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GoÊcinnie na naszych ∏amach:               
➜ Arkadiusz Jacak uzasadnia koniecznoÊç wymiany intercoolerów 
➜ Witold Kmieciak omawia konstrukcj´ i monta˝ sprz´gie∏ z systemem X-Tend
➜ Marzena Kuropieska informuje o zbli˝ajàcych si´ targach AMITEC 2009

Przeglàdy aktualnych ofert:
➜ testery systemów elektrycznych
➜ urzàdzenia do pomiarów i napraw nadwozi
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Do wygrania:
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Mówi si´: „czas próby niszczy s∏abych, a silnych wzmacnia” albo jeszcze gorzej: „nim gru-

by schudnie, chudego diabli wezmà”. Jest w tych powiedzeniach, podszytych wyraênie teorià

Darwina, jakiÊ sens ogólny, lecz trudno go prze∏o˝yç na praktyczne wnioski. Podzia∏ na sil-

nych i s∏abych uwidacznia si´ najlepiej ju˝ po zakoƒczeniu próby, oty∏oÊç zaÊ, wed∏ug wspó∏-

czesnej medycyny, wcale nie chroni przed z∏ym losem.

Mo˝na cytowanych powiedzonek nie traktowaç dos∏ownie, lecz myÊl w nich zawartà prze-

k∏adaç na inne realia, na przyk∏ad spo∏eczno-gospodarcze. Jednak i to nie pozwala uniknàç

pewnych kontrowersji. Co poszczególnym ludziom, rodzinom i firmom mo˝e zapewniç prze-

trwanie w Êwiatowym kryzysie? Finansowa zasobnoÊç? Umiej´tnoÊci, wiedza, doÊwiadcze-

nie? Wi´ksza ostro˝noÊç we wszelkich dzia∏aniach? Odwa˝ne podejmowanie ryzyka?

Ka˝da z tych odpowiedzi wydaje si´ wr´cz banalnie s∏uszna, a równoczeÊnie ka˝dà ∏atwo

jest podwa˝yç lub nawet oÊmieszyç za pomocà argumentów czerpanych wprost z ˝ycia.

Zmienne kursy walut i gie∏dowych akcji rujnujà wielkie fortuny i skromne oszcz´dnoÊci ciu-

∏aczy. M∏odzi absolwenci znakomitych uczelni, mimo swych po˝ytecznych (ponoç) kwalifika-

cji i aktywnego poszukiwania pracy, ustawiajà si´ z czasem w kolejkach po zasi∏ki razem

z ludêmi o cennym (ponoç) doÊwiadczeniu. Ostro˝nych przedsi´biorców omijajà pomyÊlne

okazje, a odwa˝nych – ostro˝ni biznesowi partnerzy.

W ten sposób mo˝na szybko dojÊç do wniosku, ˝e nie ma màdrych ani mocnych, gdy nie

wiadomo, co b´dzie. Jednak i z takiej konkluzji trudno czerpaç nadziej´, a w dodatku ma∏o

ma ona wspólnego z prawdà. Przecie˝ na skutek obecnego kryzysu (a tak˝e ró˝nych poprzed-

nich) nie poznikali ze Êwiata, kraju i ka˝dej jego okolicy ludzie pragnàcy jeÊç, ubieraç si´,

mieszkaç, jeêdziç, s∏uchaç muzyki, oglàdaç widowiska, surfowaç w Internecie, a mo˝e nawet

coÊ poczytaç. Podobnie ma si´ sprawa z ludêmi chcàcymi i umiejàcymi po˝ytecznie praco-

waç, by w ten sposób pozyskiwaç pieniàdze na swoje wydatki. Zawiód∏ jedynie w globalnej

i lokalnej skali system organizujàcy wymian´ tych dóbr. 

Ten system nie jest ˝adnym abstrakcyjnym bytem. Tworzà go konkretni ludzie w nim

uczestniczàcy, a wi´c i konsumenci, i wytwórcy towarów lub us∏ug, handlowcy, animatorzy

biznesu, finansiÊci i pracownicy rozmaitych s∏u˝b. Istnienie ka˝dej z tych grup jest koniecz-

ne dla harmonijnego funkcjonowania spo∏ecznej i rynkowej ca∏oÊci, lecz we wszystkich zdà-

˝y∏y nawarstwiç si´ ró˝ne zwyrodnienia. Sà nimi nieuzasadnione korzyÊci, nieudolne lub po-

zorowane dzia∏ania, nadmierne roszczenia, przesadne aspiracje... To one by∏y i sà zasadni-

czym pod∏o˝em kryzysu, kryzysem próbujà si´ karmiç, lecz przetrwaç kryzysu nie mogà, bo

póki trwajà – on nie ustàpi. Zakoƒczyç go mo˝e wy∏àcznie gruntowna selekcja, odrzucajàca

wszystko, co szkodliwe lub zb´dne. Potrzebne przetrwa i rzeczywiÊcie ma szans´ si´ wzmoc-

niç, gdy˝ zawsze wspiera je poparcie potrzebujàcych.

Marian Koz∏owski
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Nowy Herkules Linie diagnostyczne Certus 

Nowe oprogramowanie 
testerów GlobalPro

W ofercie bydgoskiej firmy

Herkules Auto Technika poja-

wi∏o si´ nowe, uniwersalne

urzàdzenie o nazwie Herku-

les Strong (nr kat. 2000).

S∏u˝y ono do napraw nadwozi

samochodów o do-

puszczalnej masie ca∏-

kowitej do 3,5 tony,

czyli do wszystkich

osobowych i l˝ejszych

dostawczych. Do jego

podstawowych zalet na-

le˝y ∏atwoÊç monta˝u

wie˝y ciàgnàcej w dowolnym

miejscu ramy noÊnej za po-

mocà zacisku klinowego.

W wyposa˝eniu standardo-

wym znajduje si´ pompa hy-

drauliczna o nap´dzie no˝-

nym. Jako opcja dost´pna

jest równie˝ pompa pneuma-

tyczno-hydrauliczna. 

Herkules
tel. 052 363 33 43
www.herkules-sc.pl

Nowy katalog Purflux

Firma Sogefi Filter Division

wyda∏a nowy katalog filtrów

Purflux na CD. Jest on do-

st´pny u wszystkich dystrybu-

torów Purflux w Polsce oraz

w oddzia∏ach Sogefi Filter

Division w ca∏ej Europie. Po-

maga rozwiàzywaç problemy

przy doborze odpowiednich

filtrów, zw∏aszcza gdy numer

cz´Êci zu˝ytej sta∏ si´ nie-

czytelny. Nowy katalog

umo˝liwia wyszukiwanie za-

stosowaƒ wed∏ug producenta

pojazdu, zamienników oraz

wymiarów filtra. Wszystkie

informacje znajdujàce si´ na

p∏ycie dost´pne sà w 7 j´zy-

kach, w tym tak˝e filmy in-

formujàce o ró˝nego rodzaju

filtrach. Nowy katalog CD

Purflux mo˝e byç czytany

bezpoÊrednio z p∏yty lub za-

instalowany na dysku kom-

putera, co pozwala na jego

bie˝àcà aktualizacj´ przez

Internet.

Sogefi Filter Division-Filtrauto
tel. 0033 (0) 161 374 316
www.sogefifilterdivision.com

Firma Ekolab, jako wy∏àczny

dystrybutor, wprowadzi∏a do

swej oferty kolejnà, 89. wer-

sj´ oprogramowania do teste-

rów diagnostycznych GP-100

i GedBox firmy GlobalPro.

Zmiany w stosunku do wersji

poprzedniej dotyczà przede

wszystkim samochodów gru-

py Fiat (modele: Fiat 500,

Grande Punto, Bravo, Cro-

ma, Fiorino), gdzie dodano

m.in. nowe systemy ABS,

komputera pok∏adowego, sil-

ników, poduszek i deski

wskaêników. W przypadku

pozosta∏ych samochodów

osobowych uwzgl´dniono

wiele nowych sterowników

obs∏ugujàcych g∏ównie ABS,

skrzynie automatyczne, sil-

niki i poduszki. W zakresie

samochodów ci´˝arowych

znacznemu rozszerzeniu ule-

g∏o oprogramowanie dla ma-

rek: Iveco, Renault Truck

i Volvo.

Ekolab 
tel./ faks 033 810 74 82
www.ekolab.info

Firma WSOP wprowadzi∏a

na rynek nowà mark´ pro-

duktów Certus. Linia diagno-

styczna Certus Safe Line po-

siada opatentowany system

automatycznego rozpozna-

wania rodzaju badanego na-

p´du oraz wykonywania ba-

daƒ samochodów z nap´dem

4x4 bez koniecznoÊci stoso-

wania rolek wolnobie˝nych

lub opóênieniomierza. Umo˝-

liwia równie˝ badanie moto-

cykli i pojazdów z obni˝onym

zawieszeniem (próg podno-

szàcy). Wykonana z materia-

∏ów o wysokiej jakoÊci, za-

pewnia wymagane warunki

pracy dla elektroniki sterujà-

cej i zestawu komputerowego.

Zastosowane w niej innowa-

cyjne rozwiàzania u∏atwiajà

ubieganie si´ o dotacje z fun-

duszy unijnych. 

WSOP sp. z o.o.
tel. 032 332 49 30 w. 115
www.wsop.pl
www.certus-polska.pl

Texa dla jednoÊladów 
i autoskuterów

Cartar – dêwignik pojazdów

Nowy diagnoskop weneckiej

firmy Texa stanowiç b´dzie

wyposa˝enie autoryzowanych

warsztatów grupy Piaggio,

czyli marek: Piaggio, Vespa,

Aprilia, Moto Guzzi, Gilera,

Scarabeo i Derbi (∏àcznie po-

nad 100 modeli). Urzàdzenie

to nazywa si´ Navigator TXB

i s∏u˝y (po bezpoÊrednim pod-

∏àczeniu do gniazda diagno-

stycznego pojazdu) do dia-

gnozowania podzespo∏ów

i systemów elektronicznych,

dokonywania regulacji oraz 

kasowania kodów b∏´dów.

Dzi´ki bezprzewodowej ∏àcz-

noÊci bluetooth o krótkim za-

si´gu mo˝e te˝ wykonaç zdal-

ne próby dynamiczne.

Texa Polska sp. z o.o.
tel. 012 263 10 12
www.texapoland.pl

Urzàdzenie to produ-

kowane przez nowo-

zelandzkà fabryk´ Car-

tar Industries oferuje

na naszym rynku firma

CTS. Jego innowacyjna

konstrukcja umo˝liwia

podnoszenie (udêwig

2100 kg) i przemiesz-

czanie uszkodzonych

pojazdów w obr´bie warszta-

tu. Kompaktowa budowa

sprawia, ˝e jest ono bardzo

por´czne w u˝ytkowaniu (nie

ma pomocniczych przewo-

dów olejowych ani dodatko-

wych wózków) i spe∏nia

wszelkie wymogi bezpie-

czeƒstwa. 

Zastosowano w nim zasi-

lanie pneumatyczne oraz opa-

tentowany system skr´tnych

(360°), blokowanych i pod-

noszonych kó∏ transporto-

wych. WysokoÊç podnoszenia

wynosi od 125 do 800 mm,

wymiary zewn´trzne (szero-

koÊç/d∏ugoÊç): 1,5 x 2,1 m;

masa w∏asna: 265 kg.

CTS sp. z o.o.
tel. 032 290 78 51
www.car-o-liner.pl
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Oprogramowanie nawigacyjne Mio Spirit
Nowe oprogramowanie za-

debiutowa∏o na Êwiatowym

rynku w styczniu tego roku

na targach w Las Vegas

(USA). 

Wyró˝nia si´ ono prostà,

intuicyjnà obs∏ugà (ikony sà

zrozumia∏e nawet dla u˝yt-

kowników korzystajàcych

z nawigatora po raz pierw-

szy), czytelnym wskazywa-

niem punktów u˝ytecznoÊci

(POI), a tak˝e przyciskiem

nagrywania do zapisu ulu-

bionych tras, lokalizacji

i notatek g∏osowych. 

Oprogramowanie Mio

Spirit instalowane b´dzie

w urzàdzeniach nawigacyj-

nych tej marki od drugiego

kwarta∏u 2009 r.

Mio Technology Corporation
tel. 022 292 36 46
www.mio.com/pl

Wszystkie obecnie opubliko-

wane katalogi dotyczà cz´Êci

zamiennych o oryginalnej ja-

koÊci do samochodów osobo-

wych oraz pojazdów u˝ytko-

wych. Liczà w sumie 1 300

stron w j´zykach: niemiec-

kim, angielskim, francuskim,

hiszpaƒskim i w∏oskim, umo˝-

liwiajà prawid∏owà identyfi-

kacj´ produktów marek: LuK,

INA i FAG. Poszczególne to-

my tej edycji to:

➔ FAG „¸o˝yska i zestawy
uszczelniaczy kó∏” – do

pojazdów u˝ytkowych

(580 stron);

➔ FAG „Zestawy ∏o˝ysk
kó∏” – do samochodów

osobowych i lekkich u˝yt-

kowych (373 strony);

➔ INA „Komponenty
uk∏adu rozrzàdu” – do

samochodów osobowych

i lekkich u˝ytkowych, od

1961 roku (139 stron);

➔ LuK „Lekkie pojazdy
u˝ytkowe” – cz´Êci do

naprawy sprz´gie∏ lekkich

pojazdów u˝ytkowych, od

roku 1988 (80 stron);

➔ LuK „Uk∏ady hydrau-
liczne” – do samochodów

osobowych i u˝ytkowych

(33 strony);

➔ LuK „Pompy wspoma-
gania” do samochodów

osobowych i u˝ytkowych

od roku 1971 (65 stron). 

Katalogi b´dà rozdawane

warsztatom bezp∏atnie przez

partnerów handlowych Schaef-

fler Automotive Aftermarket,

mo˝na je równie˝ pobraç

w wersji elektronicznej ze

strony: 

www.Schaeffler-Aftermarket.de

SzeÊç katalogów 
Grupy Schaeffler 

˚arniki ksenonowe XenoTec 

Na poczàtku 2009 roku fir-

ma Fota SA, jako wy∏àczny

dystrybutor produktów tej

marki w Polsce, wprowadzi∏a

do swojej oferty ˝arniki kse-

nonowe XenoTec. Obecnie do-

st´pne sà ˝arniki D2S i D2R

do samochodów z oryginalny-

mi instalacjami ksenonowy-

mi. Wkrótce pojawià si´ ko-

lejne modele. Wszystkie wy-

konywane sà w najnowocze-

Êniejszej obecnie technologii

Xenon HID (od ang. High In-

tensity Discharge, czyli wyso-

ka si∏a wy∏adowcza). Emitujà

Êwiat∏o o barwie przypomina-

jàcej Êwiat∏o dzienne i od-

powiadajàcej temperaturom

4300 K oraz 6000 K. Obj´te

sà 24-miesi´cznà gwarancjà.

Ich cena detaliczna wynosi

150 z∏ brutto. 

Fota SA
tel. 058 690 65 75
www.fota.pl

Zestaw diagnostyczny 
do DKZ

Na targach Automechanika

2008 koncern Schaeffler

Group Automotive Aftermar-

ket zaprezentowa∏ specjalne

narz´dzie, umo˝liwiajàce

sprawdzenie funkcjonowania

dwumasowego ko∏a zamacho-

wego bez koniecznoÊci jego

demonta˝u. Jest to produkt

firmy LuK, mierzàcy wzajem-

ny skr´t i swobod´ obrotów

obu cz´Êci ko∏a przed obcià-

˝eniem spr´˝yn ∏ukowych.

Wyniki pomiarów porów-

nuje si´ z danymi wzorco-

wymi dla odpowiedniego

elementu DKZ, zamieszczo-

nymi w Internecie na stro-

nach: www.RepXpert.com lub

Schaeffler-Aftermarket.com,

jak równie˝ na instrukta˝owej

p∏ycie kompaktowej, do∏àczo-

nej do wspomnianego urzà-

dzenia. Nowe narz´dzie mo˝-

na zamówiç za poÊrednictwem

partnerów dystrybucyjnych

koncernu Schaeffler Group

Automotive Aftermarket pod

numerem 400 0080 10.

Schaeffler Polska sp. z o.o.
tel. 022 878 31 65
http://80.72.42.139/

Odmra˝acz szyb

Scheiben Enteiser, nr art.

6902, to szybki, bezpieczny 

i, co najwa˝niejsze, skuteczny

odmra˝acz do szyb. Usuwa

szron z szyb bez u˝ycia skro-

baczki, dzi´ki czemu szk∏o

nie jest nara˝one na poryso-

wanie. Produkt ten jest ca∏-

kowicie bezpieczny dla

wszystkich elementów z two-

rzyw sztucznych, uszczelek

gumowych oraz lakieru.

Opakowanie ma pojemnoÊç

500 ml i jest bardzo wydajne

dzi´ki zastosowaniu atomize-

ra. Ju˝ w kilkanaÊcie sekund

po zastosowaniu preparatu

szyba staje si´ przejrzysta

i ca∏kowicie wolna od lodu. 

Liqui Moly Polska sp. z o.o.
tel. 022 331 03 08
www.liquimoly.pl

Polskie kabiny lakiernicze

Astherm jest pierwszà pol-

skà firmà produkujàcà kabi-

ny lakiernicze. Ich rynkowa

premiera mia∏a miejsce na

targach Automechanika

2008 we Frankfurcie, gdzie

wystawiono model Water

Spray™ LE, budzàcy ˝ywe

zainteresowanie potencjal-

nych kontrahentów, m.in.

z RPA, Chin (!), Rosji, Ukra-

iny, Niemiec, Francji, Szwe-

cji, Finlandii i USA. Jego

jednostka wentylacyjno-

-grzewcza ma wydajnoÊç 

28 500 m3/h przy spr´˝u

550 Pa. Nat´˝enie ha∏asu –

przy normie 85 dB(A) – nie

przekracza 65 dB(A), a po-

ziom oÊwietlenia wynosi po-

nad 3000 lx (norma 1000 lx).

Astherm sp. z o.o.
tel. 022 717 74 02
www.astherm.pl



Autonaprawa | nr 2/2009

Produkty | AktualnoÊci | 9

Autonaprawa | nr 2/2009

8 | AktualnoÊci | Produkty

Fo
t. 

D
el

ph
i, 

G
oo

dy
ea

r, 
H

un
te

r, 
N

eu
m

an
n

Fo
t. 

La
un

ch

Nowe Êwiece ˝arowe Delphi

Dunlop do Nissana GT-R 

Poszerzona oferta Êwiec ˝a-

rowych Delphi obejmuje

osiem dodatkowych aplikacji,

do zastosowania w samocho-

dach: Citroën Berlingo i C3;

Peugeot 207 i 307 1,6HDI;

Mazda 626 Mk V i 323 F/P

Mk VI; Hyundai H1 Box; Kia

Sorento; Fiat Croma, Doblo,

Stilo i Ducato; Ssangyong

Rexton, Rodius i Kyron;

Chrysler 300 C, oraz Merce-

des Benz klasy A, B, C, E, M

i R. Towarzyszy temu wpro-

wadzenie na rynek trzech no-

wych sterowników Êwiec ˝a-

rowych do samochodów:

Mercedes Benz 300D, TD

i GD; Volkswagen Passat,

Golf i Jetta oraz Peugeot

605 TD. Produkty te stano-

wià cz´Êç oferty komponen-

tów oferowanych przez Delphi

w ramach programu „Delphi

Diesel Starting Aids” i zo-

sta∏y wyszczególnione w naj-

nowszym katalogu, opubliko-

wanym w 11 j´zykach (w tym

tak˝e w j´zyku polskim). Do-

st´pne sà równie˝ za poÊred-

nictwem TecDoc.

Delphi Poland SA
tel. 022 622 33 71
http://delphi.com

Ta innowacyjna wywa˝arka

amerykaƒskiej firmy Hunter

Engineering Company umo˝-

liwia wszechstronnà obs∏ug´

kó∏ samochodów osobowych,

a przede wszystkim ci´˝kich

pojazdów u˝ytkowych. Za-

stosowany w niej system 

ForceMatch® mierzy zmon-

towane ko∏o i rozpoznaje nie-

regularnoÊci jego kszta∏tu za

pomocà rolki dociskowej,

która kontaktuje si´ z ca∏ym

bie˝nikiem opony podczas

jednego jej obrotu o 360°.

Wykorzystanie tych informa-

cji przy serwisowaniu ogu-

mienia pozwala zwi´kszaç

jego eksploatacyjnà trwa∏oÊç

i poprawiaç komfort jazdy

poprzez: optymalizacj´ wza-

jemnego ustawienia opony

i obr´czy, ∏àczenie kó∏ o do-

k∏adnie równych Êrednicach

zewn´trznych w pary bliênia-

cze oraz wywa˝anie statycz-

ne i dynamiczne bez nad-

miernych mas ci´˝arków wy-

wa˝ajàcych.

Wimad spó∏ka jawna
tel. 071 346 66 26
www.wimad.com.pl 

Dunlop jest dostawcà opon do

najnowszego i najmocniejsze-

go w historii Nissana: euro-

pejskiej wersji supersport Nis-

sana GT-R, który trafi na ry-

nek w kwietniu 2009 r. 

Stosowane b´dà w nim

opony Dunlop SP Sport 600

DSST ultra high performan-

ce z technologià RunOnFlat

w rozmiarach 255/40

ZRF20 (oÊ przednia) i 285/35

ZRF20 (oÊ tylna). Zapewnia-

jà one maksymalnà przy-

czepnoÊç oraz du˝à wytrzy-

ma∏oÊç.

Goodyear Dunlop 
Tires Polska sp. z o.o. 
tel. 022 571 59 00
http://eu.goodyear.com/pl

Nowe produkty Nissensa
Styczniowa broszura Nissens

News (256) zawiera wiele ka-

talogowych nowoÊci. W ofer-

cie dotyczàcej samochodów

osobowych sà to: ch∏odnice

cieczy do BMW seria 5, E39

(95-), BMW seria 7, E38

(94-), Forda Mondeo (07-),

Kuga (08-), S-Max (06-) oraz

Galaxy (06-), a tak˝e Toyoty

RAV-4 w wersji silnikowej

2.2 D oraz do Lexusa SC430

w wersji silnikowej 4.3i-V8.

W zakresie samochodów do-

stawczych oferowane sà

ch∏odnice cieczy do Forda

Transita (06-) oraz do VW-

-Transportera T5 / Multivana

(03-). Pojawi∏y si´ równie˝

ch∏odnice cieczy do samocho-

dów ci´˝arowych Renault

Magnum (05-), a ch∏odnice

i rdzenie ch∏odnic – do auto-

busów Setra / Kässbohrer /

MAN Bus (00-).

W styczniowej edycji no-

woÊci znalaz∏a si´ tak˝e

ch∏odnica klimatyzacji do

aut: Renault Trafic (97-),

Opel / Vauxhall Vivaro (01-),

Nissan Primastar (02-) oraz

Mercedes-Benz C-klasa

W203 (00-) wraz z ch∏odni-

cà paliwa.

Do oferty Nissensa w∏à-

czono parowniki do Fiata Do-

blo (01-), Fiata Punto (99-),

Hyundaia i30 (07-), a tak˝e

Kii CEE`D (07-).

Szerokà ofert´ ch∏odnic

powietrza wzbogaci∏y inter-

coolery do Citroëna C5 i C6

w wersji silnikowej 2.2 HDI –

2.7 HDI, Peugeota 407 i 607

2.2 HDI – 2.7 HDI oraz Audi

A4 i Audi A5 1.8T, 2.0 TDI,

2.7 TDI, 3.0 TDI, jak równie˝

do VW-Tourana (03-), VW-

-Jetty w wersji silnikowej 1.9

TDI, Škody Superb 1.9 TDI,

Seata Leona i Toledo 1.9 TDI.

Wszystkie wymienione

produkty dost´pne sà ju˝

w sprzeda˝y jako „First Fit”,

czyli z wszystkimi elementa-

mi monta˝owymi.

Ch∏odnice Nissens 
Polska sp. z o.o.
tel. 061 653 52 10
www.nissens.com.pl

W ofercie firmy Launch Pol-

ska sp. z o.o. z Bydgoszczy

pojawi∏ si´ model dwu-

kolumnowego podnoÊnika

elektrohydraulicznego TLT

232 SBA(E). Jest on przy-

stosowany do instalacji

w pomieszczeniach warszta-

towych, w których posadzka

nie ma wytrzyma∏oÊci wy-

starczajàcej dla wi´kszoÊci

podnoÊników standardo-

wych. Niezb´dnym wzmoc-

nieniem sà dla tego nowego

modelu dodatkowe wsporni-

ki przytwierdzane do pod∏o-

˝a wzd∏u˝ obu kolumn.

Urzàdzenie wa˝y 630 kg,

charakteryzuje si´ udêwi-

giem 3,5 t oraz wysokoÊcià

podnoszenia od minimum

110 mm do maksimum

1880 mm. Cena wynosi

8 500 z∏ netto.

Launch Polska sp. z o.o.
tel. 052 325 93 69
www.launch.pl

PodnoÊnik na s∏absze pod∏o˝a

Nowy Hunter GSP9600HD

Baga˝niki dachowe Neumann
Boksy i baga˝niki dacho-

we z nowej linii produk-

tów firmy Neumann

wykonywane sà z two-

rzywa ABS, odporne-

go na mrozy i promienio-

wanie UV. Produkty te ofe-

rowane sà we wszystkich

rozmiarach i w szerokiej ga-

mie kolorystycznej. 

NowoÊcià sà te˝ relingi

dachowe do wi´kszoÊci

wspó∏czesnych samochodów

osobowych i dostawczych,

w tym tak˝e do modeli,

w których relingi nie wcho-

dzà w sk∏ad wyposa˝enia fa-

brycznego. 

Inter Cars SA
tel. 022 517 92 76
www.intercars.com.pl
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Ta flaga mo˝e przysporzyç Paƒstwu klientów 
lub rozpoczàç Paƒstwa wspó∏prac´ z firmà GG PROFITS
– producentem najwy˝szej klasy przewodów zap∏onowych 
marki Sentech. W tym celu wystarczy zaznaczyç odpowiednià
opcj´ na tym kuponie, wpisaç swój adres na jego rewersie 
i wys∏aç kupon do nas.

❏ Tak! JesteÊmy zainteresowani bezp∏atnym dostarczeniem 
nam flagi.

❏ Tak, ale... najpierw chcemy si´ zapoznaç ze szczegó∏owà
ofertà GG PROFITS.

✁

Firma Precyzja-Bit z Byd-

goszczy – przedstawiciel fir-

my Actia Atal na naszym kra-

jowym rynku motoryzacyj-

nym w zakresie analizatorów

spalin i dymomierzy – wpro-

wadzi∏a nowe promocyjne ce-

ny na ww. produkty.

Nowa cena analizatora 

AT 505 wynosi 11 000 z∏ net-

to, a dymomierza AT 605 

– 10 000 z∏ netto. 

Ceny obowiàzujà do wy-

czerpania zapasów magazy-

nowych.

Precyzja-Bit
tel. 052 325 93 50
www.precyzja.pl

Promocja analizatorów spalin i dymomierzy

Pakiety serwisowe Werther

Z dniem 1 lutego 2009 roku

firma Werther obj´∏a swoje

produkty pakietami serwiso-

wymi: Euro3 oraz Euro5.

Oznacza to rozbudowanà

ochron´ serwisowà podczas

wyd∏u˝onej gwarancji, a doty-

czy nast´pujàcych urzàdzeƒ:

➔ podnoÊników samochodo-

wych, 

➔ wywa˝arek i monta˝ownic

do opon,

➔ agregatów do obs∏ugi kli-

matyzacji,

➔ urzàdzeƒ do pomiaru geo-

metrii kó∏.

W zale˝noÊci od wybranego

pakietu, otrzymujemy wyd∏u-

˝onà gwarancj´ do trzech lub

pi´ciu lat, podczas której

wszelkie naprawy sà bezp∏at-

ne. Gwarantowany jest rów-

nie˝ czas dojazdu serwisu 

(24 h lub 48 h). W przypadku

urzàdzeƒ do geometrii kó∏

i wywa˝arek na okres napra-

wy dostarczane jest nieod-

p∏atnie urzàdzenie zast´p-

cze. Ochrona obejmuje rów-

nie˝ materia∏y eksploatacyj-

ne ulegajàce zu˝yciu (np. na-

k∏adki gumowe na ∏apy pod-

noÊnika, nak∏adki ochronne

na g∏owice monta˝ownic,

smary i oleje). W przypadku

podnoÊników zapewniona jest

równie˝ opieka w sprawach

dozoru technicznego (prze-

glàd okresowy, obecnoÊç ser-

wisanta podczas odbioru).

Pakiet Euro3 na pod-

noÊnik 2-kolumnowy W255

kosztuje oko∏o 1 500 z∏ netto.

W wi´kszoÊci umów ich war-

toÊç negocjowana jest indywi-

dualnie. 

Werther International 
Polska sp. z o.o.
052 581 22 51
www.werther.pl 

NGK Spark Plug Europe do-

starcza do szóstej generacji

Volkswagena Golfa nast´pu-

jàce rodzaje cz´Êci: 

➔ ekskluzywne platynowe

Êwiece zap∏onowe PZFR6R

do wersji TSI 1,4;

➔ Êwiece ˝arowe do wysoko-

pr´˝nych silników common-

-rail;

➔ trzy sondy lambda NGK/

NTK (cyrkonowa diagno-

styczna, szerokopasmo-

wa ZFAS-U2, podgrze-

wana) i czujniki tempera-

turowe (tzw. sondy CTA-

S-T), pracujàce w bardzo

szerokim zakresie tempe-

ratur (od -40 do 900°C). 

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

NGK do Golfa VI

CTC II – tester tachografówCTC II – tester tachografów

Na poczàtku tego roku na

polskim rynku pojawi∏ si´

przyrzàd kontrolno-pomiaro-

wy produkcji VDO, oznaczony

symbolem CTC II. S∏u˝y on

do kontroli, programowania

i ustawiania tachografów, za-

równo cyfrowych, jak i star-

szych – analogowych. Mo˝e

obs∏ugiwaç najnowszy pro-

dukt VDO, czyli tachograf

DTCO 1381 Rel. 1.3, a tak˝e

model – DTCO 1382, który

pojawi si´ dopiero w przy-

sz∏ym roku. 

W przyrzàdzie tym bez-

przewodowa transmisja blu-

etooth (pozwalajàca równie˝

na szybkà aktualizacj´ i roz-

budow´ oprogramowania)

zastàpi∏a stosowane do tej

pory po∏àczenia kablowe.

Procesor oparty zosta∏ na

szybszej technologii CPU

Flash. Rozwiàzania te majà

na celu utrzymanie eksplo-

atacyjnej przydatnoÊci urzà-

dzenia przez dziesi´ç nast´p-

nych lat.

Drabpol
tel. 034 366 00 22
www.drabpol.pl

Nowe technologie Boscha

Zintegrowane czujniki
Rozpocz´∏a si´ produkcja no-

wej wersji systemu bezpie-

czeƒstwa ESP, w którym po

raz pierwszy czujniki pr´dko-

Êci poprzecznych przyspie-

szeƒ nadwozia zosta∏y zinte-

growane ze sterownikiem ca-

∏ego urzàdzenia, usytuowa-

nym w przedziale silnika. Do-

tychczas montowano je osob-

no w przedziale pasa˝erskim,

a ze sterownikiem ESP ∏àczy-

∏a je wiàzka kabli. Nowe roz-

wiàzanie zajmuje mniej miej-

sca w pojeêdzie oraz u∏atwia

fabryczny monta˝ systemu.

Ta pozornie niewielka mody-

fikacja wymaga∏a jednak

przystosowania czujników do

znacznie wy˝szych tempera-

tur i drgaƒ mogàcych zak∏ó-

caç sygna∏y.

Stop-Start dla Kii Cee’d
Systemy typu Start-Stop

Bosch dostarcza ju˝ od 2007

roku. Do po∏owy 2008 roku

wyposa˝ono w nie milion sa-

mochodów marki BMW i Mi-

ni. Przed rokiem 2012 co

drugi nowy samochód w Eu-

ropie b´dzie korzysta∏ z tego

rozwiàzania. Pozwala ono bo-

wiem obni˝yç zu˝ycie paliwa

i emisj´ dwutlenku w´gla

(zw∏aszcza w ruchu miejskim)

poprzez samoczynne wy∏àcza-

nie silnika na czas krótkich

postojów i ponowne urucha-

mianie go po naciÊni´ciu peda-

∏u sprz´g∏a. 

System musi odpowiadaç

równoczeÊnie: wymogom tech-

niki rozruchowej, uk∏adów

nap´dowych oraz dystrybucji

energii, a tak˝e elektroniczne-

go zarzàdzania silnikiem. Dla

jego sprawnego funkcjonowa-

nia potrzebne sà te˝ dodatko-

we czujniki aktualnej pozycji

wa∏u korbowego, poniewa˝

dzia∏anie rozrusznika wspo-

magane jest przez odpowied-

ni dobór momentów zap∏onu

i wtrysku. W odró˝nieniu od

systemów konkurencyjnych,

rozwiàzanie Boscha jest przy-

stosowane tak˝e do rozruchu

zimnego silnika ZS. Do kr´gu

odbiorców tego systemu do∏à-

czy∏ ostatnio koncern Kia,

a trzech kolejnych producen-

tów samochodów przygoto-

wuje si´ do jego fabrycznego

monta˝u w swych nowych

modelach.

zasilanie elektryczne
wymiana informacji
przewody hydrauliczne

1. centralny sterownik silnika z programem Start-Stop, 2. nawigacja, 3. bezpieczniki 
i przekaêniki, 4. elektroniczny czujnik stanu akumulatora, 5. czujnik w∏àczenia biegu, 6. czuj-
niki po∏o˝enia i pr´dkoÊci wa∏u korbowego, 7. alternator, 8. rozrusznik systemu Start-Stop, 
9. zespolony uk∏ad ESP/ABS, 10. czujnik ciÊnienia w uk∏adzie hamulcowym, 11. czujniki po∏o˝e-
nia peda∏ów

Czujnik przyspieszeƒ zintegrowany ze sterownikiem ESP



Autonaprawa | nr 2/2009

Informacje | AktualnoÊci | 1312 | AktualnoÊci | Informacje

Fo
t. 

W
ür

th

Fo
t. 

In
te

r C
ar

sGG Profits sp. z o.o. 

ul. Spacerowa 6/8

95-200 Pabianice

Kupon na bezpłatną flagę 
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✁

Dzi´ki wspó∏pracy firm Inter

Partner Assistance oraz In-

ter Cars klienci serwisów 

Q-Serwice, AutoCrew oraz

Perfect Service b´dà mogli

skorzystaç z darmowego as-

sistance komunikacyjnego na

terenie ca∏ej Polski. Wystar-

czy raz skorzystaç z us∏ug

jednego z warsztatów tych

sieci, by otrzymaç „Kart´

Assistance”. Upowa˝-

nia ona w przypadku

awarii lub kolizji do

bezp∏atnego odholowa-

nia pojazdu do najbli˝-

szego ze zrzeszonych

warsztatów, po telefo-

nicznym wezwaniu po-

mocy za poÊrednictwem 

ca∏odobowego Centrum Alar-

mowego. Us∏ugi w systemie

assistance zwi´kszajà rynko-

wà konkurencyjnoÊç Êwiad-

czàcych je warsztatów. Aby

znaleêç si´ na ich liÊcie,

cz∏onkowie Q-Serwice, Auto-

Crew lub Perfect Service

wnoszà specjalnà op∏at´ wpi-

sowà w kwocie 500 z∏otych.

16 grudnia Parlament Euro-

pejski przyjà∏ propozycj´ Ko-

misji Europejskiej dotyczàcà

standardów emisji spalin

oraz dost´pu do danych tech-

nicznych s∏u˝àcych naprawie

samochodów (rozporzàdze-

nie Euro VI). Kolejnym eta-

pem na drodze legislacyjnej

b´dzie rozpatrzenie tego do-

kumentu przez Rad´ Mini-

strów Unii Europejskiej

w roku 2009.

Propozycja Komisji Euro-

pejskiej dà˝y do zredukowa-

nia emisji tlenku azotu (NOx)

o 80% i zanieczyszczeƒ py∏o-

wych o 66% w porównaniu

z Euro V, którego obostrze-

nia prawne wesz∏y w ˝ycie

w paêdzierniku 2008 roku. 

Do proponowanego rozpo-

rzàdzenia Euro VI w∏àczono

odwo∏ania do Art. 6 i 7

z Rozporzàdzenia Euro V.

Nak∏adajà one na producen-

tów samochodów obowiàzek

udost´pniania niezale˝nemu

rynkowi nieograniczonego

i ustandaryzowanego dost´-

pu do danych technicznych.

Wed∏ug polskiego Stowa-

rzyszenia Dystrybutorów

Cz´Êci Motoryzacyjnych, in-

formacje te muszà byç czy-

telne i pozbawione jakiejkol-

wiek dyskryminacji oraz

zgodne z wymaganiami

technicznymi tzw. formatu

OASIS. Ten jednak nie jest

w pe∏ni odpowiedni dla po-

jazdów ci´˝arowych, wi´c

przysz∏e rozporzàdzenie 

Euro VI powinno wyjaÊniaç,

która cz´Êç standardu

OASIS b´dzie przyj´ta do

sektora ci´˝arowego, a któ-

ra wymaga dalszego opraco-

wania, na przyk∏ad przez

CEN (Europejski Organ

Standaryzacyjny).

Od koƒca ubieg∏ego roku

oferta firmy Würth sta∏a si´

∏atwiej dost´pna dla jej

wszystkich klientów dzi´ki

nowej placówce handlowej

o powierzchni ponad 180 m2.

Uroczyste otwarcie dru-

giego w Polsce sklepu pod

czerwono-czarnym firmo-

wym szyldem przebiega∏o

w piknikowej atmosferze.

Szeroki asortyment, przej-

rzyÊcie wyeksponowane pro-

dukty i fachowe doradztwo 

– z pewnoÊcià sprawià, i˝

wkrótce sklep b´dzie regu-

larnie odwiedzany przez sta-

∏ych klientów. 

Przyczyni si´ do tego

tak˝e Êwietna lokalizacja –

przy jednej z g∏ównych ulic

Warszawy. 

Adres: Warszawa/Regu∏y,

Al. Jerozolimskie 332A

www.wurth.pl

Assistance 
dla klientów Inter Cars

Euro VI od roku 2012 Drugi sklep Würtha Firma Fota zaprasza nowych partnerów
Fota SA – lider na rynku cz´Êci zamiennych do samochodów osobowych, 
dostawczych i ci´˝arowych – w zwiàzku z intensywnym rozwojem i realizacjà 
nowej strategii dzia∏ania zaprasza zainteresowanych wspó∏pracà, polegajàcà na
prowadzeniu oddzia∏ów agencyjnych, do przesy∏ania wniosków zg∏oszeniowych
dotyczàcych stanowiska: 

Agent handlowy – kierownik oddzia∏u
W ramach tej wspó∏pracy firma oferuje:

• mo˝liwoÊç prowadzenia biznesu pod znanà markà,
• korzystanie ze sprawdzonego i cieszàcego si´ uznaniem know-how,
• pomoc w zakresie doradztwa i szkoleƒ,
• dost´p do szerokiej oferty handlowej,
• zintegrowany system informatyczny, u∏atwiajàcy prowadzenie sprzeda˝y, liczne

dzia∏ania marketingowe, nowoczesnà logistyk´, zapewniajàcà sprawny ∏aƒcuch
dostaw.

Od kandydatów oczekuje si´:

• doÊwiadczenia w prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej,
• gotowoÊci do prowadzenia oddzia∏u firmy Fota w ramach wspó∏pracy agencyjnej

na w∏asny rachunek,
• posiadania zaplecza finansowego,
• motywacji do dzia∏ania i ukierunkowania na sukces biznesowy.

Dodatkowym atutem b´dzie znajomoÊç bran˝y cz´Êci zamiennych do samochodów.

Wniosek zg∏oszeniowy i bli˝sze informacje dost´pne sà na stronie:
www.fota.pl/program partnerski

Zaprosili nas
Firma Hella – na lunch noworocz-

ny (Qchnia Artystyczna, Zamek

Ujazdowski, Warszawa, 14 stycz-

nia 2009 r.)

DAF Trucks Polska – na corocz-

nà podsumowujàcà konferencj´

prasowà (D∏ugo∏´ka k.Wroc∏a-

wia, 27 stycznia 2009 r.)

Firma ZF Trading – na zwiedza-

nie fabryki koncernu ZF (Schwein-

furt k. Frankfurtu, 1-3 marca

2009 r.) 

Polska Izba Motoryzacji – na

Dyskusyjne Forum Ubezpieczeƒ

Komunikacyjnych (Warszawa,

26 marca 2009 r.)
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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-PRAK-
TYCZNYCH w zakresie dia-

gnostyki systemów stosowa-

nych we wspó∏czesnych po-

jazdach drogowych.

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 Com-
pany, Saxon Prüftechnik
GmbH, Hofmann Mega-

plan GmbH oraz Chief Auto-
technology Systems. 

Pierwsze spotkanie, po-

Êwi´cone nowoczesnym me-

todom badaƒ kó∏ jezdnych,

odb´dzie si´ w czwartek

5 marca 2009 roku. 

Na drugim, 12 marca
2009 roku, zaprezentowane

zostanà nowoczesne metody

badaƒ i diagnozowania uk∏a-

dów kierowniczych, w tym

identyfikacji parametrów

geometrii ustawienia kó∏.
Trzecie, 19 marca 2009

roku, dotyczyç b´dzie wspó∏-

czesnych metod badawczych

uk∏adów zawieszeƒ, inter-

pretacji wyników badaƒ

i oceny wp∏ywu czynników

zewn´trznych.  

Czwarte, 26 marca 2009
roku, obejmie tematyk´ ba-

daƒ geometrii p∏yty pod∏o-
gowej i bry∏y nadwozia.

Na nast´pne miesiàce za-

planowano czwartkowe za-

j´cia z diagnostyki: uk∏adów
hamulcowych, 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 i dodatkowe informa-

cje: Centrum Badaƒ i Roz-
woju Systemów Diagnosty-
ki Pojazdowej Politechniki
Wroc∏awskiej
ul. Braci Gierymskich 164

51-640 Wroc∏aw

tel. 071 346 66 26 
info@wimad.com.pl

Firma Hella Polska sp. z o.o.

obs∏uguje polski i litewski ry-

nek cz´Êci zamiennych oraz

bezpoÊrednio producentów

autobusów, pojazdów spe-

cjalnych, przyczep, naczep

i maszyn rolniczych w Pol-

sce. Dotyczy to oÊwietlenia

samochodowego marek Hella

i (od stycznia 2008) Visteon,

a tak˝e urzàdzeƒ

diagnostycznych

nowej spó∏ki Hel-

la Gutmann Solu-

tion. 

W ubieg∏ym

roku do bogatej

oferty, obejmujà-

cej pe∏nà gam´

˝arówek halogenowych oraz

lamp ksenonowych do reflek-

torów, ˝arówek do lamp tyl-

nych, do kierunkowskazów,

do oÊwietlenie tablicy reje-

stracyjnej, kabiny, baga˝ni-

ka i tablic przyrzàdów,

wprowadzono kolejny model

Êwiate∏ do jazdy dziennej –

diodowe lampy LEDay. Sieç

Hella Service Partner liczy

obecnie 139 wspó∏pracujà-

cych warsztatów. 

W 2008 r. Hella Polska

zosta∏a po raz kolejny „fir-

mà roku” w koncernie Hella

za rok obrotowy 2007/2008,

zdobywajàc najwi´kszà licz-

b´ punktów wÊród 19 biorà-

cych udzia∏ we wspó∏zawod-

nictwie siostrzanych firm

Helli z ca∏ego Êwiata. W ro-

ku 2009 Hella Polska zamie-

rza zorganizowaç swe Cen-

trum Techniczne prowadzenia

szkoleƒ, pomocy technicznej

(sta∏a infolinia i e-linia), roz-

patrywania reklamacji oraz

przygotowywania materia-

∏ów technicznych dla klien-

tów.

Dzia∏alnoÊç sponsoringo-

wa firmy dotyczy∏a w ubie-

g∏ym roku wspó∏finansowa-

nia takich imprez, jak m.in.

Puchar Polski w Ekstremal-

nej Jeêdzie Samochodami

Terenowymi Off Road Pl,

Trakerskie Spotkania w Kra-

kowie i Olimpiada Techniki

Samochodowej dla Êrednich

szkó∏ samochodowych. Hella

Polska nale˝y równie˝ do

sponsorów rajdowego zespo-

∏u Castrol Q-Service Team

oraz zespo∏u kolarzy gór-

skich startujàcych w Lidze

Bike Maraton.

Hella podsumowa∏a 2008 r.

Czwartki z diagnostykà

Certyfikat:
Ju˝ po raz kolejny Standox

przeszed∏ pozytywnie certyfi-

kacj´ ISO, otrzymujàc certy-

fikat ISO 9001:2000, wa˝ny

do koƒca roku 2011, a przy-

znany przez Det Norske Veri-

tas (DNV) – niezale˝nà fun-

dacj´ za∏o˝onà w roku 1864

w Norwegii. Dotyczy on ba-

daƒ, rozwoju, produkcji

i sprzeda˝y produktów reno-

wacyjnych. 

PopularnoÊç kolorów:
Wed∏ug badaƒ przeprowadzo-

nych przez Standox, a˝ 26%

samochodów sprzedanych

w roku 2008 mia∏o kolor czar-

ny, który wyprzedzi∏ w ten

sposób kolory srebrny i szary.

W segmencie samochodów

luksusowych i SUV-ów kolor

czarny wybra∏o odpowiednio

38% i 41% nabywców. Zwy-

ci´˝y∏ te˝ we wszystkich po-

zosta∏ych segmentach z wy-

jàtkiem minivanów.

Bal kontrahentów:
W warszawskim EXPO XXI

Standox goÊci∏ 23 stycznia

2009 r. kilkaset osób zwiàza-

nych z markà, czyli swych

klientów bezpoÊrednich i ob-

s∏ugiwanych przez dystrybu-

torów Standox oraz przedsta-

wicieli producentów samo-

chodów, by podzi´kowaç im

za wspólnie przepracowany

rok. Z tej okazji wr´czono te˝

wyró˝nienia przyznane w kil-

ku kategoriach. Nagroda De-

biut Roku 2008 trafi∏a do fir-

my CarKal T.J.M. Kaliccy

z Choroszczy. Tytu∏ Ambasa-

dora Standox 2008, za cenie-

nie trwa∏ych i dobrych relacji

z klientami oraz profesjonane

promowanie marki Standox,

otrzyma∏y firmy z Polskiej

Grupy Dealerów: Euro Car

z Krakowa oraz Anro Trade

z Gdyni. Nagroda za wybitne

rezultaty sprzeda˝y – Eks-

pansja Roku 2008 – przypa-

d∏a w udziale Dystrybutorowi

Standox Colormix z Nowej

Soli. Nagrodà Dystrybutor

Standox 2008 zosta∏a zaÊ

uhonorowana firma Teilmex

z Gliwic. Statuetka Partner

Handlowy Roku 2008, sym-

bolizujàca i wià˝àca wszyst-

kie cechy przyznanych na-

gród, przekazana zosta∏a

Polskiej Grupie Dealerów.

Trzynastu klientów z ca∏ej

Polski otrzyma∏o Laur Kon-

trahenta 2008. Wyró˝nienia

zosta∏y przekazane firmom:

Groblewski, Reiski Auto, Au-

to Watin, Mir-Wit, Pol-Mot

Auto, Lenartowicz, Res-Mo-

tors, Auto Boss, Dyszkiewicz,

Jaszpol, Us∏ugi Samochodo-

we Jacek Bojanowski, La-

kiernictwo Samochodowe

Andrzej Holek oraz Blachar-

stwo Lakiernictwo Samocho-

dowe Tomasz Trzaskawka. 

W D∏ugo∏´ce pod Wroc∏a-

wiem odby∏a si´ 27 stycznia

br. konferencja prasowa DAF

Trucks Polska sp. z o.o., na

której podsumowano rok

2008 na polskim i europej-

skim rynku pojazdów u˝ytko-

wych. Cornelis van der Lee,

dyrektor zarzàdzajàcy tej fir-

my, i Zbigniew Ko∏odziejek,

jej marketing manager – do-

wodzili przekonujàco, ˝e

w naszym kraju rok 2009 za-

powiada si´ ciekawie. B´dzie

trudny, lecz ma szanse za-

koƒczyç si´ sukcesem. Rok

wczeÊniej rozwa˝ano, jak re-

agowaç b´dzie rynek po re-

kordowym roku 2007. Nikt

nie przewidywa∏ znacznego

spadku zamówieƒ, spowodo-

wanego kryzysem na rynku

amerykaƒskim. Rok 2008

by∏ dla DAF-a tylko nie-

znacznie gorszy od poprzed-

niego i zdecydowanie lepszy

od roku 2006. Marka zwi´k-

szy∏a swe udzia∏y w rynkach:

Êwiatowym, europejskim

i polskim, lecz nie da si´ ju˝

prognozowaç przysz∏oÊci me-

todà przed∏u˝ania tych do-

tychczasowych trendów. 

Zmniejszenie iloÊci zleca-

nych przewozów zaowocowa-

∏o jednak znacznà poprawà

efektywnoÊci firm transpor-

towych. Najwi´ksze jednak

nadzieje budzi w DAF Trucks

Polska rozwój jej sieci dea-

lerskiej, a zw∏aszcza serwiso-

wego zaplecza. W bie˝àcym

roku rozpocznie si´ budowa

co najmniej dwóch kolejnych

obiektów serwisowych, gdy˝

popyt na te us∏ugi jest

w znacznym stopniu nieza-

le˝ny od sprzeda˝y nowych

pojazdów. 

3 x Standox 

DAF na progu ciekawego roku
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W ramach kompleksowej

oferty szkoleƒ technicznych

dla mechaników i elektroni-

ków samochodowych w lutym

2009 roku Centrum Szkoleƒ

WSOP w Gliwicach proponu-

je zainteresowanym nast´pu-

jàcy harmonogram zaj´ç: 

➔ Uk∏ady hamulcowe 

(3-4 lutego)

➔ Uk∏ady wtryskowe silni-

ków ZI (5-6 lutego)

➔ Uk∏ady wtryskowe silni-

ków ZS (10-11 lutego)

➔ Automatyczne skrzynie

biegów (12-13 lutego)

➔ Podstawy diagnostyki

uk∏adów elektrycznych

(17-18 lutego)

➔ Diagnostyka OBD 

(19 lutego)

➔ Uk∏ady kierownicze 

i zawieszenia (20 lutego)

➔ Wywa˝anie kó∏ 

(24 lutego)

➔ Diagnostyka pojazdu –

diagnoskopy Texa i Auto-

com (25 lutego)

➔ Uk∏ady klimatyzacji 

(26 lutego)

Pe∏na, szczegó∏owa oferta

oraz zapisy: 

www.szkolenia.wsop.pl

Kontakt: mgr in˝. Jan Pa∏ka,

tel. 662 239 777

Kursy w lutym 2009

W∏aÊciciel marki Mio – hol-

ding MiTAC International

Corporation – og∏osi∏ zakoƒ-

czenie przej´cia aktywów

dzia∏u produktów konsu-

menckich firmy Magellan

Navigation. W ich sk∏ad

wchodzà: marka Magellan,

oprogramowanie nawigacyj-

ne, patenty, znaki towarowe,

w∏asnoÊç intelektualna,

a tak˝e kana∏y dystrybucji.

Pracami MiTAC Digital Cor-

poration kierowaç b´dzie

niedawno mianowany pre-

zes, Kevin Chuan. Dzi´ki tej

transakcji firmy Mio i Ma-

gellan po∏àczà swoje poten-

cja∏y w dziedzinie przeno-

Ênych urzàdzeƒ nawigacyj-

nych, dzi´ki czemu wi´cej

systemów GPS trafi na ry-

nek Europy Ârodkowej

i Wschodniej.

Nowa marka w holdingu z Mio

Rozwija si´ sieç stacji part-

nerskich Lotos, oferujàcych

markowe paliwa Premium,

wprowadzone na rynek

przed rokiem. Aktualnie 56

z 79 placówek partnerskich

sprzedaje ju˝ Dynamic 98

lub Dynamic Diesel.  

W liczàcej 139 stacji sie-

ci w∏asnej Lotos a˝ 132 ofe-

ruje paliwa Premium. W su-

mie wi´c paliwa Dynamic

dost´pne sà ju˝ w 188 sta-

cjach. Wed∏ug najÊwie˝szych

badaƒ Pentora, paliwa Dy-

namic rozpoznawalne sà

przez 37% klientów. Dla po-

równania, rozpoznawalnoÊç

paliw BP Ultimate wynosi

38%, a Statoil Suprema –

31%. Z badaƒ tych wynika

równie˝, ˝e klienci stacji Lo-

tos znacznie ch´tniej kupujà

dost´pne na nich paliwa

markowe ni˝ klienci innych

sieci.

Stacje z paliwami Dynamic 

Trzy miliony FAP

Inny ranking 
samochodowych kolorów?

Zgodnie z nowym raportem

popularnoÊci kolorów Du-

Pont, we wszystkich sekto-

rach samochodowego rynku

zwyci´˝y∏ kolor... czarny.

Na drugim jednak miejscu

jest biel, a na trzecim –

srebrny. DuPont odnotowuje

spadek popularnoÊci czer-

wieni, w przeciwieƒstwie do

Standoxa, który zauwa˝a

jej wzrost... 

Byç mo˝e rozbie˝noÊci te

wià˝à si´ z faktem, i˝

w 2008 r. poszerzono zakres

badaƒ DuPonta o rynki Indii

i Rosji. W tych regionach

dominujàcà pozycj´ ma ko-

lor srebrny, a tu˝ za nim

plasujà si´ czarny i czerwo-

ny. Z kolei w Ameryce Pó∏-

nocnej drugi rok z rz´du

najwi´kszà popularnoÊcià

cieszy si´ biel. 

Grupa PSA Peugeot Citroën

sprzeda∏a ju˝ ponad 3 milio-

ny samochodów wyposa˝o-

nych w silniki wysokopr´˝ne

z filtrami czàstek sta∏ych

FAP. 

Trzymilionowym samo-

chodem tej grupy by∏ Peu-

geot model 207 1,6 HDi, 

wyprodukowany w Poissy,

we Francji.

Na niemal dziesi´ç lat

przed zapowiadanym wdro-

˝eniem regulacji Euro V

(wrzesieƒ 2009) grupa PSA

Peugoet Citroën zacz´∏a

spe∏niaç jej wymogi dzi´ki

technologii FAP tworzàcej

nowe standardy dla europej-

skiego diesla. Tego rodzaju

filtr zosta∏ zastosowany po

raz pierwszy na Êwiecie

w maju 2000 roku, w modelu

Peugeot 607. Potem opaten-

towana technologia FAP by-

∏a sukcesywnie wprowadzana

do wszystkich segmentów sa-

mochodów Peugeot i Citroën.

Obecnie rozwiàzanie to

stosowane jest w 22 rodzi-

nach samochodów grupy,

czyli modelach Peugeot:

1007, 207, 308, 407, 607,

807 i 4007 oraz Citroën:

C2,C3,C4, C4 Picasso, C5,

C6, C8, i C-Crosser, jak rów-

nie˝ w pojazdach u˝ytkowych

obu marek. Fo
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Wzrost ten dotyczy, i to w jeszcze wi´k-

szym stopniu, zamawianej powierzchni

ekspozycyjnej, poniewa˝ wi´kszoÊç ubie-

g∏orocznych wystawców zdecydowa∏a

si´ powi´kszyç swoje stoiska. Do tej gru-

py zaliczajà si´ takie firmy, jak: Eder,

Knoll, KSR EDV, Snap-on, Tauchnitz

Werkstatt-Technik oraz Technolit.

Z kolei do przedsi´biorstw potwier-

dzajàcych swój udzia∏ w najbli˝szych

targach nale˝à mi´dzy innymi: Adolf

Würth, Albert Berner, Alfred Kocher,

ASE Corghi, Augros, Carat, Delphi, Ha-

weka, Magneti Marelli, Makra, Nilfisk-

-Alto, Otto Nußbaum, Ravaglioli, 

Reifen Göggel, Sherpa und WashTec,

Stahlgruber und Theo Förch.

Po raz pierwszy w Lipsku zaprezen-

tujà si´ np. producenci sprz´tu diagno-

stycznego Carsoft M.F.T. oraz PCI Koz-

-Zubehör, dostawcy Êrodków do czysz-

czenia PilzSoft, przedsi´biorstwo ubez-

pieczeniowe Rekoga, firmy Suplex

(spr´˝yny zawieszeƒ) i Smartwax (kon-

serwacja samochodów).

Targi AMITEC sà tradycyjnie naj-

wa˝niejszym miejscem spotkaƒ dostaw-

ców, dystrybutorów i odbiorców pro-

duktów motoryzacyjnych, a wi´c syste-

mów i cz´Êci pojazdów, technologii na-

praw, serwisowania i konserwacji sa-

mochodów, wyposa˝enia stacji paliw.

Od dawna te˝ s∏ynà ze swej profesjonal-

nej, bran˝owej publicznoÊci, co stwarza

realne szanse pozyskania nowych klien-

tów, szczególnie w sferze mi´dzynaro-

dowych kontaktów w Europie Ârodko-

wej i Wschodniej. W zesz∏ym roku targi

AMITEC goÊci∏y 271 wystawców, w tym

11 firm z Polski. Liczba odwiedzajà-

cych wynios∏a 51 800 przedstawicieli

bran˝y. W tym roku ich organizatorzy

zwi´kszyli powierzchnie wystawienni-

cze o 700 metrów kwadratowych, aby

zaprezentowaç nasze dwa nowe obszary

tematyczne: naprawy pojazdów trans-

portowych oraz lakiery samochodowe.

Motoryzacyjne targi w Lipsku wy-

chodzà naprzeciw zarówno dà˝eniom

zachodnioeuropejskich wystawców do

rozwijania handlowych kontaktów

w Europie Ârodkowej, jak i poszukiwa-

niom zachodnich klientów i partnerów

przez firmy ze wschodniej cz´Êci konty-

nentu, w tym równie˝ z Polski. Od

trzech lat roÊnie liczba Polaków zwie-

dzajàcych te targi.

Bardzo udanym przedsi´wzi´ciem

okaza∏y si´ polskie stoiska zbiorowe, or-

ganizowane ju˝ od czterech lat przez

nasze krajowe przedstawicielstwo Tar-

gów Lipskich. W 2008 roku z tej formy

prezentacji skorzysta∏o 11 firm. Podob-

na ekspozycja powstanie równie˝ w tym

roku pod patronatem Ambasady RP

w Berlinie, przy organizacyjnym i mery-

torycznym wsparciu Polskiej Izby Moto-

ryzacji oraz magazynu „Nowoczesny

Warsztat”.

RównoczeÊnie z targami AMITEC

odbywajà si´ corocznie targi samocho-

dowe AMI – najwi´ksza wiosenna wysta-

wa samochodowa w Europie Ârodkowo-

-Wschodniej. Na obie te imprezy w imie-

niu firmy Targi Lipskie Polska serdecz-

nie zapraszam i deklaruj´ zainteresowa-

nym wszechstronnà pomoc w realizacji

ich zamierzeƒ. 

www.amitec-leipzig.de 

www.targi-ami.pl

www.targilipskie.plFo
t. 
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Marzena Kuropieska
Dyrektor

Targi Lipskie Polska sp. z o.o.

Obecne prognozy dla targów AMITEC
2009 (28 marca – 1 kwietnia) rzeczywi-
Êcie przedstawiajà si´ znakomicie.
W porównaniu z rokiem poprzednim
nastàpi∏ a˝ dziesi´cioprocentowy
wzrost zainteresowania wystawców. 

Optymistyczne prognozy

AMITEC 2008 by∏
imprezà udanà.

Tegoroczna edycja
zapowiada si´ jeszcze

lepiej
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Turbospr´˝arki powietrza pobieranego

z atmosfery zwi´kszajà moc i sprawnoÊç

energetycznà t∏okowych silników spali-

nowych bez zmiany ich pojemnoÊci sko-

kowej, a przy nieznacznym tylko wzro-

Êcie ich masy i gabarytów. Istota do∏a-

dowania polega bowiem na spalaniu

wi´kszych dawek paliwa w tej samej ob-

j´toÊci cylindra dzi´ki wi´kszej masie

powietrza dostarczanego tam po jego

wst´pnym spr´˝eniu. Podczas spr´˝ania

powietrze ulega jednak znacznemu pod-

grzaniu, co sprawia, ˝e maleje jego g´-

stoÊç przy niezmienionym ciÊnieniu.

W ten sposób efekt do∏adowania zostaje

cz´Êciowo zniwelowany. 

Zastosowanie ch∏odnicy powietrza

umieszczonej pomi´dzy spr´˝arkà

a zaworami dolotowymi silnika, czyli

tzw. intercoolera, skutecznie poprawia

nape∏nienie cylindrów powietrzem. Daje

te˝ dodatkowe korzyÊci w postaci

oszcz´dniejszego zu˝ycia paliwa i ni˝-

szej zawartoÊci szkodliwych substancji

w spalinach. Z powy˝szych wzgl´dów

liczba pojazdów z silnikami wyposa˝o-

nymi w turbospr´˝arki dynamicznie ro-

Ênie, a w prawie ka˝dym nowoczesnym

silniku wysokopr´˝nym integralnà cz´Êç

jego osprz´tu stanowi ch∏odnica powie-

trza do∏adowujàcego. 

Wykorzystywane sà obecnie dwa ro-

dzaje tych urzàdzeƒ: z ch∏odzeniem bez-

poÊrednim i poÊrednim. W pierwszym

z nich goràce, spr´˝one powietrze odda-

je ciep∏o do aluminiowych kana∏ów

ch∏odnicy och∏adzanych z zewnàtrz

przez powietrze atmosferyczne. W dru-

gim – w podobnej wymianie cieplnej po-

Êredniczy p∏yn z obiegu ch∏odzenia silni-

ka, oddajàcy pobrane ciep∏o przez do-

datkowà ch∏odnic´ niskotemperaturowà. 

Awarie systemów do∏adowania
NiesprawnoÊç uk∏adu dostarczajàcego

spr´˝one powietrze do cylindrów (obja-

wiajàca si´ z regu∏y spadkiem osiàgów

silnika) mo˝e byç skutkiem kolizji dro-

gowej (uszkodzona ch∏odnica, nieszczel-

ne lub zablokowane przewody powietrz-

ne), zaniedbaƒ bàdê nieprawid∏owoÊci

obs∏ugi (zabrudzone powierzchnie, wa-

dliwie dzia∏ajàce filtry powietrza) oraz

eksploatacyjnego zu˝ycia poszczegól-

nych elementów. 

Najbardziej podatna na samoczynne

uszkodzenia jest sama turbospr´˝arka,

w której po stronie spr´˝ajàcej mogà

wyst´powaç: wycieki oleju, a tak˝e kru- Fo
t. 

M
ar

-A
rt 

Be
hr

 S
er

vi
ce

szenie si´ lub wy∏amywanie ∏opatek wir-

nika pod wp∏ywem korozji, odkszta∏ceƒ

termicznych bàdê kontaktu ze sta∏ymi,

gruboziarnistymi zanieczyszczeniami

zasysanego powietrza.

Uszkodzona turbospr´˝arka prze-

wa˝nie podlega wymianie na nowà lub

regenerowanà w specjalistycznym za-

k∏adzie. Jednak wyciekajàcy z niej

wczeÊniej olej oraz twarde okruchy

i opi∏ki zdà˝y∏y ju˝ osadziç si´ w ch∏od-

nicy powietrza. Ich obecnoÊç zmniejsza

dro˝noÊç kana∏ów powietrznych, co nie-

korzystnie wp∏ywa na moc silnika, a mo-

˝e te˝ doprowadziç do jego zatarcia, po

przedostaniu si´ zanieczyszczeƒ do ko-

mory spalania. Prawdopodobieƒstwo

wystàpienia takiej najgroêniejszej i naj-

kosztowniejszej awarii wzrasta znacznie

po wymianie spr´˝arki, poniewa˝ prze-

p∏yw powietrza przez ch∏odnic´ staje si´

wówczas znacznie bardziej intensywny. 

Dlatego: przy ka˝dej wymianie spr´-

˝arki trzeba te˝ wymieniç ch∏odnic´ po-

wietrza, a tak˝e dok∏adnie sprawdziç

i oczyÊciç inne wspó∏pracujàce z nià cz´-

Êci. Czyszczenie ch∏odnicy nie zapewnia

po˝àdanych efektów ze wzgl´du na

skomplikowany przebieg jej powietrz-

nych kana∏ów, szczególnie w przypadku
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Obowiàzkowa wymiana
ch∏odnicy powietrza!

Nieprawid∏owa naprawa uk∏adu do∏adowania
silnika mo˝e staç si´ przyczynà awarii wtór-
nych, w dodatku bardziej groênych i kosz-
townych w skutkach ni˝ wadliwie usuni´te
uszkodzenie pierwotne.

Arkadiusz Jacak
Product Manager

Mar-Art Behr Service



Ch∏odnica powietrza do∏adowujàcego z bezpoÊrednià wymianà ciep∏a

Dobór intercoolera
za pomocà
elektronicznego
katalogu MABS



modeli z wk∏adami turbulencyjnymi,

maksymalnie wyd∏u˝ajàcymi drog´

przep∏ywu powietrza. Producenci pojaz-

dów dopuszczajà najwy˝ej wyp∏ukiwanie

zgromadzonego w ch∏odnicy oleju, lecz

z regu∏y pod warunkiem u˝ycia do tego

celu zatwierdzonych przez nich urzà-

dzeƒ i preparatów myjàcych.

Monta˝ nowej ch∏odnicy
Przed zamontowaniem nowej ch∏odni-

cy, powód zanieczyszczenia poprzed-

niej powinien zostaç dok∏adnie ustalo-

ny i wyeliminowany. Zasada doboru in-

tercoolerów do konkretnego pojazdu

jest identyczna jak w przypadku ka˝dej

innej cz´Êci zamiennej. W katalogach

publikowanych zarówno przez produ-

centów pojazdów, jak i przez niezale˝-

nych dostawców samochodowych pod-

zespo∏ów w∏aÊciwy produkt odnajduje

si´ na podstawie oryginalnego numeru

cz´Êci OE lub wed∏ug marki, modelu

i wersji silnika, bàdê te˝ za pomocà

tzw. numeru VIN, identyfikujàcego da-

ny pojazd.

Stosowane procedury monta˝u po-

winny odpowiadaç dok∏adnie zalece-

niom technicznym podawanych przez

producentów ch∏odnicy powietrza i wy-

posa˝onego w nià samochodu. Najcz´-

Êciej powtarzajà si´ w nich nast´pujàce

wskazania:

➔ Sprawdziç przewód powietrzny i po-

∏àczenia pomi´dzy turbospr´˝arkà

a wlotem ch∏odnicy w celu wyklucze-

nia zanieczyszczeƒ, niedro˝noÊci,

nieszczelnoÊci i uszkodzeƒ mecha-

nicznych. Te same wymogi dotyczà

przewodu ∏àczàcego ch∏odnic´ z ko-

lektorem dolotowym silnika.

➔ Sprawdziç i w razie potrzeby wymie-

niç filtr powietrza oraz oczyÊciç jego

obudow´. 

➔ Sprawdziç i ewentualnie przywróciç

czystoÊç, szczelnoÊç oraz dro˝noÊç

przewodu ∏àczàcego filtr powietrza

z wlotem spr´˝arki. W przypadku je-

go uszkodzeƒ mechanicznych doko-

naç wymiany.

➔ Przy ch∏odnicach z ch∏odzeniem po-

Êrednim wymieniç wszystkie uszczel-

ki i po∏àczenia obiegu p∏ynu ch∏odzà-

cego.

➔ Nie u˝ywaç ˝adnych p∏ynnych Êrod-

ków uszczelniajàcych do obiegu po-

wietrza i p∏ynu ch∏odzàcego.

➔ Po zakoƒczonym monta˝u sprawdziç

ciÊnienie do∏adowania i porównaç je

z wartoÊciami podanymi w technicz-

nej charakterystyce pojazdu.

RównoczeÊnie z wymianà turbospr´˝arki

i ch∏odnicy zwykle kontroluje si´ i ewen-

tualnie naprawia uk∏ad wydechowy po-

jazdu oraz system recyrkulacji spalin. ■
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Uszkodzenia wirnika spr´˝arki 
i b´dàce ich skutkiem
zanieczyszczenie wn´trza ch∏odnicy
powietrza

System poÊredniego ch∏odzenia powietrza do∏adowujàcego

Przekrój intercoolera z ch∏odzeniem poÊrednim

intercooler

turbospr´˝arka

pompa elektyczna

pompa obiegu
ch∏odzenia silnika

p∏yn ch∏odniczy

termostat

p∏yn ch∏odniczy

ch∏odnica g∏ówna

ch∏odnica
niskotemperaturowa

powietrze do∏adowujàce
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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

Podr´cznik mechaniki pojazdowej (cz.IV)

Smarowanie ∏o˝ysk

¸o˝yska rolkowe sto˝kowe podczas swej

pracy w piastach kó∏ pojazdów poddawa-

ne sà dzia∏aniu znacznych si∏ o kierun-

kach osiowych i promieniowych. Si∏y te

powodujà dodatkowe zwi´kszenie do-

cisku rolek do bie˝ni, co sprawia, ˝e ro-

Ênie tarcie mi´dzy tymi wspó∏pracujàcy-

mi elementami. Skutkiem tego jest przy-

spieszenie ich zu˝ycia, a tak˝e nadmier-

ny opór ruchu pojazdu, przek∏adajàcy si´

bezpoÊrednio na wy˝sze zu˝ycie paliwa.

Do maksymalnej redukcji tarcia w ∏o-

˝yskach piast s∏u˝à specjalne smary. 

W przypadku zintegrowanych ∏o˝ysko-

waƒ nowszych generacji zapas smaru

umieszczony w nich fabrycznie wystar-

cza na ca∏y okres u˝ytkowania, wi´c po-

jazd nie wymaga w tym zakresie ˝adnej

obs∏ugi serwisowej. Jednak w konstruk-

cjach tradycyjnych z parà oddzielnych 

∏o˝ysk sto˝kowych konieczne jest ich

okresowe smarowanie zwiàzane z cz´-

Êciowà rozbiórkà piasty. Odbywa si´ to

w cyklach okreÊlonych w instrukcjach

producentów pojazdów, a tak˝e w trak-

cie wymiany ∏o˝ysk zu˝ytych na nowe.

Dost´pne na rynku pojedyncze ∏o˝y-

ska sto˝kowe pokryte sà jedynie cienkà,

oleistà warstwà o dzia∏aniu antykorozyj-

nym. Nie zast´puje ona jednak w∏aÊci-

wego smarowania. Z tego powodu nowe

∏o˝yska muszà byç ju˝ w warsztacie wy-

pe∏nione odpowiednià iloÊcià specjalne-

go smaru,który powinien pokrywaç gru-

bà warstwà wszystkie rolki i bie˝nie.

Jest to dla mechanika zadanie stosunko-

wo proste, lecz wymagajàce du˝ej sta-

rannoÊci.

Po wprowadzeniu do wn´trza piasty

zapasu smaru w iloÊci okreÊlonej w in-

strukcji i na∏o˝eniu go palcem na osa-

dzonà ju˝ bie˝ni´ zewn´trznà trzeba

wziàç jednà r´kà pierÊcieƒ wewn´trzny

z koszem i rolkami, a w drugà nabraç

garÊç smaru z pojemnika. Smar ten wci-

ska si´ dok∏adnie pomi´dzy rolki i prze-

grody kosza, obracajàc go stopniowo a˝

do momentu, gdy wype∏ni on wszystkie

szczeliny i pokryje bie˝ni´ wewn´trznà

na ca∏ej jej szerokoÊci.Tak samo post´-

pujemy z drugim ∏o˝yskiem piasty. Po

wykonaniu tych czynnoÊci mo˝na przy-

stàpiç do monta˝u ∏o˝yskowania.

Przy tej okazji warto wspomnieç

o dwu bardzo istotnych, choç doÊç po-

wszechnie lekcewa˝onych sprawach.

Pierwszà jest optymalny zakres napra-

wy polegajàcej na wymianie ∏o˝yskowaƒ

kó∏. Otó˝ musi ona dotyczyç równo-

czeÊnie nie tylko obu ∏o˝ysk tej samej

piasty, lecz równie˝ pozosta∏ych ∏o˝ysk

danej osi. Dla upowszechnienia tej zasa-

dy ∏o˝yska FAG dost´pne sà na rynku

tak˝e w pe∏nych, czyli podwójnych kom-

pletach naprawczych.

Drugi problem towarzyszy cz´sto na-

prawom piast przednich kó∏ nap´dza-

nych, niezale˝nie od rodzaju stosowa-

nych przy tym ∏o˝yskowaƒ naprawczych.

Polega on na ha∏aÊliwej pracy napra-

wionych piast. èród∏em tych wibracji

nie sà jednak ∏o˝yska, lecz zbyt luêne

po∏àczenia wielowypustów pó∏osi na-

p´dowych. Wymagajà one bowiem sta-

rannego wyczyszczenia przed ponownym

monta˝em i pokrycia pastà klejàco-

-wype∏niajàcà, przeznaczonà specjalnie

do tego celu. Substancj´ t´ nak∏ada

si´ obwodowym pasmem o szerokoÊci

3-4 mm na koniec wielowypustu pó∏osi,

od strony jej gwintowanej cz´Êci. Na-

st´pnie wsuwa si´ pó∏oÊ do wielowypustu

piasty, uzyskujàc po∏àczenie dok∏adnie

spasowane.                                           ■

Najprostszy i najskuteczniejszy sposób smarowania ∏o˝ysk sto˝kowych Kasowanie luzu wielowypustowych po∏àczeƒ
pó∏osi
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Lepiej jest robiç jednà rzecz dobrze ni˝
wiele byle jak. Tak od wielu ju˝ pokoleƒ
twierdzà fachowcy, wyjaÊniajàc ograni-
czony zakres swej warsztatowej oferty.
U˝ytkownicy pojazdów w zasadzie si´
z tym godzà, lecz z ich punktu widzenia
tà jednà rzeczà, wymagajàcà dobrego
wykonania, jest ca∏kowite, a nie tylko
cz´Êciowe, usuni´cie usterek samocho-
du. W warunkach wolnego rynku decy-
dujàcy g∏os w tej kwestii nale˝y do klien-
tów, czyli akurat osób w ogromnej swej
wi´kszoÊci najmniej kompetentnych.
Czy nieÊwiadomie, dla doraênej wygody,
dzia∏ajà oni w ostatecznym rozrachunku

na swà w∏asnà szkod´? Otó˝ nie. Para-
doks polega na tym, ˝e g∏´bsze argu-
menty techniczne i ekonomiczne sà nie-
stety po ich stronie.

Jeszcze kilkanaÊcie lat temu warsz-
taty blacharsko-lakiernicze nale˝a∏y na
naszym rynku do rzadkoÊci. DziÊ zarów-
no prywatni ich klienci, jak i dzia∏ajàce
na ich rzecz towarzystwa ubezpiecze-
niowe wr´cz nie wyobra˝ajà sobie zleca-
nia tej samej naprawy kilku niezale˝nym
placówkom us∏ugowym, odpowiedzial-
nym za jej kolejne fazy. KiedyÊ mo˝na
by∏o nieêle prosperowaç, oferujàc wy-
∏àcznie oscyloskopowà lub „komputero-

wà” diagnostyk´ silników, teraz nawet
wi´kszoÊç stacji kontroli pojazdów nie
ogranicza si´ do samej oceny ich stanu
technicznego i wydawania werdyktów
o dopuszczeniu do ruchu, lecz jest w sta-
nie zaproponowaç niezw∏ocznà napraw´
wi´kszoÊci niedomagaƒ ujawnionych
podczas obowiàzkowego przeglàdu, jed-
nak wcià˝ jeszcze nie wszystkich.

Najwa˝niejszy zespó∏
SprawnoÊç samochodowego silnika,
sprz´g∏a, skrzyni biegów, a tak˝e estety-
ka i geometryczne parametry nadwozia
sà pod wieloma wzgl´dami bardzo istot-
ne, ale nie warunkujà bezpoÊrednio
ludzkiego bezpieczeƒstwa i zdrowia. Dla
tych spraw najwi´ksze znaczenie, szcze-
gólnie podczas jazdy na Êliskich, zimo-
wych nawierzchniach, ma integralny ze-
spó∏, zwany niekiedy zespo∏em jezdnym,
a z∏o˝ony z kó∏ (wraz z oponami), zawie-

szenia oraz uk∏adów kierowniczego i ha-
mulcowego. 

Ten w∏aÊnie zespó∏ decyduje o tym,
czy auto nie zatrzyma si´ nagle na ob-
lodzonym podjeêdzie, powodujàc „kor-
ki” i kolizje drogowe, czy zdà˝y w por´
wyhamowaç w potrzebie, „zmieÊciç si´”
w zakr´cie i utrzymywaç stale tor ruchu
wyznaczany mu przez kierowc´. Sku-
tecznoÊç dzia∏ania ka˝dego z elementów
zespo∏u jezdnego zale˝y od stanu tech-
nicznego pozosta∏ych. Dlatego optymal-
nym rozwiàzaniem jest w tym wypadku
kompleksowe podejÊcie do wszystkich
zwiàzanych z nimi procedur diagno-
stycznych i naprawczych. 

Nawet wzorowa sprawnoÊç uk∏adu
kierowniczego i hamulców nie zapewnia
bezpiecznej jazdy, jeÊli zu˝yte amortyza-
tory pogarszajà znacznie skutecznoÊç
hamowania i ogólnà sterownoÊç pojaz-
du. Podobne skutki powoduje wadliwa
geometria ustawienia kó∏, os∏abiajàca
przyczepnoÊç bie˝ników niezale˝nie od

stopnia ich zu˝ycia. Z kolei zu˝ycie ogu-
mienia staje si´ nadmiernie intensywne
i nieregularne przy którejkolwiek
z uprzednio wymienionych usterek. 

Z tymi teoretycznymi zasadami k∏óci
si´ wyraênie motoryzacyjna praktyka.
Oszcz´dny kierowca, odczuwajàcy k∏o-
poty z przyczepnoÊcià kó∏ do nawierzch-
ni, musi w celu ich przezwyci´˝enia od-
wiedziç kolejno kilka odr´bnych rze-
mieÊlniczych firm us∏ugowych. W jednej
wymieni opony, w drugiej sprawdzi i wy-
reguluje geometri´ ustawienia kó∏,
w trzeciej przetestuje hamulce,
w czwartej – amortyzatory, a w piàtej 
– uk∏ad kierowniczy. Przy braku czasu,
pieni´dzy lub cierpliwoÊci wielu u˝yt-
kowników pojazdów przebywa jedynie
niektóre etapy owego „toru przeszkód”,
pocieszajàc si´ myÊlà, ˝e i tak dla bez-
pieczeƒstwa zrobili ju˝ sporo, choç jest
to oczywiÊcie nieprawda. Tylko autory-
zowane serwisy poszczególnych marek
majà mo˝liwoÊç wykonania takiego pro-

gramu w ramach jednego zlecenia i to
mimo wy˝szych w sumie cen stanowi ich
konkurencyjnà przewag´ w stosunku do
warsztatów niezale˝nych. 

Gumowa pami´ç 
Nowoczesna diagnostyka samochodo-
wych uk∏adów elektronicznych opiera
si´ w znacznej mierze na procedurach
samodiagnozy, stanowiàcych integralnà
cz´Êç oprogramowania mikroprocesoro-
wych sterowników. Dzi´ki temu wszyst-
kie zjawiska anormalne rejestrowane sà
w pami´ci procesora i mogà byç od-
czytywane przez diagnost´ za pomocà
odpowiedniego oprzyrzàdowania. Po
dokonanej naprawie, czyli usuni´ciu za-
pami´tanej przez procesor usterki, mo˝-
na, a nawet nale˝y ten zapis wykasowaç,
by nie wprowadza∏ fa∏szywych informa-
cji do nast´pnej diagnozy.

Uk∏ady jezdne nie majà swych cen-
tralnych, elektronicznych sterowników,
wi´c diagnozowanie poszczególnych ich
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Razem czy osobno?

Rozwój technicznego zaplecza motoryzacji kszta∏towa-
ny jest przez dwa przeciwstawne czynniki: dà˝enie
warsztatów do pog∏´biania ich specjalizacji i zaintereso-
wanie klientów maksymalnà kompleksowoÊcià us∏ug.

Linia diagnostyczna jest inwestycjà kosztownà, ale nie zawsze koniecznà
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elementów wymaga u˝ycia osobnych te-
sterów. Majà natomiast swà „pami´ç
b∏´dów”, wykorzystywanà do celów dia-
gnostycznych na d∏ugo przed pojawie-
niem si´ motoryzacyjnej elektroniki. No-
Ênikami tej pami´ci sà bie˝niki opon, ule-
gajàce w trakcie u˝ytkowania deforma-
cjom charakterystycznym dla okreÊlo-
nych nieprawid∏owoÊci dzia∏ania mecha-
nizmów podwozi. „Kody” do odczytywa-
nia tych specyficznych zapisów publiko-

wane sà w motoryzacyjnych podr´czni-
kach od wielu dziesi´cioleci. DoÊwiadczo-
ny mechanik lub diagnosta mo˝e z nich
dowiedzieç si´ wiele, ale tradycyjny po-
dzia∏ warsztatowych specjalizacji nie da-
je mu przewa˝nie po temu okazji.

Niechciane informacje
We wspó∏czesnych stacjach kontroli po-
jazdów takie „czytanie z opon” nie jest
w∏aÊciwie potrzebne. Wszystkie mecha-

nizmy podwozia podlegajà tam osobne-
mu, dok∏adnemu sprawdzeniu, wi´c nie
szuka si´ poÊrednich oznak ich nie-
sprawnoÊci na bie˝nikach kó∏, w których
kontrolowana jest tylko minimalna g∏´-
bokoÊç rzeêby. NieregularnoÊç jej zu˝y-
cia mo˝e jeszcze ewentualnie zawa˝yç
na wynikach badania hamulców. JeÊli
mieszczà si´ one w normie, ca∏y samo-
chód uzyskuje dopuszczenie do ruchu
drogowego na co najmniej rok.

Sumienny diagnosta czuje si´ moral-
nie zobowiàzany poinformowaç w∏aÊci-
ciela pojazdu, ̋ e dokonana korekta geo-
metrii kó∏, wymiana amortyzatorów,
czy naprawa hamulców – nie kasuje za-
pisów w „gumowej pami´ci”, choç usu-
n´∏a skutecznie ich powody. Powie te˝
o tym, ̋ e bie˝nik nierównomiernie zu˝y-
ty do czasu wyrównania jego roboczej
powierzchni nie jest w pe∏ni sprawny.
Nie ma te˝ gwarancji, ˝e sprawnoÊç t´
odzyska, poniewa˝ np. wszystkie sp∏asz-
czenia obwodu ko∏a majà tendencj´ do
samoczynnego zwi´kszania swej po-
wierzchni, czyli najbezpieczniej by∏oby
takie opony wymieniç.

Klient z uzyskanà informacjà robi
ju˝, co uzna za stosowne. Przewa˝nie jà
lekcewa˝y, zw∏aszcza w sytuacji, gdy
chodzi o opony stosunkowo nowe. Czy
podczas ich monta˝u pracownik serwisu
ogumienia zwraca∏ mu uwag´ na ko-
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niecznoÊç wymiany lub regulacji innych
podzespo∏ów? Mo˝e tak, mo˝e nie.
W koƒcu nie mia∏ takiego obowiàzku ani
interesu. W efekcie „pami´ç” zosta∏a
wtedy wykasowana bez eliminacji za-
pisanych w niej usterek.

Kierunek po˝àdanych zmian
Adresatami akcji propagujàcych bezpie-
czeƒstwo ruchu drogowego sà z regu∏y
kierowcy. Ma to sens wówczas, gdy cho-
dzi o ograniczanie pr´dkoÊci jazdy,
zwi´kszanie ostro˝noÊci lub poszanowa-
nie konkretnych przepisów. Mija si´ na-
tomiast z celem w wi´kszoÊci spraw
technicznych. Umiarkowanym zaintere-
sowaniem cieszà si´ nawet rozmaite
bezp∏atne przeglàdy specjalistyczne.
Przeci´tny u˝ytkownik samochodu ma
przewa˝nie trudnoÊci ze zrozumieniem
treÊci kierowanych do niego apeli, a jeÊli
je rozumie, to i tak zwykle ˝ywi przeko-
nanie, ˝e nie dotyczà one jego auta,
w którym wszystko jest w porzàdku, co
potwierdza wcià˝ aktualna pieczàtka
w dowodzie rejestracyjnym.

Opinie mechaników i diagnostów od-
noszàce si´ do konkretnego pojazdu
traktowane sà o wiele powa˝niej. For-
mu∏owane sà one jednak ch´tniej i bar-
dziej przekonujàco, gdy ogólny interes
spo∏eczny, bezpieczeƒstwo klienta i ko-
rzyÊç warsztatu okazujà si´ maksymal-

nie zbie˝ne. Warunek ten spe∏nia∏yby na
pewno rzemieÊlnicze firmy, zajmujàce
si´ kompleksowà diagnostykà, obs∏ugà
i naprawami samochodowych podwozi.
Placówki takie powinny wi´c ∏àczyç
kompetencje i wyposa˝enie serwisów
ogumienia ze stanowiskami do kontroli
geometrii ustawienia kó∏ oraz testerami
hamulców i amortyzatorów.

W kierunku takiej kompleksowej
oferty ewoluowaç mogà zarówno obec-
ne serwisy ogumienia, jak i ogólne ser-
wisy pojazdów, a tak˝e wi´ksze zak∏a-
dy mechaniki pojazdowej. SpoÊród wy-
mienionych najbardziej, wbrew pozo-

rom, nadajà si´ do takiej rozbudowy
serwisy ogumienia, poniewa˝ majà
technologicznie najbli˝szy kontakt ze
wspominanà tu „gumowà pami´cià”,
a popyt na ich tradycyjne us∏ugi jest
wyraênie sezonowy. Przeszkodà wyda-
je si´ stosunkowo wysoka wartoÊç nie-
zb´dnych inwestycji, lecz klienci sà
w stanie jà szybko zrefundowaç, gdy˝
potrzebujà coraz wyraêniej takiej w∏a-
Ênie oferty. Chcà bowiem zamiast skie-
rowaƒ do nast´pnych samochodowych
specjalistów uzyskiwaç krótkie zapew-
nienie: teraz ten samochód jest ca∏ko-
wicie bezpieczny.              ■

Systemy kontroli ustawienia kó∏. Z lewej – stacjonarny dla placówek diagnostycznych, z prawej mobilny – do uni-
wersalnych zastosowaƒ

Usterki samego ko∏a i jego 
ustawienia w pojeêdzie podobnie

si´ objawiajà, mogà si´ te˝
wzajemnie wzmacniaç

Nowoczesne wywa˝arki diagnozujà ko∏a nie tylko w zakresie wynikajàcym z ich nazwy
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W ostatnich latach nastàpi∏a radykalna
poprawa jakoÊci ok∏adzin ciernych sto-
sowanych w samochodowych sprz´g∏ach
jednotarczowych, co pozwoli∏o znacznie
wyd∏u˝yç czas ich bezobs∏ugowego u˝yt-
kowania. Jednak tarcze sprz´g∏owe ule-
gajà nadal sta∏emu eksploatacyjnemu
zu˝yciu, a to przy klasycznej konstrukcji
docisków i mechanizmów wysprz´glajà-

cych powoduje zwi´kszenie roboczego
skoku peda∏u sprz´g∏a i wartoÊci si∏ wy-
wieranych na ten peda∏ przez nog´ kie-
rowcy. W ten sposób komfort prowadze-
nia pojazdu stopniowo maleje. 

Skok peda∏u daje si´ skorygowaç
przez zmianà d∏ugoÊci ci´g∏a sterujàce-
go lub popychacza w wysprz´gliku hy-
draulicznym. Si∏a nacisku nie podlega

jednak regulacji, gdy˝ jej wzrost wynika
ze zmiany po∏o˝enia koƒcówek spr´˝yny
centralnej, a tym samym – poczàtkowej
pozycji wszystkich elementów mechani-
zmu wysprz´glania. Zmiany te trzeba
uwzgl´dniç równie˝ przy projektowaniu
obudowy sprz´g∏a, odpowiednio zwi´k-
szajàc jej obj´toÊç (a w konsekwencji te˝
mas´), by stworzyç mo˝liwoÊç pracy do-
cisku we wszystkich zmieniajàcych si´
zakresach. 

Konstrukcja X-Tend skutecznie elimi-
nuje wspomniane tu niedogodnoÊci za-
równo w przypadku sprz´gie∏ z pchajà-
cym, jak i ciàgnàcym systemem wy-
sprz´glania. Dlatego stosowana jest ja-
ko wyposa˝enie fabryczne w samocho-
dach: Ford (S-Max, Galaxy, Focus, 
C-Max), Volvo (V40/V50, C70) i Alfa
Romeo (Brera, Spider, 159).

Mechanizm samoregulujàcy
Jego zadaniem jest uniezale˝nienie za-
kresu ruchu spr´˝yny talerzowej od
stopnia zu˝ycia ok∏adzin. W tym celu
mi´dzy spr´˝ynà talerzowà a p∏ytà do-
ciskowà umieszczono mechanizm wy-
równawczy, dokonujàcy samoczynnie
kompensacji zu˝ywania si´ ok∏adzin
ciernych tarczy poprzez proporcjonalnà
korekt´ podparcia spr´˝yny centralnej
sprz´g∏a. Dzi´ki temu znajduje si´ ona
przez ca∏y czas eksploatacji w tym sa-
mym po∏o˝eniu wzgl´dem mechanizmu
wysprz´glajàcego.

Element podpierajàcy sk∏ada si´
z dwóch klinowych pierÊcieni, tworzà-
cych w sumie zwarty pakiet dystansowy.
Jego gruboÊç mo˝e si´ zmieniaç na sku-
tek koncentrycznych, kàtowych prze-
mieszczeƒ jednego z pierÊcieni. Tarcie
pomi´dzy wspó∏pracujàcymi p∏aszczy-
znami pierÊcieni wyklucza ich wzajemny
ruch w czasie dociskania spr´˝yny przez

X-Tend – samonastawne 
dociski sprz´gie∏
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mechanizm wysprz´glajàcy. Po jego
zwolnieniu jeden z pierÊcieni pozostaje
nieruchomy wzgl´dem p∏yty dociskowej
sprz´g∏a, a drugi mo˝e pod dzia∏aniem
sprz´˝onej z nim spr´˝yny wykonywaç
nieznaczne ruchy obrotowe, ograniczo-
ne wielkoÊcià luzu mi´dzy spr´˝ynà cen-
tralnà a podpierajàcym jà pierÊcienio-
wym pakietem. W ten sposób luz ten jest
bie˝àco kasowany.  

Dla ochrony przed niepo˝àdanymi
zmianami pozycji pierÊcieni klinowych
po ustaniu ich obcià˝enia docisk sprz´-
g∏a jest wyposa˝ony w blokad´ mechani-
zmu samoregulujàcego.

Wskazówki monta˝owe
Sprz´g∏a systemu X-Tend nale˝y wymie-
niaç tylko w kompletach, gdy˝ sà one fa-
brycznie ustawione odpowiednio do no-
minalnej gruboÊci tarczy, potem dosto-
sowujà si´ do kolejnych faz jej zu˝ycia.
Z tego powodu zarówno nowe cz´Êci za-
mienne, jak i u˝ywane, lecz przeznaczo-
ne do ponownego monta˝u – nale˝y
chroniç przed upadkami, uderzeniami
i drganiami, poniewa˝ tego rodzaju
czynniki mogà powodowaç wzajemne
przemieszczenia klinowych pierÊcieni
regulacyjnych, czyli usterki trudne do
skorygowania w warunkach warsztato-
wych. Nie wolno te˝ takiego docisku
zmywaç np. olejem nap´dowym, gdy˝ je-
go obecnoÊç zmienia wspó∏czynnik tar-
cia mi´dzy powierzchniami klinów regu-
lacyjnych i uniemo˝liwia prawid∏owà
prac´ ca∏ego docisku.

Podczas monta˝u zestawu X-Tend na-
le˝y przestrzegaç kilku prostych zasad.
Po pierwsze, docisk, podobnie jak w kon-

strukcjach tradycyjnych, musi byç moco-
wany metodà stopniowego przykr´cania
Êrub przeciwleg∏ych o 1-2 obroty w ka˝-
dym z kolejnych cykli. Zapobiega to od-
kszta∏ceniom obudowy sprz´g∏a. Po za-
montowaniu sprz´g∏o trzeba doprowa-
dziç do stanu, w którym luzy podparcia
spr´˝yny centralnej zostanà ca∏kowicie
skasowane. Do samo dotyczy ustawienia
∏o˝yska wyciskowego. Po spe∏nieniu tych
warunków sprz´g∏o powinno od razu
pracowaç poprawnie. JeÊli jest inaczej,
nale˝y wyeliminowaç pope∏nione b∏´dy,
a nie liczyç na to, ˝e skorygujà si´ same
podczas eksploatacji pojazdu, gdy˝ ∏a-
two w ten sposób doprowadziç do trwa∏e-
go uszkodzenia docisku.

Równie istotne jest zachowanie od-
powiednich procedur przy demonta˝u
zestawu, zw∏aszcza gdy planuje si´ po-
nowny jego monta˝. Rozebrane sprz´g∏o
mo˝na wykorzystaç powtórnie, ale wy-
∏àcznie w tym samym komplecie, w ja-
kim zosta∏o zdemontowane. 

Czyszczenie u˝ywanego sprz´g∏a za
pomocà Êrodków innych ni˝ spr´˝one
powietrze jest niedopuszczalne ze wspo-
mnianych ju˝ wczeÊniej powodów. Dla-
tego te˝ dociski zalane przed naprawà
p∏ynami eksploatacyjnymi u˝ywanymi
w pojeêdzie nie nadajà si´ do ponowne-
go zamontowania.

Mechanicy wymieniajàcy sprz´g∏a 
X-Tend powinni dok∏adnie przestrzegaç
procedur ich montowania okreÊlonych
przez producentów pojazdów. Najwi´k-
szym zagro˝eniem jest mo˝liwoÊç trwa∏e-
go uszkodzenia docisku na skutek prze-
suni´cia si´ pierÊcieni nastawczych jesz-
cze przed zamontowaniem sprz´g∏a w po-

jeêdzie. Mo˝na to natychmiast sprawdziç,
poniewa˝ w prawid∏owo wymienionym do-
cisku sprz´g∏a koƒce sektorów spr´˝yny
centralnej muszà byç ustawione prosto-
padle do osi wa∏u sprz´g∏owego. Pozycj´
skoÊnà zajmujà one w przypadku prze-
suni´cia si´ pierÊcieni nastawczych przed
lub podczas monta˝u. Objaw ten oznacza
koniecznoÊç ca∏kowitej wymiany zamon-
towanego docisku.                                ■

opór obudowy

pierÊcieƒ nastawczy 1

pierÊcieƒ nastawczy 2

suwak

spr´˝yna ustalajaca

spr´˝yna talerzowa

pierÊcieƒ nastawczy

pierÊcieƒ nastawczy

spr´˝yna
naciàgowa

spr´˝yna naciàgowa 
pierÊcieni nastawczych

pierÊcienie nastawcze

spr´˝yna naciàgowa
suwaka

suwak

opór obudowy

spr´˝yna ustalajàca

Witold Kmieciak 
Dyrektor Przedstawicielstwa ZF Trading GmbH sp. z o.o.

w Polsce

To rozwiàzanie, opracowane przez firm´
Sachs, przeznaczone jest do samochodów
osobowych. Ma wiele eksploatacyjnych
zalet, lecz przy naprawach wymaga 
stosowania specjalnych procedur 
monta˝owych.
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X-Tend w wersji z ciàgnàcym ∏o˝yskiem
oporowym

Samonastawny docisk sprz´g∏a samochodu
osobowego

Zasada regulacji dystansu pierÊcieniami klinowymi

PierÊcieniowy
mechanizm
regulacyjny

Sprz´g∏o typu
X-Tend do
pojazdów
u˝ytkowych 
– wersja 
z pchajàcym
∏o˝yskiem
oporowym
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Multileg, znany na rynku pod nazwà
Centari®, by∏ pierwszym, mieszalniko-
wym systemem lakierniczym, bazujàcym
na skoncentrowanych pigmentach i ˝ywi-
cach chemoutwardzalnych. To nowe roz-
wiàzanie w porównaniu z wczeÊniej sto-
sowanymi lakierami gotowymi odzna-
cza∏o si´ wi´kszymi mo˝liwoÊciami do-
boru dowolnych barw i odcieni przy wy-
konywaniu napraw cz´Êciowych, a tak˝e
o wiele korzystniejszà wydajnoÊcià wy-
konywanych us∏ug. 

Lakier gotowy, dobrany zgodnie
z technicznà charakterystykà oryginal-

nej, fabrycznej pow∏oki pojazdu, w prak-
tyce zawsze si´ od niej nieco ró˝ni∏,
a najbardziej w przypadku samochodów
kilkuletnich, nara˝onych na odbarwiajà-
ce dzia∏anie promieni s∏onecznych i ró˝-
nych innych czynników zewn´trznych.
Poza tym gotowe lakiery trzeba by∏o ze
wzgl´dów technologicznych nabywaç
z pewnym zapasem, przechowywanym
potem w podr´cznym magazynie, teore-
tycznie do ewentualnego u˝ycia w przy-
sz∏oÊci, a faktycznie do czasu utraty
pierwotnych w∏aÊciwoÊci, czyli po prostu
do wyrzucenia.

Lakiernie korzystajàce z systemu
Multileg mog∏y prowadziç gospodark´
materia∏owà znacznie oszcz´dniej, po-
niewa˝ potrzebowa∏y tylko jednego mie-
szalnika z zestawem pigmentów i naj-
wy˝ej kilku rodzajów ˝ywicznych spoiw
do coraz wi´kszej liczby typów pow∏ok,
w tym tak˝e specjalnych, stosowanych
w pojazdach u˝ytkowych. Oszcz´dnoÊci
te dotyczy∏y nie tylko kosztów materia∏o-
wych, lecz równie˝ czasu i powierzchni
magazynowej w zak∏adach us∏ugowych. 

W 1997 roku koncepcj´ Multileg
wzbogaci∏a seria Cromax®, uprzedzajà-
ca wprowadzone w marcu 2004 roku
wymogi dyrektywy unijnej w zakresie
emisji lotnych zwiàzków organicznych,
a potem tak˝e nowy typ mieszalnika
o nazwie PowerTints® dla lakierni zaj-
mujàcych si´ renowacjà ci´˝arówek, au-
tobusów i samochodów specjalnych. 

W ostatnich latach pojawi∏y si´ nowe
systemy nale˝àce do tej samej rodziny
produktów tworzonych z myÊlà o dal-
szym post´pie w poprawianiu wydajnoÊci
napraw lakierniczych. Na przyk∏ad Value-
Shade® pozwala na szybsze krycie przy
mniejszej liczbie warstw nak∏adanej po-
w∏oki, dzi´ki siedmiu odcieniom szarych
podk∏adów, dostosowanych do inten-
sywnoÊci zabarwienia lakierów na-
wierzchniowych. Te z kolei te˝ oferowa-
ne sà ostatnio warsztatom w gotowych
zestawach. Mo˝na je mieszaç ze sobà
w dowolnych proporcjach lub dodatko-
wo dobarwiaç, zwi´kszajàc efektywnoÊç
ich zu˝ycia przez zmniejszenie iloÊci
odpadów. 

Podobne korzyÊci ekonomiczne przy-
nosi u˝ytkownikom najnowszy, wysoko-
wydajny lakier bezbarwny, schnàcy w re-
kordowo krótkim czasie. Jego u˝ycie
przy drobnych i Êrednich naprawach da-
je warsztatom mo˝liwoÊç oszcz´dnoÊci

wyposa˝enia, zu˝ywanej energii i czasu
wykonywania us∏ug.  

Dzi´ki stopniowemu wprowadzaniu
tego rodzaju nowych rozwiàzaƒ zwi´k-
szajàcych rentownoÊç us∏ugowych
warsztatów, Multileg wcià˝ si´ rozwija
i cieszy zas∏u˝onà popularnoÊcià po
dzieƒ dzisiejszy.

Dzia∏alnoÊç towarzyszàca
System Multileg i wszystkie wchodzàce
w jego sk∏ad rozwiàzania tworzà solidnà
podstaw´ technologicznà dla samocho-
dowych lakierni renowacyjnych w ró˝-
nych krajach Europy, lecz ich walka
o wi´kszà wydajnoÊç i rentownoÊç musi
si´ rozgrywaç równie˝ na innych obsza-
rach. 

Jednym z takich obszarów le˝àcych
w sferze kompleksowych zainteresowaƒ
firmy DuPont Refinish sà profesjonalne
szkolenia lakierników, u∏atwiajàce im
wdra˝anie nowych technologii. 

Alain Fusil z Saint-Maurice-les-Cha-
teauneuf we Francji – w∏aÊciciel warszta-
tu lakierniczego o ponad 80-letniej trady-
cji – jest zwiàzany z systemem Multileg
od jego poczàtków, czyli od roku 1983
i nadal pozostaje mu wierny. Dzi´ki Êci-
s∏ym kontaktom z dostawcà tego systemu
zainteresowa∏ si´ ju˝ w 1997 roku tech-
nologià lakierów wodorozcieƒczalnych
z serii Cromax® i przekona∏ o jej jako-
Êciowych zaletach. Dlatego stosunkowo
wczeÊnie, bo w 2001 roku, zrezygnowa∏
ca∏kowicie z lakierów rozcieƒczalniko-
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KONKURS Magneti Marelli!
Wygraj jeden z trzech akumulatorów Magneti Marelli z gamy ETS lub ES.
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∏ o firmie Magneti Marelli 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 20.02.2009 r. Przy jednakowej liczbie uzyskanych punktów preferowane b´dà odpowiedzi na oryginalnych
kuponach lub opatrzone numerem prenumeraty.

W poprzednim konkursie zestawy preparatów specjalnych z serii Pro-Line, ufundowanych przez firm´ Liqui Moly, otrzymali: Witold Pieczonka 
z Cieszyna, Daniel Rydzyƒski ze Szczecina, ¸ukasz Tomalik z Wroc∏awia, Daniel Zdziechowicz ze Starachowic i Tomasz Staƒczykowski z Wroc∏awia.
Gratulujemy!

✁
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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. Gdzie powsta∏a 90 lat temu pierwsza fabryka Magneti Marelli?
❏ a. w Szwajcarii
❏ b. we W∏oszech
❏ c. w Hiszpanii

2. Ilu pracowników na Êwiecie zatrudnia obecnie Magneti Marelli ?
❏ a. 8.000   
❏ b. 18.000
❏ c. 28.000

3. Z czym nale˝y kojarzyç nazw´ Checkstar ?
❏ a. siecià warsztatowà
❏ b. klasyfikacjà jakoÊci produktów Magneti Marelli 
❏ c. uniwersalnymi testerami akumulatorów

4. Seria akumulatorów Magneti Marelli RUN odznacza si´:
❏ a. wy˝szym napi´ciem nominalnym
❏ b. zmniejszonà masà w∏asnà
❏ c. zwi´kszonym pràdem rozruchowym

5. Do czego nawiàzujà dwa cz∏ony nazwy Magneti Marelli?

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

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

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

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

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

Telefon ........................................ e-mail ............................................................................................................................
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WydajnoÊç 
us∏ugowej lakierni

Koncepcja Multileg wprowadzona do Europy 25 lat temu
przez firm´ DuPont Refinish zainicjowa∏a w samochodowym
lakiernictwie wielki prze∏om technologiczny i równoczeÊnie
biznesowy.



Lakiernia Antonia Javiera Diego w hiszpaƒskim Crevillente

System Multileg ma ju˝ 25 lat i wcià˝ si´ rozwija



wych i zawiesi∏ dzia∏alnoÊç, kierujàc ca∏y
personel na specjalistyczne szkolenie
w DuPont Refinish. Zwiàzana z tym prze-
rwa w pracy okaza∏a si´ niezbyt d∏uga,
a ca∏e modernizacyjne przedsi´wzi´cie
pozwoli∏o szybko jà zrekompensowaç du-
˝ymi oszcz´dnoÊciami czasu i pieni´dzy,
a co równie wa˝ne: pomyÊlnymi perspek-
tywami na przysz∏oÊç i dalszà wspó∏prac´
z presti˝owà globalnà markà. 

W lipcu 2005 roku Antonio Javier
Diego, w∏aÊciciel Talleres Diego – nieza-
le˝nego warsztatu o Êredniej wielkoÊci,
mieszczàcego si´ w Crevillente niedaleko
Alicante w Hiszpanii – te˝ postanowi∏
przestawiç si´ na lakiery DuPont Refinish
i równoczeÊnie do∏àczyç do sieci Five
Star. DziÊ tak wspomina tamte decyzje: 

„Zanim zacz´liÊmy stosowaç produk-
ty DuPont poziom wydajnoÊci warsztatu
by∏ raczej niski. Lakiernicy tracili czas,
poniewa˝ przed na∏o˝eniem kolejnej
warstwy musieli czekaç, a˝ poprzednia
wyschnie. Z powodu b∏´dnego szacowa-
nia iloÊci potrzebnych materia∏ów mieli-
Êmy sporo odpadów. KorzyÊci z wdro-
˝enia systemu Cromax® zauwa˝yliÊmy
wi´c bardzo szybko. Dodatkowym po˝yt-
kiem okaza∏a si´ optymalizacja prze-
strzeni roboczej, b´dàca skutkiem grun-
townej reorganizacji warsztatu, przepro-
wadzonej na podstawie analizy organiza-

cyjnej wed∏ug systemu Five Star. Zmie-
niliÊmy wszystko: od strefy przygotowaw-
czej a˝ po kabin´ lakierniczà. Wyniki
pracy uzyskiwane w nowych warunkach
niemal natychmiast uleg∏y poprawie”.

Mechanizm tych biznesowych zmian
nie jest tajemnicà. Wspó∏praca z DuPont
Refinish poprzez niekoƒczàcy si´ ciàg
technicznych i organizacyjnych moderni-
zacji wprowadzi∏a prowincjonalnà hisz-
paƒskà firm´ w kràg liderów krajowego
rynku. Zapewni∏a jej bowiem konkuren-
cyjnà przewag´ w pozyskiwaniu klientów
wÊród towarzystw ubezpieczeniowych,
du˝ych przedsi´biorstw przewozowych
i leasingowych.    

Oprac. DuPont Refinish  
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Do wygrania trzy akumulatory
Magneti Marelli z serii ETS i ES

Co ∏àczy te dwa warsztaty w Hiszpanii i Francji? 
System Multileg

Wysokowydajny, szybkoschnàcy
lakier bezbarwny U˝ytkownicy samochodów,

a tak˝e naprawiajàcy je mecha-
nicy rzadko niestety oglàdajà
pracujàce silniki w ca∏kowitej
ciemnoÊci. Przy pierwszym ta-
kim doÊwiadczeniu mo˝e ich
zdziwiç, a nawet zaniepokoiç,
delikatna, niebieskawa poÊwia-
ta, otaczajàca przewody zap∏o-
nowe. Przyczynà tego Êwiecenia
jest silna jonizacja czàsteczek
powietrza pod wp∏ywem pola
elektromagnetycznego. 

Jonizacja polega na oddawa-
niu elektronów przez elektrycz-
nie oboj´tne atomy i przekszta∏-
caniu ich w ten sposób w dodat-
nio na∏adowane jony. Towarzy-
szy temu proces odwrotny, zwa-
ny rekombinacjà, w którym
ujemne wolne elektrony ∏àczà
si´ z dodatnimi jonami w neu-
tralne atomy. Mamy tu wi´c do
czynienia z przep∏ywem mikro-
pràdów elektrycznych, powodu-
jàcym emisj´ Êwiat∏a. Na tej sa-
mej zasadzie dzia∏ajà np. popu-
larne neonowe próbniki napi´-
cia, a tak˝e fenomen przyrodni-
czy zwany zorzà polarnà.

Warto uwa˝nie przyjrzeç si´
wspomnianemu zjawisku, by ∏a-
two odró˝niaç je od szkodliwe-
go iskrzenia, widocznego rów-
nie˝ najwyraêniej podczas ob-

serwacji pracujàcego silnika
w zaciemnionym pomieszcze-
niu. Jest ono miniaturowym od-
powiednikiem burzowych wy∏a-
dowaƒ atmosferycznych, a po-
wstaje na skutek przebicia izola-
cji. Dlatego nie wyst´puje na ca-
∏ej d∏ugoÊci przewodu, lecz tylko
w wyraênie okreÊlonych punk-
tach. Sà to miejsca, w których
nastàpi∏o p´kniecie, naderwa-
nie, przetarcie lub inne uszko-
dzenie izolacyjnej pow∏oki. 

Usterek tych nie wolno w ˝a-
den sposób naprawiaç. Koniecz-
na staje si´ niezw∏oczna wymia-
na takich przewodów, a najle-
piej ca∏ej ich wiàzki, na nowe. Sà
to bowiem cz´Êci ulegajàce nor-
malnemu, eksploatacyjnemu zu-
˝yciu, zwiàzanemu ze starze-
niem si´, czyli mikrop´kni´ciami
materia∏ów izolacyjnych. 

Z tej w∏aÊnie przyczyny zale-
ca si´ regularnà wymian´ kabli
zap∏onowych co 30 tys. km
przebiegu samochodu wyposa-
˝onego w instalacj´ LPG (lub
CNG) i co 50 tys. km przy zasila-
niu benzynà. W warunkach eks-
ploatacji mniej intensywnej wy-
starcza wymiana raz na 5 lat.
Dotyczy to jednak wy∏àcznie
przewodów prawid∏owo za-
montowanych i u˝ytkowanych.
Iskrzenie pojawiajàce si´ w miej-
scach osadzenia koƒcówek
w gniazdach modu∏u zap∏ono-
wego lub na Êwiecach mo˝e byç
skutkiem niestabilnego kontak-
tu elektrycznego. Poprawnemu
zamocowaniu powinno towa-
rzyszyç wyraêne „klikni´cie”. Je-
Êli nie mo˝na go uzyskaç, wy-
starczy niekiedy odpowiednio
rozgiàç lub dogiàç metalowe za-
koƒczenia kabli. Koƒcówkom
naderwanym, mocno zniekszta∏-
conym bàdê skorodowanym to
nie pomaga i niezb´dna staje si´
wymiana przewodu lub wiàzki. 

ZORZE I BURZE
POD MASKÑ

Ma∏gorzata Kluch
Marketing Manager GG Profits

Iskrzenie to objaw niespraw-
noÊci przewodu zap∏onowego,
natomiast jego zimne, fosfory-
zujàce Êwiecenie jest zjawi-
skiem naturalnym i ca∏kowicie
nieszkodliwym.

PRZEWODY
+ 

NIESPODZIANKA

Promocja trwa!
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Obecnie w motoryzacyjnej elektrotech-
nice stosuje si´ wiele rozwiàzaƒ elektro-
nicznych, a w elektronice – typowo elek-
trotechnicznych. Odnosi si´ to zarówno
do urzàdzeƒ instalowanych w pojaz-
dach, jak i sprz´tu przeznaczonego do
ich diagnozowania. Tradycyjne pok∏ado-
we uk∏ady elektrotechniczne sterowane
sà bowiem z regu∏y procesorami elektro-
nicznymi, a najprostsze nawet przyrzà-
dy pomiarowe korzystajà z przetwarza-
nia mierzonych wielkoÊci elektrycznych
na elektroniczne sygna∏y cyfrowe.

Mierniki uniwersalne
Odr´bne dawniej funkcje woltomierzy,
amperomierzy i omomierzy zintegrowa-
ne zosta∏y w uniwersalnych miernikach
zwanych multimetrami. Umo˝liwiajà
one pomiar napi´ç sta∏ych i przemien-
nych w zakresie od kilkudziesi´ciu mV
do wartoÊci ponad 1000 V, podobnie
zró˝nicowanych wartoÊci pràdów i opo-
rów elektrycznych. Niektóre modele
przystosowane sà dodatkowo do pomia-
rów przewodnoÊci zwanej konduktancjà,
pojemnoÊci elektrycznej, cz´stotliwoÊci,

amplitudy i wspó∏czynnika wype∏nienia
elektrycznych impulsów. Wyposa˝one
bywajà równie˝ w programy do testowa-
nia elementów diodowych. 

Nowe rozwiàzania elektroniczne
zmodyfikowa∏y te˝ radykalnie konstruk-
cj´ tradycyjnych oscyloskopów przy pe∏-
nym zachowaniu ich podstawowej funk-
cji, którà jest obserwowanie szybko-
zmiennych, cyklicznych przebiegów
elektrycznych, w tym tak˝e przebiegów
zale˝noÊci pomi´dzy dwiema wielko-
Êciami elektrycznymi. Przebiegi te wy-
Êwietlane sà na ekranie w postaci wy-
kresów z czasem trwania zaznaczanym
na osi poziomej i skalà wartoÊci badane-
go zjawiska na osi pionowej. Dost´pna
w nowszych modelach funkcja zapami´-
tywania przebiegów krótkotrwa∏ych po-
zwala analizowaç równie˝ sygna∏y nie-
cykliczne. 

Multimetry i oscyloskopy nowej ge-
neracji przystosowane sà do wspó∏pracy
z komputerami, co pozwala przeprowa-
dzaç bardziej skomplikowane analizy
zarejestrowanych danych za pomocà od-
powiedniego oprogramowania. 

Czytniki kodów 
Przeznaczeniem tych przyrzàdów jest
udost´pnianie informacji diagnostycz-
nych zachowanych w pami´ci pok∏ado-
wych procesorów odpowiedzialnych za
funkcjonowanie ró˝nych systemów i ze-
spo∏ów pojazdu. 

W∏aÊciwym diagnozowaniem zajmu-
je si´ przy tym sam sterownik wyposa˝o-
ny w funkcj´ samodiagnozy. Polega ona
na sta∏ym kontrolowaniu sygna∏ów do-
starczanych przez rozmaite czujniki. Je-
Êli sygnalizowane sà w ten sposób war-
toÊci parametrów wykraczajàce poza
zaprogramowane normy albo zarzàdza-
ne przez program testy podzespo∏ów

Diagnozowanie elektroniczne
i elektrotechniczne
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przynoszà negatywne wyniki, sytuacja
ta w zakodowanej postaci zapisywana
jest w pami´ci sterownika jako b∏àd sys-
temu.

Najprostsze czytniki po po∏àczeniu
ze sterownikiem przez gniazdo diagno-
styczne wyÊwietlajà zarejestrowane b∏´-
dy w formie zapisów alfanumerycznych,
z∏o˝onych z pi´ciu znaków. Pierwszym
z nich jest litera odpowiadajàca zespo∏o-
wi pojazdu, w którym wystàpi∏a zapisa-
na usterka. Wed∏ug standardowych
oznaczeƒ litera B wskazuje nadwozie, 
C – podwozie, P – uk∏ad nap´dowy, U – in-
stalacj´ elektrycznà. Druga w kolejnoÊci
cyfra wyjaÊnia, czy kod ma charakter
ogólny, standardowy dla wszystkich pro-
ducentów pojazdów, czy te˝ dotyczy tyl-
ko danej marki. Kolejne cyfry stopniowo
uÊciÊlajà lokalizacj´ zaistnia∏ego pro-
blemu. Informacje udost´pniane za po-
Êrednictwem czytnika dajà si´ wi´c in-
terpretowaç tylko przy równoczesnym
u˝yciu odpowiedniej instrukcji objaÊnia-
jàcej oznaczenia kodowe. Dodatkowà
funkcjà czytników jest mo˝liwoÊç kaso-
wania zapisów pami´ci sterownika po
dokonaniu odpowiedniej naprawy.

Diagnoskopy
Wbrew swej nazwie, tego rodzaju przy-
rzàdy nie s∏u˝à do badania uk∏adów
elektrycznych i elektronicznych, jeÊli nie
wyposa˝ono ich w dodatkowe funkcje
multimetru lub oscyloskopu. Zadaniem
podstawowym jest równie˝ w tym wy-
padku udost´pnianie zapisów z pami´ci
sterowników, lecz w formie znacznie wy-
godniejszej dla u˝ytkownika. Stosowane
obecnie diagnoskopy mogà mieç postaç
zminiaturyzowanych urzàdzeƒ samo-
dzielnych bàdê przystawek wymagajà-
cych wspó∏pracy z odpowiednio zapro-
gramowanym komputerem PC. 

Po uruchomieniu diagnoskopu na
ekranie pojawia si´ okno dialogowe,
umo˝liwiajàce wybór marki, modelu
i wersji diagnozowanego pojazdu oraz
systemu, który ma zostaç przebadany.
Integralnà cz´Êç oprogramowania przy-
rzàdu stanowi bowiem systematycznie
aktualizowana baza szczegó∏owych da-
nych diagnostycznych, a tak˝e dok∏adna
instrukcja dotyczàca procedur diagno-
zowania. Wykorzystywanie zawartych

w niej zdj´ç i bardziej z∏o˝onych sche-
matów mo˝liwe jest za poÊrednictwem
komputera.  

Gdy diagnoskop zgodnie z tà instruk-
cjà zostanie pod∏àczony do gniazda dia-
gnostycznego, nast´puje automatyczne
nawiàzanie komunikacji z centralnym
sterownikiem. Mo˝na wi´c przystàpiç
do odczytu poszczególnych b∏´dów za-
rejestrowanych w jego pami´ci przez ich
wybieranie z wyÊwietlanej listy. Uzysku-
je si´ wówczas nie kodowane symbole,
lecz konkretne opisy tekstowe. Mo˝na
te˝ dodatkowo przywo∏ywaç informacje

o potencjalnych przyczynach danej
usterki i zalecanych sposobach jej usu-
ni´cia. Jest tak˝e opcja jej wykasowania
z pami´ci procesora.  

Za poÊrednictwem zainstalowanego
w pojeêdzie sterownika diagnoskop mo-
˝e badaç rzeczywiste parametry diagno-
zowanych systemów w trakcie ich pracy,
jak równie˝ przeprowadzaç testy urzà-
dzeƒ mechanicznych poprzez ich wymu-
szone aktywowanie. Dost´pnà funkcjà
jest te˝ zwykle mo˝liwoÊç elektronicznej
regulacji i kodowania niektórych ele-
mentów danego systemu.                     ■

Za domen´ elektroniki uznaje si´ systemy wymiany 
sygna∏ów elektrycznych. Elektrotechnika dotyczy 
urzàdzeƒ zwiàzanych z przekazywaniem energii 
elektrycznej. Nie jest to jednak podzia∏ precyzyjny.

Standardowy multimetr

Mobilny diagnoskop systemów pojazdu Diagnoskop – przystawka do PC z komunikacjà
bezprzewodowà

Porównanie wielkoÊci przystawki i wspó∏pracu-
jàcego z nià notebooka

Wi´kszoÊç diagnoskopów wyposa˝ona jest 
w zintegrowanà funkcj´ oscyloskopu

Specjalny tester akumulatorów czyli miernik
podstawowych wielkoÊci elektrycznych
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Producent: model Rodzaj urzàdzenia Obs∏ugiwane pojazdy Obs∏ugiwane systemy Funkcje Cena Produkcja 
i dystrybucja w Polsce

Testery systemów 
elektrycznych w pojazdach

Actia®:
Multidi@g access

Multidi@g mobile

Multidi@g master

Atal Actia Group: 
Multi-Diag Access

Multi-Diag Handy

Autocom Diagnostic
Partner: 
ADP 186

SDP

CDP Pro

Autoelektronika K´dzia:
Tester wtryskiwaczy
Common Rail

Tester pomp paliwa
Common Rail

interfejs do komputera
PC (Bluetooth)

Tablet PC 8” (1GHz,
512 RAM, WiFi, Blue-
tooth, IrDa, PCMCIA,
3xUSB, LAN, pasywna
matryca) + interfejs
VCI bluetooth 

Tablet PC 12”
(600MHz, 1G RAM,
WiFi, Bluetooth, PCM-
CIA,RS 232, 3xUSB,
LPT, LAN, pasywna
matryca) + interfejs
VCI bluetooth

tester diagnostyczny
(interfejs do PC)

tester diagnostyczny

tester diagnostyczny
wielofunkcyjny z multi-
metrem i oscyloskopem
4-kana∏owym (wspó∏-
praca z PC)

tester diagnostyczny
wielofunkcyjny z multi-
metrem i oscyloskopem
2-kana∏owym (wspó∏-
praca z PC)

tester diagnostyczny
wielofunkcyjny (wspó∏-
praca z palmtopem)

tester diagnostyczny

jw.

Europa + Azja 
(Hyundai, KIA, 
Toyota)

jw.

jw.

marki europejskie

jw.

?

?

?

wszystkie z silnikami
ZS Common Rail

jw.

OBD / EOBD+SAE
J2435 PassThru,
ABS, airbag, zawie-
szenie, skrzynia bie-
gów, klimatyzacja,
FAP, CAN

jw.

jw.

OBD II / EOBD, 
silnik, air-bag, ABS,
klimatyzacja, aut.
skrzynia biegów, 
immobilizer, deska
wskaêników, komfort,
CAN

OBD II / EOBD, 
silnik, air-bag, ABS,
klimatyzacja, aut.
skrzynia biegów, 
immobilizer, deska
wskaêników, komfort,
CAN

OBD II / EOBD, 
silnik, air-bag, ABS,
klimatyzacja, aut.
skrzynia biegów, 
immobilizer, deska
wskaêników, komfort,
CAN

wtryskiwacze elektro-
magnetyczne i piezo-
elektryczne

elektryczne pompy
wysokiego ciÊnienia

odczyt / kasowanie kodów
b∏´dów, aktywacja cz∏onów
wykonawczych, kodowanie
kluczy, pomiar parametrów
bie˝àcych, konfiguracja
modu∏ów komfortu, adap-
tacje

jw.

jw.

odczyt / kasowanie kodów
usterek, identyfikacja ste-
rowników, pomiar parame-
trów rzeczywistych, test
elementów wykonawczych

odczyt / kasowanie kodów
usterek, identyfikacja ste-
rowników, pomiar parame-
trów rzeczywistych, test
elementów wykonawczych

diagnostyka szeregowa:
EOBD, odczyt i kasowanie
kodów usterek, parametry
rzeczywiste, aktywacje, re-
gulacje, kodowanie kaso-
wanie inspekcji, diagnosty-
ka równoleg∏a

diagnostyka szeregowa:
EOBD, odczyt i kasowanie
kodów usterek, parametry
rzeczywiste, aktywacje, re-
gulacje, kodowanie kaso-
wanie inspekcji

jw. bez multimetru i oscy-
loskopu

kontrola wtryskiwaczy, na-
stawa cz´stotliwoÊci i cza-
su otwarcia wtryskiwaczy

sterowanie zaworami pom-
py Common Rail, pomiar
obrotów, pomiar ciÊnienia 
(z czujników ciÊnienia)

od 9350 PLN

cena 
u dystrybutora

cena 
u dystrybutora

9 900 PLN

12 500 PLN

na zapytanie

na zapytanie

na zapytanie

8 200 PLN

8 100 PLN

Actia-Polska sp. z o.o.
ul. Pu∏awska 38 
05-500 Piaseczno 
tel. 022 726 35 94
www.actiapolska.pl

Precyzja-Bit  sp. z o.o.
ul. Gdaƒska 99 
85-022 Bydgoszcz
tel. 052 325 93 50
www.precyzja.pl

WSOP sp. z o.o. 
ul. Pszczyƒska 306 
44-100 Gliwice 
tel. 032 332 49 30
www.wsop.pl

Autoelektronika
K´dzia
ul. Gospodarska 7 
61-313 Poznaƒ 
tel. 061 8 72 68 85
061 870 57 22
www.autoelektronika.pl

Producent: model Rodzaj urzàdzenia Obs∏ugiwane pojazdy Obs∏ugiwane systemy Funkcje Cena Produkcja 
i dystrybucja w Polsce

Tester pomp wtryskowych
silników ZS

Tester mechanizmów
wykonawczych

Tester regulatorów
napi´cia

Tester 
pompowtyskiwaczy

Automex (Polska):
AMX530

AMX550

AVL DiTest: 
DiScan 8000

BrainBee: 
BBF

Fast Box

F-Box

ST 6000 Black Power

jw.

jw.

jw.

jw.

tester diagnostyczny
elektroniki pojazdowej

jw.

tester diagnostyczny
z oscyloskopem

tester diagnostyczny –
przystawka do kompu-
tera PC; ze z∏àczem
EOBD i uniwersalnym

tester diagnostyczny –
przystawka do kompu-
tera PC

tester diagnostyczny –
bezprzewodowa przy-
stawka do komputera
PC

samodzielny tester 
diagnostyczny

wszystkie z pompami
Bosch VE

z instalacjami 12V

z regulatorami 12V

wszystkie z wtryskiwa-
czami UIS i pompami
UPS

samochody z OBDII /
EOBD

jw.

osobowe, dostawcze,
ci´˝arowe

samochody osobowe
i dostawcze produkcji
europejskiej; mo˝li-
woÊç rozszerzenia
o obs∏ug´ pojazdów
produkcji azjatyckiej

samochody osobowe
i dostawcze produkcji
europejskiej i/lub azja-
tyckiej

jw.

jw.

elektroniczne sterowa-
nie pompy

wszystkie elektronicz-
nie sterowane mecha-
nizmy wykonawcze

regulatory napi´cia
alternatora

pompowtryskiwacze
UIS elektromagne-
tyczne i piezo, pompy
UPS

EOBD / OBDII

jw.

systemy silnika (ZI
i ZS), ABS, airbag,
klima, CAN-Bus, de-
ska rozdzielcza, za-
wieszenie

elektronika silnika,
znaczniki kontrolne,
ABS, immobilizer,
airbag, automatyczna
skrzynia biegów; sys-
temy komfortu, kon-
troli trakcji, elektrycz-
nego hamulca postojo-
wego; kodowanie
wtryskiwaczy, EOBD,
magistrala CAN

jw.

jw.

jw.

kontrola i regulacja dawki
i kàta wyprzedzenia wtry-
sku 

kontrola dzia∏ania mecha-
nizmów wykonawczych

kontrola dzia∏ania regula-
torów napi´cia

kontrola pompowtryskiwa-
czy zmiana czasu otwarcia

procedura dla SKP,  odczyt
/ kasowanie kodów uste-
rek, pomiar parametrów
rzeczywistych, test elemen-
tów wykonawczych, zapis
raportu do pliku

jw. + rejestracja danych
w czasie jazdy; opcje: dia-
gnostyka Daewoo lub gru-
py VW

kody b∏´dów, parametry,
aktywacje, adaptacje, re-
gulacje, kasowanie 

odczyt / kasowanie b∏´dów,
odczyt parametrów rzeczy-
wistych, aktywacje i regu-
lacje elementów wykonaw-
czych, test mocy silnika

jw.

jw.

jw.

8 460 PLN

660 PLN

1 386 PLN

9 800 PLN

1 600 PLN

od 4 200 PLN

od 12 000 PLN

6 000 PLN

od 10 000 PLN

od 9 000 PLN

od 10 000 PLN

Autoelektronika
K´dzia
ul. Gospodarska 7 
61-313 Poznaƒ 
tel. 061 8 72 68 85
061 870 57 22
www.autoelektronika.pl

ZUH Sosnowski 
ul. Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdaƒsk 
tel. 058 761 35 24
www.sosnowski.pl

Werther International
Polska sp. z o.o.
ul. Przemys∏owa 5 
86-061 Brzoza 
tel. 052 581 22 51
www.werther.pl

Italcom sp. z o.o.
ul. Józefowska 21 
40-144 Katowice
tel. 032 204 35 13
www.italcom.com.pl
www.st6000.com.pl
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GedBox

DMO 810

D-Scope2

Gutmann Messtechnik:
mega macs 55

mega macs 50

mega macs 42

mo macs 50

Launch Tech Co., Ltd: 
X-431

Longus: 
Datacheck

Datacheck VAG Service

Autocheck

ASD 2000 Grundig

Airbag AGD

diagnostyczny – inter-
fejs do komputera PC
lub palmtopa z zesta-
wem przy∏àczy

oscyloskop i multimetr
– interfejs do kompute-
ra PC lub do GP-100
z zestawem sond po-
miarowych

oscyloskop i multimetr
– interfejs do PC z ze-
stawem sond pomiaro-
wych

tester elektroniki samo-
chodowej z dwukana∏o-
wym oscyloskopem
i pomiarami automa-
tycznymi z ocenà wyni-
ków pomiarów

tester elektroniki samo-
chodowej z dwukana∏o-
wym multimetrem

tester elektroniki samo-
chodowej

tester elektroniki moto-
cyklowej

tester diagnostyczny

czytnik kodów samo-
diagnozy

czytnik kodów samo-
diagnozy

czytnik kodów samo-
diagnozy

czytnik kodów samo-
diagnozy, tester

tester poduszki po-
wietrznej

osobowe, dostawcze,
ci´˝arowe, autobusy
i przyczepy

jw.

jw.

Alfa Romeo, BMW,
Chrysler, Daewoo, Da-
cia, Daihatsu, Fiat,
Ford, grupy PSA
i VW, Honda, Hyun-
dai, Isuzu, Jaguar,
Kia, Lancia, Lexus,
Mazda, Mercedes,
Mitsubishi, Nissan,
Opel, Porsche, Re-
nault, Rover, Saab,
Smart /MCC, Subaru,
Suzuki, Toyota, Volvo

jw.

jw.

BMW, Ducati, G+G
Technik, Gilera, Har-
ley-Davidson, Honda,
Hyosung, Kawasaki,
KTM, Kymco, MV
Agusta, Piaggio, Peu-
geot, Suzuki, TrikeTec,
Triumph, Vespa,
Yamaha

marki europejskie,
azjatyckie i amerykaƒ-
skie

Opel, Ford, BMW,
Mercedes

Audi, Volkswagen, 
Seat, Skoda od 1990

marki niemieckie
i azjatyckie

jw.

Audi, Volkswagen, Se-
at, Skoda, Mercedes,
BMW

silniki ZI/ZS, ABS,
AirBag, klimatyzacja,
immobilizer, automa-
tyczna skrzynia bie-
gów, kodowanie klu-
czyków, CAN,
OBD/EOBD

obwody elektryczne
i elektroniczne

obwody elektryczne
i elektroniczne

silnik, ABS, airbag,
klimatyzacja, komfort,
skrzynia biegów, za-
bezpieczenia, uk∏ad
kierowniczy, audio /
video, podwozie

silnik, ABS, airbag,
klimatyzacja, komfort,
skrzynia biegów, za-
bezpieczenia, uk∏ad
kierowniczy, audio /
video, podwozie

jw.

silnik, ABS, komfort,
zabezpieczenia, pod-
wozie, ciÊnienie
w oponach

EZL, Multec, Multec
II

system zap∏onowo-
-wtryskowy, OBD II

systemy Multec 
Motronic

systemy Multec 
Motronic

airbag

odczyt / kasowanie b∏´dów,
pomiar parametrów rze-
czywistych, aktywacje sys-
temów, diagnoza podczas
jazdy

pomiar napi´ç, oporów
i cz´stotliwoÊci, baza sy-
gna∏ów wzorcowych

pomiar napi´ç, oporów
i cz´stotliwoÊci

odczyt i kasowanie kodów
usterek, pomiar parame-
trów, test urzàdzeƒ wyko-
nawczych, kasowanie in-
spekcji, regulacja podsta-
wowa, kodowanie sterow-
ników, diagnoza zespo∏ów,
dane techniczne pojazdów,
oscyloskop, multimetr
zdj´cia, oprogramowanie
w j´zyku polskim

j.w. oprócz oscyloskopu

odczyt i kasowanie kodów
usterek, pomiar parame-
trów, test urzàdzeƒ wyko-
nawczych, kasowanie in-
spekcji, regulacja podsta-
wowa, kodowanie sterow-
ników; oprogramowanie
w j´zyku polskim

jw. + synchronizacja gaê-
ników i pomiar ha∏asu, 
2-kana∏owy multimetr

odczyt / kasowanie kodów
usterek, identyfikacja ste-
rowników, pomiar parame-
trów rzeczywistych, test
urzàdzeƒ wykonawczych

odczyt kodów 
samodiagnozy

odczyt i kasowanie kodów
usterek/ programowanie
inspekcji serwisowej

jw.

jw. + kontrola i symulacja
sondy lambda

wyszukiwanie b∏´dów, ak-
tywacja poduszek i napina-
czy pasów

od 6 000 PLN

od 4 300 PLN

od 3 400 PLN

7 542 EUR 
netto

3 980 EUR 
netto

brak danych

3 390 EUR 
netto

9 000 PLN
brutto

1 600 PLN

1 600 PLN

od 3 500 PLN

od 22 9800
PLN

brak danych

Ekolab
ul. Architektów 86a
43-346 Bielsko-Bia∏a
tel. 033 810 74 82
www.ekolab.ig.pl

Gutmann Messtechnik
Polska sp. z o.o.
ul. Rynkowa 50
62-081 Przeêmierowo
tel. 061 652 40 48
www.gutmann-
messtechnik.com; 
Best Products 
sp. z o.o.
ul. Czarnkowska 8
60-419 Poznaƒ
tel. 061 847 06 55
www.bestprod.com.pl; 
Inter Cars SA 
ul. Gdaƒska 15 
05-152 Czàstków
Mazowiecki 
tel. 022 714 18 05-12
www.intercars.com.pl

Launch Polska sp. 
z o.o., ul. Gdaƒska 99
85-022 Bydgoszcz
tel. 052 325 93 52
www.launch.pl

Olimpio sp. z o.o.
ul. Kartuska 30-32
59-220 Legnica
tel. 076 862 91 97

Producent: model Rodzaj urzàdzenia Obs∏ugiwane pojazdy Obs∏ugiwane systemy Funkcje Cena Produkcja 
i dystrybucja w Polsce

Bosch: 
FSA 450

FSA 720

FSA 740

FSA 750

KTS 670

KTS 570

KTS 540

KTS 530

DeltaTech Electronics:
TSL-3

SCR-3V

MV-4

TW-2

VWG-4

DM-1

TP-3

VPX-3

Facom: 
714

GlobalPro: 
GP-100

przenoÊny tester 
z oscyloskopem

modu∏ z oscyloskopem

zestaw z oscyloskopem
z i testerem KTS 540

zestaw z oscyloskopem
z i testerem KTS 670

tester usterek z funkcjà
multimetru i oscylosko-
pu dwukana∏owego

bezprzewodowy modu∏
testera usterek do PC

bezprzewodowy modu∏
testera usterek do PC

przewodowy modu∏ 
testera usterek do PC

tester i symulator czuj-
ników

symulator czujników

tester iskry

tester wtryskiwaczy

czytnik kodów

diagnoskop-oscyloskop-
-rejestrator

tester diagnostyczny

tester i kalibrator pomp
wtryskowych Bosch
VP-36 i VP-37

multimetr cyfrowy

samodzielny tester dia-
gnostyczny z wyÊwietla-
czem i zestawem przy-
∏àczy

wszystkie marki

jw.

jw.

jw.

z silnikami 
benzynowymi

jw.

VW, Audi, Seat, Skoda

wszystkie marki

wszystkie z pompami
i Bosch EDC MES
HDK

szeroka gama pojaz-
dów wyposa˝onych
w pompy Bosch VP-36
i VP-37

osobowe, dostawcze,
ci´˝arowe, autobusy
i przyczepy

silnik, elektryczne
i elektroniczne pod-
zespo∏y

silnik, elektryczne
i elektroniczne podze-
spo∏y, pomiar 24 h
up∏ynnoÊci pràdu, test
szyny CAN

jw.

jw.

ABS / EDS / ASR /
ABD, airbag, klimaty-
zacja, automatyczne
skrzynie biegów, ele-
menty wykonawcze;
diagnoza OBD, proto-
ko∏y ISO SAE, kody
b∏yskowe, CAN

jw.

jw.

jw.

sondy lambda

czujniki rezystancyjne
i potencjometryczne

uk∏ady zap∏onowe

wtryskiwacze benzyny

kody samodiagnozy

systemy elektroniczne
i elektryczne

pompy wtryskowe

pompy wtryskowe
Bosch VP-36 i VP-37

wtryskiwacze, sondy
lambda, zawory, za-
wór recyrkulacji spa-
lin EGR

silniki ZI/ZS, ABS,
AirBag, klimatyzacja,
immobilizer, automa-
tyczna skrzynia bie-
gów, kodowanie klu-
czyków, CAN,
OBD/EOBD

kompleksowa diagnostyka
pojazdu

jw.

jw.

jw.

jw.

jw. bez oscyloskopu

jw. 

testowanie i sprawdzanie
odpowiedzi sterownika

symulacja i pomiar napi´-
cia w obwodzie

test energii iskry 
w 4 cylindrach

symulacja cz´stotliwoÊci
i czasu trwania wtrysków

odczyt / kasowanie kodów

odczyt pami´ci, test prze-
biegów 

diagnostyka, pompy, symu-
lacja sygna∏ów wejÊcio-
wych 

testy obwodów oraz ele-
mentów wykonawczych, re-
gulacja pomp wtrysko-
wych, czyszczenie nastaw-
ników dawki

pomiar napi´cia, tempera-
tury, opornoÊci 

odczyt / kasowanie b∏´dów,
pomiar parametrów rze-
czywistych, aktywacje sys-
temów, diagnoza podczas
jazdy 

14 400 PLN

23 200 PLN

49 350 PLN

69 900 PLN

25 900 PLN

14 600 PLN

10 300 PLN

9 600 PLN

198 PLN

198 PLN

229 PLN

299 PLN

499 PLN

1 499 PLN

1 638 PLN

6 900 PLN

251 EUR

od 9 500 PLN

Robert Bosch sp. z o.o.
ul. Poleczki 3 
02-821 Warszawa 
tel. 022 715 40 00
www.bosch.pl

DeltaTech Electronics
ul. Pigonia 23 
38-200 Jas∏o
tel./faks 013 446 59 19
www.dte.com.pl

Facom Tools Polska 
sp. z o.o. 
ul. Modliƒska 190 
03-119 Warszawa
tel. 022 510 36 26
www.facom.pl

Ekolab
ul. Architektów 86a
43-346 Bielsko-Bia∏a
tel. 033 810 74 82
www.ekolab.ig.pl

Producent: model Rodzaj urzàdzenia Obs∏ugiwane pojazdy Obs∏ugiwane systemy Funkcje Cena Produkcja 
i dystrybucja w Polsce

Testery GP-100 i GedBox:
● obsługa pojazdów europejskich i azjatyckich

● wtrysk paliwa, klimatyzacja, skrzynia biegów,

ABS, airbag, CAN, EOBD i inne

● podłączenie do PC

laserowa

DIAGNOSTYKASILNIKA PODWOZIA
Samochody:

● osobowe 
● dostawcze 

● ciężarowe
● autobusy 

● przyczepy

ekolab Bielsko-Bia∏a, tel./faks 033/8107482  tel. 0601 621669  www.ekolab.ig.pl
komputerowaklimatyzacja

▲ ▲ ▲

▲▲▲



WSOP sp. z o.o.
ul. Pszczyƒska 306
44-100 Gliwice
tel. 032 332 49 30
www.wsop.pl

Unior Coframa
ul. G∏ówna 10
61-005 Poznaƒ
tel. 061 877 05 06
faks 061 877 05 11
biuro@coframa.pl
www.coframa.pl; 
Fota SA
ul. Stryjska 24 
81-506 Gdynia 
tel. 058 690 66 88
faks 058 690 66 00
texa@fota.pl
www.fota.pl,
www.leader-service.pl;
Inter Cars SA
ul. Gdaƒska 15
Czàstków Mazowiecki
05-152 Czosnów 
tel. 022 714 17 98
faks 022 714 17 18
diagnostyka@intercars.
com.pl
www.intercars.com.pl;
Autorak PHU
Ciszyca 94 
27-660 Koprzywnica
tel. 015 847 72 19
faks 015 641 50 92
biuro@dieselland.com.pl
www.dieselland.com.pl

Labimed Electronics 
ul. Migda∏owa 10
02-796 Warszawa
tel./faks 022 649 04 52
labimed@labimed.com.pl
www.labimed.com.pl

WTM SC
Laski, ul. Krótka 7 
05-080 Izabelin 
tel. 022 752 25 63
www.wtm.com.pl

diagnostyka szeregowa:
EOBD, odczyt i kasowanie
kodów usterek, parametry
rzeczywiste, aktywacje, re-
gulacje, kodowanie kaso-
wanie inspekcji, diagnosty-
ka równoleg∏a

pomiar parametrów rze-
czywistych, odczyt i kaso-
wanie b∏´dów, identyfika-
cja ECU, test urzàdzeƒ
wykonawczych, regulacje

jw.

jw.

jw.

jw. + dodatkowe modu∏y:
oscyloskop, multimetr, po-
miar ciÊnienia, diagnoza
CAN, diagnoza uk∏adu roz-
ruchowego i alternatora

jw.

2 kana∏y, 1 MHz, 
50 MSa/s, 45 pami´ci
przebiegów wzorcowych,
multimetr graficzny, 
RS-232C

2 kana∏y, 5 MHz, 
25 MSa/s, 51 pami´ci
przebiegów wzorcowych,
multimetr graficzny,
czytnik OBDII (Finest
1006), RS-232C

badanie stopnia na∏adowa-
nia i zdolnoÊci rozrucho-
wej, ocena stanu alternato-
ra i rozrusznika
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TEXA S.p.A: 
Axone 3 / Palmtop /
Direct

TEXA S.p.A: 
Navigator TXB

Navigator TXC

Navigator TXT

Axone Direct

Tribox Mobile

Axone 3 Mobile

Unisource:
S2800

Finest:
1005/1006

WTM: 
KTA 303, 305, 306

tester diagnostyczny 

interfejs diagnostyczny

interfejs diagnostyczny

interfejs diagnostyczny

urzàdzenie 
diagnostyczne

jw.

komputer warsztatowy
oraz interfejs diagno-
styczny w jednym

oscyloskop (diagnoskop)
cyfrowy z funkcjami
samochodowymi

oscyloskop (diagnoskop)
cyfrowy z funkcjami
samochodowymi

testery akumulatorów

wi´kszoÊç marek 

motocykle, skutery,
skutery wodne, quady

samochody osobowe,
samochody dostawcze
ze z∏àczem OBD

motocykle, skutery, 
quady, samochody oso-
bowe, samochody do-
stawcze, samochody
ci´˝arowe, przyczepy,
naczepy, autobusy i in. 

motocykle, skutery,
skutery wodne, quady,
samochody osobowe,
samochody dostawcze

jw.

jw.

przeznaczenie
uniwersalne

jw.

z instalacjami: 
12, 24 V

OBD II / EOBD, sil-
nik, airbag, ABS, kli-
matyzacja, aut. skrzy-
nia, immobilizer, de-
ska wskaêników, kom-
fort, CAN

wszystkie rodzaje sys-
temów w dedykowa-
nym Êrodowisku opro-
gramowania

jw.

wszystkie rodzaje 
systemów

wszystkie rodzaje 
systemów 

wszystkie rodzaje sys-
temów za pomocà mo-
du∏u T-DIA

jw.

podzespo∏y istalacji
elektrycznej (czujniki,
zawory, wtrysk,
zap∏on i in.)

jw.

na zapytanie

od 1 700 EUR
netto w zale˝no-

Êci od wersji
oprogramowania

od 2 300 EUR
netto w zale˝no-

Êci od wersji
oprogramowania

od 3 150 EUR
netto w zale˝no-

Êci od Êrodowi-
ska i wersji

oprogramowania

od 3 100 EUR
netto w zale˝no-

Êci od Êrodowi-
ska oprogramo-

wania

od 3 000 EUR
netto w zale˝no-

Êci od Êrodowi-
ska i wersji

oprogramowania

od 5 500 EUR
netto w zale˝no-

Êci od Êrodowi-
ska oprogramo-

wania

1980 PLN netto

2950 / 3250
PLN netto

od 1 300 PLN

Producent: model Rodzaj urzàdzenia Obs∏ugiwane pojazdy Obs∏ugiwane systemy Funkcje Cena Produkcja 
i dystrybucja w Polsce

Magneti Marelli: 
Tester Tech

Midtronics (USA): 
MDX 335P

MDX 645 / MDX 645 P /
DX 655 / MDX 655 P

EXP 1000

OPUS Prodox AB: 
OBD Controller

SALUS: 
AM PRO10

AM SCAN10

SPX Service Solution: 
∈ diag

∈ box

∈ scan

SUN: 
Ethos Deluxe

Solus PRO

Modis

Sykes-Pickavant: 
ACR4-MAP CD

TSS 330735

Tecnotest (W∏ochy):
Reflex 4130

SM 5040

uniwersalny tester dia-
gnostyczny z bazà da-
nych (Bluetooth, USB)

konduktancyjny tester
akumulatorów i instala-
cji elektrycznej pojazdu

jw.

jw.

tester diagnostyczny

tester diagnostyczny
z multimetrem i oscylo-
skopem 4-kana∏owym

tester diagnostyczny 

tester diagnostyczny

modu∏ diagnostyczny

jw.

tester diagnostyczny

jw.

jw.

tester systemów stero-
wania (wspó∏praca z PC,
aktualizacja oprogra-
mowania przez PC)

r´czny oscyloskop
z ekranem dotykowym

uniwersalny samodziel-
ny tester elektroniki 
pojazdowej

uniwersalny tester 
elektroniki pojazdowej
– przystawka do PC

samochody osobowe,
ci´˝arowe i autobusy

samochody osobowe
i dostawcze

motocykle, samochody
osobowe, dostawcze
i ci´˝arowe

jw.

jw.

jw.

samochody osobowe
Europa / Azja

samochody ci´˝arowe
Europa / Azja

samochody osobowe
Europa / Azja

wi´kszoÊç marek

jw.

jw.

wszystkie marki

jw.

motocykle, samochody
osobowe, dostawcze
i ci´˝arowe

jw. bez samochodów
ci´˝arowych

silnik, linia CAN,
ABS, airbag, klima-
tyzacja, komputery
kabiny

akumulatory rozru-
chowe 12V PB / AGM
/ ˚EL; instalacje 12 V

akumulatory rozru-
chowe 6/12V PB /
AGM / ˚EL; instala-
cje 12/24V

jw.

OBD II / EOBD

OBD II/EOBD, silnik,
airbag, ABS, klimaty-
zacja, automatyczna
skrzynia biegów, immo-
bilizer, deska  wskaê-
ników, komfort, CAN

jw.

silnik, ABS, ASR, air-
bag, GPS, EOBD, au-
toalarm, immobilizer,
aut. skrzynia biegów,
sprz´g∏o elektronicz-
ne, klimatyzacja, itd.

jw.

jw.

systemy silnika, ABS,
airbag, klimatyzacja,
automatyczne skrzynie
biegów, elementy wy-
konawcze, tablica
wskaêników

jw.

jw.

wszystkie systemy
(równie˝ obs∏uga
EOBD, CAN)

obwody elektroniczne
i elektryczne

wszystkie sterowniki 
w pojazdach

jw.

pomiar parametrów rze-
czywistych, odczyt / kaso-
wanie b∏´dów, test elemen-
tów wykonawczych, identy-
fikacja sterowników 

test i ocena akumulatora,
rozruchu i ∏adowania, 
funkcja woltomierza; 
zintegrowana drukarka
termiczna

jw.

jw. + funkcja omomierza,
oscyloskopu i testera diod 

diagnostyka szeregowa:
EOBD, odczyt i kasowanie
kodów usterek, pomiar pa-
rametrów rzeczywistych,
aktywacje, regulacje, kodo-
wanie, kasowanie inspek-
cji, diagnostyka równoleg∏a

odczyt / kasowanie kodów
usterek, pomiar parame-
trów rzeczywistych, akty-
wacje, regulacje, pomiary
wysokich napi´ç

jw.

odczyt / kasowanie b∏´dów,
pomiar parametrów rze-
czywistych, testy uk∏adów
elektronicznych

jw.

jw.

odczyt / kasowanie kodów
b∏´dów i inspekcji, pomiar
parametrów rzeczywistych,
testy, adaptacje sterowni-
ków. 

jw.

jw. plus oscyloskop, multi-
metr, baza danych pojaz-
dów od 1987 r.

odczyt / kasowanie kodów,
aktuatory, pomiar wartoÊci
rzeczywistych

dwa kana∏y po 8 zakresów
próbkowanie 100 ks/s,
30kHz, multimetr, przebie-
gi wzorcowe

odczyt / kasowanie b∏´dów,
pomiar parametrów rze-
czywistych, test urzàdzeƒ
wykonawczych, regulacje,
adaptacje i autoskanowa-
nie sterowników, instruk-
cje; opcje: drukarka, oscy-
loskop, koƒcówki do star-
szych pojazdów

jw.

brak danych

445 EUR

445 / 645 /
645 / 845 EUR

od 1045 EUR

na zapytanie

na zapytanie

na zapytanie

od 13 360 PLN

od 16 500 PLN

od 8 900 PLN

5 500 PLN

15 000 PLN

24 000 PLN

ok. 8 500 PLN

ok. 5 700 PLN
(w komplecie

z MAP CD:
4 000 PLN)

od 3 550 EUR

od 2 750 EUR

Magneti Marelli
Aftermarket sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5
40-476 Katowice
tel. 032 603 61 42 
www.magnetimarelli-
checkstar.pl

ZUH Sosnowski 
ul.Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdaƒsk
tel. 058 761 35 24
www.sosnowski.pl

WSOP sp. z o.o. 
ul. Pszczyƒska 306 
44-100 Gliwice
tel. 032 332 49 30
www.wsop.pl

Classic sp. z o.o.
ul. ¸odygowa 23b 
03-687 Warszawa 
tel. 022 679 95 15
www.diagnostyka.
classic.com.pl

S&K Service
ul. Po∏czyƒska 21a 
01-377 Warszawa 
tel. 022 637 28 95
www.skservice.pl

Radiotechnika Auto-
Diagnostyka sp. z o.o.
ul. Kiliƒskiego 10
50-263 Wroc∏aw
tel./faks 071 793 88 75
www.radiotechnika.pl

ZUH Sosnowski 
ul.Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdaƒsk
tel. 058 761 35 24 
www.sosnowski.pl

Producent: model Rodzaj urzàdzenia Obs∏ugiwane pojazdy Obs∏ugiwane systemy Funkcje Cena Produkcja 
i dystrybucja w Polsce
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Relacja Êredniej p∏acy krajowej do cen
nowych samochodów nigdy nie by∏a
w Polsce tak korzystna, jak obecnie.
Tendencja ta odnosi si´ jeszcze wyraê-
niej do ca∏ej krajowej oferty pojazdów
u˝ywanych. Efektem jest znaczne obni-

˝enie progu op∏acalnoÊci blacharskich
napraw powypadkowych. 

Z jednej bowiem strony, zarówno
klienci samodzielnie finansujàcy zlece-
nia dla warsztatów, jak i rzeczoznawcy
towarzystw ubezpieczeniowych ∏atwiej

decydujà si´ na uznanie powsta∏ej szko-
dy za tzw. ca∏kowità, czyli rekompenso-
wanà przez zakup ekwiwalentnego
(marka, model, rocznik) auta nieuszko-
dzonego. Z drugiej strony, wspomniane
proporcje p∏ac i cen przek∏adajà si´ bez-
poÊrednio na relatywnie wy˝sze koszty
napraw powypadkowych, w których war-
toÊç wysoko kwalifikowanej robocizny
stanowi pozycj´ najbardziej istotnà. 

Dalszà konsekwencjà tych zjawisk
jest zmiana kryteriów op∏acalnoÊci in-
westowania w specjalistyczny sprz´t na-
prawczy. Zdecydowanie zmala∏ popyt na
rozbudowane, wi´c drogie, choç bardzo
wydajne systemy prostowania odkszta∏-
ceƒ konstrukcji noÊnych pojazdów. Teraz
za ca∏kowicie wystarczajàce wyposa˝e-
nie warsztatu o tej specjalnoÊci mo˝na
uznaç stanowisko z mobilnà, uniwersal-
nà ramà, wspó∏pracujàcà z tylko jed-
nym, a najwy˝ej dwoma dozerami cià-
gnàcymi i pomocniczymi rozpieraczami,
sztywnymi blokadami lub odciàgami ko-
twionymi. 

CzynnoÊci wst´pne 
Gdy zakres i orientacyjny koszt napra-
wy zostanà uzgodnione ze zleceniodaw-
cà, uszkodzony samochód, dostarczony
do warsztatu na lawecie, mo˝na wpro-
wadziç z parkingu na stanowisko na-
prawczo-pomiarowe. Pojazd z uszko-
dzonym uk∏adem kierowniczym lub zde-
formowanym zawieszeniem nie daje si´
∏atwo transportowaç na w∏asnych ko-
∏ach. Wówczas rol´ Êrodka transportu
wewn´trznego mogà pe∏niç mobilne
podnoÊniki niektórych systemów na-
prawczych albo komplety czterech,
wszechstronnie zwrotnych wózków,
zwanych trolejami. 

Na stanowisku naprawczym, przy do-
brym oÊwietleniu, analizujemy wst´pnie
kierunek dzia∏ania si∏y odkszta∏cajàcej
na ca∏y kad∏ub nadwozia i sposób roz-
chodzenia si´ jej sk∏adowych w poszcze-
gólnych elementach konstrukcji noÊnej
pojazdu. W tym celu trzeba, po pierw-
sze, obejrzeç rozmieszczenie powsta∏ych
odkszta∏ceƒ blach zewn´trznego poszy-
cia, uwzgl´dniajàc ka˝de wgniecenie
i p´kni´cie lakieru. Stosowane dziÊ po-
wszechnie konstrukcje z bardzo sztyw-
nym (dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa
biernego) przedzia∏em pasa˝erskim
sprzyjajà bowiem przenoszeniu si∏ od-
kszta∏cajàcych na cz´Êci szkieletu bar-
dzo niekiedy odleg∏e od strefy bez-
poÊredniego zderzenia. Szczególnie
uwa˝nej obserwacji wymaga ca∏y dach
pojazdu. Dlatego te ogl´dziny przepro-
wadzamy jeszcze przed podniesieniem
naprawianego samochodu na w∏aÊciwà
wysokoÊç roboczà. Wszystkie miejsca
naruszone podczas kolizji mo˝na dla
u∏atwienia oznaczyç kawa∏kami taÊmy
samoprzylepnej, by potem w trakcie do-
konywania pomiarów zwróciç szczegól-
nà uwag´ na usytuowanie punktów kon-
trolnych znajdujàcych si´ w ich najbli˝-
szym otoczeniu. 

Nast´pnà czynnoÊcià jest mocowa-
nie nadwozia na ramie naprawczej. Ko-
nieczne jest uprzednie zamontowanie
do ramy ∏ap mocujàcych ze szcz´kami
zaciskanymi na dolnych spojeniach
progowych. Zdarzajà si´ jednak kon-
strukcje nadwozi bez dolnych spojeƒ
progów. Ich przytwierdzenie do ramy
wymaga u˝ycia specjalnych systemów
monta˝owych, przeznaczonych do da-
nego modelu samochodu i oferowanych
przez wszystkich producentów syste-
mów naprawczych jako wyposa˝enie
opcjonalne. 

JeÊli powypadkowa deformacja jed-
nego z progów uniemo˝liwia u˝ycie
czterech szcz´k, stosujemy zamiast
niego regulowanà podpórk´ z p∏askà
górnà p∏ytkà.

Po zamocowaniu pojazdu na ramie
naprawczej unosi si´ jà na dogodnà dla
pracownika wysokoÊç roboczà. W naj-
nowoczeÊniejszych systemach s∏u˝à do
tego zintegrowane podnoÊniki hydrau-
liczno-pneumatyczne sterowane pilotem. 

Mierzenie odkszta∏ceƒ p∏yty 
pod∏ogowej i gabarytów 
zewn´trznych nadwozia
Przeprowadzenie w∏aÊciwych pomiarów
musi byç poprzedzone kalibracjà syste-
mu pomiarowego (elektroniczne syste-
my pomiarowe nowej generacji nie wy-
magajà tej czynnoÊci). Do pomiarów
niezb´dne sà karty pomiarowe, zawiera-
jàce wymiary p∏yty pod∏ogowej oraz wy-
miary zewn´trzne bry∏y nadwozia dane-
go modelu samochodu. Producenci sys-
temów pomiarowych oferujà stale aktu-
alizowane karty pomiarowe nowych mo-
deli samochodów, w postaci drukowanej
lub elektronicznej na p∏ytach CD. W sys-
temach skomputeryzowanych stanowià
one integralnà cz´Êç oprogramowania,
aktualizowanà bie˝àco za poÊrednic-
twem Internetu. Karta zawiera te˝ in-
formacje o w∏aÊciwym kszta∏cie, nume-
rze i sposobie u˝ycia wymiennych koƒ-
cówek pomiarowych, czujek, a tak˝e
o usytuowaniu punktów bazowych, we-
d∏ug których wyznacza si´ wspó∏rz´dne
geometryczne.

Z karty wybieramy co najmniej trzy
punkty kontrolne, których odpowiedniki
na p∏ycie pod∏ogowej pojazdu nie uleg∏y
przemieszczeniu w trakcie kolizji drogo-
wej. W przypadku systemów z odczytem
mechanicznym odszukujemy na karcie
wspó∏rz´dne tych punktów i zgodnie z ni-

mi ustawiamy odpowiadajàce im czujki,
ka˝dà na wszystkich dotyczàcych jej ska-
lach. Tak przygotowanym systemem ma-
newrujemy, odpowiednio przemieszcza-
jàc jego wzd∏u˝ne szyny wzgl´dem ramy
podstawowej, a˝ do ca∏kowitego zgrania
czujek z wybranymi punktami. W syste-
mach skomputeryzowanych kalibracja
dokonywana jest samoczynnie. 

Z pomiarów usytuowania punktów
kontrolnych trzeba korzystaç w trakcie
naprawy wielokrotnie. Najpierw dla
wst´pnego ustalenia wielkoÊci wszyst-
kich odchy∏ek wymiarowych w uk∏adzie
trzech wspó∏rz´dnych, potem dla kon-Fo
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Blacharskie naprawy nadwozi cz. VI

Prostowanie 
konstrukcji noÊnych
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Toni Seidel
Prezes C.T.S. sp. z o.o.

Wspó∏czesne technologie umo˝liwiajà po-
wypadkowe naprawianie pojazdów w zakre-
sie znacznie przekraczajàcym praktyczne
potrzeby us∏ugowego rynku, poniewa˝ nie
wszystko, co wcià˝ technicznie mo˝liwe,
jest dziÊ op∏acalne.

Przeci´tne koszty naprawy nadwozia

Nazwy elementów wspó∏czesnego nadwozia hatchback

przegroda czo∏owa

rama szyby

s∏upek A próg

s∏upek C

zderzak

pas przedni

p∏at dachu

drzwi baga˝nika

poszycie
boczne

pod∏oga
baga˝nika

p∏yta pod∏ogowa

belka
poprzeczna

poszycie
drzwi

poszycie
drzwipróg

wewn´trznyÊciana 
komory silnika

pod∏u˝nica
przednia

b∏otnik wspornik

pas tylny

s∏upek B

20%
40%

40%

prace blacharskie (bez materia∏ów)

cz´Êci zamienne

prace lakiernicze (z materia∏ami)
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troli post´pów naprawy. Zawsze mierzy-
my najpierw punkty p∏yty pod∏ogowej,
a nast´pnie gabarytów zewn´trznych
nadwozia. 

Najwygodniejsze w u˝ytkowaniu sà
systemy elektroniczne, dzia∏ajàce w try-
bie ciàg∏ym, poniewa˝ dzi´ki nim mo˝na
zaoszcz´dziç nawet do 80% czasu po-
trzebnego na ewidencj´ uszkodzeƒ i pra-
wid∏owe wytyczenie wektorów si∏ pro-
stujàcych. 

Zjawiska towarzyszàce prostowaniu
Pod∏u˝nice w nowoczesnych nadwoziach
wykonywane sà w postaci tzw. tailored
blanks. Sk∏adajà si´ one z blach o ró˝nej
wytrzyma∏oÊci i gruboÊci, ∏àczonych la-
serowo w fabryce. Ich uk∏ad tworzy
strefy kontrolowanego zgniotu, majàce
istotny wp∏yw zarówno na uk∏ad powy-
padkowych odkszta∏ceƒ, jak i na prze-
bieg procesów ich naprawy.

JeÊli w odkszta∏conej blasze nie wy-
st´pujà ostre za∏amania, nale˝y dla u∏a-

twienia prostowania i poprawy jego ja-
koÊci (wyeliminowanie mikrop´kni´ç)
podgrzewaç odkszta∏cone miejsca. Mo˝-
na jednak u˝ywaç do tego celu wy∏àcz-
nie podgrzewaczy indukcyjnych, dzia∏a-
jàcych w niewielkich, ÊciÊle okreÊlonych
strefach. Nagrzewanie indukcyjne sto-
suje si´ przez 5-10 sekund, aby uzyskaç
lokalnie maksymalnà temperatur´, któ-
ra nie przekracza 500°C i dzi´ki temu
nie zmienia struktury blachy ani jej cech
wytrzyma∏oÊciowych.    

Przy prostowaniu na zimno mogà po-
wstawaç mikrop´kni´cia, które uwi-
docznià si´ dopiero podczas póêniejsze-
go u˝ytkowania naprawionego nadwo-
zia. Na skutek przecià˝eƒ (np. na nie-
równoÊciach jezdni) mogà si´ one po-
wi´kszyç, doprowadzajàc do wtórnych
odkszta∏ceƒ konstrukcji i p´kania ca∏ych
jej elementów. 

Istotne znaczenie dla przebiegu
i efektów naprawy ma równie˝ spr´˝y-
stoÊç materia∏ów stalowych. Gdy punkt

kontrolny, przemieszczajàc si´ na sku-
tek prostowania, dojdzie do swojej pra-
wid∏owej pozycji, trzeba go przecià-
gnàç dalej w tym samym kierunku
o oko∏o 3 milimetry. Wtedy, po ustaniu
dzia∏ania si∏y prostujàcej, powróci on
na w∏aÊciwe miejsce dzi´ki spr´˝ystoÊci
materia∏u. 

W przypadku prostowania elemen-
tów wykonanych z blach o podwy˝szonej
wytrzyma∏oÊci (pionowe s∏upki nad-
wozia, pod∏u˝nice) zwalniamy naciàg
dozera dopiero po ca∏kowitym ostygni´-
ciu uprzednio podgrzewanych stref. 
Zluzowanie naciàgu wczeÊniej sprawia,
˝e uzyskany efekt prostowania ulega
cz´Êciowemu zniweczeniu, to znaczy po-
wypadkowe odkszta∏cenie cz´Êciowo si´
odnawia.

Blachy g∏´bokot∏oczne dajà si´ pro-
stowaç na zimno, ale przed zastosowa-
niem takiej metody nale˝y upewniç si´,
czy prostowany element wykonany jest
rzeczywiÊcie i w ca∏oÊci z tego w∏aÊnie
materia∏u.

W ˝argonie blacharzy samochodo-
wych mówi si´, ˝e blacha ma pami´ç.
Ta cecha stalowych materia∏ów mo˝e
si´ ró˝nie przejawiaç. Raz polega na
tym, ˝e odkszta∏cone wyt∏oczki bardzo
ch´tnie powracajà do swych pierwot-
nych kszta∏tów, innym razem dotyczy
podobnego utrwalania si´ niepo˝àda-
nych deformacji. Im d∏u˝ej stalowy ele-
ment konstrukcji pozostaje po uszko-
dzeniu w stanie odkszta∏conym, tym
trudniej go póêniej przywróciç do pra-
wid∏owej formy. Szczególnie trwale
„zapami´tywane” sà ostre za∏amania.
Nie chodzi tu jednak o jakieÊ zjawiska
magiczne, lecz po prostu o lokalne
zmiany wewn´trznej, krystalograficz-
nej struktury materia∏u. Zmiany te
trudno usunàç za pomocà dzia∏ania si∏
prostujàcych wywieranych za pomocà
naprawczych dozerów. Dlatego w trak-
cie naprawy fragmenty blach z ostrymi
za∏amaniami nale˝y bezwzgl´dnie wy-
mieniaç. W przeciwnym wypadku os∏a-
bià one wytrzyma∏oÊç ca∏ego elementu,
który przy ewentualnej nast´pnej koli-
zji drogowej lub nawet w trakcie zwy-
k∏ej eksploatacji pojazdu oka˝e si´ bar-
dzo podatny na odkszta∏cenia.

Cdn.
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¸apa mocujàca ze szcz´kami progowymi Mechaniczny system do pomiarów p∏yty
pod∏ogowej

Podgrzewacz indukcyjny do prac blacharskich

Skomputeryzowany system pomiarowy 
Car-o-tronic Visualiner

Urzàdzenia do pomiarów 
i napraw nadwozi

Autorobot
mechaniczne 

Autorobot 
Calipre
elektroniczne

Autorobot
EzCalipre
Cyrkiel 
elektroniczny

Shark

P-188 mk2

Contact

Car-O-Tronic
Classic / Vision /
Vision X3
Car-O-Mech

Naja
NA 3004

MZ Cross
System MZ
MZ450.915,
955.915

mechaniczna, wspó∏-
rz´dnoÊciowa (pomiar
d∏ugoÊci, wysokoÊci
i szerokoÊci punktów
pomiarowych karose-
rii), pomiar nadwozia
i podwozia samochodu
jw. + transmisja bez-
przewodowa, pomiar
nadwozia i podwozia
samochodu
jw. + transmisja bez-
przewodowa, pomiar
nadwozia i podwozia
samochodu

ultradêwi´kowa, elek-
troniczna
mechaniczna

elektroniczna, kompu-
terowa

elektroniczna 

mechaniczna

elektroniczny system
pomiarowy

listwa pomiarowa
wzornikowy system
koƒcówek pomiarowo-
nastawczych MZ

osobowe, dostaw-
cze i terenowe

jw.

jw.

osobowe, 
dostawcze
jw.

osobowe, terenowe
i dostawcze

osobowe, terenowe
i dostawcze

jw.

osobowe, dostaw-
cze

jw.
samochody oso-
bowe, dostawcze,
terenowe

2900 modeli na
CD

jw.

jw.

wszystkie samo-
chody europejskie
jw.

wszystkie marki

wszystkie marki

jw.

samochody euro-
pejskie, uzupe∏nie-
nia na p∏ycie CD
jw.
samochody 
europejskie, karty 
pomiarowe do-
starczane z koƒ-
cówkami

Metro
ME.2010

Mygle MYG 200

BPL.TC542

Velocity / 
Portal / 
Vector

Vertex

Compact 
nr kat. 7000

Master Liner 
nr kat. 7700

Josam Laser AM
AW 4D

Josam Laser AM
2/3 P

Touch / 
Touch Portable

Unicar

mechaniczny uniwersal-
ny system pomiarowy

mechaniczny uniwersal-
ny system pomiarowy

elektroniczny system
pomiarowy

dwulaserowa, pomiar
ciàg∏y podczas równo-
czesnej naprawy wielu
punktów 
mechaniczno-elektro-
niczna

mechaniczna

elektroniczno-kompute-
rowa

laserowo-optyczna

jw.

trygonometryczna,
elektroniczna

mechaniczna

samochody oso-
bowe i dostawcze

jw.

samochody 
ci´˝arowe

osobowe, dostaw-
cze, terenowe, 
ci´˝arowe

osobowe, dostaw-
cze, terenowe

osobowe, dostaw-
cze, terenowe, SUV

jw.

dostawcze, ci´˝a-
rowe, autobusy, na-
czepy, przyczepy
jw.

osobowe, dostaw-
cze, terenowe

osobowe i dostaw-
cze

samochody 
europejskie, karty 
pomiarowe na CD
samochody euro-
pejskie, uzupe∏nie-
nia, karty pomia-
rowe na p∏ycie CD
samochody euro-
pejskie, uzupe∏nie-
nia na p∏ycie CD

wszystkie marki

jw.

wszystkie euro-
pejskie, wi´kszoÊç
Êwiatowych
jw.

tak

tak

wszystkie marki

wi´kszoÊç euro-
pejskich i japoƒ-
skich

Urzàdzenia pomiarowe
Model Zasada pomiaru Rodzaje pojazdów Baza danych Model Zasada pomiaru Rodzaje pojazdów Baza danych

Producent / dystrybucja w Polsce: Chief Automotive Systems Inc. / Armal sp. z o.o.
ul. Flisacka 2, 85-425 Bydgoszcz, tel. 052 320 79 10, faks 052 320 79 11

Producent / dystrybucja w Polsce: Celette / MASZ s.c. A.E.St´pieƒ K.R.I˝yccy
ul. Warszawska 342, 05-092 ¸omianki, tel./faks 022 751 20 34, www.ofertamasz.pl

Producent / dystrybucja w Polsce: Herkules / Herkules Auto Technika Warsztatowa
ul. Filmowa 8, 85-836 Bydgoszcz, tel./faks 052 363 33 43, www.herkules-sc.pl

Producent / dystrybucja w Polsce: Josam / Josam Polska
ul. Puszkina 80, 92-516 ¸ódê, tel. 042 677 04 14, www.josam.pl

Producent / dystrybucja w Polsce: Spanesi / Italtecnica
ul. Jagodnica 46, 94-316 ¸ódê, tel. 042ˇ611 01 01

Producent / dystrybucja w Polsce: Unicar / Unicar
ul. Wybickiego 27, 83-423 Wielki Klincz, tel. 058 680 16 73, http://unicar24.com

Producent / dystrybucja w Polsce: Autorobot Finland Oy / Jan Sobaƒski Auto System PUH
05-230 Koby∏ka, ul. M. Konopnickiej 13, tel./faks 022 786 88 03, www.autorobot.com.pl

Producent / dystrybucja w Polsce: Car Bench / ZUH Sosnowski
ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdaƒsk, tel. 058 761 35 00

Producent / dystrybucja w Polsce: Car-O-Liner / CTS sp. z o.o.
ul. Gen. Grota Roweckiego 130a, 41-200 Sosnowiec, tel. 032 290 78 51

Producent / dystrybucja w Polsce:
Blackhawk SA / F.B.D. D. Górecki, B. Glac SJ, ul. 3 Maja 64, 41-500 Chorzów, tel./faks 032 249 92 27 
NTS sp. z o.o. , ul. Warszawska 749, Borz´dzin Du˝y, 05-083 Zaborów, tel. 022 752 06 00 
WSOP sp. z o.o. , ul. Pszczyƒska 306, Gliwice, tel. 032 332 49 30, www.wsop.pl

ELEKTRONICZNY DWU/TRÓJWYMIAROWY CYRKIEL 
DO POMIARÓW POJAZDU

EzCalipre jest zaawansowanym dwu/trójwymiarowym urzàdzeniem pomiarowym do dok∏adnych pomiarów nadwozia
i podwozia pojazdu oraz do dokumentacji zniszczenia. Ten nowy cyrkiel jest podr´cznym i przenoÊnym urzàdzeniem,
mo˝e byç u˝ywany do pomiarów dwu/trójwymiarowych.
Uniwersalne zastosowanie
Kalibracj´ systemu oraz trójwymiarowy pomiar mo˝na wykonaç mi´dzy innymi: na placu w warsztacie, podczas ogl´dzin
w dowolnym miejscu lub gdy pojazd zamontowany jest na ramie ka˝dego typu. 
Nowoczesny transfer danych
Dane pojazdu w aktualnym stanie, otrzymane za pomocà EzCalipre posiadajàcego miernik d∏ugoÊci i pochy∏omierz, sà
transmitowane przez bezprzewodowe po∏àczenie WLAN do programu pomiarowego zainstalowanego na komputerze.
BezpoÊredni transfer danych ca∏kowicie eliminuje mo˝liwoÊç pope∏nienia b∏´du, na przyk∏ad przez niepoprawne wpisa-
nie. Wynik pomiarów mo˝e byç odczytany bezpoÊrednio z wyÊwietlacza EzCalipre, jak i z monitora komputerowego.
Obszar u˝ywania
EzCalipre jest odpowiedni do mierzenia samochodów osobowych, terenowych oraz dostawczych. Bezprzewodowy i pod-
r´czny, w ochronnym futerale jest wygodny do przenoszenia. Tak samo jak w laptopie, dzi´ki bateriom EzCalipre jest mo-
bilnym urzàdzeniem, co pozwala na u˝ywanie go w ró˝nych miejscach i warunkach.
Zestaw opatentowany.

05-230 Koby∏ka, ul. M. Konopnickiej 13, tel. (022) 786 23 22 do 24 wew. 122, 
faks (022) 786 13 60; Informacje techniczne: 0606 894 884
sobanski@sobanski.com.pl   autorobot@sobanski.com.pl   www.sobanski.com.pl
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Compact

Benchrack

Ramo-podnoÊnik
Speed

Quick 42

Express Bench

Impulse /
Impulse E-VHT

S21 M

Herkules Truck 
nr kat 8500,
8800

Herkules nr kat.
1200

osobowe, dostaw-
cze, terenowe 

osobowe, 
du˝e dostawcze
i terenowe 
osobowe

osobowe, dostaw-
cze, terenowe

osobowe

osobowe, 
dostawcze, 
terenowe
jw.

ci´˝arowe

osobowe, 
dostawcze, 
terenowe i SUV

stacjonarna, mobilna

stacjonarna

stacjonarna

stacjonarna

stacjonarno-
-przestawna
stacjonarno-prze-
stawna / stacjonarna

stacjonarna

stacjonarna 
i mobilna do kabin

mobilna

1 kàtownica 10 ton,
hydrauliczno-
-pneumatyczna
2 kàtownice 10 ton,
hydrauliczno-pneuma-
tyczne
1 kàtownica  5 ton,
hydrauliczno-pneuma-
tyczna
1 kàtownica 10 ton,
hydrauliczno-
-pneumatyczna

1 kolumnowy, 
pionowy 
2-4 kolumnowe, 
pionowe

2-5 kolumnowe, 
pionowe 

7 hydraulicznych 
50, 25 i 12 T 
(4 kàtownikowe,
2 pionowe + prasa
„C”) 
1 ramieniowy, 
hydrauliczny

Model Rodzaje pojazdów Rama System ciàgnàcy

Josam Cab
Bench JO CBU

Josam 
Premium +

Josam I-press

Pista

Art. 100 / 
100 Bis

Mini Bench

Maxi Bench /
Mini Bench

RN -2 ramy
naprawcze
kolumny
naprawcze 
KNC-4

kabiny 
ci´˝arówek

ci´˝arowe, nacze-
py, dostawcze
i terenowe z ramà
Ci´˝arowe 16ton,
dostawcze i tere-
nowe z ramà

osobowe, dostaw-
cze, terenowe

jw.

osobowe, 
minivany

osobowe, dostaw-
cze

osobowe, 
dostawcze
ci´˝arowe

przestawna

stacjonarna

przestawna

przestawna z podno-
Ênikiem no˝ycowym

jw.

jw.

mobilna z systemem
najazdowym / mobilna

przestawna

jw.

2 (kàtownikowy+pio-
nowy) hydrauliczno-
-pneumatyczne 
3 kàtownikowe 
hydrauliczno-
-pneumatyczne 
3 kàtownikowe 
hydrauliczno-
-pneumatyczne

2 (pionowy i wektoro-
wy) hydrauliczno-
-pneumatyczne z pilo-
tem 
1 pionowy, hydraulicz-
no-pneumatyczny 
z pilotem 
jw.

1 ramieniowy, 
hydrauliczny

1 hydrauliczny 2-stop-
niowy / ramieniowy
si∏ownik z pompà 
2-stopniowà + agre-
gat hydrauliczny

Model Rodzaje pojazdów Rama System ciàgnàcy

Producent / dystrybucja w Polsce: Car-O-Liner / CTS sp. z o.o.
ul. Gen. Grota Roweckiego 130a, 41-200 Sosnowiec, tel. 032 290 78 51

Producent / dystrybucja w Polsce: Chief Automotive Systems Inc. / Armal sp. z o.o.
ul. Flisacka 2, 85-425 Bydgoszcz, tel. 052 320 79 10, faks 052 320 79 11

Producent / dystrybucja w Polsce: Herkules / Herkules Auto Technika Warsztatowa
ul. Filmowa 8, 85-836 Bydgoszcz, tel./faks 052 363 33 43, www.herkules-sc.pl

Producent / dystrybucja w Polsce: Josam / Josam Polska
ul. Puszkina 80, 92-516 ¸ódê, tel. 042 677 04 14, www.josam.pl

Producent / dystrybucja w Polsce: Spanesi / Italtecnica
ul. Jagodnica 46, 94-316 ¸ódê, tel. 042ˇ611 01 01

Producent / dystrybucja w Polsce: Unicar / Unicar
ul. Wybickiego 27, 83-423 Wielki Klincz, tel. 058 680 16 73, http://unicar24.com

Producent / dystrybucja w Polsce: ZMM / ZMM
Trzcianka, ul Grunwaldzka 13, tel./faks 067 216 34 18, info@zmm.pl; marketing@zmm.pl; www.zmm.pl

System ZMM
Korzystny stosunek jakoÊci i funkcjonalnoÊci do CENY!
W ofercie zestawy do napraw powypadkowych:
● nadwozi osobowych, dostawczych i terenowych ● ram i kabin samochodów ci´˝arowych. 
Plus: bogaty asortyment wyposa˝enia dodatkowego.

Sprawdê: ZMM Trzcianka, ul. Grunwaldzka 13, tel./faks 067 216 34 18, tel. kom. 604 25 23 81
info@zmm.pl; marketing@zmm.pl; www.zmm.pl

Narz´dzia r´czne
Cz´Êci zamienne – sieci

Ramy i systemy pomiarowe 
Testery uk∏adów elektrycznych 

Oleje i smary 
Kosmetyki 

Myjnie automatyczne 
Lakiery

Urzàdzenia dla lakierników
Opony

Urzàdzenia dla serwisów opon
Systemy audio i nawigacji

Linie diagnostyczne SKP 
Akcesoria

PodnoÊniki
Programy komputerowe 

Analizatory spalin, dymomierze
Akumulatory 

Geometria uk∏adu jezdnego 
Cz´Êci eksploatacyjne

Obs∏uga p∏ynów eksploatacyjnych 
Alarmy, zabezpieczenia

Przeglàdy rynkowe w Autonaprawie 2009

1/2009

2/2009

3/2009

4/2009

5/2009

6/2009

7-8/2009

9/2009

10/2009

11/2009

12/2009

Autorobot
Micro B
Autorobot L+

Autorobot XLS+
(warianty:
500XLS/AU+
500XLS/AU+1
500XLS/AU+2)
Autorobot 
XLS II+

Autorobot II
Super

Autorobot IV

Autorobot B15

Autorobot B20

PostLift 10

PostLift 5
Korek

PowerPro 1001

Mini Post 
MPT 50
PB 31

Multitrack 2000

Power Cage

osobowe, dostaw-
cze i terenowe
jw. 

jw. 

jw.

jw. 

jw. 

jw. 

jw. 

osobowe

jw.
osobowe, dostaw-
cze, terenowe,
ci´˝arowe
osobowe, dostaw-
cze

osobowe

jw.

osobowe, dostaw-
cze, terenowe
ci´˝arowe, 
autobusy

pojedyncza, 
przenoÊna
mobilna

mobilna, zintegrowa-
na z podnoÊnikiem

mobilna, auto-
matycznie ∏àczona
z podnoÊnikiem
jw.

stacjonarna, wielo-
funkcyjna

stacjonarna, zinte-
growana z podnoÊni-
kiem (pilot przewo-
dowy) 
stacjonarna, zinte-
growana z podnoÊni-
kiem (sterowanie pi-
lotem bezprzewodo-
wym)

stacjonarna

mobilna
stacjonarna

stacjonarna

mobilna

stacjonarna

stacjonarna

1 hydrauliczny, 
ramieniowy
hydrauliczne 
ramieniowe 
w dowolnej liczbie
hydrauliczne, 
ramieniowe 
w dowolnej liczbie

hydrauliczne, 
ramieniowe 
w dowolnej liczbie
hydrauliczne z dwu-
stronnym ruchem 
poziomym
7 hydraulicznych
z dwustronnym 
ruchem poziomym
i pionowym
1 (lub wi´cej) hydrau-
liczny z dwustronnym
ruchem poziomym

1 hydrauliczny z dwu-
stronnym ruchem po-
ziomym i pionowym

1 ramieniowy, 
hydrauliczno-
-pneumatyczny
jw.
wektorowe, hydrau-
liczno-pneumatyczne
w dowolnej liczbie
2-3 ramieniowe, 
hydrauliczno-
-pneumatyczne
1 ramieniowy, hydrau-
liczno-pneumatyczny
1 wektorowy, hydrau-
liczno-pneumatyczny
1 wektorowy lub ra-
mieniowy hydrauliczny
8 pionowych, hydrau-
licznych

Urzàdzenia naprawcze
Model Rodzaje pojazdów Rama System ciàgnàcy

Producent / dystrybucja w Polsce: Autorobot Finland Oy / Jan Sobaƒski Auto System PUH
05-230 Koby∏ka, ul. M. Konopnickiej 13, tel./faks 022 786 88 03, www.autorobot.com.pl

Producent / dystrybucja w Polsce: Celette / MASZ s.c. A.E.St´pieƒ K.R.I˝yccy
ul. Warszawska 342, 05-092 ¸omianki, tel./faks 022 751 20 34, www.ofertamasz.pl

Producent / dystrybucja w Polsce:
Blackhawk SA / F.B.D. D. Górecki, B. Glac SJ, ul. 3 Maja 64, 41-500 Chorzów, tel./faks 032 249 92 27 
NTS sp. z o.o. , ul. Warszawska 749, Borz´dzin Du˝y, 05-083 Zaborów, tel. 022 752 06 00 
WSOP sp. z o.o. , ul. Pszczyƒska 306, Gliwice, tel. 032 332 49 30, www.wsop.pl

Gulliver

Marlin

Manta

Piranha

Muraena

Octopus

Rhone

Rhone 
Evolution 2800

Sevenne

Griffon 
2800

Vegamax
VGX.5000
VCX.6000
Lynx II
LX02.2800

System 5000
AT.5310.03

BPL 540

MENYR

osobowe

jw.

osobowe, dostaw-
cze i terenowe

jw.

jw.

jw.

osobowe

osobowe,
dostawcze

jw.

jw.

osobowe,
dostawcze,
terenowe
osobowe

osobowe,
dostawcze

samochody
ci´˝arowe

samochody
ci´˝arowe

stacjonarna, 
z dêwignikiem 
no˝ycowym
przestawna 
z dêwignikiem 
no˝ycowym
przestawna lub
z dêwignikiem 
no˝ycowym
przestawna lub
z dêwignikiem 
no˝ycowym
przestawna z dêwig-
nikiem no˝ycowym
lub czterokolumno-
wym
jw.

OCS.0376.CO 
rama na ko∏ach
RH04M.2800 
rama z podnoÊni-
kiem
SVN05.3112 
rama na ko∏ach;
wspó∏pracuje 
z systemem wzorni-
kowym MZ
GR04F.380 
rama z podnoÊni-
kiem; wspó∏pracuje 
z systemem wzorni-
kowym MZ
rampa najazdowa
z podnoÊnikiem +
dwie wie˝e ciàgnàce
rama z podnoÊni-
kiem do niewielkich
uszkodzeƒ + system
pociàgowy
system szyn 
do sta∏ej zabudowy
w pod∏odze
system szyn 
do sta∏ej zabudowy
w pod∏odze
rama do napraw 
kabin 

1 ramieniowy, 
hydrauliczno-
-pneumatyczny
jw.

jw.

jw.

jw.

jw.

RH 05.905

RH99.201

SVN05.301

SVN93.201

w zestawie

w zestawie

CSK.15501

AT 6210
AT 6410
03.BPL.545
MPL6210
MPL6410

Model Rodzaje pojazdów Rama System ciàgnàcy

Producent / dystrybucja w Polsce: Car Bench / ZUH Sosnowski
ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdaƒsk, tel. 058 761 35 00

Zgrzewarka INVERTASPOT GT/VAS 6545 400V
Urzàdzenie nowej generacji o zminimalizowanym polu magnetycznym, zgrzewa wszystkie rodzaje blach stalowych w∏àcznie z ultrawytrzyma∏ymi

■ Inteligentny program: 
Zgrzewarka VAS 6545 400V sama rozpoznaje rodzaj materia∏u umieszczonego pomi´dzy jej elektrodami i automatycznie
dobiera otymalne parametry zgrzewania

■ Parametry techniczne:
– maksymalna ∏àczna gruboÊç pakietu zgrzewanych blach 6 mm
– zasilanie 400 V, zabezpieczenie 32 A, pràd zgrzewania 13 000 A, cz´stotliwoÊç 10 kHz, docisk elektrod 6 kN
– wodne ch∏odzenie elektrod, zbiornik wody w podstawie urzàdzenia

■ Szczegó∏y oferty: 
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
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Panuje dziÊ doÊç powszechne przeÊwiad-
czenie, i˝ o nowoczesnej diagnostyce,
a tak˝e o doskonalàcych jà innowacyj-
nych dzia∏aniach, mo˝na mówiç jedynie
w przypadkach, gdy zaawansowana
elektronika urzàdzeƒ warsztatowych
kontroluje równie skomplikowane elek-
troniczne systemy w pojeêdzie. JeÊli zaÊ
chodzi o ko∏a, to przecie˝ od dawna ju˝
wiemy o nich wszystko. A co wiemy kon-
kretnie? Przewa˝nie niewiele i w ten
sposób sami padamy ofiarà naszych my-
Êlowych uproszczeƒ. 

W warsztatowej praktyce wiedza na
temat funkcji ko∏a w bezpiecznym ru-
chu pojazdu ogranicza si´ do stwier-
dzenia, ˝e obracajàce si´ ko∏o nie po-
winno drgaç. JeÊli jest inaczej, to trze-
ba je wywa˝yç statycznie i dynamicz-
nie, czyli przytwierdziç do obr´czy od-
powiednie ci´˝arki. A jeÊli to nie poma-

ga i drgania w uk∏adzie jezdnym nie
zniknà? Czy wówczas wystarczy wyja-
Êniç klientowi, ˝e w sprawie zrobiono
ju˝ wszystko i „ten typ tak ma”? A mo-
˝e lepiej na temat kó∏ dowiedzieç si´
czegoÊ wi´cej? Moim zdaniem, tutaj,
czyli w niedostatkach zawodowej wie-
dzy, jest w∏aÊnie ów przys∏owiowy pies
pogrzebany...

Zaj´cia z przedmiotu „prawdziwa
diagnostyka kó∏” wypada rozpoczàç od
ustalenia, co my w∏aÊciwie chcemy dia-
gnozowaç.  

Ko∏o samochodowe podczas swego
ruchu obrotowego mo˝e wywo∏ywaç
drgania o cz´stotliwoÊci od 5 do 40 Hz
i o amplitudach zale˝nych od czynnika
je wywo∏ujàcego. Cz´stotliwoÊç wynika
z bie˝àcej pr´dkoÊci samochodu. Ampli-
tuda zale˝y od czynnika wywo∏ujàcego
drgania, a jest to zwykle nie jeden, lecz
wiele czynników.

W przypadku ko∏a o jednolitej,
sztywnej konstrukcji (wyst´pujàcego na
przyk∏ad w pojazdach szynowych) wspo-
mniane wczeÊniej metody „zwyk∏ego
wywa˝ania” mo˝na uznaç za ca∏kowicie
wystarczajàce. Paradoks polega jednak
na tym, ˝e do takiej korekty równomier-
noÊci roz∏o˝enia masy w ogóle nie po-
trzebujemy... ko∏a. Zak∏adamy na wrze-
ciono wywa˝arki dowolnà prostopad∏o-
Êciennà bry∏´ z otworem poÊrodku
i zgodnie ze standardowymi procedura-

mi dokonujemy pomiaru niewywa˝enia
statycznego i dynamicznego. Dok∏ada-
jàc „brakujàce” masy w miejscach
wskazanych przez maszyn´, otrzymuje-
my przedmiot idealnie wywa˝ony, lecz
pozbawiony, niestety, w∏aÊciwoÊci tocze-
nia si´ po nawierzchni jezdni.

Powy˝szego przyk∏adu „kó∏ka gra-
niastego” prosz´ nie uwa˝aç za ca∏kiem
abstrakcyjnà dygresj´. Ko∏o samochodo-
we te˝ przecie˝ nie jest dok∏adnie okrà-
g∏e w sensie geometrycznym. To zespó∏
z∏o˝ony przynajmniej z dwóch elemen-
tów: opony oraz obr´czy (dodatkowe

Termin „diagnostyka samochodowe-
go ko∏a” mo˝e budziç ironiczne
uÊmieszki, gdy˝ nawet niektórzy 
motoryzacyjni profesjonaliÊci sàdzà,
˝e s∏owo „diagnostyka” brzmi zbyt
dumnie w zestawieniu z tak prostym
przedmiotem.

Zenon Majkut

Nie upraszczajmy ko∏a!

Fo
t. 

D
un

lo
p,

 H
un

te
r, 

ar
ch

iw
um

Niewywa˝enie statyczne i dynamiczne.
˚ó∏tym kolorem zaznaczono obszar
potencjalych przemieszczeƒ

46 | Motoryzacja wczoraj i dziÊ

Obecne przedsi´biorstwo Magneti Ma-
relli wchodzi w sk∏ad grupy Fiata, jest
autonomicznym, Êwiatowym potenta-
tem. Jego nazwa upami´tnia osob´ za∏o-
˝yciela i pierwszy produkt – bardzo po-
pularny w tamtych zamierzch∏ych cza-
sach iskrownikowy system zap∏onowy
typu „magneto”. Dawna „Fabbrica Ita-
liana” ma dziÊ swe zak∏ady przemys∏o-
we i centra badawcze w Argentynie,
Brazylii, Czechach, Chinach, Francji,
Hiszpanii, Niemczech, Malezji, Meksy-
ku, Republice Po∏udniowej Afryki, Ro-
sji, Stanach Zjednoczonych, Turcji,
Wielkiej Brytanii oraz w Polsce, zatrud-
niajàc ∏àcznie 28 000 pracowników. 

Jako dostawca systemów elektrycz-
nych i elektronicznych wspó∏pracuje nie
tylko z Fiatem, lecz tak˝e z innymi Êwia-
towymi koncernami samochodowymi,
jak: Renault, Citroën, Peugeot, Ford,
Volkswagen, Audi, Seat, BMW, Rover,
DaimlerChrysler, GM-Opel, Volvo, Saab,
Nissan, Toyota i Daewoo. Podzespo∏y
marki Magneti Marelli spotyka si´ za-
równo w najmniejszych jednoÊladach,
jak i w samochodach osobowych wszyst-
kich rodzajów i klas, najwi´kszych po-
jazdach u˝ytkowych, a nawet w bolidach
Formu∏y 1 i motocyklach startujàcych
w wyÊcigach Grand Prix i World Rally
Championship.

Wspó∏czesna oferta Magneti Marelli
obejmuje nast´pujàce linie produktów:
➔ elektryka i elektronika (np. silnicz-

ki, alternatory, rozruszniki, systemy
elektroniczne, zap∏onowe, prze∏àcz-
niki, bezpieczniki, elektryczne pom-
py paliwa, sondy lambda);

➔ mechanika (np. amortyzatory, ha-
mulce, pompy, wahacze, ∏o˝yska);

➔ wyposa˝enie nadwozi (np. reflekto-
ry, lampy, lusterka wsteczne, ch∏od-
nice, nagrzewnice, elektrowentylato-
ry, podnoÊniki szyb);

➔ cz´Êci i materia∏y eksploatacyjne
(np. akumulatory, wycieraczki, oleje,
p∏yny, smary, filtry, Êwiece zap∏ono-
we i ˝arowe, przewody wysokiego na-
pi´cia);

➔ urzàdzenia diagnostyczne i wy-
posa˝enie warsztatów. 

Polskim profesjonalistom i fanom mo-
toryzacji marka ta jest dobrze znana
ju˝ od wielu pokoleƒ. Obecnie reprezen-
tujà jà w naszym kraju centra wdro˝e-
niowe i fabryki w Bielsku-Bia∏ej, Dà-
browie Górniczej, Sosnowcu i Tychach
oraz mieszczàca si´ w Katowicach fir-
ma Magneti Marelli Aftermarket (jed-
na z szeÊciu europejskich filii handlo-
wych Magneti Marelli Aftermarket
Parts and Services), która wspó∏pracu-
je z kilkudziesi´cioma dystrybutorami
w Polsce oraz za granicà (Litwa, ¸o-
twa, Estonia, Czechy, S∏owacja, Rosja,
Bia∏oruÊ, Ukraina, Mo∏dawia, W´gry,
Rumunia i Bu∏garia).

Z poczàtkiem ubieg∏ego roku rozpo-
cz´∏a dzia∏alnoÊç w Polsce Checkstar
Service Network, czyli ogólnoÊwiatowa
sieç autoryzowanych warsztatów samo-
chodowych Magneti Marelli, obejmujà-
ca 4 900 placówek.

System Checkstar to rozwojowa szan-
sa przede wszystkim dla niezale˝nych
warsztatów samochodowych, którym
Magneti Marelli mo˝e zaoferowaç part-
nerstwo zarówno w sferze know-how, jak
i wsparcia handlowego. Warsztaty zrze-
szone w tej sieci mogà bowiem korzystaç
z organizowanych przez Magneti Marelli
Aftermarket Parts and Services profesjo-
nalnych szkoleƒ mechaników i diagno-
stów, a tak˝e z centrum telefonicznego,
umo˝liwiajàcego natychmiastowà i bez-
poÊrednià pomoc technicznà.                 ■

90 lat z Magneti Marelli
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W 1919 roku w miasteczku Sesto San Giovanni pod Medio-
lanem pan Ercole Marelli za∏o˝y∏ spó∏k´ joint-venture 
z pot´˝nym ju˝ wtedy FIATEM. Tak powsta∏a firma o nazwie
F.I.M.M., czyli Fabbrica Italiana Magneti Marelli.

Autonaprawa | 2/2009

Serie akumulatorów 
Magneti Marelli: RUN 

(o zwi´kszonej mocy rozru-
chowej), ETS (ca∏kowicie

bezobs∏ugowe), ES (do samo-
chodów azjatyckich), CARGO

(do pojazdów u˝ytkowych),
ETS-OE (oryginalne do samo-

chodów Grupy Fiat)

Magneti Marelli Battery Tester
– urzàdzenie do wszechstron-
nej kontroli akumulatorów
oraz sprawnoÊci systemów 
∏adowania i rozruchu



w miejscu przenoszenia si∏y
z opony na obr´cz, czyli na
osadzeniu stopki opony. Do-
puszczalne bicie promieniowe
i osiowe dla lewej i prawej
p∏aszczyzny obr´czy (nieza-
le˝nie od jej rodzaju) jest usta-
lane przez producentów samo-
chodów. Statystycznie przyj-
muje si´ graniczne wartoÊci
bicia w okolicach 1,00 mm.
Nale˝y je mierzyç w sposób po-
kazany na rysunku. Tylko
w wyjàtkowych przypadkach,
np. przy ma∏o zu˝ytych obr´-
czach stalowych, mo˝na wykonaç pomiar
z zewnàtrz, opierajàc si´ na zewn´trz-
nym odwzorowaniu p∏aszczyzny stopki. 

Ârednica obcià˝onego ko∏a jest sto-
sunkowo nowym parametrem diagno-
stycznym, wprowadzonym w zwiàzku
z pojawieniem si´ samochodów ze sta-
∏ym nap´dem na 4 ko∏a, wykorzystujà-
cych mechanizmy ró˝nicowe mi´dzy-
osiowe. Z powodu wra˝liwoÊci tych me-
chanizmów na trwa∏e zró˝nicowanie
pr´dkoÊci obrotowych osi przedniej i tyl-
nej okreÊlono maksymalne ró˝nice Êred-
nic obcià˝onych kó∏. WartoÊci te wahajà
si´ od 4 do 8 mm, zale˝nie od producen-
ta pojazdu, i podawane sà szczegó∏owo
w instrukcjach serwisowych dla samo-
chodów ze sta∏ym nap´dem na 4 ko∏a. 

Ostatnim wa˝nym parametrem dia-
gnostyki kó∏ jest znoszenie opony z pro-
stoliniowego kierunku jazdy. Zdarza si´,
˝e samochód z prawid∏owym ustawie-
niem geometrii kó∏ ma tendencj´ do

„dryfowania” na p∏askiej drodze w lewo
lub w prawo. Po sprawdzeniu wszystkich
mo˝liwych przyczyn (zawieszenie i uk∏ad
hamulcowy) nale˝y zmierzyç si∏´ bocznà
generowanà przez ko∏o przy obcià˝eniu
1/4 masy samochodu. Si∏a ta powstaje
najcz´Êciej przy niejednakowej sztywno-
Êci boków szerokiej opony, która wów-
czas tylko teoretycznie jest walcem,
a w rzeczywistoÊci – sto˝kiem. Z prakty-
ki autora wynika, ˝e wielkoÊci ró˝nic si-
∏y znoszàcej ko∏a lewego i prawego tej
samej osi nie powinny przekraczaç 50 N. 

Z∏o˝onoÊç zagadnieƒ przedstawio-
nych tu w maksymalnym skrócie przeczy
tradycyjnym wyobra˝eniom na temat
rzeczywistego zakresu nowoczesnej dia-
gnostyki kó∏. Ka˝demu z badanych para-
metrów muszà odpowiadaç stosowne
funkcje urzàdzeƒ diagnostycznych, nazy-
wanych w nadmiernym ju˝ uproszczeniu
wywa˝arkami. Im w∏aÊnie poÊwi´cone
b´dà nast´pne odcinki „Zennowacji”.  ■

drobiazgi, takie jak zawór, czujnik ciÊ-
nienia lub ci´˝arki wywa˝ajàce, na razie
pominiemy). Teoretycznie mo˝na uznaç
obr´cz za element sztywny, a jej kszta∏t
zbli˝ony jest do geometrycznego ko∏a.
Opona jednak z powodu swej spr´˝ysto-
Êci wykazuje te same cechy tylko w pew-
nych warunkach szczególnych, ale nie
w trakcie swej normalnej pracy w pojeê-
dzie drogowym. 

Jak w zwiàzku z tym zespó∏ spr´˝y-
stej opony, opierajàcej si´ pionowymi 
(w przybli˝eniu) bokami na sztywnej ob-
r´czy z otworami na Êruby mocujàce
i z otworem centralnym (choç nie za-
wsze centrujàcym), mo˝e generowaç
drgania? Otó˝ na ró˝ne sposoby, a decy-
dujà o tym nast´pujàce czynniki:
➔ niejednorodnoÊç masy (w odniesieniu

do ca∏ego ko∏a, jak te˝ do samej ob-
r´czy);

➔ niejednorodnoÊç sztywnoÊci (w odnie-
sieniu do opony zamontowanej na ob-
r´czy);

➔ niejednorodnoÊç kszta∏tu (w odnie-
sieniu do obr´czy);

➔ sp∏aszczenie opony obcià˝onej (w od-
niesieniu do nominalnej Êrednicy ko∏a);

➔ boczna si∏a znoszàca, b´dàca efek-
tem sto˝kowatoÊci obcià˝onej opony.

NiejednorodnoÊç rozk∏adu masy dotyczy
zawsze opony ze wzgl´du na jej budow´
(kilka warstw, zak∏adki). Rozk∏ad ten
mo˝e si´ zmieniaç podczas eksploatacji
w efekcie zu˝ycia bie˝nika (nie zawsze
równomiernego). Podobne zjawisko mo-
˝e wyst´powaç równie˝ w obr´czy,
wskutek ró˝nic w g´stoÊci materia∏u
konstrukcyjnego, b∏´dów wykonania lub
odkszta∏ceƒ powstajàcych w trakcie eks-
ploatacji ko∏a. 

NiejednorodnoÊci masy sà przyczynà
niewywa˝enia statycznego (wy∏àcznie
statycznego, jeÊli niejednorodnoÊç ma
miejsce w p∏aszczyênie promieniowej
symetrii ko∏a), a tak˝e dynamicznego
(niejednorodnoÊci poza wspomnianà
p∏aszczyznà). Pierwszy rodzaj niewy-
wa˝enia powoduje pionowe drgania ko-
∏a, a drugi – poprzeczne (tzw. trzepota-
nie). OczywiÊcie si∏y i momenty wywo∏a-
ne niejednorodnoÊcià masy mogà si´
sk∏adaç i dzia∏aç jako wypadkowe. Za-
daniem wywa˝arki jest ich zmierzenie,
okreÊlenie miejsc ich dzia∏ania oraz

propozycja ich zrównowa˝enia przez
do∏o˝enie mas równowa˝àcych w posta-
ci ci´˝arków. 

Nawet nowe opony o dobrej jakoÊci
mogà (wed∏ug badaƒ autora) odznaczaç
si´ niejednorodnoÊcià masy i niewy-
wa˝eniem statycznym dochodzàcym na-
wet do wartoÊci ekwiwalentnej dla ci´-
˝arka 20 gramów. Jest to skutek tech-
nologii ich wytwarzania. Podobnie wy-
glàda to w przypadku nowych obr´czy,
przy czym stalowe sà z regu∏y wykona-
ne bardziej dok∏adnie ni˝ te ze stopów
lekkich, których niewywa˝enie statyczne
przy Êrednicy 17-19 cali osiàga ekwi-
walent 27-29 gramów. W sumie wi´c
niejednorodnoÊç masy ko∏a przy nie-
korzystnym ustawieniu opony i obr´czy
mo˝e wynosiç nawet do 50 gramów.

Z niejednorodnoÊcià promieniowej
sztywnoÊci opony mamy do czynienia
wówczas, gdy przy sta∏ym jej obcià˝eniu
i podczas wykonywania jednego obrotu
zmienia si´ odleg∏oÊç Êrodka ko∏a od po-
wierzchni jezdni. Taka zmiana sztywno-
Êci generuje drgania o amplitudzie zale˝-
nej od ró˝nicy si∏ promieniowych ko∏a.
NiejednorodnoÊç sztywnoÊci wyra˝a si´
w jednostkach si∏y – niutonach [N].
Z przyczyn technologicznych wyst´puje
ona zawsze w nowych oponach i powi´k-
sza si´ w trakcie ich eksploatacji. Jej
wartoÊç mo˝e wzrosnàç kilkukrotnie, 
np. po najechaniu na przeszkod´ czy wy-
rw´ w jezdni. Parametr ten powinien byç
kontrolowany w fabrykach opon, zw∏asz-
cza przy produkcji modeli o wysokich in-
deksach pr´dkoÊci. Zalecane jest, aby
100% opon by∏o testowane na maszy-
nach zwanych optimizerami, jeÊli opona
posiada indeks pr´dkoÊci powy˝ej H.

Niektórzy producenci samochodów
okreÊlajà maksymalnà wartoÊç tej nie-
jednorodnoÊci nast´pujàco: Volkswagen,
Škoda, Audi, Bentley, Seat, Mercedes,
Smart – 80N; BMW, Mini, Rolls-Royce
– 60N. W innych przypadkach, gdzie
producenci nie przeprowadzili podob-
nych badaƒ, nale˝y zdaç si´ na powy˝ej
okreÊlony przedzia∏ wartoÊci niejedno-
rodnoÊci.

NiejednorodnoÊç kszta∏tu dotyczy za-
zwyczaj sztywnego elementu ko∏a, czyli
obr´czy. Jest ona okreÊlana przez po-
miar bicia promieniowego i osiowego
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Strefy niejednorodnoÊci felgi
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odsadzenia

wg∏´biony
profil

szerokoÊç obr´czy

otwór zaworu

tarcza

TO NASZ ALARM, 

KOTKU, KTOÂ CHYBA

KRADNIE NAM SAMOCHÓD.

I JESZCZE TEN TELEFON

DZWONI !

TAK, TO TWOJÑ

BRYK¢ KTOÂ PODPROWADZA.

WYCHODè SZYBKO PRZED

BLOK, A NIE ZAPOMNIJ

PAPIERÓW I KLUCZYKÓW
B B?2

Kontrola osiowej i promieniowej niejednorodnoÊci kszta∏tu obr´czy

Sp∏aszczenie
opony obcià˝o-
nej zmniejsza
rzeczywisty 
promieƒ ko∏a

NiejednorodnoÊç kszta∏tu opon, np. sto˝kowe zu˝ycie 
(z prawej), generuje si∏y poprzeczne, które mogà
wzajemnie si´ znosiç.  Na zdj´ciu u góry – rolka do kontroli
kszta∏tu opony, stanowiàca wyposa˝enie nowoczesnej
wywa˝arki
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Chcesz otrzymywaç wszystkie numery „Autonaprawy” – wykup abonament!

Zgodnie z naszym rocznym
planem, tematem g∏ównym
marcowego numeru „Auto-
naprawy” b´dzie osprz´t
silników. To oczywiÊcie
brzmi zbyt ogólnie, wi´c
uÊciÊlijmy, ˝e przede
wszystkim i najobszerniej
zamierzamy zajàç si´ spra-
wami nowoczesnych syste-
mów wymiany ciep∏a, czyli
obiegów ch∏odzenia cylin-
drów, oleju i powietrza do-
∏adowujàcego. 

ZaplanowaliÊmy tak˝e
artyku∏y dotyczàce: obs∏ugi
hydraulicznych uk∏adów
hamulcowych, techniczne-
go oprzyrzàdowania do se-
zonowej wymiany ogumie-
nia, a tak˝e nowoÊci w sa-
mochodowym lakiernictwie
renowacyjnym.

W przeglàdach rynko-
wych ofert zaprezentujemy
tym razem motoryzacyjne
oleje i smary oraz Êrodki
chemiczne stosowane pod-
czas eksploatacji pojazdów.

Nie zabraknie równie˝
publikacji zwiàzanych
z aktualnymi wydarzenia-
mi i problemami bran˝y,
gdy˝ dzieje si´ w niej ostat-
nio wiele i niekoniecznie
êle, co pozwala widzieç
przysz∏oÊç bardziej opty-
mistycznie. 

B´dzie te˝, jak zwykle,
konkurs z nagrodami. JeÊli
zaÊ chodzi o nasze konkur-
sy, to nie mam tym razem
zestawu zabawnych cyta-
tów z nades∏anych odpo-
wiedzi (nic straconego, na-
st´pna ich porcja ju˝ „doj-

rzewa” do druku), lecz po-
zwol´ sobie w tym miejscu
na drobny komentarz. Otó˝
zdarzy∏o si´ ostatnio, ˝e
laureat, po tym, jak zosta∏
zawiadomiony o swym
zwyci´stwie, wyrazi∏ zdzi-
wienie: 

– Znowu? Przecie˝ ju˝
kiedyÊ u was wygra∏em! 

– To znaczy, ˝e wys∏a∏
pan odpowiedê, nie liczàc
na nagrod´? 

– No nie, ale nie chcia∏-
bym konkursów wygrywaç
walkowerem, znaczy: przez
nieobecnoÊç innych uczest-
ników.

Wszystkim zaintereso-
wanym, podobnie jak temu
panu, wyjaÊniam: nie o brak
konkurentów tu chodzi.
Jest takie zjawisko w przy-
padku sta∏ych medialnych
konkursów trudniejszych
ni˝ „audiotele” (czyt. „idio-
tele”), ˝e z czasem wokó∏
nich tworzy si´ grono „za-
wodowców”, umiejàcych
wygrywaç. By∏oby nie fair
dyskwalifikowaç ich za to,
i˝ sà najlepsi. Mo˝na tylko,
jak w sporcie, ˝yczyç mi-
strzom obrony tytu∏u, a pre-
tendentom – zwyci´stwa. 
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W najbli˝szych
wydaniach

Bogus∏awa
Krzczanowicz
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