaniu klimatyzato-
rów samochodowych i powin-
ny zapewniç uczestnikom
wiedz´ i umiej´tnoÊci po-
trzebne do prawid∏owego do-

boru urzàdzeƒ serwisowych
oraz poprawnego i bezpiecz-
nego wykonywania typowych
czynnoÊci obs∏ugowych i na-
prawczych. Szkolenia pro-
wadzà praktycy zwiàzani
z technikà napraw klimaty-
zatorów samochodowych.
Uczestnicy majà do dyspozy-
cji 7 typów agregatów obs∏u-
gowych firmy Werther oraz
sprz´t pomocniczy.
Szczegó∏owe informacje
i zg∏oszenia: 
tel. 052 320 15 55 
faks 052 320 15 56 
poczta@werther.pl
www.werther.pl
Pierwszy termin zaj´ç: 
11 kwietnia 2009. Kolejne
odbywaç si´ b´dà co tydzieƒ
do koƒca maja.

Szkolenia w zakresie obs∏ugi
klimatyzacji

Kompleksowa oferta szkoleƒ
technicznych dla mechani-
ków i elektroników samocho-
dowych w maju 2009 roku
obejmuje nast´pujàce tematy:
➔ Uk∏ady hamulcowe: 

05-06.05.2009
➔ Uk∏ady wtryskowe silni-

ków z ZI: 14-15.05.2009
➔ Uk∏ady wtryskowe silni-

ków z ZS: 07-08.05.2009
➔ Automatyczne skrzynie

biegów: 12-13.05.2009

➔ Podstawy diagnostyki
uk∏adów elektrycznych:
19-20.05.2009

➔ Diagnostyka OBD:
21.05.2009

➔ Uk∏ady kierownicze i za-
wieszenia: 22.05.2009

➔ Wywa˝anie kó∏:
28.05.2009

➔ Diagnostyka pojazdu –
diagnoskopy Texa i Auto-
com: 26.05.2009

➔ Uk∏ady klimatyzacji:
27.05.2009

Szczegó∏owe informacje oraz
zapisy na stronie:
www.szkolenia.wsop.pl

Centrum Szkoleƒ WSOP: 
terminy kursów w maju 2009 Na niestandardowe dzia∏ania

marketingowe zdecydowa∏a
si´ w tym roku firma Orlen
Oil. Jej ubieg∏orocznà pro-
mocj´ olejów silnikowych
Platinum wspiera∏a inten-
sywna kampania medialna.
Tym razem reklamy znalaz∏y
si´ na plandekach ci´˝aró-
wek partnerskich firm Mar-
pol-Trans i Speed-Partner.
Niekonwencjonalne „noÊni-

ki” oznakowano logotypem
oleju Platinum oraz opatrzo-
no has∏em „Wymieniany
przez ekspertów”. 

Dzia∏ania te sà spójne
z d∏ugofalowà strategià mar-
ki Platinum, bazujàcà na
ekspertach i autorytetach
w dziedzinie motoryzacji,
a skierowane sà do klientów
sp´dzajàcych sporà cz´Êç ˝y-
cia „za kó∏kiem”.

Ruchome reklamy oleju Platinum

20 marca w Gdyni, w salonie
BMW Fota Ltd, odby∏a si´
uroczystoÊç przekazania mo-
tocykli BMW nagrodzonym
w ten sposób zwyci´zcom
konkursu „Z Kagerem po
BMW”, którego organizato-
rem by∏a firma Fota SA.

Akcja konkursowo-pro-
mocyjna rozpocz´∏a si´
w paêdzierniku i trwa∏a do
koƒca grudnia 2008. Ka˝dy,
kto w tym czasie kupi∏ olej
Kager i zarejestrowa∏ swój
udzia∏ w loterii, móg∏ uczest-
niczyç w losowaniu jednego
z czterech motocykli marki
BMW. Dla uzyskania wygra-
nej nie trzeba by∏o robiç
wielkich zakupów, poniewa˝

w losowaniu g∏ównych na-
gród brani byli pod uwag´
wszyscy uczestnicy promocji.
OczywiÊcie nabywcy wi´k-
szych iloÊci oleju Kager zdo-
bywali wi´cej punktów za za-
kupy, dzi´ki czemu ich szan-
se na wygranà ros∏y.

Wyniki losowania:
BMW F800ST: Leszek No-
wacki – Przedsi´biorstwo
Wielobran˝owe Vita z Drzy-
cimia i Jan Toppa – Serwis
Opon GumiÊ z Rumi
BMW G650 Xcountry: Pa-
we∏ Plata – Auto Brzoza
Centrum z miejscowoÊci
Brzoza i Wojciech Strzewi-
czek – Mobil Klimat-Danico
sp. z o.o. z Katowic

BMW za olej Kager

CENTRUM SZKOLENIA 

BLACHARSTWA SAMOCHODOWEGO

● Jedyne w Polsce centrum szkoleniowe kadry blacharskiej.
● Funkcjonuje od stycznia 2001 roku, korzystajàc z doÊwiadczeƒ

zagranicznych partnerów. 
● Dysponuje profesjonalnym zapleczem dydaktyczno-technicznym i bazà

hotelowà. 

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

Centrum Badaƒ i Rozwoju
Systemów Diagnostyki Po-
jazdowej Politechniki Wro-
c∏awskiej wspólnie z firmà
Wimad – dostawcà profesjo-
nalnego wyposa˝enia serwi-
sów samochodowych – orga-
nizujà:

CYKL SZKOLE¡ 
TEORETYCZNO-

-PRAKTYCZNYCH
w zakresie diagnostyki syste-
mów stosowanych we wspó∏-
czesnych pojazdach drogo-
wych.

Ca∏odzienne zaj´cia po-
prowadzà czo∏owi polscy
eksperci i praktycy ró˝nych

specjalnoÊci techniki moto-
ryzacyjnej, wykorzystujàc do
treningów urzàdzenia firm:
Hunter Engineering Compa-
ny, Saxon Prüftechnik
GmbH, Hofmann Megaplan
GmbH oraz Chief Autotech-
nology Systems. 

Harmonogram majowych
spotkaƒ przedstawia si´ na-
st´pujàco:
7.05. – Geometria ustawie-
nia kó∏ pojazdu (na TTM
w Poznaniu)
14.05. – Badanie kó∏ jezd-
nych: ocena na podstawie
parametrów zdiagnozowa-
nych

21.05. – Wspó∏czesne me-
tody badania stanu zawie-
szenia, interpretacja wyni-
ków i ocena czynników ze-
wn´trznych 
28.05. – Badanie uk∏adów
hamulcowych: podstawowe
parametry, wartoÊci i ogra-
niczenia oraz interpretacja
wyników pomiarów

Na nast´pne miesiàce za-
planowano czwartkowe zaj´-
cia z diagnostyki: OBD, syste-
mów oÊwietlenia pojazdów,
silników spalinowych, uk∏a-
dów klimatyzacyjnych oraz
nap´dów alternatywnych.
Szczegó∏owe ich harmono-

gramy publikowane b´dà na
stronach internetowych: 
www.pojazdy.ikem. pwr.wroc.pl
www.wimad.com.pl
i w kolejnych wydaniach mie-
si´cznika „Autonaprawa”. 

Ze wzgl´du na ograniczo-
nà liczb´ miejsc szkolenio-
wych o uczestnictwie decy-
duje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.

Zapisy: Centrum Badaƒ
i Rozwoju Systemów Dia-
gnostyki Pojazdowej Poli-
techniki Wroc∏awskiej
ul. Braci Gierymskich 164
51-640 Wroc∏aw
tel. 071 346 66 26
info@wimad.com.pl

Czwartki z diagnostykà

W firmie Moto-Profil od
2 marca br. trwa promocja
elementów zawieszenia mar-
ki RTS. Jednorazowy ich za-
kup o wartoÊci 6 tys. z∏ netto
nagradzany jest do wyboru:
markowym, 19-calowym mo-
nitorem LCD lub 4 bonami
Media Markt po 100 z∏ ka˝-
dy. Akcja potrwa do 30 maja
br. Szczegó∏owe informacje
wraz z regulaminem dost´p-
ne sà na stronie internetowej:
www.moto-profil.pl

Promocje firmy Moto-Profil
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Na zaproszenie kierownic-
twa ZF Services odwiedzi∏a
Schweinfurt grupa dzienni-
karzy z polskich czasopism
bran˝y motoryzacyjnej.
W trakcie dwudniowej wizy-
ty goÊcie zwiedzili hale pro-
dukcyjne Zak∏adu Po∏udnio-

wego ZF Sachs AG, gdzie
produkowane sà popularne
w naszym kraju sprz´g∏a
i amortyzatory. 

Kolejne poznane obiekty
to Centrum Rozwoju ZF
Sachs i Centrum Techniczne
tej marki, czyli dwie super-

nowoczesne placówki ba-
dawczo-wdro˝eniowe, w któ-
rych opracowywane sà in-
nowacyjne konstrukcje pod-
zespo∏ów, dostarczanych po-
tem do renomowanych fa-
bryk samochodów i na rynek
cz´Êci zamiennych. 

Spotkanie z prezesem Za-
rzàdu ZF Services, Aloisem
Ludwigiem, poÊwi´cone by∏o

ocenie obecnej sytuacji
w bran˝y motoryzacyjnej
oraz przysz∏oÊciowej strate-
gii firmy. 

Ostatnie przedpo∏udnie
sp´dzi∏a polska wycieczka
w zak∏adzie ZF Sachs Race
Engineering, b´dàcym ofi-
cjalnym dostawcà cz´Êci do
pojazdów wyÊcigowych F1
dla teamu BMW Sauber. 

Ca∏a wizyta, bardzo
atrakcyjna pod wzgl´dem
merytorycznym, dostarczy∏a
te˝ jej uczestnikom niezapo-
mnianych wra˝eƒ zwiàzanych
z frankoƒskà goÊcinnoÊcià,
kuchnià i piwnicà, z pi´knà
architekturà starego Würz-
burga, malowniczymi krajo-
brazami doliny Menu...

Polscy dziennikarze goÊçmi ZF Services
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Nowa generacja opartych na
technologii laserowej wyÊwie-
tlaczy projekcyjnych opraco-
wanych przez firm´ Delphi
zaprezentowana zosta∏a na
tegorocznym Salonie Genew-
skim w samochodzie koncep-
cyjnym Orbital Hybrid. In˝y-
nierowie z centrum technolo-
gicznego Delphi w Illkirch,
we Francji, uczestniczyli
w jego projektowaniu przez
s∏awnego Franco Sbarro. Tak
powsta∏y dwa innowacyjne
urzàdzenia: wyÊwietlacz pro-
jekcyjny Head-Up-Display,

oraz wyÊwietlacz dotykowy
Delphi Haptics, odznaczajàcy
si´ nowym, dynamicznym in-
terfejsem z grafikà trój-
wymiarowà. Pierwszy wy-
Êwietla informacje na przed-
niej szybie samochodu, w bez-
poÊrednim polu widzenia kie-
rowcy, drugi pozwala na do-
tykowe sterowanie wieloma
urzàdzeniami (m.in. klima-
tyzacja, radio, rozrywka, ko-
munikacja i ustawianie dyna-
miki pojazdu) za pomocà jed-
nego, intuicyjnie obs∏ugiwa-
nego modu∏u.

Firma Behr Hella Service
rozpocz´∏a jà w marcu, k∏a-
dàc nacisk na praktyczne in-
formacje i wskazówki dla
warsztatów zajmujàcych si´
profesjonalnym serwisowa-
niem klimatyzacji oraz na
efektywne wspieranie sprze-
da˝y tego rodzaju us∏ug. Hur-
townicy i warsztaty mogà ko-
rzystaç z obszernej oferty, za-
wierajàcej prawie 10 000 ar-
tyku∏ów do uk∏adów klimaty-
zacji i ch∏odzenia silników
pojazdów osobowych i u˝yt-
kowych wszystkich klas. Po
raz kolejny symbolem kampa-
nii b´dzie charakterystyczny
pingwin, a jej pomocniczym
narz´dziem – nadmuchiwa-
na, wysoka na ok. 1,60 m,
kolumna z miejscem na pla-
katy oraz zewn´trzne banery
reklamowe. Ponadto przy-

gotowane sà ulotki dla klien-
tów warsztatów, informujàce
o korzyÊciach wynikajàcych
z promowanej us∏ugi i o ry-
zyku zwiàzanym z jej zanie-
dbywaniem. 

Od 1 do 30 kwietnia 2009 r.
zakupy w Mar-Art Behr 
Service (polski dystrybutor)
sà premiowane markowymi
ubraniami wysokiej jakoÊci
i sprz´tem elektronicznym!

Nowe wyÊwietlacze Delphi Kampania 
systemów termicznych

Na stronie: www.aqt24.eu
znaleêç mo˝na internetowy
sklep motoryzacyjny, a w nim
m.in. szerokà ofert´ cz´Êci
uk∏adu kierowniczego: prze-
k∏adnie kierownicze ze wspo-
maganiem i bez, pompy
wspomagania uk∏adu kierow-

niczego, a tak˝e cz´Êci uk∏a-
du elektrycznego silnika: al-
ternatory i rozruszniki oraz
silniki wycieraczek i zaciski
hamulcowe. 

Ca∏y ten asortyment, obej-
mujàcy produkty nowe lub re-
generowane, dostarczany jest

przez firm´ Lauber. Poza tym
w dziale sprzeda˝y tej firmy
i w filiach Inter Cars SA do-
st´pny jest ju˝ tak˝e pierwszy
drukowany katalog firmy
Lauber. 
Wi´cej informacji:
www.lauber.pl 

Sklep internetowy firmy Lauber

Pod takà nazwà niemiecki
koncern MANN+HUMMEL,
obecny w Polsce od 1995 ro-
ku, utworzy∏ w Warszawie
spó∏k´ z w∏asnym 100-procen-
towym udzia∏em. Prezesem jej
zarzàdu zosta∏a Beata Religa,
która wczeÊniej, od roku 2000
kierowa∏a polskim biurem

przedstawicielskim i dzi´ki
której marka MANN-FILTER
uzyska∏a pierwszà pozycj´
wÊród zagranicznych dostaw-
ców filtrów na polskim rynku
cz´Êci zamiennych. Celem
nowej spó∏ki jest dalsze
umacnianie pozycji koncernu
MANN+HUMMEL oraz je-

go marki MANN-FILTER
w Polsce, jak równie˝ dalsze
intensywne wspieranie pol-
skich partnerów handlowych.
MANN+HUMMEL sp. z o.o.
jest piàtà firmà-córkà w Eu-
ropie Wschodniej po BoÊni-
Hercegowinie, Rosji, Cze-
chach i W´grzech.

MANN+HUMMEL sp. z o.o. 
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Choç rozporzàdzenie GVO
wygasa w 2010 roku, to ju˝
teraz, w kwietniu, Komisja
Europejska powinna podjàç
decyzj´ co do jego dalszych
losów, aby zdà˝yç z procesem
legislacyjnym.

W Polsce na posiedzeniu
senackiej Komisji Gospodar-
ki Narodowej (3.03.2009)
jednomyÊlnie zosta∏ przyj´ty
dezyderat w sprawie Rozpo-
rzàdzenia GVO. Do Ministra
Gospodarki skierowano apel
o pilne zainteresowanie si´ tà
sprawà i zaj´cie odpowied-
niego stanowiska, zgodnego

z treÊcià tego dezyderatu.
Dwa dni póêniej (05.03.
2009) sejmowa Komisja Go-
spodarki równie˝ przyj´∏a
i skierowa∏a, tym razem do
Prezesa Rady Ministrów,
swój dezyderat, opowiadajàc
si´ za przed∏u˝eniem Rozpo-
rzàdzenia GVO. Tym samym
niezale˝ny rynek motoryza-
cyjny oraz polscy kierowcy
zyskali poparcie ze strony
polityków. Nale˝y jednak
podkreÊliç, ˝e sprawa nie jest
przesàdzona i zamkni´ta.

Przedstawiciele niezale˝-
nego rynku motoryzacyjnego

oczekujà pilnych i stanow-
czych kroków ze strony Rzà-
du Polskiego w postaci opo-
wiedzenia si´ na forum euro-
pejskim za przed∏u˝eniem
wygasajàcych przepisów.

Marcowe happeningi
i manifestacje organizowane
przez Koalicj´ na rzecz Pra-
wa do Naprawy to kolejny
sposób zwrócenia uwagi rzà-
du i spo∏eczeƒstwa na zna-
czenie rozporzàdzenia. Od-
by∏y si´ one w: Gdaƒsku
(09.03.2009), Warszawie
(11.03.2009) i Katowicach
(12.03.2009).

W sprawie GVO

Lucjana 
Grzyma∏y
Prezesa Stowarzyszenia

Techniki Motoryzacyjnej

1W programie tegorocz-
nych Targów Techniki

Motoryzacyjnej reprezen-
towane przez Pana Stowa-
rzyszenie zaliczane jest do
g∏ównych wspó∏organiza-
torów. Na czym polega Wa-
sza rola w organizacji tej
imprezy?
– Staramy si´ koordynowaç
dzia∏alnoÊç wystawienniczà
firm nale˝àcych do STM tak,

by nadaç jej charakter wspól-
nego wystàpienia przy zacho-
waniu pe∏nej autonomii po-
szczególnych firmowych eks-
pozycji. Powinno to z jednej
strony zwi´kszyç atrakcyj-
noÊç naszych stoisk dla zwie-
dzajàcych, a z drugiej – u∏a-
twiç naszym cz∏onkom po-
konywanie ró˝nych proble-
mów organizacyjno-technicz-
nych zwiàzanych z uczestnic-
twem w tych targach.

2 To jest doraêna akcja,
czy te˝ cz´Êç szersze-

go programu?
– Nasza aktywnoÊç w tej
sprawie wià˝e si´ z co naj-
mniej dwoma kierunkami
statutowej dzia∏alnoÊci STM.

Nale˝y do nich bowiem za-
równo wspó∏organizowanie
wystaw, targów, konferencji,
wyjazdów specjalistycznych,
spotkaƒ tematycznych i in-
nych imprez promocyjnych,
jak te˝ reprezentowanie in-
teresów Êrodowiska techni-
ki motoryzacyjnej wobec
podmiotów gospodarczych
(w tym równie˝ Mi´dzy-
narodowych Targów Poznaƒ-
skich) oraz organów paƒ-
stwowych i samorzàdowych.
Poza tym stawiamy sobie za
cel inspirowanie, wspomaga-
nie i promowanie nowo-
czesnej myÊli technicznej,
g∏ównie w jej polskim wyda-
niu, a tak˝e kszta∏towanie

i upowszechnianie zasad ety-
ki w obrocie gospodarczym.

3Kim sà cz∏onkowie Sto-
warzyszenia Techniki

Motoryzacyjnej?
–  Zgodnie z zapisem w sta-
tucie, cz∏onkami STM mogà
byç osoby fizyczne upraw-
nione do reprezentowania
firmy dzia∏ajàcej w bran˝y
motoryzacyjnej. Natomiast
Cz∏onkami Wspierajàcymi
mogà byç osoby prawne
zwiàzane z polskà motoryza-
cjà. Zach´camy do cz∏on-
kowstwa przede wszystkim
firmy zajmujàce si´ produk-
cjà i dystrybucjà wyposa˝e-
nia warsztatów i serwisów
samochodowych.

Trzy pytania do:

Z dniem 21 stycznia 2009 r.
41 najlepiej przygotowa-
nych do obs∏ugi transportu
ci´˝kiego stacji Shell na
Ukrainie (spoÊród ogó∏em
130) wprowadzi∏o akcepta-
cj´ kart euroShell, umo˝li-

wiajàcych rozliczenia bez-
gotówkowe. 

Wi´kszoÊç z tych placó-
wek posiada dystrybutory do
szybkiego tankowania oraz
parkingi dla samochodów ci´-
˝arowych. Wszystkie po∏o˝o-

ne sà przy g∏ównych drogach
krajowych. 

Od 1 marca 2009 roku po-
dobne zasady wprowadzono
na 10 stacjach Shell w cen-
tralnej Rosji, mieszczàcych
si´ przy g∏ównych mi´dzy-

narodowych trasach prowa-
dzàcych z paƒstw Unii Euro-
pejskiej do Moskwy. 

Z kartà euroShell za wschodnià granic´

Zaprosili nas

Firma MANN+HUMMEL – na spe-
cjalnà konferencj´ prasowà z udzia∏em
rzecznika prasowego koncernu, Andrei
Schlepper (Warszawa, 10 marca 2009 r.)

Volvo Truck Center Polska – na uro-
czystoÊç otwarcia nowego serwisu oraz
nowego oddzia∏u Volvo Maszyny Bu-
dowlane Polska (Pietrzykowice, 4 kwiet-
nia 2009 r.)

Centrum Techniczne Delphi – na kon-
wencj´ amortyzatorowà (Kraków,
7 kwietnia 2009 r.)

Goodyear – dla uczczenia nowej opony
Goodyear EfficienGrip na s∏odki pocz´-
stunek w dowolnie wybranej pijalni
czekolady Wedla (i w dowolnym termi-
nie przed 30 listopada 2009 r.)
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Specyficzne drogi rozwoju polskiej mo-
toryzacji w dwóch ostatnich dziesi´cio-
leciach spowodowa∏y, ˝e krajowy park
samochodowy sk∏ada si´ obecnie z po-
jazdów wielu generacji, reprezentujà-
cych wszystkie Êwiatowe marki, kupo-
wanych w ró˝nych krajach i w zwiàzku
z tym przystosowanych do obowiàzujà-
cych w nich wymogów techniczno-praw-
nych. W Êlad za tym idzie wielka roz-
maitoÊç konstrukcji, parametrów optycz-
nych i elektrycznych, a tak˝e zasad ser-
wisowania samochodowych reflektorów.

Nie bez znaczenia jest tu równie˝
fakt, i˝ znaczna cz´Êç sprowadzanych
do Polski samochodów u˝ywanych pod-
dawana jest przed rejestracjà w kraju

bardzo powa˝nym, choç nie zawsze
w pe∏ni profesjonalnym naprawom, i wy-
posa˝ana w nie zawsze w∏aÊciwe cz´Êci
zamienne. W tej sytuacji pozornie pro-
ste zlecenie wymiany zu˝ytych êróde∏
Êwiat∏a i prawid∏owego wyregulowania
reflektorów mo˝e rodziç bardzo skom-
plikowane problemy.  

Rodzaje êróde∏ Êwiat∏a 
˚arówki (lampy pró˝niowe) emitujà
Êwiat∏o dzi´ki ˝arzeniu si´ w∏ókna wol-
framowego na skutek dostarczanej do
niego energii elektrycznej. Ich wydaj-
noÊç Êwietlna (ok. 6%) jest niewielka,
a dodatkowo ogranicza jà parowanie
czàstek wolframu, skraplajàcych si´ na-

st´pnie na szklanej baƒce, co powoduje
jej zaciemnienie i skrócenie ogólnej ˝y-
wotnoÊci tego êród∏a Êwiat∏a.

Lampy halogenowe majà w swych baƒ-
kach atomy pierwiastków z rodziny chlo-
rowców (np. jodu). Ich obecnoÊç redukuje
zaciemnienia szk∏a wolframem, mimo
znacznie silniejszego ˝arzenia si´ w∏ókna
(temperatura ok. 3400°C, co zwi´ksza ja-
snoÊç Êwiat∏a i sprawnoÊç zamiany energii
elektrycznej w Êwiat∏o do 8%). Dzieje si´
tak, poniewa˝ odparowywany wolfram
podlega tzw. „przemianie cyklicznej”,
powodujàcej jego ponowne osiadanie na
w∏óknie. Mimo tej regeneracji ˝arnik
wolframowy stopniowo si´ zu˝ywa, wi´c
˝ywotnoÊç tego rodzaju lampy jest rów-
nie˝ ograniczona, a zale˝y w znacznym
stopniu od napi´cia zasilania. 

JeÊli napi´cie zasilania zwi´kszymy
o 5%, uzyskamy wzrost strumienia
Êwietlnego o 20%, barwa Êwiat∏a stanie
si´ bardziej niebieska, ale równoczeÊnie
˝ywotnoÊç lampy halogenowej zmaleje
o po∏ow´. Z tego powodu w niektórych
modelach samochodów instaluje si´
oporniki w obwodzie zasilania reflekto-
rów, aby napi´cie na koƒcach w∏ókna
nie przekroczy∏o 13,2 V. Z kolei przy
napi´ciu zbyt niskim temperatura ˝arni-
ka spada, zmniejsza si´ jasnoÊç strumie-
nia Êwietlnego, a jego barwa przesuwa
si´ w kierunki czerwieni.

Samochodowe lampy halogenowe
H1, H3, H7, H9 i HB3 produkowane sà
jako jednow∏óknowe, przeznaczone do
stosowania w oddzielnych reflektorach
Êwiate∏ mijania i drogowych. Lampy H4
wyposa˝one sà w dwa w∏ókna (jedno do
Êwiate∏ mijania i drugie do drogowych
w tym samym reflektorze). W∏ókno
Êwiat∏a mijania przys∏oni´te jest blasza-
nym ekranem, tworzàcym granic´ mi´-
dzy strefà oÊwietlonà i zacienionà.

Obs∏uga reflektorów 
samochodowych (cz.I)
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NowoczeÊniejsze, bardziej wydajne
wersje halogenowych ˝arówek jedno-
i dwuw∏óknowych wype∏niane sà gazem
ochronnym, a oznacza si´ je symbolami
np. H1+30/50 lub H4+30/50. Lampy
halogenowe o „niebieskiej” barwie (blue)
Êwiat∏a, bardziej zbli˝onej do dziennego,
mogà (zale˝nie od cech psychomoto-
rycznych kierowcy) wydawaç si´ jaÊniej-
sze i bardziej kontrastowe, a przez to
mniej m´czàce dla ludzkiego wzroku.
W przeciwieƒstwie jednak do ˝arówek
typu +30/50 nie majà tych zalet w sen-
sie obiektywnym.

Lampy wy∏adowcze (ksenonowe) wy-
twarzajà Êwiat∏o dzi´ki jonizacji mieszan-
ki ksenonu z oparami metali i metalo-
genidów ∏ukiem elektrycznym, którego
zajarzenie wymaga przy∏o˝enia napi´-
cia zap∏onowego o wartoÊci ok. 23 kV.
Podczas kontrolowanego zasilania
elektrod lampy przemiennym wysokim
napi´ciem o cz´stotliwoÊci ok. 400 Hz
powstaje w baƒce wysoka temperatura,
powodujàca parowanie jonizowanych
substancji. Lampa uzyskuje pe∏nà ja-
snoÊç dopiero po kilku sekundach,
w momencie odparowania i zjonizowa-
nia ca∏ej zawartoÊci baƒki. Do dalszego
podtrzymywania jonizacji i Êwiecenia
lampy wystarcza ju˝ napi´cie ok. 85 V,
regulowane elektronicznym sterowni-
kiem.

Ze wzgl´du na niebezpieczeƒstwo po-
ra˝enia wysokim napi´ciem zap∏ono-
wym wszelkie prace przy lampach kse-
nonowych wymagajà wczeÊniejszego
od∏àczenia wtyczki zap∏onnika. Nie wol-
no te˝, podobnie jak w przypadku lamp
halogenowych, dotykaç ich baniek go∏y-
mi palcami, gdy˝ pozostawione w ten
sposób Êlady ulegajà potem spaleniu
i szk∏o traci przejrzystoÊç. 

Zu˝yte lampy ksenonowe trzeba gro-
madziç w oddzielnych pojemnikach i od-
dawaç je do specjalistycznej utylizacji.
Rozbicie baƒki ksenonowej w zamkni´-
tym pomieszczeniu warsztatowym wy-
maga jego opuszczenia przez personel
i 20-minutowego wietrzenia dla ca∏ko-
witego usuni´cia trujàcych gazów
(szczególnie par rt´ci). ˚arówki i lampy
halogenowe nie zawierajà substancji

szkodliwych, wi´c po zu˝yciu mogà tra-
fiaç na komunalne wysypiska Êmieci.

Rodzaje reflektorów 
W pojazdach u˝ytkowanych obecnie
w Polsce mogà wyst´powaç a˝ cztery ty-
powe systemy reflektorów g∏ównych: pa-
raboloidalne (w pojazdach starszych ge-
neracji), elipsoidalne DE (np. BMW se-
rii 5), o swobodnych p∏aszczyznach od-
b∏yÊnika FF (np. Opel Astra II) oraz su-
perDE, czyli kombinowane DE i FF, do-
minujàce w najnowszych modelach po-
jazdów (np. Audi A6).

W systemie paraboloidalnym prze-
krój odb∏yÊnika ma kszta∏t paraboli.
Konstrukcja ta stosowana jest w reflek-
torach ze Êwiat∏ami mijania i drogowymi,
wyposa˝onych w tradycyjne ˝arówki dwu-
w∏óknowe lub w halogenowe lampy H4.

Zenon Rudak
Technical service trainer, Hella Service Partner manager

Hella Polska

Coraz cz´Êciej spotyka si´ na naszych dro-
gach samochodów z reflektorami w z∏ym
stanie technicznym. Jest to w znacznej mie-
rze skutek niedostatecznych kwalifikacji
kierowców i ... personelu profesjonalnych
warsztatów.

˚arówki reflektorowe

tradycyjna ˝arowa           H1                                       H3                             H4                                  H7                                          H11

Lampa ksenonowa: po lewej – z systemem zasilania, z prawej – wraz z reflektorem projektorowym



Âwiat∏o mijania odbijane jest przez gór-
nà cz´Êç odb∏yÊnika. Dzia∏anie optyczne
ma równie˝ specjalnie ukszta∏towana
szyba reflektora.

System elipsoidalny DE (projektoro-
wy) korzysta z odb∏yÊników o przekroju
w kszta∏cie elipsoidy trójosiowej i nada-
je si´ szczególnie do ma∏ych reflektorów
o wysokiej mocy. W jego uk∏adzie
optycznym wyst´puje ponadto przys∏ona
(tworzàca granic´ Êwiat∏a i cienia) oraz
soczewka kierujàca strumieƒ Êwiat∏a na
drog´. 

System swobodnych p∏aszczyzn
zwierciadlanych FF (free form) korzysta
z odb∏yÊników o znacznej liczbie po∏à-
czonych zwierciade∏. Ich kszta∏ty, roz-

miary i usytuowanie obliczane sà kom-
puterowo tak, by uzyskaç optymalne
oÊwietlenie ró˝nych stref drogi i jej oto-
czenia. Dzi´ki specjalnemu ustawieniu
niemal wszystkie powierzchnie zwier-
ciadlane biorà udzia∏ w tworzeniu wiàz-
ki Êwiat∏a mijania.

Reflektory super DE dzia∏ajà na opi-
sanej ju˝ zasadzie projektorowej, lecz
wykorzystujà równoczeÊnie p∏aszczyzny
zwierciadlane typu FF dla pozyskania
maksymalnej iloÊci Êwiat∏a z jego êród∏a.
Dzi´ki temu strumieƒ koƒcowy mo˝e byç
szerszy i lepiej oÊwietlaç pobocza. 

W trzech nowszych generacjach re-
flektorów szyby nie majà ˝adnych ele-
mentów optycznych, a s∏u˝à jedynie do
ochrony wn´trza przed zanieczyszcze-
niami i niekorzystnym wp∏ywem warun-
ków atmosferycznych.

Symbole homologacyjne 
Prawo mi´dzynarodowe ani nawet unij-
ne nie jest w tym zakresie ca∏kowicie
jednolite. Obok ustaleƒ generalnych,
obowiàzujàcych na ca∏ym obszarze UE,
mamy do czynienia z regulacjami szcze-
gó∏owymi, dotyczàcymi tylko okreÊlo-
nych paƒstw. Dlatego ka˝dy reflektor
musi mieç (umieszczone na szklanym
kloszu lub obudowie) oznaczenie kodo-
we potwierdzajàce jego dopuszczenie do
u˝ytku i terytorialny zasi´g tego dopusz-
czenia. 

Poszczególne znaki symbolu, 
np. HC/R 25 E1 02 A 44457, odczytuje
si´ nast´pujàco: H – halogen, C – Êwia-
t∏a mijania, R – Êwiat∏a drogowe; uko-
Ênik mi´dzy C i R oznacza, ˝e oba te
Êwiat∏a nie mogà byç w∏àczane jedno-
czeÊnie; 25 – liczba referencyjna okre-
Êlajàca nat´˝enie Êwiat∏a reflektora
Êwiate∏ drogowych; E1 informuje, ˝e re-
flektor zosta∏ dopuszczony do u˝ytku
w Niemczech; 02 A wskazuje na zinte-
growanie w reflektorze Êwiate∏ pozycyj-
nych; a koƒcowa liczba pi´ciocyfrowa
pozwala na szczegó∏owà identyfikacj´
produktu i producenta.

Ogólnie rzecz bioràc, w kodowych
oznaczeniach samochodowych reflek-
torów wyst´powaç mogà symbole Êwia-
te∏: A – pozycyjne, B – przeciwmg∏owe,
C  – mijania, R – drogowe (a tak˝e da-
lekosi´˝ne), CR – drogowe i mijania, da-

jàce si´ u˝ywaç jednoczeÊnie (dopuszczal-
ne w niektórych paƒstwach), C/R – dro-
gowe albo mijania, u˝ywane tylko prze-
miennie.

JeÊli chodzi o rodzaj i funkcj´ zasto-
sowanego êród∏a Êwiat∏a mo˝liwe sà
symbole: HC – halogenowe Êwiat∏o mija-
nia, HCR – halogenowe Êwiat∏o drogowe
i mijania, HC/R – halogenowe Êwiat∏o
drogowe albo mijania, DC – ksenonowe
Êwiat∏o mijania, DR – ksenonowe Êwia-
t∏o drogowe, DC/R – ksenonowe Êwiat∏o
drogowe albo mijania (jednoczesne u˝y-
cie jest wsz´dzie zabronione).

Najcz´Êciej spotykane oznaczenia
paƒstw dopuszczajàcych dany reflektor
do u˝ytku to: 1 – Niemcy, 2 – Francja,
3 – W∏ochy, 4 – Holandia, 5 – Szwecja,
6 – Belgia, 7 – W´gry, 8 – Czechy, 
9 – Hiszpania, 10 – Jugos∏awia, 11 – An-
glia, 12 – Austria, 13 – Luksemburg, 
14 – Szwajcaria, 16 – Norwegia, 17 – Fin-
landia, 18 – Dania, 19 – Rumunia, 
20 – Polska, 21 – Portugalia, 22 – Wspól-
nota Niepodleg∏ych Paƒstw, 23 – Gre-
cja. Element oÊwietlenia pojazdu, który
uzyska∏ atest w jednym z paƒstw Unii
Europejskiej, jest automatycznie do-
puszczony do ruchu na terenie ca∏ej
Unii. W niektórych paƒstwach stosowa-
ne sà przepisy i zalecenia dodatkowe,
które musi spe∏niç pojazd rejestrowany
w danym paƒstwie mimo, ˝e ma atesty
honorowane w Unii Europejskiej.

Szczególnie istotne sà tu równie˝
oznaczenia reflektorów mijania ze Êwia-
t∏em niesymetrycznym za pomocà zna-
ków graficznych w formie strza∏ek. Ich
brak Êwiadczy o tym, ˝e reflektor jest
fabrycznie przystosowany do ruchu
prawostronnego, strza∏ka jednokierun-
kowa okreÊla reflektor przeznaczony dla
ruchu lewostronnego, a dwukierunkowa
– oznacza reflektor uniwersalny, czyli
taki, w którym mo˝na czasowo zmieniç
niesymetrycznà wiàzk´ Êwiate∏ mijania
na Êwiat∏o symetryczne. Zapobiega to
oÊlepianiu kierowców nadje˝d˝ajàcych
z przeciwka, gdy pojazd np. z Wielkiej
Brytanii porusza si´ we Francji (i od-
wrotnie). W ca∏ej Europie obowiàzujà
Êwiat∏a mijania z niesymetrycznà wiàz-
kà. Âwiat∏a mijania z symetrycznà
wiàzkà obowiàzujà w USA. 

Cdn.
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paraboidalny 
(Êwiat∏o mijania)

elipsoidalny DE (w reflektorze projektorowym)

ze swobodnymi p∏aszczyznami zwierciadlanymi (super DE)

Odb∏yÊniki reflektorów g∏ównych
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Do kluczowych wymagaƒ stawianych
dziÊ producentom samochodów nale˝à
rygory zwiàzane z ochronà Êrodowiska.
Dotyczà one równie˝ projektantów i wy-
twórców samochodowych komponentów.
Zgodnie z tymi wymogami, materia∏y
u˝yte do budowy ch∏odnic muszà byç 
pozbawione szkodliwych pierwiastków, 
takich jak: nikiel, o∏ów, rt´ç i chrom 
szeÊciowartoÊciowy. Ponadto ju˝ na eta-
pie projektowania ch∏odnicy musi zostaç
uwzgl´dniona mo˝liwoÊç odzyskania za-
stosowanych w niej surowców i ich skie-
rowania do ponownego przerobu (tzw. re-
cykling). W zwiàzku z tym wszystkie ma-
teria∏y muszà byç w∏aÊciwie oznakowane,
co w szczególnoÊci dotyczy komponentów
wykonanych z gumy oraz z tworzyw
sztucznych.

Kolejnym wyzwaniem, z którym pro-
jektant i producent ch∏odnicy muszà si´
zmierzyç, jest jej przystosowanie do
pracy w zanieczyszczonym Êrodowisku
oraz w zmiennych warunkach klima-
tycznych (ró˝nice temperatur i wilgot-
noÊci powietrza). W procesie projekto-
wania istotne jest zatem zapewnienie
odpornoÊci konstrukcji ch∏odnicy na ko-
rozj´, jak równie˝ sprawnego jej funk-
cjonowania zarówno w niskich, jak
i wysokich temperaturach otoczenia, 
tj. od -40 °C do temperatur przekracza-
jàcych nawet 45°C.

Innym parametrem istotnym w pro-
cesie projektowania sà wysokie tempe-
ratury ch∏odziwa (do 135°C), osiàgane
podczas pracy silnika oraz ciÊnienia do
300 kPa.

Wa˝ne sà tak˝e kryteria ekonomiczne,
czyli koszt zastosowanych materia∏ów
w stosunku do ich jakoÊci i eksploatacyj-
nej trwa∏oÊci ca∏ej konstrukcji. Z punktu
widzenia ekonomiki pojazdu –  im mniej
wa˝y ch∏odnica i pozosta∏e, towarzyszàce
jej komponenty uk∏adu ch∏odzenia, tym
mniejsza jest masa ca∏ego samochodu,
a wi´c i mniejsze zu˝ycie paliwa.

Rosnà równie˝ wymagania dotyczàce
ograniczania gabarytów wymienników
ciep∏a, co jest szczególnie widoczne
w miejskich kompaktowych samocho-
dach osobowych. Troska producentów
o zapewnienie kierowcy i pasa˝erom jak
najwi´kszego komfortu wyznacza kon-
struktorom dodatkowe zadanie, jakim
jest optymalne zagospodarowanie ogra-
niczonej przestrzeni komory silnika.

Spe∏nienie tak ostrych i cz´sto roz-
bie˝nych wymagaƒ sprawia, i˝ zarówno
konstrukcja ch∏odnicy, jak i materia∏y
u˝yte do jej wykonania muszà byç odpo-
wiednio dobrane.

Dobór materia∏ów
G∏ównymi materia∏ami stosowanymi
w budowie ch∏odnic sà: stopy aluminium,
tworzywa sztuczne (g∏ównie poliamidy
z grupy PA 6.6 – GF30) oraz elementy
gumowe (g∏ównie z grupy EPDM). 

Kolejnym produktem, który pojawi∏
si´ w grupie materia∏ów stosowanych
w ch∏odnicach, jest silikon. Ostrowski
zak∏ad Delphi jako jeden z pierwszych
w Europie wprowadza na rynek samo-
chodowy uszczelk´ wykonanà z tego ma-
teria∏u. Znajdzie ona zastosowanie
w nowych modelach samochodów ju˝
w drugiej po∏owie tego roku. 

Technologie
W przemyÊle motoryzacyjnym stosuje
si´ ch∏odnice wykonane w dwu alterna-
tywnych technologiach:
➔ „tube & fin”, gdzie wszystkie detale

ch∏odnicy sà ∏àczone w sposób me-
chaniczny;

Nowoczesne ch∏odnice
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➔ spiekanej (brazing process), gdzie
elementy rdzenia ch∏odnicy sà ∏àczo-
ne ze sobà trwale metodà spiekania
w piecu z atmosferà ochronnà, a po-
zosta∏e cz´Êci ∏àczy si´ mechanicz-
nie.

Na rynku dost´pne sà równie˝ ch∏odnice
spiekane w ca∏oÊci z aluminium. In˝y-
nierowie z ostrowskiej fabryki Delphi
te˝ zajmujà si´ tym zagadnieniem. Tam
w∏aÊnie zosta∏a skonstruowana i wpro-
wadzona do produkcji ma∏oseryjnej
ch∏odnica ca∏kowicie aluminiowa. Za-
stosowano jà do ch∏odzenia cel ogniw
paliwowych w elektrycznym samocho-
dzie marki nale˝àcej do odbiorców pro-
duktów firmy Delphi, a wi´c w eko-
logicznym pojeêdzie przysz∏oÊci. 

Etapy projektowania
Zanim zostanie wykonany pierwszy 
prototyp ch∏odnicy, prowadzone sà kom-
puterowe analizy konstrukcji za pomocà
zaawansowanych programów oblicze-
niowych. Pozwala to nie tylko sprawdziç
konstrukcj´ pod wzgl´dem wytrzyma∏o-
Êciowym (analiza metodà elementów
skoƒczonych – FEA), ale równie˝ prze-
prowadziç symulacj´ przep∏ywu ch∏odzi-
wa przez ch∏odnic´ (metoda CFD).
Dzi´ki temu z kolei mo˝na zoptymalizo-
waç wymian´ ciep∏a przez uzyskanie
zbli˝onego rozk∏adu temperatur na ca∏ej
ch∏odzonej powierzchni.

Wymagania stawiane ch∏odnicom
zmusi∏y in˝ynierów do wprowadzania sze-
regu nowych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych.
Równie˝ w tej dziedzinie in˝ynierowie
Delphi z Ostrowa Wielkopolskiego mogà
poszczyciç si´ w∏asnymi koncepcjami,
z których wiele – ze wzgl´du na ich in-
nowacyjnoÊç – zosta∏o opatentowanych.

Przed wprowadzeniem nowej ch∏od-
nicy do produkcji seryjnej jest ona pod-
dawana wielu testom na etapach: roz-
woju i uruchomienia produkcji. Testy
prowadzone sà zarówno na samej ch∏od-
nicy, jak i w pojeêdzie, w certyfikowa-
nych laboratoriach. Majà one na celu
zweryfikowanie nowego produktu pod
wzgl´dem wytrzyma∏oÊciowym, korozyj-
nym i niezawodnoÊci konstrukcji. 

Fabryka w Ostrowie Wielkopolskim
Zak∏ad Delphi w Ostrowie Wielkopol-
skim jest jedynà, nale˝àcà do tego kon-
cernu fabrykà wymienników ciep∏a
w Europie. Konstrukcja i niezawodnoÊç
wyrobów pozwala jej z powodzeniem
konkurowaç na rynku. O jakoÊci pro-
dukowanych w ostrowskim zak∏adzie
Delphi wymienników ciep∏a Êwiadczà
nie tylko obecnie realizowane kontrakty,
ale równie˝ liczne programy dla nowych
klientów, nad których wprowadzeniem
w∏aÊnie pracujà in˝ynierowie odpowie-
dzialni w zak∏adzie za przygotowanie
zarówno projektów ch∏odnic, jak i zwià-
zanych z nimi procesów produkcyjnych.

Eksploatacja i naprawa ch∏odnic 
Z punktu widzenia trwa∏oÊci ch∏odnicy
istotnym elementem jest stosowanie
w∏aÊciwego p∏ynu ch∏odzàcego, tj. prze-
znaczonego do stosowania w ch∏odni-
cach aluminiowych. U˝ywanie innych
p∏ynów, tzw. zamienników czy wody,
mo˝e spowodowaç uszkodzenie ch∏odni-
cy na skutek korozji wewn´trznej. Taka
ch∏odnica nie mo˝e byç eksploatowana
i powinna zostaç wymieniona na nowà.

Mechanicznie uszkodzone ch∏odnice,
w których widaç deformacj´ powierzch-
ni roboczej, nie powinny byç naprawia-
ne. Taka ch∏odnica traci swoje parame-

try techniczne, co w rezultacie mo˝e
prowadziç do przegrzania, a nawet
uszkodzenia silnika.

Niewielkie pojedyncze uszkodzenia,
powsta∏e np. w wyniku uderzenia kamie-
niem, mogà byç naprawiane, a ch∏odnica
nadaje si´ ponownie do eksploatacji.

Nie zaleca si´ równie˝ mycia ch∏od-
nic strumieniem wody pod wysokim ciÊ-
nieniem. Mo˝e to doprowadziç do
uszkodzenia elementów odpowiedzial-
nych za wymian´ ciep∏a (taÊm, p∏ytek
ch∏odzàcych), a w rezultacie – do po-
gorszenia parametrów ch∏odnicy.

Ch∏odnice 
w „samochodach przysz∏oÊci”
W samochodach przysz∏oÊci ch∏odnice
nadal b´dà odgrywaç istotnà rol´, nie-
zale˝nie od tego, czy mamy tu na myÊli
pojazdy z ekonomicznymi silnikami spa-
linowymi, z nap´dem hybrydowym, elek-
trycznym lub innymi nap´dami. Zmieni
si´ wówczas tylko ich przeznaczenie,
gdy˝ ch∏odzenia b´dzie wymaga∏ inny
komponent.

G∏ówne zadania, z którymi b´dà si´
musieli zmierzyç producenci ch∏odnic, to
dalsza redukcja ich masy i gabarytów
przy zachowaniu lub zwi´kszeniu wydaj-
noÊci. Przysz∏oÊç nale˝y do wymienników
ciep∏a o wi´kszej skutecznoÊci ch∏odzenia.

Rosnàce wymogi ochrony Êrodowi-
ska b´dà nadal sk∏aniaç producentów
ch∏odnic do eliminowania kolejnych
materia∏ów, by docelowo korzystaç je-
dynie z tych nadajàcych si´ do odzyskiwa-
nia. W zakresie ch∏odnic takim naj-
lepszym proekologicznym rozwiàza-
niem wydaje si´ zastosowanie ch∏odnic
ca∏kowicie aluminiowych, a wi´c oby-
wajàcych si´ bez tworzyw sztucznych
i elementów gumowych.                         ■

Tomasz Frankiewicz
Menad˝er ds. rozwoju produktu 

Dzia∏ ch∏odnic

Delphi Automotive Systems sp. z o.o.

G∏ównym zadaniem ch∏odnicy jest odprowa-
dzanie nadmiaru ciep∏a z silnika spalinowego
do atmosfery. Od sprawnoÊci ch∏odzenia za-
le˝à wi´c osiàgi pojazdu i jego bezawaryjne
u˝ytkowanie.

Realne projekty
przysz∏ych ch∏odnic
powstajà najpierw
w wirtualnej
przestrzeni

Konstrukcje prototypowe poddawane sà
wszechstronnym testom w fabrycznym
laboratorium

Ca∏kowicie aluminiowa ch∏odnica
przysz∏oÊci opracowana przez polskich
in˝ynierów

Jedyna europejska fabryka koncernu Delphi
wytwarzajàca systemy wymiany ciep∏a mieÊci si´
w Ostrowie Wielkoposkim
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nym i nieorganicznym py∏em, zasysanym
z zewnàtrz przez dmuchaw´. W ten spo-
sób w ciemnym i wilgotnym otoczeniu
powstajà warunki sprzyjajàce rozwojowi
mikrofauny i mikroflory.

Proces zabrudzenia powierzchni pa-
rownika przebiega znacznie wolniej
przy sprawnym, czyli regularnie wymie-
nianym filtrze przeciwpy∏kowym. Nato-
miast jego zatkanie nadmiernà iloÊcià
zanieczyszczeƒ mo˝e doprowadziç do
uszkodzenia przecià˝onego silnika dmu-
chawy, a tak˝e do obfitego skraplania
si´ wilgoci na szybach i powstania kolej-
nego êród∏a nieprzyjemnych zapachów
we wn´trzu pojazdu.

Wszystkie wymienione tu okoliczno-
Êci sprawiajà, ˝e w pe∏nym cyklu obs∏ugi
klimatyzacji nale˝y przeprowadziç:
opró˝nienie i pró˝niowe osuszenie uk∏a-
du, regeneracj´ i uzupe∏nienie czynnika
roboczego i oleju, wymian´ osuszacza
i filtra przeciwpy∏kowego, dezynfekcj´
parownika i kana∏ów nawiewu powie-
trza, kontrol´ funkcjonowania i szczel-
noÊci ca∏ego systemu, a w klimatyza-
cjach automatycznych przeprowadziç
odpowiednie badania testerem elektro-
nicznym. Ka˝dy z producentów pojazdów
okreÊla rodzaj i iloÊç czynnika ch∏odni-
czego oraz oleju. Behr Hella Service od-
daje w tym celu do dyspozycji warszta-
tów ksià˝eczk´ z iloÊciami nape∏niania,
w której znajdujà si´ szczegó∏owe infor-
macje dla ka˝dego pojazdu, zarówno
osobowego, dostawczego, jak i ci´˝aro-

wego. CzynnoÊci te standardowo trwajà
ok. 1 godziny. Dla samochodów ci´˝aro-
wych Behr Hella Service zaleca co
6 miesi´cy przeprowadzaç kontrol´,
a raz w roku – pe∏ne serwisowanie kli-
matyzacji. W przypadku samochodów
osobowych, nieco rzadziej: raz w roku
przeglàd klimatyzacji, a dok∏adne serwi-
sowanie – co dwa lata. Aktualne dane
serwisowe uk∏adów klimatyzacji wyst´-
pujàce we wszystkich wspó∏czesnych sa-
mochodach mo˝na znaleêç na stronie in-
ternetowej: www.behrhellaservice.pl (za-
k∏adka „Wsparcie techniczne”, nast´p-
nie pozycja P05 2009).

Profesjonalne p∏ukanie
Po ka˝dej wymianie lub naprawie cz´Êci
(np. zu˝ytego filtra-osuszacza, uszko-
dzonej spr´˝arki) uk∏ad klimatyzacji po-

winien zostaç oczyszczony, poniewa˝
metalowe opi∏ki lub inne zanieczyszcze-
nia mogà ∏atwo rozprzestrzeniç si´ po
ca∏ym uk∏adzie i doprowadziç do zablo-
kowania pozosta∏ych jego elementów.
Coraz cz´Êciej jest to wymagane rów-
nie˝ (pod rygorem utraty gwarancji)
przy wykonywaniu cyklicznych prac ser-
wisowych. 

Behr Hella Service zaleca dwie me-
tody p∏ukania:
➔ czynnikiem roboczym za pomocà

agregatu serwisowego (np. SECU-
mobile lub SECUsmart) oraz dodat-
kowego urzàdzenia z filtrem i ada-
pterami; 

➔ chemicznym roztworem czyszczàcym
za pomocà dodatkowego urzàdzenia
i z obowiàzkowym zastosowaniem
suszenia azotem. 

Z lewej: wielofunkcyjny agregat do serwisowania 
uk∏adów klimatyzacyjnych. Powy˝ej: zestaw do chemicz-
nego p∏ukania instalacji

Pe∏ny komplet
oprzyrzàdowania 

do obs∏ugi i napraw
klimatyzacji

Sytuacja sprzyja w∏àczaniu serwisowa-
nia klimatyzacji do warsztatowej oferty,
poniewa˝ ostatnio oprócz wzrostu popy-
tu na ten rodzaj us∏ug znacznie zmniej-
szy∏y si´ ceny urzàdzeƒ i narz´dzi po-
trzebnych do ich Êwiadczenia. Jedynym
czynnikiem niekorzystnym jest nadmier-
ne zró˝nicowanie cen „serwisu klimaty-
zacji”, proponowanych przez poszcze-
gólne warsztaty. W lokalnej konkurencji
wygrywajà, rzecz jasna, serwisy najtaƒ-
sze, podczas gdy pozosta∏ym takie naj-
ni˝sze ceny nie zapewniajà nawet zwro-

tu jednostkowych kosztów. Rozwiàza-
niem tej zagadki sà po prostu ró˝ne za-
kresy rzeczywiÊcie wykonywanych prac,
przy identycznie brzmiàcej nazwie us∏u-
gi. To zaÊ oznacza, ˝e wi´kszoÊç klien-
tów p∏aci istotnie niewiele, lecz za nie-
pe∏ny proces technologiczny, który nie
zapobiega ewentualnym kosztownym
awariom w przysz∏oÊci.

Pe∏na obs∏uga serwisowa
Z konstrukcyjnie zamkni´tego obiegu
samochodowego klimatyzatora ubywa

w ciàgu roku do 10% czynnika robocze-
go, uchodzàcego przez pory w w´˝ach
elastycznych i mikroskopijne nieszczel-
noÊci z∏àczek. Z tego powodu ju˝ po
dwóch latach wydajnoÊç ch∏odzenia od-
czuwalnie spada. Ponadto czynnik robo-
czy jest noÊnikiem dla oleju smarujàce-
go spr´˝ark´. Zbyt ma∏a iloÊç czynnika
powoduje wi´c niedostateczne smarowa-
nie, gro˝àce ca∏kowità i bardzo kosz-
townà awarià ca∏ego systemu. 

Przez te same nieszczelnoÊci higro-
skopijny czynnik roboczy absorbuje z at-
mosfery wilgoç. Jej cz´Êç zatrzymywana
jest przez filtr-osuszacz, lecz jego po-
jemnoÊç wyczerpuje si´ po ok. 2 latach.
Potem znaczna zawartoÊç wody w syste-
mie prowadzi do korozji jego elemen-
tów. Istnieje te˝ ryzyko zamarzania za-
woru rozpr´˝nego, co równie˝ mo˝e do-
prowadzaç do powa˝nych awarii.

Ponadto klimatyzacj´ nale˝y regu-
larnie dezynfekowaç, gdy˝ rozwijajàce
si´ na parowniku bakterie, grzyby i inne
mikroorganizmy mogà byç powodem
przykrych zapachów oraz reakcji aler-
gicznych u osób podró˝ujàcych w pojeê-
dzie. Parownik zintegrowany z system
wentylacji pokrywa si´ zwykle organicz-

Serwisowanie klimatyzacji
samochodowych
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Arkadiusz Jacak
Product manager

Mar-Art Behr Service sp. z o.o.

Jeszcze par´ lat temu powszechne by∏o przekonanie,
˝e samochodowa klimatyzacja jako system zamkni´ty
nie wymaga ˝adnej konserwacji. Teraz u˝ytkownicy
pojazdów nie majà ju˝ takich z∏udzeƒ, a warsztaty
uzyska∏y mo˝liwoÊç dodatkowych zarobków.

Schemat typowego klimatyzatora samochodowego z zaznaczonymi prawid∏owymi wartoÊciami
temperatur i ciÊnienia czynnika w ró˝nych cz´Êciach obiegu

spr´˝arka

40-50oC
6-12 barów

4-11oC
0,7-2,5 bara

-2-4oC
1,5-3 bary

45-60oC
9-17 barów

45-55oC
7-15 barów

zawór

parownik

filtr-osuszacz

skraplacz

dmuchawa



Zaletà pierwszej metody jest brak kosz-
tów zakupu specjalnej substancji p∏u-
czàcej oraz jej utylizacji. Druga zapew-
nia najwi´kszà skutecznoÊç (nieodzownà
np. przy wymianie spr´˝arki), lecz wy-
maga u˝ycia dodatkowych narz´dzi,
w tym urzàdzenia do suszenia azotem. 

Inne korzyÊci p∏ukania obiegów kli-
matyzacyjnych to usuwanie: kwasów
powstajàcych na skutek przenikania
wilgoci do wn´trza uk∏adu, czàstek ela-
stomerów (gumy) mogàcych zabloko-
waç np. zawór d∏awiàcy lub zawór roz-
pr´˝ny, resztek zanieczyszczonego
czynnika ch∏odniczego oraz oleju spr´-
˝arkowego. 

Poszczególne elementy uk∏adu nale˝y
zawsze p∏ukaç osobno. Niedopuszczalne
jest p∏ukanie filtra-osuszacza, zaworów
i spr´˝arki. Po ka˝dym otwarciu obiegu
konieczna jest wymiana filtra-osuszacza
i o-ringów zdemontowanych po∏àczeƒ. 

Oprzyrzàdowanie serwisowe
W sk∏ad warsztatowego wyposa˝enia
niezb´dnego do obs∏ugi technicznej
uk∏adów klimatyzacji wchodzà: 
➔ agregaty do opró˝niania, osuszania

i nape∏niania obiegów oraz do rege-
neracji czynnika roboczego;

➔ dodatkowe przyrzàdy kontrolne
i specjalne narz´dzia monta˝owe.

Agregaty obs∏ugowe ró˝nych rodzajów
i wielkoÊci oferowane sà na rynku z re-
gu∏y w stanie kompletnym, czyli wraz
ze wszystkimi niezb´dnymi akcesoria-
mi. Natomiast drugà z wymienionych
grup wyposa˝enia serwisowego mo˝na
kompletowaç samodzielnie bàdê sko-
rzystaç z gotowych zestawów, dostar-
czanych przez specjalistyczne firmy.
Behr Hella Service ma w swej ofercie
ró˝ne zestawy. Warsztatom rozpoczy-
najàcym ten rodzaj dzia∏alnoÊci us∏u-
gowej poleca tzw. zestaw startowy.

Zawiera on nast´pujàce narz´dzia
i materia∏y eksploatacyjne, konieczne
do serwisowania i podstawowej diagno-
styki: cyfrowy termometr r´czny, lamp´
ultrafioletowà do wykrywania nieszczel-
noÊci z okularami ochronnymi UV, Glo-
-Leak Revolver (system wprowadzania
barwnika kontrastowego do czynnika
roboczego dla wykrywania nieszczelno-
Êci), klucz do zaworów, r´kawice
ochronne (wymagane przepisami bhp),
litr uniwersalnego oleju do spr´˝arek
PAO- 68, Airsept – Êrodek do konserwa-
cji parownika w sprayu (175 ml), wy-
wabiacz w sprayu (500 ml) i uniwersal-
ny zestaw uszczelek typu o-ring.

Poza tym Behr Hella Service pro-
ponuje te˝ jeszcze 4 alternatywne meto-
dy wykrywania nieszczelnoÊci: 
➔ Êrodkiem kontrastowym i lampà UV;
➔ detektorem elektronicznym, rozpo-

znajàcym wycieki gazów halogeno-
wych i reagujàcym na nie sygna∏ami
dêwi´kowymi;

➔ azotem wt∏aczanym do opró˝nionego
obiegu pod ciÊnieniem do 12 barów;

➔ natryskiwanymi Êrodkami, wytwa-
rzajàcymi pian´ w punktach wydoby-
wania si´ gazów.

Nieszczelne przewody sztywne i ela-
styczne nale˝y bezwzgl´dnie wymie-
niaç, jednak zamiast zamawiania goto-
wych cz´Êci zamiennych mo˝na je do-
rabiaç w odpowiednich wymiarach, ko-
rzystajàc ze specjalnej metody Lokring,
polegajàcej na wykonywaniu herme-
tycznych po∏àczeƒ monta˝owych, od-
pornych na ciÊnienie robocze do 50 ba-
rów i ciÊnienie kontrolne do 200 ba-
rów, w zakresie temperatur od –50°C
do +150°C.                                      ■
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Zestaw startowy
Behr Hella Service

Z lewej: Êrodek do konserwacji i dezynfekcji parowników. Z prawej: elektroniczny detektor
nieszczelnoÊci (u góry) i specjalne kleszcze do wykonywania po∏àczeƒ metodà Lokring (u do∏u)

System do wprowadzania barwnika
kontrolnego Glo-Leak Revolver

Regulator ciÊnienia, z∏àczki i przewody elastyczne 
do suszenia uk∏adu azotem

W takich chwilach Twoi klienci b´dà Ci wdzi´czni
za to, ˝e wybra∏eÊ cz´Êci TRW.

TRW – Bezpieczeƒstwo

Podczas jazdy samochodem najwa˝niejsze jest bezpieczeƒstwo. Dlatego firma TRW do
spraw bezpieczeƒstwa podchodzi z maksymalnym zaanga˝owaniem i jest pod tym
wzgl´dem Êwiatowym liderem. 

Dzi´ki stosowaniu przez nas najdoskonalszych materia∏ów i technologii wytwarzania,
Twoi klienci mogà ca∏kowicie zaufaç jakoÊci wszystkich produktów TRW.

W TRW wszystko podporzàdkowane jest bezpieczeƒstwu: zarówno jakoÊç naszych
produktów i niezwyk∏a dba∏oÊç o klienta, jak i niezawodnoÊç naszych cz´Êci
samochodowych oraz gwarancja, jakà na nie dajemy. Z tego powodu Twoi klienci b´dà
zadowoleni, ˝e wybra∏eÊ TRW.

TRW Automotive Aftermarket Parts & Service Office, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, tel. 022 / 533 47 47, e-mail: aftermarket.pl@trw.com; www.trwaftermarket.com
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Do najwa˝niejszych prac przygotowaw-
czych nale˝à: szlifowanie, szpachlowa-
nie, nak∏adanie wype∏niacza i gruntowa-
nie. Ich koƒcowym efektem musi byç
równa, g∏adka i trwa∏a powierzchnia,
pokrywana nast´pnie lakierem. Zanie-
dbania pope∏nione w którymkolwiek
z wymienionych etapów mogà potem po-
wodowaç zapadanie si´ lub podnoszenie
lakieru, powstawanie p´cherzy, marsz-
czenie si´ albo matowienie pow∏oki.
Dlatego jeszcze przed rozpocz´ciem
w∏aÊciwej naprawy nale˝y ustaliç, jakie
narz´dzia, urzàdzenia i materia∏y zosta-
nà w jej trakcie u˝yte. 

Rodzaj i stan pod∏o˝a 
We wspó∏czesnych nadwoziach samo-
chodowych pod jednolità warstwà lakie-
ru kryjà si´ ró˝norodne materia∏y kon-
strukcyjne. Do najcz´Êciej wcià˝ spoty-
kanych nale˝à metalowe pod∏o˝a bla-
szane. Mogà byç one wykonywane ze
stali pospolitych lub stopowych – zwa-
nych szlachetnymi, niepowlekanych lub
pokrytych ochronnymi pow∏okami gal-
wanicznymi (przewa˝nie cynkowymi)
lub chemicznymi. Wi´kszoÊç tych rodza-
jów blach stalowych jest w przypadku
uszkodzenia oryginalnej pow∏oki lakier-
niczej nara˝ona na korozj´, majàcà za-

sadniczy wp∏yw na jakoÊç przeprowa-
dzonej naprawy.

W ostatnich latach coraz cz´Êciej do
produkcji elementów nadwozi u˝ywa si´
blach aluminiowych, nara˝onych na ko-
rozj´ galwanicznà, powstajàcà w miej-
scach bezpoÊredniego kontaktu alumi-
nium ze stalà (np. ze Êrubami). Takie po-
∏àczenia wymagajà izolacji pomi´dzy
ró˝noimiennymi materia∏ami, a wi´c
trzeba w ich przypadku stosowaç specjal-
ne metody renowacji. Poza tym do obrób-
ki aluminium potrzebne sà, odmienne ni˝
do stali, narz´dzia i materia∏y szlifier-
skie. Zmieszanie opi∏ków aluminiowych
ze stalowymi mo˝e doprowadziç do po-
wstania samozapalnej mieszanki.

Tworzywa sztuczne sà ju˝ dzisiaj
w ró˝nych zastosowaniach motoryzacyj-
nych niezastàpione z powodu swej ela-
stycznoÊci, lekkoÊci i wytrzyma∏oÊci.
Mi´dzy sobà ró˝nià si´ bardzo w∏aÊci-
woÊciami i sk∏adem chemicznym. Z tego
powodu wymagajà dok∏adnej identyfika-
cji przed naprawà lakierniczà polegajà-
cà na ich pokryciu odpowiednimi mate-
ria∏ami renowacyjnymi. Trafne rozpo-
znanie rodzajów tworzyw u∏atwia ich
dok∏adne oznakowanie przez producen-
tów wykonywanych z nich wyrobów.
Szczególnej uwagi wymaga ocena stanu
materia∏ów kompozytowych, poniewa˝
mogà mieç one uszkodzenia wewn´trz-
ne, niewidoczne na powierzchni. Dlate-
go w przypadkach wàtpliwych, zw∏asz-
cza dotyczàcych elementów konstrukcji
noÊnych, wskazana jest konsultacja
z w∏aÊciwym specjalistà.

Sprz´t do szlifowania
We wspó∏czesnych warsztatach lakier-
niczych stosuje si´, zale˝nie od konkret-
nych potrzeb, ró˝ne rodzaje mechanicz-
nych szlifierek. Do obróbki wst´pnej
(zgrubnej), zw∏aszcza na du˝ych po-
wierzchniach, najlepsze sà szlifierki ro-
tacyjne i oscylacyjne (wibracyjne). Wy-
koƒczeniowe prace szlifierskie wymaga-

Naprawa bez poprawek (cz.I)
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jà natomiast u˝ycia szlifierek mimo-
Êrodowych. Niezb´dnym uzupe∏nieniem
tego rodzaju wyposa˝enia (np. przy szli-
fowaniu kraw´dzi) sà r´czne narz´dzia
szlifierskie, potocznie zwane klockami.
Produkowane sà one w ró˝nych rozmia-
rach i kszta∏tach, tak˝e w wersjach z od-
sysaniem py∏ów. 

W szlifierkach rotacyjnych elemen-
tem roboczym jest szybko wirujàca tar-
cza Êcierna. W oscylacyjnych – papier
Êcierny mocowany jest do prostokàtnej
p∏yty, wykonujàcej podczas pracy nie-

wielkie ruchy okr´˝ne. W mimoÊrodo-
wych (szlifujàcych za pomocà krà˝ków
papieru Êciernego) – wykonywane sà
równoczeÊnie robocze ruchy rotacyjne
i oscylacyjne, co zapewnia najwy˝szà do-
k∏adnoÊç obróbki. We wszystkich tych
rodzajach szlifierek element Êcierny mu-
si przylegaç ca∏à swà powierzchnià do

szlifowanego pod∏o˝a, gdy˝ szlifowanie
kraw´dzià uszkadza obrabiany materia∏
i uniemo˝liwia skuteczne odsysanie py∏u.

Przy pracach szlifierskich nale˝y ko-
rzystaç z maseczki, r´kawic i okularów
ochronnych. W razie koniecznoÊci szli-
fowania na mokro nie wolno u˝ywaç
urzàdzeƒ elektrycznych, a papier naj-

Katarzyna Wolska
Marketing product coordinator

DuPont Poland sp. z o.o.

Dobre przygotowanie pod∏o˝a to w ka˝dej 
naprawie lakierniczej po∏owa sukcesu, a na-
wet jego nieodzowny warunek. Wszystkie 
pozorne oszcz´dnoÊci i uproszczenia, stoso-
wane w tej fazie pracy, kosztujà potem drogo.

Pod∏o˝a wyst´pujàce w samochodach

Grupa materia∏ów                              Materia∏                                             W∏aÊciwoÊci

metale

tworzywa sztuczne

karbon & kompozyty

stal

stal ocynkowana

stal szlachetna

aluminium

megnetyczne

widoczna pow∏oka (po przeszlifowaniu)

niemagnetyczne

PP, PVC, ABS, PE, PP/EPDM, RTM

karbon wzmocniony w∏óknem szklanym niemagnetyczne
struktura siatkowa (czarny w karbonie)

SMC (w∏ókno-kompozyty) niemagnetyczne
brak widocznej struktury

patrz zalecenia

niemagnetyczne

niemagnetyczne

Schemat ruchu materia∏u Êciernego 
w szlifierkach wibracyjnych (u góry) 
i mimoÊrodowych

Grupy ziarnistoÊci materia∏ów Êciernych

wibrujàca tarcza
prostokàtna

W∏aÊciwe szlifowanie: od grubego do drobnego

Bardzo grube (P40-P80) Grube (P120-P180) Drobne (P200-P320)

tarcza okràg∏a wykonujàca
jednoczeÊnie ruch rotacyjny 
i wibracyjny

P40    P80 P120 P150 P180 P240 P320 P400 P500 P600

STOWARZYSZENIE 

TECHNIKI

MOTORYZACYJNEJ

www.stm.org.pl 
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lepiej jest p∏ukaç czystà wodà, by brud
nie wnika∏ w obrabianà powierzchni´.

Informacje na temat zalecanej meto-
dy szlifowania podawane sà w metrycz-
kach technicznych produktów marki
Standox.

Materia∏y Êcierne
Dost´pne na rynku materia∏y do szlifo-
wania ró˝nià si´ kszta∏tem i rodzajem
noÊnika, a tak˝e tzw. uziarnieniem. Pod
tym ostatnim poj´ciem kryje si´ wiel-
koÊç, iloÊç i roz∏o˝enie pojedynczych
ziaren (z regu∏y z korundu lub karborun-
du) na powierzchni materia∏u Êciernego.

WielkoÊç pojedynczych ziaren i spo-
sób ich rozmieszczenia oznacza si´ nu-

merem P, drukowanym na odwrocie pa-
pierów Êciernych. Im ni˝szy numer, tym
wi´ksze ziarno i bardziej wydajne, ale
mniej precyzyjne szlifowanie. 

Równie˝ w przypadku materia∏ów
szlifierskich produkt, który jest tani
przy zakupie, cz´sto okazuje si´ kosz-
towny w u˝yciu, poniewa˝ papiery o wy-
sokiej jakoÊci przy prawid∏owym stoso-
waniu zu˝ywajà si´ znacznie wolniej.

Podczas obróbki pod∏o˝y przeznaczo-
nych do malowania rodzaje papierów
trzeba zmieniaç kolejno od gruboziarni-
stego do drobnoziarnistego, by Êlady zia-
ren stawa∏y si´ coraz mniejsze. W nume-
racji u˝ywanych papierów mo˝na przy
tym pomijaç najwy˝ej po jednym stopniu,

np. najpierw ziarno P40, nast´pnie P120
lub P150. G∏´bokie rysy usuwa si´ szyb-
ciej, bez opuszczania kolejnych stopni. 

Usuwanie rdzy
Rdza tworzy si´ na stali w wyniku dzia-
∏ania wilgoci, dwutlenku w´gla i innych
substancji chemicznie aktywnych, prze-
nikajàcych przez p´kni´cia i pory po-
w∏oki lakierniczej. Zapoczàtkowana na
powierzchni blachy stalowej, w˝era si´
w nià coraz g∏´biej. Aluminium i cynk
korodujà tylko powierzchniowo.

Solidne przygotowanie pod∏o˝a obej-
muje równie˝ dok∏adne usuni´cie korozji
za pomocà szlifowania. Je˝eli rdza we-
sz∏a ju˝ g∏´boko w materia∏, ten zabieg
jest równie˝ konieczny, lecz niewystar-
czajàcy. Skuteczne wówczas okazuje si´
piaskowanie, czyli usuni´cie rdzy z za-
g∏´bieƒ metalu strumieniem piasku, ko-
rundu lub drobnych okruchów szk∏a. Za-
miast piaskowania stosowane bywajà
rotacyjne szczotki druciane. Powierzch-
ni´ odrdzewionà trzeba dodatkowo po-
traktowaç preparatem neutralizujàcym.

Rdza na go∏ej blasze mo˝e si´ two-
rzyç nawet po dotkni´ciu jej palcem al-
bo przez jej parogodzinny kontakt z wil-
gotnà atmosferà. Dlatego przed ka˝dym
etapem pracy miejsce z ods∏oni´tym me-
talem musi zostaç gruntownie wyczysz-
czone, aby póêniej korozja nie szkodzi∏a
pow∏oce lakierniczej.

Podczas mechanicznego usuwania
rdzy nale˝y zwracaç szczególnà uwag´
na ochron´ oczu i dróg oddechowych.

Zakup narz´dzi i urzàdzeƒ
Przy zakupie nale˝y zwracaç uwag´,
czy dane urzàdzenie spe∏nia aktualne
normy bezpieczeƒstwa (GS/TÜV/SUVA/
VDE itp.). Znak CE poÊwiadcza tylko,
˝e odpowiada ono minimalnym, euro-
pejskim standardom.

Wybór pomi´dzy szlifierkà elektrycz-
nà a pneumatycznà jest ju˝ trudniejszy,
poniewa˝ eksploatacja tej pierwszej jest
taƒsza, a drugiej – bardziej por´czna
i bezpieczna. 

Niezale˝nie od rodzaju nap´du wa˝-
ny jest system mocowania tarcz szlifujà-
cych, który powinien byç ∏atwy, szybki,
a przede wszystkim bezpieczny dla u˝yt-
kownika.                                       Cdn.
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Tradycyjna pow∏oka lakiernicza wykonana fabrycznie

Warstwy pow∏ok na pod∏o˝ach metalowych i plastikowych

usuwanie lakieru/
przeszlifowanie metalu

przeszlifowanie 
przed na∏o˝eniem szpachli

szlifowanie szpachli

przeszlifowanie powierzchni
sàsiadujàcej

szlifowanie wype∏niacza

matowanie powierzchni
sàsiadujàcej w∏àcznie 
z wype∏niaczem

szlifowanie strefy przejÊcia

wyrównanie powierzchni

przepolerowanie 
strefy przejÊcia

P40-80 

P120-180

P120-240
P280-320 

P240-320

P320+P400-600 

P800-1000/ultra fine pad

P2000-4000

P1500-2000

P2000-4000

Miejsce naprawy       Nowe elementy                     Usuwanie b∏´dów

lakier bezbarwny

lakier bazowy

wype∏niacz

warstwa KTL
(lakierowanie zanurzeniowe)

warstwa cynku

metal

Dobór ziarnistoÊci materia∏u Êciernego 
do rodzaju wykonywanej pracy

lakier bezbarwny

lakier bazowy

wype∏niacz

warstwa KTL (lakierowanie zanurzeniowe)

warstwa cynku

metal

uelastyczniony lakier bezbarwny

lakier bazowy

podk∏ad gruntujàcy

tworzywo sztuczne
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Najnowszym przyk∏adem zastosowania
taƒszej technologii naprawczej, zacho-
wujàcej w pe∏ni walory u˝ytkowe pojaz-
du, jest zestaw do wymiany sprz´g∏a
4w1. Uzupe∏nia on ofert´ standardo-
wych sprz´gie∏ Quinton Hazell, a s∏u˝y
do zamiany kosztownego dwumasowe-
go ko∏a zamachowego (DMF) na kon-

wencjonalne – jednomasowe o porów-
nywalnych w∏aÊciwoÊciach i z kom-
pletnym, alternatywnym mechanizmem
sprz´g∏owym.

Mo˝na powiedzieç, ˝e takà koncep-
cj´ napraw zainspirowa∏ sam rynek i on
te˝ pozytywnie oceni∏ jej realizacj´, po-
niewa˝ sprzeda˝ tych zestawów (poczàt-

kowo 2 pozycje katalogowe) ju˝
w pierwszych miesiàcach od rozpocz´-
cia seryjnej produkcji gwa∏townie wzro-
s∏a. Dlatego producent wkrótce zaoferu-
je ich nowe odmiany, przeznaczone
g∏ównie do samochodów najpopularniej-
szych w kontynentalnej Europie i Wiel-
kiej Brytanii.

Dwumasowe ko∏a zamachowe mon-
tuje si´ fabrycznie w samochodach klasy
co najmniej Êredniej. Drugi lub trzeci
z kolei w∏aÊciciel takiego pojazdu nie
jest przewa˝nie przygotowany finanso-
wo na zamontowanie nowego DMF, choç
to jemu w∏aÊnie taka koniecznoÊç przy-
pada w udziale. Zast´pcze rozwiàzanie
Quinton Hazell jest optymalne nie tylko
w takich sytuacjach, lecz tak˝e w przy-
padku pojazdów u˝ytkowych o du˝ych
przebiegach, jak np. samochody dostaw-
cze lub taksówki.

Zmiana konfiguracji uk∏adu prze-
niesienia nap´du nie mo˝e jednak pogar-
szaç charakterystyki t∏umienia drgaƒ
skr´tnych, zmniejszaç zdolnoÊci prze-
noszenia maksymalnych momentów ob-
rotowych ani skracaç mi´dzynapraw-
czych przebiegów pojazdu. Wszystkie te
wymogi nowy produkt spe∏nia z nawiàz-
kà, poniewa˝ zaprojektowany zosta∏
zgodnie ze specyfikacjami OE. Jest taƒ-
szy ni˝ ko∏o dwumasowe, lecz równo-
czeÊnie bardziej niezawodny dzi´ki prost-
szej konstrukcji. Zapewnia te˝ t´ samà
wydajnoÊç i ochron´ uk∏adu przeniesie-
nia nap´du. Symulacja charakterystyki
t∏umienia ko∏a dwumasowego uzyskiwa-
na jest poprzez wykorzystanie tarczy
sprz´g∏a o d∏ugim skoku (LongTravel).
Jednomasowa konstrukcja poprawia
przy tym odprowadzanie ciep∏a.

Kluczem do tego sukcesu sà najnow-
sze technologie we wszystkich cz´Êciach
struktury przedsi´biorstwa, poczynajàc

Rynek inspiruje 
naszych konstruktorów
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od dzia∏u konstrukcyjnego, a˝ po stero-
wanà komputerowo kontrol´ produkcji
i specjalistyczne laboratorium badaw-
cze. Ka˝da faza produkcyjna podlega
Êcis∏ej kontroli jakoÊci zgodnie z DIN
EN ISO 9000.

Wszystkie parametry sprz´gie∏ reje-
strowane w trakcie wielu tysi´cy prze-
jechanych kilometrów mogà byç symulo-
wane w odpowiednich testach, z uwzgl´d-
nieniem realnego zu˝ycia elementów
ciernych i zm´czenia materia∏owego po-
zosta∏ych cz´Êci. W firmowych laborato-
riach stosowane sà urzàdzenia do wyko-
nywania specjalnych testów sprz´gie∏
przy du˝ych obcià˝eniach. Sprawdzana
jest trwa∏oÊç nowych produktów, mierzo-
na iloÊcià przejechanych kilometrów.
Sprz´g∏o automatyczne i tarcza sprz´g∏a
powinny wykonaç w pe∏ni poprawnie a˝
500 000 prze∏àczeƒ. 

Ponadto wszystkie zestawy sprz´g∏o-
we firmy Quinton Hazell sà sprawdzane
pod wzgl´dem wytrzyma∏oÊci na dzia∏a-
nie si∏ odÊrodkowych (test na rozerwa-
nie) i na stabilnoÊç pr´dkoÊci obrotowej,
co zapewnia im optymalne i bezpieczne
dzia∏anie w warunkach praktycznych.
W zale˝noÊci od Êrednicy sprz´g∏a te sà
testowane przy pr´dkoÊci obrotowej
przekraczajàcej 10 000  obrotów na mi-
nut´, czyli znacznie wy˝szej od realnych
pr´dkoÊci wa∏u korbowego.

Troska o jakoÊç produktów dotyczy
tak˝e surowców, materia∏ów i kompo-
nentów u˝ywanych do ich wykonania. Sà
one pozyskiwane tylko od sprawdzonych
i renomowanych dostawców, zdolnych

spe∏niaç ostre wymagania techniczne.
Tak wi´c spr´˝yny membranowe sà wy-
konywane ze stali chromowo-wanado-
wej, z u˝yciem automatycznej instalacji
do obróbki cieplnej, a ka˝da z nich pod-
lega komputerowemu sprawdzeniu we-
d∏ug ustalonych standardów przed jej
zamontowaniem. 

P∏yty dociskowe wykonuje si´ w nowo-
czesnych, zrobotyzowanych centrach z ˝e-
liwa 250 o wysokiej jakoÊci. Ten sam
materia∏ stosowany jest przez producen-
tów pojazdów w oryginalnym ich wy-
posa˝eniu. Podobna zgodnoÊç kryteriów
dotyczy spr´˝yn t∏umiàcych wykonywa-
nych z wysokojakoÊciowej stali. Mate-
ria∏y cierne pochodzà zarówno z firmy
Quinton Hazell, jak i od innych wiodà-
cych producentów sprz´gie∏, i sà oczywi-
Êcie ca∏kowicie pozbawione azbestu.

Dzi´ki przedstawionym tu w skrócie
metodom dzia∏ania firma Quinton Ha-
zell uzyska∏a tak wa˝ne certyfikaty,
jak: BE EN ISO9001, Ford Q1,
QS9000 i BS EN ISO1401. Przy aktu-
alnej produkcji, wynoszàcej ponad 
1,4 miliona cz´Êci do sprz´gie∏, i przy
ponad 30-letnim doÊwiadczeniu w kon-
struowaniu i produkcji sprz´gie∏ kom-
pletnych zalicza si´ ona do najwi´k-
szych producentów nowoczesnych pod-
zespo∏ów. Ma w swej ofercie 40 grup
produktowych i ponad 40 000 referen-
cji. Istnieje od 1946 roku. Obecnie jest
cz∏onkiem mi´dzynarodowego koncer-
nu AFFINIA, a w jej sk∏ad wchodzi
7 fabryk i 12 centrów dystrybucji zlo-
kalizowanych w Europie.                  ■

Magda Szuleka-Kisielewska
Marketing director

Quinton Hazell Polska sp. z o.o.

Wi´kszoÊç samochodów z up∏ywem lat trafia
do coraz mniej zamo˝nych u˝ytkowników,
wi´c do ich napraw u˝ywane sà tanie cz´Êci
o kiepskiej jakoÊci. Firma Quinton Hazell
poszukuje innych rozwiàzaƒ tego problemu.

Zestaw „4 w 1”, czyli taƒszy zamiennik dwumasowego ko∏a zamachowego

Materia∏y cierne dostarczane sà do zak∏adów QH
przez renomowanych producentów

Wszystkie cz´Êci sprz´gie∏ przechodzà
rygorystyczne testy wytrzyma∏oÊciowe

Jedna z firmowych nowoÊci: centralny wysprz´gnik
hydrauliczny
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W ˝argonie blacharskim kad∏ub od-
kszta∏cony na skutek uderzenia w bok na-
zywany jest „bananem”. Naprawa tego
rodzaju uszkodzeƒ wydaje si´ bardzo pro-
sta, poniewa˝ kierunek si∏y dzia∏ajàcej
podczas kolizji jest wyraênie widoczny
i przez to ∏atwy do wyznaczenia. Takie
przeÊwiadczenie prowadzi jednak do po-
wa˝nych b∏´dów pope∏nianych nie tylko
w warsztatowej praktyce, lecz tak˝e w in-
˝ynierskich opracowaniach teoretycz-
nych. Wiele zagranicznych instrukcji po-
wypadkowych napraw pojazdów sugeruje

mo˝liwoÊç wyprostowania tak uszkodzo-
nych szkieletów za pomocà jednego, po-
przecznie ustawionego dozera, po sztyw-
nym zamocowaniu pojazdu w uchwytach
progowych ramy naprawczej. Jest to
z punktu widzenia kinematyki oczywisty
b∏àd. Z kolei zamieszczony tu schemat
rzekomo optymalnej metody, opartej na
równoczesnym u˝yciu trzech dozerów,
pochodzi z bardzo popularnego, wielo-
krotnie wznawianego niemieckiego pod-
r´cznika, poÊwi´conego nowoczesnym
nadwoziom samochodowym, w którym

wykorzystywany jest w niezmiennej od lat
postaci, chocia˝ przedstawia rozwiàzanie
bardzo niewygodne w praktyce.

Kolizja jako ciàg zdarzeƒ 
Ogólnie s∏uszna jest koncepcja prosto-
wania odkszta∏ceƒ si∏à o tej samej war-
toÊci i kierunku, lecz odwrotnym zwro-
cie w stosunku do si∏y, która te odkszta∏-
cenia spowodowa∏a. Pami´tajmy jed-
nak, ˝e zgodnie z trzecià zasadà dyna-
miki Newtona ka˝dej sile towarzyszy
przeciwdzia∏ajàca jej reakcja, wi´c dla
pe∏nego odwrócenia procesów zacho-
dzàcych w trakcie kolizji drogowej ko-
nieczne jest tak˝e wywo∏anie odwrot-
nych reakcji. Poza tym wyst´pujàce tu
zjawiska nie majà charakteru statyczne-
go, lecz stanowià ciàg zdarzeƒ prze-
biegajàcych w okreÊlonym czasie. W mo-
mencie kolizji czas ten jest bardzo krót-
ki, a w procesie naprawczym mo˝e byç
dowolnie d∏ugi, jednak sekwencja po-
szczególnych faz odkszta∏cania powinna
zostaç dok∏adnie zidentyfikowana i na-
st´pnie maksymalnie wiernie odtworzo-
na w odwrotnej kolejnoÊci.

Przy uderzeniu jednego samochodu
w bok drugiego si∏a odkszta∏cajàca jest
konsekwencjà energii kinetycznej pojaz-
du uderzajàcego. JeÊli powierzchnia
kontaktu zderzajàcych si´ mas by∏a sto-
sunkowo niewielka, dopuszczalne jest
pewne uproszczenie zak∏adajàce, i˝
punkt przy∏o˝enia tej si∏y znajduje si´
w geometrycznym Êrodku, a kierunek jej
dzia∏ania jest zgodny z osià symetrii po-
wsta∏ego odkszta∏cenia. Co jednak by∏o
êród∏em towarzyszàcych tej sile reakcji?
Jakie by∏y ich punkty przy∏o˝enia, war-
toÊci i kierunki?

Otó˝ reakcje powodowane by∏y bez-
w∏adnoÊcià ca∏ej masy uderzonego po-
jazdu. Za punkty przy∏o˝enia uznaç
trzeba wszystkie w´z∏y konstrukcyjne,
∏àczàce element bezpoÊrednio uderzony
z pozosta∏à cz´Êcià noÊnego szkieletu
nadwozia. WartoÊç tych reakcji by∏a od-
wrotnie proporcjonalna do sztywnoÊci
poszczególnych w´z∏ów, a kierunki wy-
tyczyç mo˝na na podstawie przemiesz-
czeƒ punktów kontrolnych znajdujàcych
si´ przy tych w´z∏ach i sprawdzonych
systemem pomiarowym w uk∏adzie
trzech wspó∏rz´dnych.

Przy odkszta∏ceniach typu „banan”
punkty te sà zawsze przesuni´te w stro-
n´ centralnej strefy powsta∏ego wgnie-
cenia. Dzieje si´ tak, poniewa˝ podczas
uderzenia w pierwszej kolejnoÊci nast´-
puje zgniecenie zewn´trznego profilu
progowego, potem ulega wygi´ciu we-
wn´trzne usztywnienie progu. Wówczas
si∏a odkszta∏cajàca dzieli si´ na dwie
sk∏adowe, dzia∏ajàce wzd∏u˝ cz´Êci pro-

gu po∏o˝onych z obu stron wgniecenia.
Tworzà one stopniowo zaostrzajàcy si´
kàt, wi´c po∏àczone z progiem w´z∏y
Êciàgane sà coraz bardziej ku wn´trzu
pojazdu. RównoczeÊnie zmia˝d˝eniu
w strefie uderzenia ulega wewn´trzny
profil progowy i po∏àczona z nim cz´Êç
pod∏ogi.

Reakcje podczas prostowania  
Sile prostujàcej wywieranej za pomocà
poprzecznie ustawionego dozera towa-
rzyszyç muszà równowa˝ne wzgl´dem
niej reakcje. Ich êród∏em nie mo˝e byç
jednak dynamiczna bezw∏adnoÊç masy
ca∏ego pojazdu, gdy˝ przy powolnym
przebiegu prostowania jest ona niewy-
starczajàca. Pozostaje wi´c wykorzysta-
nie statycznych reakcji stabilnej ramy
naprawczej, przenoszonych na pojazd
za poÊrednictwem zaczepów progowych.
Maksymalnie sztywne po∏àczenie napra-
wianego pojazdu z ramà uzyskuje si´
przy u˝yciu wszystkich czterech zamo-
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Toni Seidel
Prezes C.T.S. sp. z o.o.

Podczas kolizji drogowych niemal równie
cz´sto, jak z omawianymi ostatnio ude-
rzeniami w przód lub ty∏ pojazdu, mamy 
do czynienia ze zderzeniami bocznymi, 
odkszta∏cajàcymi progi, p∏yty pod∏ogowe
i s∏upki nadwozi.

Kosztowne i pracoch∏onne prostowanie odkszta∏cenia bocznego 5 kolumnami teleskopowymi 
i 1 si∏ownikiem wektorowym

Prostowanie boczne
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U góry: alternatywne
systemy prostowania:
trzema dozerami 
(I, II, III) lub jednym
dozerem i rozpiera-
czem (I, IV)

Obok: wprowadzenie
si∏y prostujàcej przez
dodatkowy otwór 
lub dospawany zaczep
z p∏askownika

Poni˝ej: wewn´trzna
budowa nowoczesnych
progów



cowaƒ progowych, lecz w omawianej sy-
tuacji dwa z nich nale˝a∏oby wtedy po∏à-
czyç z progiem odkszta∏conym, co ca∏-
kowicie uniemo˝liwi∏oby jego prawid∏o-
we wyprostowanie, czyli przywrócenie
w∏aÊciwej pozycji wszystkich punktów
kontrolnych w tej strefie nadwozia.

Mo˝na próbowaç rozwiàzaç ten pro-
blem, mocujàc nadwozie do ramy jedy-
nie zaczepami zaciÊni´tymi na progu
nieuszkodzonym, a dwu pozosta∏ych
u˝ywajàc wy∏àcznie w charakterze pod-
pórek umo˝liwiajàcych swobodne prze-
mieszczanie si´ progu prostowanego.
Istnieje jednak ryzyko, ˝e znaczna si∏a
prostujàca wyrwie nieuszkodzony próg
ze szcz´k po∏àczonych z nim zaczepów.

NiedogodnoÊç prostowania „bana-
na” trzema dozerami wynika nie tylko
z nadmiernych kosztów wyposa˝enia
stanowiska naprawczego, lecz tak˝e ko-
niecznoÊci dok∏adnej synchronizacji
pracy wszystkich u˝ytych tu si∏owników
hydraulicznych. Dwa z nich, ciàgnàce za
koƒce progu, muszà wywieraç równo-
czeÊnie identyczne si∏y, by nie powodo-
waç niepo˝àdanych przemieszczeƒ ca∏e-
go pojazdu i ewentualnych odkszta∏ceƒ
progu nieuszkodzonego, po∏àczonego
sztywno z ramà. Trzeci, poprzecznie
ustawiony dozer mo˝e jedynie korygo-
waç efekty pracy dwóch pozosta∏ych. Je-
go przedwczesne u˝ycie, gdy kàt two-
rzony przez cz´Êci zgi´tego progu jest
jeszcze zbyt ostry, nie przynosi przywró-
cenia prawid∏owej pozycji koƒcowych
punktów kontrolnych, a mo˝e nawet wy-
wo∏ywaç dodatkowe wygi´cia, zwrócone
na zewnàtrz nadwozia.

Ryzykowne bywa równie˝ korzysta-
nie z dozerów ciàgnàcych wzd∏u˝nie do
uzyskania prawid∏owej pozycji koƒców
progu i póêniejsze prostowanie po-
przeczne. Mo˝na bowiem zwi´kszyç
w ten sposób d∏ugoÊç ca∏ego elementu,
czyli go rozciàgnàç, przez co po wypro-
stowaniu nie zmieÊci si´ on ju˝ w swym
poprzednim miejscu.

Mo˝liwe jest, oczywiÊcie, wykorzy-
stanie tylko dwóch, zamiast trzech do-
zerów, dzi´ki blokowaniu progu (nacià-
gni´tego ju˝ wzd∏u˝nie) przez ∏aƒcuchy
kotwione do ramy. Uwolniony w ten spo-
sób dozer stosowany jest nast´pnie do
prostowania poprzecznego. Tak˝e do ta-
kiego rozwiàzania odnoszà si´ wszystkie
uprzednio wspomniane zastrze˝enia. 

Bezkonkurencyjne rozpieraki
Najlepsze efekty przy tego rodzaju na-
prawach daje u˝ycie ramy z jednym tyl-
ko dozerem do prostowania poprzeczne-

go oraz prostego rozpieraka wstawione-
go wzd∏u˝nie w otwór drzwiowy. Pod-
czas takiej operacji, podobnie jak przy
poprzednio opisanych metodach, zaciski
progowe muszà byç sztywno zamocowa-
ne do progu nieuszkodzonego, a z uszko-
dzonym wspó∏pracowaç luêno, bez za-
ciskania szcz´k, tak by prostowany ele-
ment móg∏ si´ w nich odpowiednio prze-
mieszczaç. Rozpierak w takim uk∏adzie
zast´puje dozery ciàgnàce wzd∏u˝nie,
doprowadzajàc koƒcowe punkty kontro-
lne progu do prawid∏owych pozycji. Do-
zer ciàgnie próg zwykle nieco powy˝ej
jego górnego spojenia, przy s∏upku B.
Pozosta∏e zasady prostowania nie ulega-
jà przy tym zmianie.  

Rozpieraki stosowane w tej metodzie
mogà mieç konstrukcj´ mechanicznà
(Êrubowà), hydraulicznà lub pneu-
matycznà (silnikiem rotacyjnym i me-
chanizmem Êrubowym umo˝liwiajàcym
dzia∏anie dwustronne). Muszà charak-
teryzowaç si´ maksymalnà si∏à rz´du
10 ton. Dost´pne na rynku rozpieraki
czterotonowe sà do prostowania pro-
gów za s∏abe. 

JeÊli warsztat nie dysponuje od-
powiednio silnymi rozpierakami, mo˝na
zastosowaç rozwiàzanie poÊrednie, po-
legajàce na zastosowaniu wst´pnego na-
ciàgu wzd∏u˝nego za pomocà dozera
(dozerów) a˝ do uzyskania prawid∏owej
pozycji punktów kontrolnych i póêniej-
szym zamocowaniu dowolnego rozpiera-
ka, pe∏niàcego wówczas rol´ blokady. 

Ograniczeniem przydatnoÊci rozpie-
raków do usuwania odkszta∏ceƒ progów
mogà byç ich specjalne formy konstruk-
cyjne (np. w niektórych modelach Audi
progi miewajà pionowe lub poziome wy-
gi´cia, które rozpierakiem mo˝na by
uszkodziç).

Niezale˝nie od zastosowanej metody
naciàgu wzd∏u˝nego poprzeczne cià-
gni´cie progu dozerem wymaga wykona-
nia w nim otworu i przetkni´cia pr´ta
z odpowiednim elementem oporowym
(np. tarczà lub tulejà) i zaczepem do
∏aƒcucha. Podczas ka˝dego prostowania
progów trzeba stale zwracaç uwag´ na
zachowanie dachu pojazdu, poniewa˝
tam w∏aÊnie mogà si´ pojawiaç dodatko-
we odkszta∏cenia wtórne.

Cdn.
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Prostowanie progu 
za pomocà haka
wprowadzajàcego 
si∏´ poprzecznà

Mocowanie zacisków po obu stronach wgniecenia

Wspó∏praca rozpieracza z zaczepami
przytwierdzonymi do progu

Kompletny 
rozpierak 

pneumatyczny
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Targowe ekspozycje przygotowane
w pawilonach o ∏àcznej powierzchni 
19 000 m2 dost´pne b´dà w dniach 
od 7 do 10 maja. Targi pomyÊlane jako
impreza typu business-to-business za-
pewnià wszystkim zainteresowanym
mo˝liwoÊç zapoznania si´ z najnowszà
ofertà obecnych na polskim rynku firm
pracujàcych dla motoryzacji. 

Na stoiskach wystawców prezento-
wane b´dzie: 
➔ kompleksowe wyposa˝enie warszta-

tów samochodowych, stacji diagno-
stycznych i myjni; 

➔ systemy i podzespo∏y, samochodowe
urzàdzenia alarmowe i antyw∏ama-
niowe, motoryzacyjne akcesoria, pro-
dukty do tuningu; 

➔ materia∏y eksploatacyjne, Êrodki do
konserwacji i piel´gnacji pojazdów.

Specjalne atrakcje w wykonaniu w∏a-
snym i swoich cz∏onków przygotujà m.in.
Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyj-
nej, Polska Izba Motoryzacji, Polska
Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Stowa-
rzyszenie Producentów Cz´Êci Motory-
zacyjnych oraz Stowarzyszenie Dystry-
butorów Cz´Êci Motoryzacyjnych.

Z bogatej listy tych wydarzeƒ wymie-
niç tu mo˝na na przyk∏ad: 
➔ organizowane przez Stowarzyszenie

Techniki Motoryzacyjnej forum dla na-
uczycieli szkó∏ kszta∏càcych przy-
sz∏ych mechatroników samochodo-
wych (z ekspozycjà najnowszych urzà-
dzeƒ diagnostycznych i dydaktycznych;

➔ przygotowany we wspó∏pracy z re-
dakcjà „Nowoczesnego Warsztatu”,
prezentacyjny warsztat samochodowy
z najnowszym wyposa˝eniem;

➔ pokazy badaƒ technicznych w sta-
cjach kontroli pojazdów;

➔ „Forum Warsztatowe” firmy Best
Products.

Poznaƒskie Spotkania Motoryzacyjne to
weekendowa wystawa samochodów
wi´kszoÊci marek obecnych na polskim
rynku w ofertach krajowych dealerów,
prezentowana w halach o powierzchni
14 000 m2, czyli atrakcja dla wszystkich
mi∏oÊników motoryzacji. 

Czeka ich bowiem bezpoÊredni kon-
takt z szerokà gamà aut rodzinnych, luk-
susowych i sportowych, samochodów te-
renowych, u˝ytkowych oraz campingo-
wych. Pojazdy tuningowane i zabytkowe
wezmà udzia∏ w specjalnych targowych
zlotach, pokazach i wystawach.

Spotkaniom towarzyszyç b´dà rów-
nie˝ warsztaty rysownicze dla m∏odych
adeptów stylizacji samochodów. Zosta-
nie te˝ rozstrzygni´ty tegoroczny kon-
kurs organizowany przez Stowarzysze-
nie „Droga i Bezpieczeƒstwo”, w którym
corocznie nagradzane sà najlepsze pro-
jekty s∏u˝àce poprawie bezpieczeƒstwa
w ruchu drogowym.                            ■Fo
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Na tegorocznych Targach Techniki Motoryzacyjnej 
b´dzie mo˝na obejrzeç produkty ponad 500 marek 
z kategorii Serwis – Diagnostyka – Cz´Êci – Akcesoria, 
oferowane przez 350 wystawców z 11 paƒstw.

Najwi´kszy konkurs ofert
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W porównaniu z produktami destylacji
ropy naftowej biopaliwa sà znacznie
bardziej agresywne wobec filtrów zawie-
rajàcych tworzywa sztuczne, elasto-
mery, metale i z∏àcza klejowe. Mogà 
te˝ powodowaç uszkodzenia systemów
wtryskowych. 

Filtry z firmy MANN+HUMMEL
przystosowane sà do sprzedawanych
obecnie paliw B5 i E5 o zawartoÊci 5%
oleju roÊlinnego w oleju nap´dowym
i 5% etanolu w benzynie. WydajnoÊç fil-
tracji, wytrzyma∏oÊç i separacja wody

zostajà w tych warunkach utrzymane.
Jednak przy wi´kszych domieszkach
biopaliw nale˝y ju˝ liczyç si´ z negatyw-
nymi efektami ubocznymi, zw∏aszcza
w samochodach przygotowanych wy-
∏àcznie do wspó∏pracy z paliwami trady-
cyjnymi.

Sascha Bauer z dzia∏u rozwoju
wst´pnego: Problem wp∏ywu biopaliw
na trwa∏oÊç i wytrzyma∏owÊç filtrów
sta∏ si´ przedmiotem obszernego pro-
gramu badawczego. Obecnie
MANN+HUMMEL prowadzi ob-

szerne badania nad biopaliwami,
m.in. przeprowadza testy odpornoÊci
materia∏ów filtracyjnych i wydajnoÊci
filtracji, bada separacj´ wody i od-
dzia∏ywanie paliwa na inne kompo-
nenty. Prace te utrudnia fakt, ˝e na
rynku jest teraz co najmniej 30 typów
biopaliw i znacznie wi´ksza liczba ich
mieszanek.

W olejach roÊlinnych mogà tworzyç si´
substancje podobne do myd∏a, a przez to
szybko blokujàce filtry. Myd∏o powstaje
bowiem wtedy, gdy tzw. biodiesel prze-
kszta∏ca si´ w organiczny kwas i wcho-
dzi w reakcje ze zwiàzkami metali. Pali-
wa z zawartoÊcià oleju sojowego majà
pod tym wzgl´dem inne w∏aÊciwoÊci ni˝
te z olejem rzepakowym, co mo˝e byç
przyczynà dodatkowych k∏opotów.

Wielkà niewiadomà jest równie˝
przemienne tankowanie biopaliw i stan-
dardowego oleju nap´dowego. W takim
przypadku dochodzi do rozpuszczania
si´ ró˝nego pochodzenia osadów na-
gromadzonych w ca∏ym uk∏adzie pali-
wowym. Na skutek tego filtr paliwa wy-
maga wymiany ju˝ po kilkuset prze-
jechanych kilometrach. 

Jochen Reyinger, szef dzia∏u rozwo-
ju filtrów paliwa: Problemem jest
równie˝ rozcieƒczanie biopaliwami
oleju silnikowego i rozk∏adanie si´
pod ich wp∏ywem olejowych dodat-
ków uszlachetniajàcych. Tu te˝ ró˝ne
jest zachowanie produktów pocho-
dzàcych z rzepaku, soi i owoców
palm. JeÊli dodatki uszlachetniajàce
wchodzà w jakiekolwiek reakcje che-
miczne, to ich produkty z pewnoÊcià
nie b´dà oboj´tne dla sprawnoÊci fil-
tracji. Z tego powodu ju˝ teraz pro-

ducenci samochodów zalecajà przy
ich zasilaniu biopaliwami wymian´
oleju silnikowego wraz z jego filtrem
dwa razy cz´Êciej ni˝ przy tradycyj-
nych paliwach. Nie zapominajmy te˝
o tym, ˝e biopaliwa mogà uszkadzaç
np.: zawory regulacji ciÊnienia, filtry
czàsteczkowe oleju nap´dowego i ka-
talizatory wydechowe.

Kraje cz∏onkowskie Unii Europejskiej
porozumia∏y si´ w kwestii obni˝enia do
roku 2020 emisji CO2 o 20% w porów-
naniu z rokiem 1990. W Niemczech ob-
ni˝enie emisji ma byç nawet 40-procen-
towe. Wa˝nà rol´ przypisuje si´ tutaj
upowszechnianiu biopaliw, które pod-
czas spalania oddajà tylko tyle dwutlen-
ku w´gla, ile pobra∏y roÊliny u˝yte do
ich produkcji. Dlatego Unia Europejska
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KONKURS!
Wygraj jeden z trzech kompletów upominków ufundowanych przez firm´ Standox.
Nagrody te przeÊlemy Czytelnikom, którzy zakreÊlà trafne propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz najlepiej odpowiedzà na pytanie 5. Nie znasz
niektórych odpowiedzi lub nie jesteÊ ich pewien? Przeczytaj artyku∏ „Naprawa bez poprawek” zamieszczony w tym numerze naszego miesi´cznika. Nast´pnie
wype∏nij formularz, wytnij go wed∏ug zaznaczonych linii i wyÊlij do redakcji (pocztà, faksem 071 343 35 41 lub mailem ze strony www.technotransfer.pl) 
w terminie do 23.04.2009 r. Przy jednakowej liczbie uzyskanych punktów preferowane b´dà odpowiedzi na oryginalnych kuponach lub opatrzone numerem
prenumeraty.

W poprzednim konkursie akumulatory Magneti Marelli otrzymali: Jacek Ciepielski z Zawiercia, Henryk Owczarek z Wroc∏awia i Micha∏ Szymusiak z Nowego
Targu. Gratulujemy!

✁

Autonaprawa 

pl. Nowy Targ 28/16

50-141 Wroc∏aw

Prosimy 
przes∏aç pocztà 

lub faksem:
071 343 35 41

Wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb´dnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

PYTANIA KONKURSOWE
1. Kiedy mamy do czynienia z korozjà galwanicznà?
❏ a. w przypadku blach stalowych cynkowanych galwanicznie
❏ b. na styku niektórych ró˝noimiennych metali
❏ c. gdy przez metalowe cz´Êci przep∏ywa pràd elektryczny
❏ d. jeÊli cz´Êci metalowe majà kontakt z kwaÊnymi opadami

2. Czy stan elementów kompozytowych wymaga przed naprawà lakierniczà szczególnej kontroli?
❏ a. nie, bo sà bardzo odporne chemicznie i wytrzyma∏e mechanicznie
❏ b. nie, bo ewentualne uszkodzenia sà widoczne go∏ym okiem
❏ c. tak, bo mogà byç uszkodzone wewnàtrz przy nienaruszonej powierzchni
❏ d. tak, bo majà wa˝ne znaczenie dla konstrukcji pojazdu

3. Z jakich Êrodków ochronnych nale˝y korzystaç przy pracach szlifierskich?
❏ a. z okularów, r´kawic i maseczki ❏ c. z odzie˝y antyelektrostatycznej
❏ b. z okularów, nauszników i r´kawic ❏ d. z maseczki, okularów i gumowego obuwia 

4. Jak oznacza si´ wielkoÊç i rozmieszczenie ziaren w materia∏ach Êciernych?
❏ a. liczbami rzymskimi o wartoÊci rosnàcej z gruboÊcià ziarna
❏ b. liczbami arabskimi malejàcymi przy wzroÊcie gruboÊci ziarna 
❏ c. literà P i liczbami arabskimi wi´kszymi dla ziaren drobniejszych
❏ d. literà P i liczbami 40, 120, 150 dla coraz drobniejszych ziaren 

5. Na czym polega przewaga piaskowania nad szlifowaniem przy usuwaniu korozji?

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Imi´ i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................................

Dok∏adny adres ...................................................................................................................................................................

Telefon ........................................ e-mail ............................................................................................................................
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Biopaliwa – rachunek 
z wieloma niewiadomymi
(dyskusja w MANN+HUMMEL)

Ryzyka i skutków ubocznych zwiàzanych ze stosowa-
niem biopaliw nie mo˝na lekcewa˝yç. To prawda, ˝e
jest to dobry sposób na zmniejszenie emisji CO2, ale
zgodnie ze znanà maksymà: „cel nie uÊwi´ca Êrodków”.

Od lewej: Sascha Bauer – szef dzia∏u projektów wst´pnych, dr Michael Harenbrock – szef dzia∏u
rozwoju materia∏owego, Jochen Reyinger – szef dzia∏u rozwoju filtrów paliwa, Stefan Eichinger –
kierownik projektów z zakresu filtracji

Elementy silnika i jego osprz´tu majàce kontakt z biopaliwami

Cykle serwisowe:
• do 5 tys. godzin (samochody osobowe)
• do 20 tys. godzin (samochody ci´˝arowe)

wk∏ady filtracyjne, 
z∏àcza klejone, elasto-
mery w uk∏adzie paliwa

tworzywa sztuczne, 
z∏àcza spawane, metale

separacja wody

Rodzaje biopaliw:
EQ – E100, B0 – B100, XTL10 – 100

elastomery w obiegu
oleju silnikowego z domieszkà biopaliwa
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chce zwi´kszyç do 2020 roku udzia∏ bio-
paliw w pozyskiwaniu energii. Od
1 stycznia 2007 roku niemieccy dystry-
butorzy paliw sà zobowiàzani do ich
mieszania z produktami roÊlinnymi
w coraz wi´kszych proporcjach, które
w roku 2008 wynosi∏y: olej nap´dowy
z 4,4% biooleju, benzyna z 2% bioeta-
nolu. W 2009 roku benzyna ma ju˝ za-
wieraç 10% etanolu (E10), a udzia∏ bio-
oleju w oleju nap´dowym ma wzrosnàç
do 7%. Na przeszkodzie stojà jednak
wzgl´dy natury technicznej. Okazuje si´,
˝e biopaliwa niszczà w´˝e, uszczelki,
jak równie˝ cz´Êci stalowe i z metali lek-
kich. Plany trzeba by∏o ograniczyç.

Dr Michael Harenbrock z dzia∏u
rozwoju materia∏owego filtrów:
W sprawie biopaliw wcià˝ brak jed-
noznacznych i wià˝àcych ustaleƒ.
Nie ma te˝ jeszcze ˝adnych norm re-
gulujàcych te kwestie. Badania sà
natomiast kosztowne, bo wymagajà
skomplikowanych, d∏ugotrwa∏ych
testów laboratoryjnych, a tak˝e dro-
gowych i terenowych. Nie mo˝na
wi´c konsekwentnie pracowaç
w oparciu o jakieÊ dowolne i zmien-
ne koncepcje...
Stefan Eichinger, kierownik projek-
tów z zakresu filtracji: Jest pewne, ̋ e
dodatek biopaliwa do oleju nap´do-

wego negatywnie wp∏ywa na separa-
cj´ wody, a wymagania producentów
samochodów sà w tym zakresie bar-
dzo wysokie. Dlatego MANN+
HUMMEL zajmuje si´ obecnie ró˝-
nymi koncepcjami rozwiàzania tego
problemu. Najwi´ksze nadzieje roku-
je w tej materii dalszy rozwój za-
awansowanego technicznie medium
filtracyjnego Multigrade.

Pojawi∏y si´ tak˝e dylematy etyczne.
Surowce do produkcji biopaliw to: soja,
kukurydza, zbo˝a i rzepak, a wi´c ro-
Êliny spo˝ywcze wa˝ne dla najmniej za-
mo˝nej ludnoÊci. Zwi´kszony popyt na
nie spowoduje znaczny wzrost ich cen.
Problemy te mo˝na b´dzie rozwiàzaç
dopiero przy biopaliwach drugiej gene-
racji, wytwarzanych z odpadów roÊlin-
nych lub z szybko rosnàcych traw ener-
getycznych.

Sascha Bauer: Do mnie najbardziej
przemawia wizja biopaliw z nasion
wiecznie zielonej, rosnàcej w tropi-
kach jatrofy albo z alg. Na brzegach
kontynentów jest wystarczajàco du-
˝o powierzchni dla hodowli alg. Je-
Êli wykorzystamy je najpierw jako
poch∏aniacze CO2, a potem do pro-
dukcji biopaliw – powstanie znako-
mity obieg dwutlenku, neutralny dla
Êwiatowego rynku ˝ywnoÊci. ■
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Zaplecze
laboratoryjne
MANN+HUMMEL
pozwala testowaç
dowolne konfiguracje
filtrów i paliw
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Podr´cznik mechaniki pojazdowej (cz.VI)

Trzy marki wchodzàce w sk∏ad Schaeffler Group od wielu ju˝ lat
wytyczajà trendy rozwoju samochodowych uk∏adów nap´dowych,
tworzàc nie tylko nowe konstrukcje podzespo∏ów, lecz tak˝e 
wzorcowe technologie monta˝owe

Diagnozowanie uszkodzeƒ ∏o˝ysk 
(dokoƒczenie)

Szczerbienie kraw´dzi
Przyczyny: nadmierne obcià˝enie osiowe,
upadki lub uderzenia, nieprawid∏owy
monta˝
Nast´pstwa: powi´kszajàce si´ szczerby
na kraw´dziach bie˝ni i elementów tocz-
nych
Zapobieganie: w∏aÊciwa regulacja luzu
∏o˝yska, przestrzeganie dopuszczalnych
obcià˝eƒ, prawid∏owy monta˝

Zatarcie 
Przyczyny: niewystarczajàce smarowa-
nie, nadmierne obcià˝enie, za du˝e napr´-
˝enie wst´pne, za wysokie temperatury
pracy
Nast´pstwa: wzajemne zgrzewanie si´
wspó∏pracujàcych powierzchni, g∏´bokie
i powi´kszajàce si´ ubytki, ca∏kowite
zniszczenie ∏o˝yska
Zapobieganie: w∏aÊciwe smarowanie i pra-
wid∏owa regulacja napr´˝enia wst´pnego

Odwrotne obcià˝enie
Przyczyny: odwrotny monta˝ ∏o˝ysk kul-
kowych jednostronnie skoÊnych, powo-
dujàcy eliptyczny tor wspó∏pracy kulek
z bie˝niami i nadmierny luz
Nast´pstwa: przegrzewanie ∏o˝yska, ˝∏o-
bienie rowków w kulkach, wypadanie ku-
lek z koszyków
Zapobieganie: w∏aÊciwy monta˝ ∏o˝yska
na wale lub w gnieêdzie

Korozja
Przyczyny: obecnoÊç cieczy aktywnych
chemicznie w ∏o˝ysku lub jego otoczeniu,
uszkodzone uszczelnienia, niew∏aÊciwe
smary
Nast´pstwa: czerwono-bràzowe naloty
na bie˝niach, koszach i elementach tocz-
nych, przyspieszone zu˝ycie, rosnàce wi-
bracje i luzy, utrata napr´˝enia wst´pnego
Zapobieganie: ochrona ∏o˝yska przed
agresywnymi substancjami, prawid∏owe
smarowanie

Zanieczyszczenia
Przyczyny: kurz lub inne czàstki sta∏e
o dzia∏aniu Êciernym, przenoszone na
brudnych r´kach, narz´dziach bàdê sma-
rach
Nast´pstwa: pog∏´biajàce si´ wgniecenia
powierzchni elementów tocznych i bie˝ni;
pracy towarzyszy ha∏as i wibracje
Zapobieganie: zachowywanie czystoÊci
miejsca pracy, ràk i narz´dzi; dba∏oÊç o do-
bry stan uszczelnieƒ ∏o˝ysk oraz ich ochro-
na podczas przechowywania i monta˝u

Z∏e smarowanie
Przyczyny: za ma∏a iloÊç smaru w ∏o˝y-
sku, zbyt wysoka temperatura pracy
Nast´pstwa: przegrzanie i odbarwienie
powierzchni roboczych, Êlady zatarç na
bie˝niach, ca∏kowite zniszczenie ∏o˝yska
Zapobieganie: dba∏oÊç o w∏aÊciwy rodzaj
i iloÊç smaru, kontrola luzu lub napr´˝e-
nia wst´pnego
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Od 1974 roku nie mieliÊmy w Polsce eli-
minacji Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Âwiata WRC, dopiero teraz,
pod koniec czerwca (25-28.06.br.), zja-
dà do Miko∏ajek najlepsi na Êwiecie raj-
dowi kierowcy, by wypróbowaç swe
wspania∏e maszyny na kr´tych mazur-
skich drogach w trakcie 66. Rajdu Pol-
ski. To b´dzie na pewno najwi´ksze
w naszym kraju „Êwi´to motoryzacji”
i równoczeÊnie niepowtarzalny zlot
gwiazd polskiej sceny, zorganizowany na
wzór kultowego festiwalu Woodstock.
B´dzie to te˝ fina∏ najwi´kszej w tym ro-
ku akcji promocyjnej Inter Cars SA.

Najpierw konkurs
Jego organizatorem jest w∏aÊnie Inter
Cars SA wraz ze swoimi najwi´kszymi
dostawcami, czyli firmami: ATE, Beru,
Bosal, Bosch, Castrol, Contitech, Del-
phi, EVR, Febi, Federal Mogul, Filtron,
Kayaba, Knecht, LuK INA FAG, Mag-
neti Marelli, NGK, Sachs, SKF, TRW
i Valeo. Nagrodà b´dzie trzydniowy po-
byt w Miko∏ajkach podczas rajdowej
imprezy. Takich nagród przewidziano
a˝ 1 500! 

Specjalnie dla ugoszczenia tej rekor-
dowej liczby laureatów powstanie nowo-
czesne miasteczko namiotowe ze
wszystkimi niezb´dnymi wygodami, zlo-
kalizowane w odleg∏oÊci zaledwie kilku-
set metrów od rajdowej strefy serwiso-

wej. Ka˝dy z goÊci otrzyma „Pakiet Ki-
bica”, który zapewni mu wejÊcie na
wszystkie OS-y, miejsce na trybunie
tzw. „OS specjalnego”, a tak˝e dost´p
do parku maszyn i strefy serwisowej,
gdzie osobiÊcie b´dzie móg∏ stanàç twa-
rzà w twarz z rajdowymi mistrzami kie-
rownicy oraz zobaczyç z bliska samo-
chody rajdowe klasy WRC. 

A wieczorami, zarówno w piàtek, jak
i w sobot´, od koncertów gwiazd roz-
pocznà si´ ca∏onocne zabawy. W ich
trakcie przewidziane sà spotkania ze
s∏awnymi rajdowcami, liczne konkursy
z cennymi nagrodami i dost´pne dla
wszystkich emocjonujàce wyÊcigi w raj-
dowych symulatorach. Ka˝dy z uczestni-
ków podczas trzydniowej imprezy kar-
miony b´dzie smacznie i do syta, a tak˝e
cz´stowany napojami rozweselajàcymi

w iloÊciach stosownych do sportowo-
-kulturalnej atmosfery tego motoryza-
cyjnego Êwi´ta.

Jak tam si´ dostaç?
Wielki konkursowy wyÊcig po miejsce
w Miko∏ajkach trwaç b´dzie od 23 mar-
ca do 15 czerwca. Ka˝dy z jego uczest-
ników otrzymuje na starcie pakiet spe-
cjalnych „sekund rajdowych”. Ich liczb´
mo˝na zmniejszaç, dokonujàc okreÊlo-
nych zakupów produktów oferowanych
w wybranych liniach przez dostawców

b´dàcych partnerami akcji. Wygrywajà
ci, którym na zakoƒczenie promocji
w dniu 15 czerwca pozostanie na kon-
kursowym koncie najmniej „sekund raj-
dowych” oraz osiàgnà przy tym wzrost
sprzeda˝y. Na ka˝dà zwyci´skà firm´
przypadajà dwa miejsca w namiotowym
miasteczku. Liczba miejsc do wygrania
w poszczególnych liniach produktowych
wynosi od 30 do 60. 

Co tydzieƒ, na stronie internetowej
www.intercars.com.pl, publikowana b´-
dzie lista z numerem klienta i jego aktu-
alnym stanem „sekund rajdowych”.
Tam te˝ znaleêç mo˝na szczegó∏owy re-
gulamin promocji. Nie obowiàzujà ˝ad-
ne formularze zg∏oszeniowe, wi´c ka˝dy
z klientów Inter Cars SA staje si´ auto-
matycznie zawodnikiem w tym wielkim
wyÊcigu.                                            ■Fo
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Rados∏aw GrzeÊkowiak
Dyrektor dzia∏u marketingu

Inter Cars SA

Taka okazja szybko si´ nie powtórzy!
Zobaczyç najlepszych rajdowych kie-
rowców Êwiata Êcigajàcych si´ na ma-
zurskich szutrach, prze˝yç trzy dni
w koncertowej atmosferze namiotowe-
go miasteczka... 

Âwi´to motoryzacji w Miko∏ajkach
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Producent: nazwa Rodzaj pojazdów IloÊç Zakres czynnoÊci Dane techniczne Urzàdzenia Cena netto
stanowisk dodatkowe

Myjnie automatyczne 
dost´pne w Polsce

ACC Nilfisk-Alto: 
myjnia samoobs∏ugowa

AP Artus: 
myjnia portalowa, 
3-szczotkowa, samobie˝na
1MSC430 AP (polska 
konstrukcja ze stali nie-
rdzewnej)

Bartex: 
modu∏owa myjnia przejaz-
dowa B2S/MSP/MP

przejazdowa myjnia 
autobusowa MWA

Christ A.G. (Niemcy):
Avus, Centus, Varius, 
Genius, Primus, Quantus

Compact, Washplatz, 
Washpark

Daerg Italia 
grupa Ceccato:
myjnie bezdotykowe typu
modu∏owego (kontenerowe
lub szafowe)

Ehrle GmbH:
bezdotykowa myjnia 
samoobs∏ugowa

Istobal SA:
myjnia jednoportalowa M4

myjnia jednoportalowa M7

myjnia jednoportalowa
M9+

myjnie tunelowe TB i TC

samochody osobowe,
dostawcze, koparki,
przyczepy, motocykle,
rowery

samochody ci´˝arowe,
przyczepy, naczepy, au-
tobusy oraz dostawcze
i osobowe

autobusy, samochody
ci´˝arowe, przyczepy,
naczepy

autobusy

osobowe i dostawcze

jw.

osobowe i busy

samochody osobowe,
busy i pó∏ci´˝arowe

samochody osobowe
i dostawcze 

jw.

jw.

jw.

2-10

brak danych

1

1

1

2-7

1-12

1-12

1

1

1

mycie i woskowanie

natrysk Êrodka chemiczne-
go, mycie szczotkami z do-
mywaniem przodu oraz ty∏u
pojazdu, p∏ukanie wodà, na-
trysk wosku ochronnego

mycie nadwozia i podwozia

mycie przodu, boków i ty∏u
nadwozia

mycie wst´pne (chemiczne
i ciÊnieniowe), mycie zasad-
nicze, mycie kó∏, podwozia,
konserwacja nadwozia
i podwozia, suszenie

mycie pianà XXL, ciÊnienio-
we z szamponem, pianà ak-
tywnà oraz p∏ukanie, wosko-
wanie, nab∏yszczanie

mycie bezdotykowe

mycie bezdotykowe mikro-
proszkiem, sp∏ukiwanie, na-
no-wosk na goràco, nab∏ysz-
czanie 

mycie wst´pne – pianà ak-
tywnà, chemiczne (zimne lub
goràce), ciÊnieniowe (15 lub
80 barów); mycie zasadni-
cze szamponem i szczotkami
lub ciÊnieniowe (80 albo
160 barów), woskowanie,
suszenie, mycie podwozia
(stacjonarne, oscylacyjne lub
sekcyjne), opcja konserwacji
podwozia 

brak danych

maks. wymiary pojazdu:
wysokoÊç 4.30 m, szero-
koÊç : 2.70 m, masa urzà-
dzenia: 2 000 kg, (mo˝li-
wa zmiana gabarytów) 

d∏.x szer. x wys. urzàdze-
nia kpl. 10 x 5 x 4,7 m,
czas mycia autobusu: 
ok. 6 min, zespo∏u pojaz-
dów ok. 15 min.

5,5 x 6 x 3,5-4 m, czas
mycia autobusu: ok. 3 min.

wymiary: wys. 2,455-
3,855, szer. 3,36-3,7, 
g∏. 1,55-1,7 m, wydajnoÊç
8-28 pojazdów/h, najkrót-
szy cykl mycia (Quantus) 
– 130 s

jedno stanowisko: wymiary
wiaty wys. 4-4,8, szer. 4,9,
g∏. 6,2 m, wydajnoÊç 6-12
pojazdów/h, czas mycia
pojazdu 5-15 min.

czas mycia 4 programami:
5-6 min., wydajnoÊç: 6-8
pojazdów/h

myjnia 2-stanowiskowa
Outdoor – wymiary 10,68
x 6,66 x 4,29m, myjnia 
4-stanowiskowa, Indoor –
wymiary 23,88 x 6,66 x
4,29 m, czas mycia samo-
chodu osobowego: 8 -12
min.

wysokoÊç mycia: do 2,1-
2,3-2,5-2,7 m; wydajnoÊç:
8-12 pojazdów/h

jw.

wysokoÊç mycia: do 2,1-
2,3-2,5-2,7-2,9 m; wydaj-
noÊç: 8-16 pojazdów/h

wysokoÊç mycia: do 2,3 m;
wydajnoÊç: 30-100 pojaz-
dów/h; d∏ugoÊç transporte-
ra: 12,5-32,0 m

odkurzacze na ˝etony,
trzymaczki dywaników

os∏ony szczotek, modu-
∏y mycia chemicznego
i wysokociÊnieniowego,
urzàdzenia do poboru
wody i jej oczyszczania
w zamkni´tym obiegu,
(oraz inne wg ˝yczenia
klienta)

brak danych

brak danych

recykling wody Fontis
i Bioox-M, odkurzacze,
kompresory, preparaty
chemiczne

jw.

min: odkurzacze, trze-
paczki, dystrybutory
papieru i zapachów

odkurzacze samoobs∏u-
gowe z turbinà trójfa-
zowà

oczyszczalnie biolo-
giczno-mechaniczne
BIOOX-M; systemy 
recyklingu wody

jw.

jw.

jw.

od 40 000 EUR
netto

od 150 000 z∏

na zapytanie

ok. 80 000 z∏

25 000-120 000
EUR

30 000-160 000
EUR

od 40 000 z∏
netto

w zale˝noÊci od
iloÊci stanowisk 
i konfiguracji

od 100 000 z∏

od 150 000 z∏

od 160 000 z∏

od 350 000 z∏

Producent: nazwa Rodzaj pojazdów IloÊç Zakres czynnoÊci Dane techniczne Urzàdzenia Cena netto
stanowisk dodatkowe

Istobal SA:
myjnia dwuportalowa
M15+ 

myjnia dwuportalowa
M17+

myjnia dwuportalowa
M18+

myjnia portalowa PJ

samoobs∏ugowe myjnie bez-
dotykowe, ciÊnieniowe CA ,
CB i CC (myjnie modu∏o-
we, kontenerowe z wiatami
lub bez)

Kärcher GmbH:
myjnie portalowe 
CB1 / CB2

jw.

jw.

jw.

ci´˝arowe i autobusy
o wysokoÊci do 4,5 m

osobowe i dostawcze,
oraz ci´˝arowe (w opcji
„+1”)

osobowe i dostawcze 

1

2

1

dwa portale pracujàce 
na wspólnych szynach 

podzia∏ na portal myjàcy
i suszàcy

dwa po∏àczone portale na
szynach jezdnych o d∏ugoÊci
9 mb

mycie wst´pne: zimne che-
miczne, ciÊnieniowe (20 lub
40 barów), mycie zasadni-
cze szamponem i szczotkami
(boczne i górne) stacjonarne
lub konturowe ze skanowa-
niem kszta∏tu pojazdu, wo-
skowanie, nab∏yszczanie,
osuszanie

mycie goràce lub zimne
z szamponem sp∏ukiwanie,
woskowanie, program „su-
perpiana” ze szczotkà
o mi´kkim w∏osiu

mycie: szamponem i szczot-
kami (kó∏ szczotkami talerzo-
wymi), wysokociÊnieniowe
(tak˝e podwozia), chemiczne
(piana aktywna, felgi, insek-
ty), p∏ukanie, suszenie, wosk
na goràco, polerowanie 

wysokoÊç mycia: do 2,3-
2,5-2,7 m; wydajnoÊç: 
9-18 pojazdów/h

wysokoÊç mycia: 
do 2,3-2,5-2,7 m; wydaj-
noÊç: 11-22 pojazdów/h

wysokoÊç mycia: do 2,3-
2,5-2,7 m; wydajnoÊç: 12-
24 pojazdów/h

wysokoÊç mycia: 4,5 m;
wydajnoÊç: 6-10 pojaz-
dów/h.

ciÊnienie mycia: 
100-120 barów

wysokoÊç mycia: 2,3, 2,5
i 2,8 m

jw.

oczyszczalnie biolo-
giczno-mechaniczne
BIOOX-M; systemy 
recyklingu wody

jw.

jw.

demineralizacja
i zmi´kczanie wody;
wiaty z attykami, p∏o-
tami, automatycznym
oÊwietleniem, itp.

zamkni´ty obieg wody

od  230 000 z∏

od 240 000 z∏

od 250 000 z∏

od 140 000 z∏

od 30 000 z∏

od 40 000 EUR

Dystrybucja w Polsce: ACC, tel. 660 450 404, e-mail: biuro@acc.pl, www.acc.pl

Dystrybucja w Polsce: Cartec K.WiÊniewski, B.Nowak SJ, 40-657 Katowice, ul. Zbo˝owa 10b, tel./faks 032 203 03 13, kom. 604 477 171, www.cartec-polska.pl

Dystrybucja w Polsce: Bartex sp. z o.o., ul. Galaktyczna 11, 80 299 Gdaƒsk, tel. 058 552 72 19, www.bartex-gdansk.pl

Dystrybucja w Polsce: Corrimex SJ, 05-092 ¸omianki-Kie∏pin, ul. Ogrodowa 11, tel. 022 751 78 96, info@corrimex.pl, www.corrimex.pl www.christ-ag.com

Dystrybucja w Polsce: Euro Ekol Mariusz Ancerowicz, 92-236 ¸ódê ul. Pi∏sudskiego 143; tel. 042 674 76 00, faks 042 674 93 01, e-mail: biuro@euro-ekol.com.pl, www.euro-ekol.com.pl 

Dystrybucja w Polsce: Ehrle Polska, Warzymice 45, 72-005 Przec∏aw k. Szczecina, tel. 091 814 55 55, faks 091 814 55 60, e-mail: ehrle@ehele.pl, www.ehrle.pl

Dystrybucja w Polsce: SULTOF. Bratkowski i Sobieski SJ, ul. K∏obucka 19a, Warszawa, tel. 022 853 71 17, faks 022 857 37 55, www.sutolf.com.pl
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Producent: nazwa Rodzaj pojazdów IloÊç Zakres czynnoÊci Dane techniczne Urzàdzenia Cena netto
stanowisk dodatkowe

Kärcher GmbH:
myjnia portalowa RB

myjnie samoobs∏ugowe 
wysokociÊnieniowe 
SB-WASH, SB-C

Mac Neil: 
urzadzenia do automatycz-
nego, wysokociÊnieniowego
mycia

Tammermatic: 
Rainbow Classic 

Nova

Ultra 500 / Lux / Jet

myjnia przejazdowa 
Robo Jet

myjnie przejazdowe 
XJ-404 / TR / XJ-405

WashTec: 
myjnia wysokociÊnieniowa
do mycia samoobs∏ugowego
WashMaster

modu∏ myjàcy do mycia 
samoobs∏ugowego 
CompactSystem

modu∏owe urzàdzenie 
myjàce ModularSystem

kontenerowy system mycia
samoobs∏ugowego Rack-
System

automatyczne myjnie por-
talowe New SoftWash, 
SoftCare Bravo, SoftCare
Evo, SoftCare Pro, Soft-
Care Juno, SoftCare Takt

automatyczne myjnie tune-
lowe SoftLine Express –
Linear Technology (mycie
potokowe)

automatyczne portalowe
myjnie MaxiWash Vario,
MaxiWash Tandem

automatyczne przejazdowe
myjnie MaxiWash Express
(mycie potokowe)

ci´˝kie u˝ytkowe 

dowolne

ci´˝kie pojazdy u˝ytko-
we oraz osobowe i do-
stawcze

dostawcze i ci´˝kie
u˝ytkowe

jw.

osobowe, dostawcze

jw.

autobusy

dowolne

jw.

jw.

jw.

brak danych

osobowe i dostawcze

ci´˝arowe, autobusy,
furgonetki, przyczepy,
naczepy, cysterny, cià-
gniki rolnicze, pojazdy
niestandardowe

autobusy, samochody
ci´˝arowe, przyczepy,
naczepy, przegubowe

1-8

dowolna 

1

2

do 4

2-8

2

mycie: szamponem i szczot-
kami (kó∏ szczotkami tale-
rzowymi), wysokociÊnienio-
we (tak˝e podwozia), che-
miczne (piana aktywna, fel-
gi, insekty), p∏ukanie, susze-
nie, wosk na goràco, polero-
wanie, szybkie mycie 
autobusów

mycie bezdotykowe lancà
(100 barów); piana aktywna
szczotka; p∏ukanie; wosk na
goràco

mycie pojazdów ci´˝arowych
i osobowych z zewnàtrz oraz
wn´trz cystern 

mycie: szampon i szczotki,
ko∏a i podwozia, wosk, su-
szenie 

jw. + ciÊnieniowe mycie
bezdotykowe

mycie: szczotkowe, ciÊnie-
niowe oscylacyjne (ko∏a,
podwozia), wosk, suszenie

jw.

mycie szczotkowe, mycie kó∏

mycie wysokociÊnieniowe
200 barów, piana aktywna,
woskowanie nab∏yszczajàco-
-osuszajàce, woda osmo-
tyczna 

mycie: szczotkami tekstylny-
mi, pianà aktywnà, chemicz-
ne usuwanie owadów, wyso-
kociÊnieniowe (podwozia),
automatyczne polerowanie 

jw.

mycie: wst´pne chemiczne,
szczotkowe (w opcji szczotki
tekstylne), wysokociÊnienio-
we boczne i górne – 15 lub
80 barów (stacjonarne,
oscylacyjne lub konturowe
ze skanowaniem kszta∏tu po-
jazdu, podwozia, piana ak-
tywna, osuszacz

jw.

wysokoÊç mycia: 4,2 m

nie dotyczy

tunel myjàcy: do 100 ma-
∏ych pojazdów/h (ci´˝aro-
wych i cystern 4-5 pojaz-
dów/h) 

czas mycia: 5-9 min.

jw.

jw.

d∏. 14,430-35,766 m; su-
szenie do 1000 pojazdów
na dob´

48/20 pojazdów/h

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

wysokoÊç mycia: 2,25-
2,80 m; czas mycia: od
2 min., 3-5 szczotek w jed-
nym portalu

do 140 pojazdów/h, linear-
na technika pracy szczotek

czas mycia: od 4 min.,
maks. szer.: 2,90 m, 
d∏ugoÊç: dowolna, 
maks. wys.: 4,95 m, 
liczba szczotek: 2- 4

czas mycia: od 2 min., 
2-6 szczotek

zamkni´ty obieg wody`

woda zdemineralizowa-
na; mycie podwozia;
szafa lub kontener;
ogrzewane pod∏ogi
w boksach

oczyszczalnie Êcieków
w obiegu zamkni´tym,
preparaty chemiczne

system przeciwdzia∏a-
jàcy zamarzaniu

jw.

jw.

brak danych

brak danych

p∏atnoÊci: bilon, ˝eton,
karty bezstykowe, sys-
tem przeciwdzia∏ajàcy
zamarzaniu, mycie go-
ràcowodne

brak danych

brak danych

system przeciwdzia∏a-
jàcy zamarzaniu; sys-
tem dwóch portali jezd-
nych na jednej hali

system przeciwdzia∏a-
jàcy zamarzaniu

od 40 000 EUR

od 7 000 EUR
(myjnia 1-
stanowiskowa)

od 100 000 
do 5 000 000 z∏

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

Dystrybucja w Polsce: Kärcher sp. z o.o., ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków, Infolinia 0 801 811 234, e-mail: byrski@karcher.com.pl, www.karcher.pl

Dystrybucja w Polsce: WSOP sp. z o.o., 44-122 Gliwice, ul. Pszczyƒska 306, tel. 032 332 49 30, www.wsop.pl

Dystrybucja w Polsce: Handlopol Svenska AB, kontakt: Lech Gorajewski, Gamla kronv. 10J, 433 33 Partille (Göteborg), Sweden, tel. +46 31 336 35 53, faks +46 31 336 35 01, 
kom. +46 70 8101191, e-mail: info@myjnie.se, www.myjnie.se

Dystrybucja w Polsce: WSOP sp. z o.o., 44-122 Gliwice, ul. Pszczyƒska 306, tel. 032 332 49 30, www.wsop.pl;
PHU Mayco-WashTec, ul. Wadowicka 8h, 30-415 Kraków, tel. 012 269 18 00, faks 012 269 19 00, e-mail: mayco@washtec.pl, http: www.washtec.pl

Pierwszym etapem procesu pro-
dukcyjnego jest ci´cie przewodu
odwijanego z du˝ych szpul na
odpowiednie odcinki. W zale˝no-
Êci od rodzaju kabla stosuje si´
do tego ró˝ne oprzyrzàdowanie
takich samych maszyn. W przy-
padku przewodu z rdzeniem mie-
dzianym lub w´glowym nast´pne
czynnoÊci to: odizolowanie koƒ-
ców odcinka, wywini´cie rdzenia,
zaciÊni´cie koƒcówki metalowej
i sprawdzenie rezystancji. 

Nieco inaczej cykl ten przebie-
ga przy przewodach z rdzeniem
wire wound (nierdzewnym prze-
wodnikiem elektrycznym, spiral-
nie nawini´tym na rdzeƒ ferro-
magnetyczny), gdzie po ci´ciu
nast´puje: wbicie spinki kontak-
towej, sprawdzenie przewodno-
Êci, wywini´cie spinki kontakto-
wej, zaciÊni´cie koƒcówki meta-
lowej i sprawdzenie rezystancji. 

Dodatkowa spinka kontakto-
wa, sporzàdzona z odpowiednie-
go metalu, jest stosowana przede
wszystkim po to, by przeciw-
dzia∏aç korozji elektrochemicznej,
która mo˝e istotnie zmniejszyç
przep∏yw pràdu. W przypadku
przewodów z rdzeniem w´glo-
wym nie da si´ wyeliminowaç ko-
rozji tak prostà metodà. 

Koƒcówki metalowe na obu
koƒcach przewodu mogà byç za-
ciskane na dwa sposoby. Starszy
nazywany jest sercem (od kszta∏-
tu poprzecznego przekroju). Mo-
˝e byç stosowany do po∏àczeƒ
o niedu˝ym obcià˝eniu mecha-
nicznym i termicznym oraz do
przewodów o izolacji charaktery-

zujàcej si´ du˝à wytrzyma∏oÊcià
na rozdarcie. Drugi, zwany „na
okràg∏o”, wykonywany jest za
pomocà bardzo precyzyjnych na-
rz´dzi. Nadaje si´ do przewodów
o izolacji podatnej na rozerwanie
(np. silikonowej) oraz wsz´dzie
tam, gdzie konieczne jest umiesz-
czanie koƒcówki w cylindrycznym
gnieêdzie. Przewody z rdzeniem
miedzianym zaopatruje si´ w spe-
cjalne koƒcówki z opornikami,
wkr´cane w metalowy splot. 

W nowoczesnych zak∏adach
wszystkimi opisanymi operacjami
zajmuje si´ zautomatyzowana
maszyna, wykonujàca je w jed-
nym cyklu. Zaletà takiego urzà-
dzenia jest jego sterowanie kom-
puterowe, pozwalajàce ∏atwo
przeprogramowaç proces pro-
dukcyjny i zapewniajàce nie-
ustannà kontrol´ wykonywanych
czynnoÊci dzi´ki ciàg∏emu zbiera-
niu danych pomiarowych. 

Kolejnym etapem produkcji
jest monta˝ os∏on izolacyjnych
o rozmaitych kszta∏tach, wykony-
wanych z ró˝nego rodzaju mate-
ria∏ów, w zale˝noÊci od prze-
znaczenia przewodów. Os∏ony te
powinny byç osadzone na koƒ-
cówce metalowej bardzo precy-
zyjnie, by zapewniç póêniej szyb-
ki, ∏atwy i dok∏adny ich monta˝
na Êwiecy zap∏onowej, cewce lub
rozdzielaczu. 

Z pojedynczych przewodów
o ró˝nych d∏ugoÊciach kompletu-
je si´ wiàzki. Niektóre ich rodzaje
wymagajà spi´cia specjalnym
∏àcznikiem, na odpowiednim sta-
nowisku. Wi´kszoÊç konfekcjonu-
je si´ od razu do opakowaƒ
zbiorczych lub indywidualnych,
zale˝nie od wymagaƒ klienta,
wraz z ewentualnym dodatko-
wym wyposa˝eniem. 

Przed wys∏aniem do odbior-
cy, zapakowane ju˝ wiàzki pod-
dawane sà losowej kontroli
w dziale jakoÊci. Ka˝dej powsta-
jàcej wiàzce w ca∏ym procesie jej
produkcji towarzyszy karta kon-
trolna, u∏atwiajàca wykrycie i wy-
eliminowanie b∏´dów. 

JAK POWSTAJE
PRZEWÓD ZAP¸ONOWY

Ma∏gorzata Kluch
Marketing manager GG Profits

Przewód zap∏onowy wyglàda
na wyrób niezbyt skompliko-
wany, ale jak wskazuje do-
Êwiadczenie firmy GG Profits,
jego produkcja wymaga spe-
cjalnej technologii i nowo-
czesnych maszyn. 

PRZEWODY
+ 

NIESPODZIANKA

Promocja trwa!
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Nazwa systemu Przeznaczenie Rodzaj materia∏ów G∏ówne elementy Min.liczba warstw Zakres kolorów Rodzaje pow∏ok Wykoƒczenie
lakierniczych systemu do pe∏nego krycia i odcieni zewn´trzne

Mieszalnikowe systemy lakiernicze

Profix:
AquaLine

Profix:
CP 99 Premium

Profix:
CP 88 Premium

Glasurit:
Ratio-VOC

Glasurit: 
Ratio-Truck

Lesonal:
Topcoat HS 420

Lesonal:
Basecoat WB

Nexa Autocolor:
Aquabase Plus

P471 HS Plus

Novol:
Spectral 2K

Novol:
Spectral BASE

Novol:
Spectral 2K 420

Novol:
Spectral WAVE

Palinal: 
Multicryl 920

samochody osobowe

Pojazdy u˝ytkowe
(kat. B5)

jw.

samochody osobowe

pojazdy u˝ytkowe

samochody osobowe,
ma∏e dostawcze

samochody osobowe,
ma∏e dostawcze

samochody osobowe

samochody osobowe
i dostawcze

samochody osobowe,
pojazdy u˝ytkowe,
lekki przemys∏

samochody osobowe,
pojazdy u˝ytkowe

samochody osobowe,
pojazdy u˝ytkowe,
lekki przemys∏

samochody osobowe,
pojazdy u˝ytkowe

jw.

lakier jednokomponen-
towy (bazowy) wodo-
rozcieƒczalny

lakier 1-komponentowy
rozcieƒczalnikowy

lakier dwukomponento-
wy akrylowy 

zgodny z normami VOC
system lakierów bazo-
wych wodorozcieƒczal-
nych 90-Line, lakierów
jednowarstwowych 
22-Line oraz bezbarw-
nych, podk∏adów i do-
datków 

zgodny z normami VOC
system lakierów bazo-
wych wodorozcieƒczal-
nych 90-Line CV, jed-
nowarstwowych 68-Li-
ne VOC oraz bezbarw-
nych, podk∏adów i do-
datków 

poliestrowo-akrylowy
klasy HS

wodorozcieƒczalny

wodorozcieƒczalne
(WB), zgodne z L.Z.O.

UHS – rozcieƒczalni-
kowe (konwencjonal-
ne), zgodne z L.Z.O.

rozcieƒczalnikowy MS

jw.

rozcieƒczalnikowy
VHS

wodorozcieƒczalny

rozpuszczalnikowy
spe∏niajàcy LZO

64 koloranty, rozcieƒ-
czalnik CP010

71 kolorantów, 
rozcieƒczalnik CP048

16 kolorantów, utwar-
dzacz CP297, rozcieƒ-
czalnik CP040

baza 90-Line, Akryl
22-VOC, podk∏ady 
i lakiery VOC

baza 90-Line CV,
Akryl 68-VOC, podk∏a-
dy i lakiery VOC

Lesonal Topcoat HS
420 – tonery, HS Har-
dener 420, Thinner 420

Lesonal Basecaot WB
– tonery; produkt goto-
wy do u˝ycia, nie trze-
ba dodawaç rozcieƒ-
czalnika

74 pigmenty, 1 roz-
cieƒczalnik, materia∏y
uzupe∏niajàce VOC
(szpachle, podk∏ady, la-
kiery bezbarwne)

21 pigmentów,
4 utwardzacze, 2 roz-
cieƒczalniki

monoemalie

pasty + spoiwa

monoemalie

pasty + spoiwa + re-
ducer

system lakierów solido-
wych, 46 tinterów, je-
den rozcieƒczalnik,
jedna ˝ywica, ponadto
szpachle, podk∏ady, la-
kiery bezbarwne VOC

1,5 + 1 dodat-
kowa dla pow∏ok
metalic, per∏a
i typu Xirallic 

1-2 + 1 dodat-
kowa dla pow∏ok
metalic per∏a
i typu Xirallic

2

1,5

jw.

1,5

2

1,5

jw.

2

0,5+1-2+0,5

1,5

0,5+1-2+0,5

1,5

46 000

63 000

23 000

40 000

jw.

ponad 28 tys.

ponad 59 tys.

brak danych

brak danych

ok. 15 000

ok. 40 000

ok. 5 000

ok. 40 000

50 000

uni z mo˝liwoÊcià
uzyskania efek-
tów metalic oraz
per∏a

jw.

pow∏oki barwne
o wysokim po∏y-
sku

wszystkie

jw.

niemetaliczne

niemetaliczne,
metaliczne, per-
∏owe, z efektem
chromatycznym

uni, metalic, 
mika, xirallic

jw.

uni 

uni, metaliczne,
per∏owe, xirallic

uni

uni, metaliczne,
per∏owe, xirallic

solid

lakier bezbarwny
(CP 2007 HS, 
CP 2008 HS, CP
2009 UHS)

ewentualnie lakier
bezbarwny

po∏ysk bezpoÊredni 

lakier bezbarwny,
po∏ysk bezpoÊredni

jw.

po∏ysk bezpoÊredni

lakier bezbarwny

lakier bezbarwny

po∏ysk bezpoÊredni

po∏ysk lub zmato-
wienie

lakier bezbarwny

po∏ysk lub zmato-
wienie

lakier bezbarwny

lakiery akrylowe
2K o bezpoÊrednim
po∏ysku

Nazwa systemu Przeznaczenie Rodzaj materia∏ów G∏ówne elementy Min.liczba warstw Zakres kolorów Rodzaje pow∏ok Wykoƒczenie
lakierniczych systemu do pe∏nego krycia i odcieni zewn´trzne

Palinal: 
Hydropal 120

Palinal: 
Polypal 607

PPG:
Envirobase High
Performance

PPG:
Deltron Progress

Sikkens:
Autowave

Sikkens:
Autocryl Plus LV

Standox: 
Standohyd

samochody osobowe
i pojazdy u˝ytkowe

pojazdy u˝ytkowe

samochody osobowe

samochody osobowe
i dostawcze

samochody osobowe,
ma∏e dostawcze

samochody osobowe,
ma∏e dostawcze

samochody osobowe
i dostawcze

wodorozcieƒczalny

rozpuszczalnikowy

wodorozcieƒczalne
(WB), zgodne z L.Z.O.

UHS – rozcieƒczalni-
kowe (konwencjonal-
ne), zgodne z L.Z.O.

wodorozcieƒczalny

poliestrowo-akrylowy
klasy HS

wodorozcieƒczalny

system lakierów bazo-
wych VOC, 73 tintery,
jeden rozcieƒczalnik,
dwie ˝ywice

system lakierów solido-
wych, metalików jedno-
warstwowych spe∏nia-
jàcy LZO, 24 tintery,
jeden rozcieƒczalnik,
dwie ˝ywice

69 pigmentów, 1 roz-
cieƒczalnik, materia∏y
uzupe∏niajàce zgodne
z L.Z.O. (szpachle, pod-
k∏ady, lak. bezbarwne)

20 pigmentów,
4 utwardzacze, 2 roz-
cieƒczalniki

Sikkens Autowave –
tonery, Aktywator WB
Additive LP

Autocryl Plus LV – to-
nery, Autocryl Plus LV
Hardener, Autocryl
Plus LV Thinner

64 miksy

1-2

2

1,5

jw.

2

1,5

1 (przy du˝ej sile
krycia)

80 000

40 000

brak danych

brak danych

ponad 59 tys.

ponad 28 tys.

23 tys.

per∏a, metalik,
xirallic, uni

metalik, solid

uni, metalic, 
mika, xirallic

jw.

uni, metalic, per-
∏a, efekt chroma-
tyczny

uni

uni, metalik, 
per∏a

lakier bezbarwny
spe∏niajàcy LZO

lakiery poluretano-
we 2K o bezpoÊred-
nim po∏ysku

lakier bezbarwny

po∏ysk bezpoÊredni

lakier bezbarwny

po∏ysk bezpoÊredni

lakier bezbarwny

Dystrybucja w Polsce: Multichem sp. z o.o., ul. Przemys∏owa 2, 62-032 Luboƒ, tel. 61 893 37 31, faks: 61 893 37 32, info@multichem, www.multichem.pl

Dystrybucja w Polsce: BASF Coatings Services sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel. 022 570 99 01, www.glasurit.com

Dystrybucja w Polsce: Akzo Nobel Car Refinishes Polska sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, tel. 022 321 06 21, www.lesonal.pl

Dystrybucja w Polsce: PPG Industries Poland sp. z o.o., ul. Bodycha 47, 05-816 Warszawa-Micha∏owice, tel. 022 753 03 10, www.nexaautocolor.com

Dystrybucja w Polsce: Novol sp. z o.o., ul. ˚abikowska 7/9, 62-052 Komorniki, tel. 061 810 98 00, www.novol.pl

Dystrybucja w Polsce: Pronet Color sp z .o.o., ul. Turkusowa 12 a, 81-158 Gdynia, tel. 058 625 09 99

Dystrybucja w Polsce: PPG Industries Poland sp. z o.o., ul. Bodycha 47, 05-816 Warszawa-Micha∏owice, tel. 022 753 03 10, www.ppgrefinish.com

Dystrybucja w Polsce: Akzo Nobel Car Refinishes Polska sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa, tel. 022 321 06 21, www.sikkens.pl

Dystrybucja w Polsce: Standox Polska, ul. Powàzkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel. 022 329 15 04, www.standox.pl





sie maszyn dla przemys∏u kontynuowany
jest w niezmienionej od lat dziewi´ç-
dziesiàtych formie przez niemieckà fir-
m´ Saxon, a w odniesieniu do wywa˝a-
rek warsztatowych – przez amerykaƒskà
firm´ Hunter. Firma ta, dzi´ki technolo-
gii Schencka, zaistnia∏a w tej bran˝y te˝
w latach dziewi´çdziesiàtych, bazujàc na
doÊwiadczeniach serii Dynamat.

Poza czo∏owymi producentami euro-
pejskimi i amerykaƒskimi, reprezentu-
jàcymi stare dobre tradycje i wysoki po-
ziom kultury technicznej, obecne sà
dziÊ na Êwiatowym rynku wywa˝arek
firmy chiƒskie (zwykle kopiujàce roz-
wiàzania najlepszych wytwórców, choç
nie te najnowsze) i ró˝ni dostawcy
sprz´tu o marnej jakoÊci.

Kilka firm europejskich postanowi∏o
obejÊç si´ bez cudzych technologii, czy-
li pójÊç w∏asnà rozwojowà drogà. Nale-
˝à do nich marki w∏oskie, skoncentro-
wane w grupie: Corghi – Mondolfo Fer-
ro – Sice. Skupiajà si´ one jednak
g∏ównie na monta˝ownicach, pozosta-
wiajàc udane nawet wywa˝arki niejako
na drugim planie. W segmencie taƒ-
szych maszyn liczà si´ te˝ konstrukcje
polskiej firmy Uni-Trol, czyli wywa˝ar-
ki typu Troll. 

Tak na marginesie: zawsze mnie cie-
kawi∏o, dlaczego taki potentat w prze-
myÊle motoryzacyjnym oraz elektronice
u˝ytkowej, jakim jest Japonia, nie po-
siada liczàcych si´ na Êwiecie wytwór-
ców urzàdzeƒ do diagnostyki kó∏ i pod-
wozi? Mo˝e ktoÊ z Paƒstwa coÊ wie na
ten temat?                                     Cdn.
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Precyzja charakteryzujàca dzia∏anie
i wytwarzanie tych urzàdzeƒ przywo∏uje
pewne analogie do produkcji zegarków
przeznaczonych do osobistego u˝ytku.
Na niewielkim terytorium Szwajcarii
powsta∏y niemal w jednym czasie konku-
rencyjne wytwórnie zegarmistrzowskie,
zwane manufakturami. Szybko zyska∏y
Êwiatowà renom´ presti˝owych marek.

W nich rodzi∏y si´ rozwiàzania upo-
wszechniane na rynkach wszystkich
kontynentów drogà nabywanych licencji
i ca∏ych zak∏adów lub naÊladowane bez
„zb´dnych” formalnoÊci przez ró˝nych
partaczy z marginesów bran˝y. DziÊ na-
dal tylko kilka firm produkuje i rozwija
zegarowe mechanizmy, czyli tzw. werki.
Reszta sprzedaje je pod w∏asnymi szyl-

dami, wnoszàc do dzie∏a jedynie design
kopert i cyferblatów.

Podobnie poczàtki profesjonalnego
wywa˝ania kó∏ samochodowych mia∏y
miejsce w niemieckim Darmstadt, na
poczàtku lat trzydziestych XX wieku.
Tam to i wtedy firmy Schenck i Hof-
mann zas∏yn´∏y jako producenci precy-
zyjnych maszyn do wyrównowa˝ania
rozmaitych ruchomych cz´Êci mechani-
zmów, w tym tak˝e kó∏ pojazdów drogo-
wych. One te˝ wyznacza∏y Êwiatowe
trendy rozwoju technologii wywa˝ania
kó∏ a˝ do drugiej po∏owy lat dziewi´ç-
dziesiàtych. W latach szeÊçdziesiàtych
powsta∏a wytwórnia Balco (Balancing
Company), zaopatrujàca w tego rodzaju
urzàdzenia rynek amerykaƒski.

Obecnie, w erze elektroniki, ten
uk∏ad si∏ mocno si´ zmieni∏. Firmy pre-
kursorskie, ratujàc si´ przed wysokimi
kosztami produkcji w Niemczech, za-
cz´∏y zlecaç produkcj´ najpierw cz´Êci
mechanicznych, a póêniej ca∏ych wywa-
˝arek wykonawcom w∏oskim. W efekcie
przemys∏owà cz´Êç Hofmanna przejà∏
w∏oski CEMB i wykorzysta∏ potencja∏
technologiczny niemieckiej firmy. Z ko-
lei dzia∏ Hofmanna produkujàcy sprz´t
dla warsztatów samochodowych oraz
jego marketing z bazà klientów zosta∏
kupiony przez Snap-On, amerykaƒskie-
go potentata, w którego posiadaniu by-
∏a ju˝ firma Balco. Teraêniejszy Hof-
mann Megaplan to technologia Hof-
manna u˝ywana i rozwijana przez
CEMB do produkcji wywa˝arek. Rów-
noczeÊnie technologie Balco i Hofman-
na stosowane sà w konkurencyjnych fa-
brykach Snap-On we W∏oszech, w chiƒ-
skim Szanghaju oraz w USA. Dlatego
na identycznych maszynach mo˝e znaj-
dowaç si´ logo Hofmanna, Balco i Joh-
na Beana, choç ˝adna z nich nie pocho-
dzi ju˝ bezpoÊrednio z Niemiec. 

Wspomniana niemiecka marka
Schenck znikn´∏a z rynku urzàdzeƒ
warsztatowych, lecz jej dorobek w zakre-
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Pomiary parametrów opisanych w po-
przednim odcinku tego cyklu sà reali-
zowane w praktyce przy u˝yciu maszyn
nazywanych wywa˝arkami, choç ta na-
zwa nie oddaje w pe∏ni ich mo˝liwoÊci
diagnostycznych.

Zenon Majkut

Tak zwane wywa˝arki
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Âwiatowa kariera dwóch g∏ównych systemów wywa˝arek

Darmstadt, Niemcy

Schenck

Hunter, USA Cemb, W∏ochy

Balco, USA

Snap-On: 
W∏ochy, Chiny, USA

Marki: 
Hofmann, John Bean, Balco

Hofmann

Wspó∏czeÊni potomkowie w prostej linii: z lewej – Schencka, z prawej – Hofmanna

Oryginalny model wywa˝arki Schenck – dziÊ ta prekursorska marka nie ma ju˝ w Niemczech
kontynuatora

KRYZYSOWE MARKI ZAST¢PCZE (ZNALEZIONE W INTERNECIE)

NASZ STA Y̧ RYSOWNIK NA CZAS KRYZYSU POSTANOWI¸ WSTRZYMAå SI¢ 

OD DZIA¸ALNOÂCI ZAROBKOWEJ (BY NA TYM NIE STRACIå)
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Autonaprawa
www.e-autonaprawa.pl

AAddrreess  rreeddaakkccjj ii ::
pl. Nowy Targ 28/16, 50-141 Wroc∏aw
faks 071 343 35 41
autonaprawa@technotransfer.pl
www.technotransfer.pl

RReeddaakkttoorr  nnaacczzeellnnyy::  
Marian Koz∏owski
tel. 071 733 67 56
m.kozlowski@autonaprawapismo.pl
m.kozlowski@technotransfer.pl

SSeekkrreettaarrzz  rreeddaakkccjj ii ::
Bogus∏awa Krzczanowicz
tel. 071 712 57 95
b.krzczanowicz@autonaprawapismo.pl
b.krzczanowicz@technotransfer.pl

RReeddaakkttoorr::
Anna Stachowicz
tel. 071 712 57 96
a.stachowicz@autonaprawapismo.pl
a.stachowicz@technotransfer.pl

SSttaall ii   wwssppóó∏∏pprraaccoowwnniiccyy::
Edward Ba∏aziƒski, Zenon Majkut, 
Leszek  A. Stricker, Toni Seidel, KrzaQ

RReeddaakkccjjaa  ggrraaffiicczznnaa::
Jan Wajdzik
tel. 071 712 57 98
j.wajdzik@autonaprawapismo.pl
j.wajdzik@technotransfer.pl

MMaarrkkeettiinngg  ii   rreekkllaammaa::
Marta Napiórkowska-Trzeciak
tel. 071 712 57 97
m.trzeciak@autonaprawapismo.pl
m.trzeciak@technotransfer.pl
Stanis∏aw Bortkiewicz
tel. 071 722 02 26
s.bortkiewicz@autonaprawapismo.pl
s.bortkiewicz@technotransfer.pl
Jacek Wajdzik
tel. 071 712 57 96
reklama@autonaprawapismo.pl
reklama@technotransfer.pl

PPrreennuummeerraattaa::
tel. 071 712 57 95, 071 712 57 98
prenumerata@autonaprawapismo.pl

WWyyddaawwccaa::
Wydawnictwo Technotransfer 

DDrruukk  ii   oopprraawwaa::
Drukarnia TOLEK w Miko∏owie

Wszelkie prawa zastrze˝one.  Przedruk materia∏ów
wy∏àcznie za zgodà redakcji. Materia∏ów niezamówio-
nych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo
do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów
przyj´tych do druku.  Redakcja nie bierze
odpowiedzialnoÊci za treÊç reklam i og∏oszeƒ.

ZZddjj´́cciiee  nnaa  ookk∏∏aaddccee::  BBeennttlleeyy
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Chcesz otrzymywaç wszystkie numery „Autonaprawy” – wykup abonament!

Bezp∏atna prenumerata wydaƒ elektronicznych ze strony: e-autonaprawa.pl

Wysy∏amy w∏aÊnie do drukar-
ni kwietniowy numer „Auto-
naprawy”, a za oknem od ra-
na ciep∏o Êwieci s∏oƒce. To
bardzo przyjemna odmiana
po d∏ugim ciàgu przedwiosen-
nych dni pochmurnych, ch∏od-
nych i deszczowych. Mówi si´
przy takich okazjach, ˝e jed-
na jaskó∏ka nie czyni jeszcze
wiosny, ale przecie˝ wyraênie
jà zapowiada i przypomina
o mo˝liwoÊci realnego jej za-
istnienia. 

Podobnie optymistycz-
nych sygna∏ów dostarczajà
te˝ ostatnie doniesienia
z ró˝nych sektorów naszej
bran˝y. W firmach rozpoczy-
najà si´ obiecujàce zmiany
modernizacyjne, w ofertach
znów zacz´∏y si´ pojawiaç

atrakcyjne nowoÊci, zapo-
wiadane sà ciekawe imprezy,
akcje promocyjne i nowe for-
my biznesowych kontaktów.
OczywiÊcie nie równowa˝à
one jeszcze mrocznego kli-
matu wiadomoÊci o kryzyso-
wych ograniczeniach pro-
dukcji, zwolnieniach pra-
cowników, obni˝kach p∏ac
i upad∏oÊciach przedsi´-
biorstw, jednak wyraênie dy-
stansujà si´ od nich budzà-
cym nadziej´ przes∏aniem:
dawne dobre czasy nie wró-
cà, lecz nowe mogà byç jesz-
cze lepsze.

Dlatego „pod naporem”
bie˝àcych tematów odroczy-
liÊmy (ale tylko o miesiàc)
publikacj´ przygotowanych
ju˝ artyku∏ów o nowych kon-

strukcjach skrzyƒ biegów
i smarach stosowanych
w motoryzacji. Ponadto
w majowym numerze musi
si´ znaleêç miejsce dla po-
targowych oraz przedtargo-
wych relacji i refleksji, bo
koƒczà si´ w∏aÊnie targi
w Lipsku, a tu˝ przed nami
Targi Techniki Motoryzacyj-
nej w Poznaniu. 

O samochodowych klima-
tyzacjach pisaliÊmy ostatnio
sporo, lecz jak si´ okazuje,
jeszcze za ma∏o, gdy˝ to, po
pierwsze, sprawa jak najbar-
dziej „na czasie”, a po dru-
gie, specjaliÊci od tych za-
gadnieƒ proponujà cenne
uzupe∏nienia dotychczas po-
ruszanych kwestii, np. meto-
dy napraw uszkodzonych kli-
matyzatorów, dobór i wymia-
n´ filtrów kabinowych itp. 

Obiecujemy równie˝ kom-
petentny artyku∏ „z pierw-
szej r´ki” dotyczàcy samo-
chodowego tuningu. Para-
doksalnie bowiem dà˝enie
do indywidualizacji seryj-
nych pojazdów wzrasta
w czasach, gdy z konieczno-
Êci nowe samochody kupo-
wane sà rzadziej.
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W najbli˝szych
wydaniach

Bogus∏awa
Krzczanowicz

F O R M U L A R Z P R E N U M E R AT Y  M I E S I ¢ C Z N I K A A U T O N A P R A W A

Zamawiam      ❏  11 kolejnych wydaƒ w cenie 61,00 z∏ brutto (w tym VAT 22%) od numeru ....................      
❏  6 kolejnych numerów  w cenie 42,70 z∏ brutto (w tym VAT 22%) od numeru ....................

Czasopismo jest bezp∏atne. Cena obejmuje umieszczenie prenumeratora w bazie danych i obs∏ug´ wysy∏ek.   

DANE ZAMAWIAJÑCEGO:                              ❏ Jestem prenumeratorem     ❏ Nie jestem prenumeratorem

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

ulica i numer domu ..................................................................................................................................................   

kod pocztowy ......................   miejscowoÊç ...........................................................................................................

NIP (ewentualnie PESEL) ....................................................................................

imi´ i nazwisko zamawiajàcego ..............................................................................................................................  

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

Adres do wysy∏ki (nale˝y podaç, jeÊli jest inny ni˝ podany powy˝ej adres p∏atnika):

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

ulica i numer domu .........................................  kod pocztowy ................... miejscowoÊç ...................................... 

Faktura VAT zostanie do∏àczona do najbli˝szej wysy∏ki zamówionych czasopism. Upowa˝niam Wydawnictwo Technotransfer 
do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz umieszczenia moich danych w bazie adresowej wydawnictwa. 

.......................................................                                               ....................................................................
(data)                                                                                                                                       (podpis)

Elektroniczna roczna prenumerata 
Sprowadza si´ do otrzymywania przez rok 
powiadomieƒ o ukazywaniu si´ kolejnych wydaƒ
miesi´cznika. Zamawia si´ jà, wpisujàc swój adres
e-mail w odpowiednie okno dialogowe.   

Czym si´ ró˝ni wydanie elektroniczne 
od drukowanego?
Obie wersje sà identyczne pod wzgl´dem meryto-
rycznej i formalnej zawartoÊci publikowanych 
tekstów, ilustracji, reklam. Majà ten sam uk∏ad
graficzny i kolejnoÊç poszczególnych stron. 
Jedynà niedogodnoÊcià wydania elektronicznego
jest koniecznoÊç u˝ycia do jego odczytu komputera
PC z dost´pem do Internetu.
Zalet jest wi´cej, gdy˝ nale˝à do nich niewàtpliwie:
• mo˝liwoÊç dowolnego powi´kszania fragmentów

tekstów i ilustracji;
• ∏atwoÊç archiwizowania ca∏ych egzemplarzy 

pisma i kopiowania ich wybranych cz´Êci;
• bezpoÊredni dost´p do ró˝nych dodatków i wydaƒ

specjalnych;
• szybkie przechodzenie do szerszych lub bardziej

szczegó∏owych informacji internetowych 
za pomocà umieszczanych w tekstach linków. 

Dlaczego i dla kogo?
Kolporta˝ wydaƒ drukowanych w systemie dystry-
bucji sterowanej i prenumerat ma swoje szczególne
zalety, dla których b´dzie kontynuowany równo-
legle z elektronicznym. Jednak coraz wyraêniej 
widoczne by∏y jego niedostatki i rozwojowe bariery,
sk∏aniajàce do poszukiwaƒ dodatkowych rozwiàzaƒ
alternatywnych. Obecne realia ekonomiczne nie

sprzyjajà bowiem zwi´kszaniu bezp∏atnie roz-
dzielanych nak∏adów, choç przemawia∏aby za tym 
potrzeba szerszego i cz´stego kontaktu z potencjal-
nymi odbiorcami pisma. Prenumeraty zapewniajà
regularne otrzymywanie wszystkich kolejnych 
numerów, lecz wià˝à si´ z jednorazowym 
wydatkiem, niekiedy nadmiernym. Bezp∏atna 
dystrybucja elektroniczna takich ograniczeƒ 
nie ma, wi´c dzi´ki niej Autonaprawa mo˝e teraz
docieraç równoczeÊnie:
• nie tylko do wszystkich firm z bazy adresowej

wydawcy, lecz tak˝e do poszczególnych ich
pracowników;

• do szkó∏ kszta∏càcych w motoryzacyjnych 
zawodach i ka˝dego z osobna ich nauczyciela
lub ucznia.

Autonaprawa
w bezp∏atnej wersji elektronicznej!

Na stronie internetowej www.e-autonaprawa.pl udost´pniane sà bezp∏atnie
elektroniczne wydania naszego miesi´cznika. Numer bie˝àcy i sukcesywnie
zwi´kszanà liczb´ numerów archiwalnych mo˝na tam przeglàdaç online lub
Êciàgnàç w wygodnym formacie pdf na dowolny noÊnik elektronicznej pami´ci.
Wszystko odbywa si´ bez ucià˝liwych procedur rejestracji i logowania. 




