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GoÊcinnie na naszych ∏amach:               
➜ Bartosz Adamski prezentuje zalety programu Motowarsztat
➜ Kevin Chinn uzasadnia op∏acalnoÊç olejów wielosezonowych
➜ Adam Danilewicz radzi, jak dobieraç rodzaje podnoÊników
➜ Antoni T. Dàbrowski proponuje dobrowolnà certyfikacj´ cz´Êci
➜ Edward Górski omawia b∏´dy monta˝u hamulców
➜ Dariusz Gruszczyƒski ostrzega przed awariami zap∏onu
➜ Zygmunt Marciniec wyjaÊnia zasady filtracji paliw

Przeglàdy aktualnych ofert:
➜ sieci warsztatowe
➜ profesjonalne narz´dzia r´czne
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KONKURS!
Do wygrania:

• cyfrowy aparat fotograficzny

• 3 zestawy upominków 

firmy GG Profits          str.35



dla Motoryzacji

Konferencje i Szkolenia Diagnostów
• Konferencje szkoleniowo - techniczne na terenie

całego kraju kilka razy w ciągu roku 

• Szkolenia na uprawnienia diagnostyczne

• Szkolenia uzupełniające

Weryfikacja Stacji Kontroli Pojazdów
• Pomiar stanowiska kontrolnego SKP (łącznie 

z pomiarem odchylenia ław od poziomu), 

• Kontrola wyposażenia, 

• Sprawdzenie prawidłowości prowadzonej

dokumentacji, 

• Przekazanie wykazu wykrytych nieprawidłowości 

• Konsultacje dotyczące modernizacji Stacji

Kontroli Pojazdów

• Przygotowanie wniosku do Transportowego

Dozoru Technicznego.

Zielone Strefy

W związku z wprowadzeniem „Zielonych stref” 

w wybranych miastach na terenie Niemiec

oferujemy pomoc w uzyskaniu odpowiedniej

plakietki upoważniającej do poruszania się 

w centrach tych miast.

Autoryzacja Stacji Kontroli Pojazdów
• Podnoszenie kwalifikacji w ramach bezpłatnych

cyklicznych szkoleń 

• Bezpłatny program komputerowy „TÜVPOL dla

SKP” wraz z aktualizacjami 

• Podnoszenie standardu i jakości badań

technicznych pojazdów

• Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów

związanych z przeglądami pojazdów

• Pomoc merytoryczną przy budowie i modernizacji

Stacji Kontroli Pojazdów 

• W ramach autoryzacji oferowany jest również

zakres usług związanych z weryfikacją stacji

kontroli pojazdów.

Program komputerowy „TÜVPOL dla SKP”
• Wersja programu dostosowana do potrzeb Stacji

Kontroli Pojazdów 

• Program obejmuje wszelkie rodzaje badań

technicznych

• Spełnia wymagania aktualnych przepisów

• Katalogi z danymi technicznymi pojazdów

• Komunikacja z systemem CEPiK

• Zestawiania Opłaty Ewidencyjnej

• Faktury i współpraca z drukarkami fiskalnymi

• Możliwość pracy w sieci komputerowej

• Czytniki dowodów rejestracyjnych

• Wzorcowa przejrzystość ukazywanych danych 

na ekranie, formularze dokumentów na ekranie

wizualnie przypominają dokumenty wystawiane

dla klienta 

Zapraszamy zainteresowane 

Stacje Kontroli Pojazdów do wzięcia udziału

w Akcji Bezpieczny Samochód 2009
Serdecznie zapraszamy do współpracy 

i udziału w naszych konferencjach
TÜVPOL Sp. z o.o. 
53-332 Wroc∏aw, ul. Postaƒców Âlàskich 5
tel./fax 071/361 12 38, 071/332 66 50
tel. kom. 602 473 342,602 319 831
e-mail: skp@tuvpol.pl; www.tuvpol.pl

Jest to s∏owo obce, lecz znacznie cz´Êciej u˝ywane ni˝ jego polski odpowiednik „pos∏annic-
two”. Ostatnio nawet wr´cz nadu˝ywane, gdy˝ cokolwiek robi jakakolwiek firma, zaraz spie-
szy to nazwaç swà misjà. Na przyk∏ad (cytat dos∏owny): „Naszà misjà jest zapewnienie klien-
tom szerokiego asortymentu produktów oferowanych przez maksymalnie bezpieczny, czynny
24 godziny na dob´, nowoczesny sklep internetowy”. Znawcy zagadnienia twierdzà, ˝e fir-
mowa misja powinna mieç jakiÊ charakter szczególny, wyraênie widoczny w zawartych w niej
odpowiedziach na pytania: Co? Dla kogo? Jak? Gdzie? Dlaczego? 

Przytoczona deklaracja traktuje te kwestie bardzo wybiórczo i ogólnikowo. Có˝ bowiem
znaczy „szeroki asortyment”, gdy nie okreÊla si´ rodzaju tworzàcych go towarów? Komu
mo˝na coÊ oferowaç, jeÊli nie klientom? Czy sklep w Internecie mo˝e byç czynny inaczej ni˝
przez ca∏à dob´? Mo˝na wi´c podejrzewaç, i˝ ta firma misji po prostu nie ma, a jeÊli ma, to
nie potrafi sensownie jej okreÊliç. Sama gotowoÊç zarabiania pieni´dzy tutaj nie wystarcza.
Misja to specyficzne zobowiàzania wobec ogó∏u klientów, pracowników i szeroko rozumianej
spo∏ecznoÊci. 

Co zatem firma mo˝e nazywaç swà misjà bez samochwalczej przesady? Najkrócej mó-
wiàc: regu∏y post´powania, którymi kieruje si´ w sytuacjach dla niej trudnych, na przyk∏ad
w okresach gorszej koniunktury, choç doraêny interes przemawia za tym, by z nich zrezygno-
waç. Takà sprawà jest przede wszystkim utrzymanie ciàg∏oÊci oferty i zatrudnienia. Sklep,
hurtownia, warsztat okreÊlonej specjalnoÊci, zak∏ad produkcyjny to biznes prywatny, ale te˝
dobro dla wielu ludzi wspólne, jako podstawa bytowej stabilnoÊci lub choçby sta∏y element
cywilizacyjnego Êrodowiska. 

Wielu przedsi´biorców ma tego ÊwiadomoÊç, lecz niektórzy przejawiajà jà g∏ównie przy
okazji specyficznego szanta˝u, gdy domagajà si´ specjalnych dotacji z kieszeni podatników,
gro˝àc masowymi zwolnieniami personelu i wstrzymaniem dzia∏alnoÊci wa˝nej z punktu wi-
dzenia spo∏ecznego podzia∏u pracy. Dumnie mienià si´ pracodawcami wtedy, gdy nic to nie
kosztuje, a wr´cz im przynosi wyraêne profity. Nie poczuwajà si´ jednak do odpowiedzialno-
Êci, kiedy spe∏nianie tej szczytnej misji wymaga ju˝ pewnych staraƒ bàdê nak∏adów.    

W czasach obecnego, wcià˝ bardziej „medialnego” ni˝ realnego kryzysu, jedni tak „na
wszelki wypadek” wstrzymujà rekrutacj´ absolwentów szkó∏, zrywajàc nawet brutalnie za-
warte wczeÊniej umowy. Sà te˝ na szcz´Êcie przyk∏ady odwrotne, jak opisywana w tym wy-
daniu naszego pisma inicjatywa gdaƒskiego zak∏adu firmy Delphi. Która z tych postaw wo-
bec w∏asnej misji rokuje wi´ksze nadzieje na biznesowà pomyÊlnoÊç? JeÊli oceniaç to w ska-
li indywidualnej i krótkoterminowej, mo˝na si´ spieraç, czy bardziej op∏aca si´ maksymalna
ostro˝noÊç, czy raczej konsekwencja w myÊleniu i dzia∏aniu. W szerszej i d∏u˝szej perspekty-
wie ju˝ takich wàtpliwoÊci nie ma: globalny nawet kryzys finansowy to drobiazg w porówna-
niu z ewentualnym powszechnym kryzysem zaufania.

Marian Koz∏owski

Spis treÊci
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Firma GG Profits sp. z o.o. 
– producent przewodów za-
p∏onowych Sentech – wpro-
wadzi∏a nowe rozwiàzanie
technologiczne do przewo-
dów stosowanych w samocho-
dach marki Opel. Polega ono 
na zabezpieczeniu spr´˝ynki
znajdujàcej si´ na koƒcówce
przewodu przed jej zniszcze-

niem lub zerwaniem z os∏on-
ki. Plastikowa ochrona za-
pobiega deformacji spr´˝yn-
ki. Przed zamontowaniem
przewodu nale˝y zdjàç os∏on-
k´, a nast´pnie za∏o˝yç prze-
wód na Êwiec´.

GG Profits sp. z o.o.
tel./faks 042 214 51 50
www.gg.com.pl

Zmodernizowane 
przewody SentechW ostatnim okresie ofert´

Nissensa wzbogaci∏y ch∏odni-
ce cieczy do Citroëna C5 i C6
w wersji silnikowej 2.2 Hdi,
Forda Transita z silnikiem
2.0 D, a tak˝e do modelu Kia
Rio w wersjach silnikowych
1.3i-1.5i oraz 1.4i-1.6i. Po-
nadto w ofercie pojawi∏y si´
ch∏odnice cieczy do samocho-
dów Lexus RX330 (silnik 3.3i
V6), Mercedes-Benz G-klasa
W463, Peugeot 407 (silnik
2.2 Hdi ) i Ssangyong Rexton
3.2i V6. NowoÊcià jest tak˝e
ch∏odnica klimatyzacji do
Suzuki Swifta, ch∏odnica po-
wietrza do modeli: Citroën
Jumper / Fiat Ducato / Peu-
geot Boxer (w wersjach silni-
kowych 2.2 D-2.3 D-3.0 D)

oraz do Renault Laguny III
(silniki 1.5-2.0 Dci) i Nissana
Navary / Pathfindera z silni-
kiem 2.5 TD. Nowa nagrzew-
nica do Mercedesa Sprintera
(06-) nadaje si´ do wszyst-
kich wersji silnikowych. Za-
k∏ady prowadzàce regenera-
cj´ tych podzepo∏ów zaintere-
sowaç powinny rdzenie ch∏od-
nic cieczy do pojazdów: Jeep
Grand Cherokee (od 2001 r.),
Mercedes-Benz W463, a tak-
˝e autobusów Neoplan / Se-
tra. Produkty oznaczone
„First Fit” zawierajà wszyst-
kie elementy niezb´dne do
monta˝u ch∏odnicy.

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

NowoÊci firmy NissensSystem do drobnych 
napraw blacharskich

Bydgoska firma Herkules ja-
ko dystrybutor sprz´tu EZ-
-Dent w Polsce wprowadzi∏a
do sprzeda˝y nowy, profesjo-
nalny zestaw narz´dzi o na-
zwie Glue Set Maxi, ozna-
czony numerem katalogo-
wym 600 100. S∏u˝y do usu-
wania (za pomocà przykleja-
nych zaczepów) niewielkich

wgnieceƒ blach poszycia
nadwozi bez koniecznoÊci la-
kierowania naprawianych
elementów. System ten
szczególnie nadaje si´ do na-
praw uszkodzeƒ b´dàcych
skutkiem gradobicia. 

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

Testery Solus/Ethos 
z Autodatà

Nowy katalog Moto-Cz´Êci

Firma Moto-Profil wyda∏a
nowà wersj´ Moto-Cz´Êci:
kompletnego i nowoczesnego
katalogu cz´Êci motoryzacyj-
nych. Zawiera on teraz ponad
1,8 miliona pozycji. Powsta∏
w oparciu o dane TecDoc
(najwi´kszej bazy cz´Êci za-
miennych w Europie), wzbo-

gacone w∏asnymi liniami pro-
duktów, takich jak: Adler,
Akron, D&D, Frenkit, GSP,
Izawit, Linex, Lucas Diesel,
Mototechnika, RTS, Sentech,
Tomex oraz Topspares. 

Moto-Profil sp. z o.o.
tel. 032 604 10 00
www.moto-profil.pl

Firma Fischer Automotive I
wprowadzi∏a do swej oferty
kolektory wydechowe z ka-
talizatorami, odpowiadajàce
wymaganiom normy Euro 4
i dostarczane w kompletach
monta˝owych. Obecnie sà to
produkty przeznaczone do
samochodów nast´pujàcych

marek: Audi, Citroën, Fiat,
Ford, Lancia, Mercedes,
Nissan, Renault, Saab, Se-
at, Škoda i Volkswagen.
W przysz∏oÊci planowane
jest poszerzenie tej oferty. 

Fischer Automotive I sp. z o.o.
tel. 041 254 12 66 
www.fa1.pl

Dzi´ki wspó∏pracy spó∏ki
Unimetal z przedstawicielem
Autodaty u˝ytkownicy teste-
rów Ethos i SolusPro b´dà
mogli zakupiç Program Auto-
data DVD3 (system informa-
tyczny z danymi mechanicz-
nymi i diagnostycznymi w j´-
zyku polskim) na preferencyj-
nych warunkach (rabat 27%).
Wszystkie te dane mieszczà

si´ na jednej p∏ycie DVD,
a dotyczà pojazdów osobo-
wych i dostawczych z lat
1959-2008. Wersja abona-
mentowa jest aktywna przez
12 miesi´cy. Do ka˝dego rocz-
nego abonamentu przys∏ugujà
dwie bezp∏atne aktualizacje.

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

Kolektory wydechowe
z katalizatorami
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Promocja trwa!

Systemy z∏àcz Delphi
NajnowoczeÊniejsze systemy
z∏àcz elektrycznych i elektro-
nicznych to oferta koncernu
Delphi zaprezentowana na
targach Elektronika 2008.
Wychodzi ona naprzeciw ro-
snàcemu zapotrzebowaniu
na technologie przesy∏u da-

nych przyjazne dla Êrodowi-
ska naturalnego. Systemy
∏àcznoÊci HSDD wykorzystu-
jà wiele protoko∏ów, ∏àcznie
z USB 2.0, 1394, LVDS,
FlexRay, eMOST i Ethernet,
co upraszcza systemy po∏à-
czeƒ zarówno w pojazdach
u˝ytkowych, jak i w samo-
chodach osobowych. Wyko-
rzystujà przy tym standardo-
we technologie monta˝u.
Z∏àcza Power Pack do samo-
chodów osobowych, u˝ytko-
wych, terenowych i hybrydo-
wych umo˝liwiajà z kolei
przesy∏anie pràdów o nat´˝e-
niu do 250 A przy zastoso-
waniu przewodów o przekro-
ju od 6 mm2 do 62 mm2. 

Delphi Poland SA 
tel. 012 252 10 00
http://delphi.com

Na sezon zimowy 2008/09
firma Inter Cars SA wprowa-
dzi∏a do swej oferty systemów
ogrzewania postojowego dwa
nowe produkty marki DEFA.
Ogrzewacz Termina 1200 W
jest znacznie taƒszy od popu-
larnych modeli o mocy 1400
i 2000 W, lecz podobnie jak
one ma zabezpieczenie przed
przegrzaniem powy˝ej 55°C.
Zestaw DEFA ComfortKit
Termini™ zawiera: ogrze-

wacz wn´trza (o mocy 1350
lub 2100 W) i przewody za-
silajàce. Mo˝e byç dodatkowo
wyposa˝ony w grza∏k´ do
podgrzewania silnika. Zaj-
muje mniej miejsca ni˝ wer-
sje modelu Termina. Wszyst-
kie urzàdzenia DEFA spe∏-
niajà europejskie normy bez-
pieczeƒstwa.

Inter Cars SA
tel. 022 517 92 76
www.intercars.com.pl

Huzar i Hercula

Klucz Huzar umo˝liwia od-
kr´canie i przykr´canie w∏a-
Êciwym momentem wszyst-
kich drà˝ków kierowniczych
wyst´pujàcych w samocho-
dach osobowych i dostaw-
czych u˝ywanych w Europie.
Wyró˝nia si´ te˝ wykona-
niem z polerowanej stali
nierdzewnej. Uchwyt Hercu-
la s∏u˝y do blokowania li-
stwy z´batej podczas monta-

˝u i regulacji drà˝ków, co
chroni przek∏adni´ kierow-
niczà przed przypadkowym
zniszczeniem. Zastosowanie
tych narz´dzi jest znacznie
wygodniejsze, bardziej wy-
dajne i bezpieczne ni˝ korzy-
stanie z tradycyjnych kluczy
do rur. 

INSA Solution
tel. 022 406 88 18
www.insa.com.pl

Nowe modele Mio Moov

Przewody zap∏onowe NGK

Mio Moov 310 i 370 to dwa
nowe modele tej marki, wy-
posa˝one w najnowszà tech-
nologi´ TMC (Traffic Messa-
ge Channel). Dzi´ki wbudo-
wanej antenie mogà one od-
bieraç informacje radiowe
o wszelkich utrudnieniach
w ruchu drogowym, co po-
zwala unikaç korków i tere-
nów robót drogowych. Us∏u-
ga TMC dost´pna jest w Au-
strii, Australii, Belgii, Cze-
chach (!), Danii, Finlandii,
Francji, Niemczech, Iranie (!),
W∏oszech, Holandii, Nor-

wegii, Hiszpanii, Szwecji,
Szwajcarii, Wielkiej Bryta-
nii, Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie.

Najnowsze modele Mio
Moov wyposa˝one sà w opro-
gramowanie MioMap 2008
(mapy 38 krajów europej-
skich), majà te˝ funkcj´ wy-
szukiwania wa˝nych obiek-
tów w strefie widocznej na
ekranie.

Mio Technology Corporation 
tel. 022 292 36 42
www.mio.com/pl 

NGK wprowadza na rynek
50 nowych zestawów kabli
zap∏onowych, co w po∏àcze-
niu z 1500 zestawami w do-
tychczasowym asortymencie
znacznie zwi´ksza pokrycie
potrzeb rynku. Wszystkie no-

we zestawy kabli zap∏onowych
zosta∏y uj´te w wyszukiwarce
produktów NGK na stronie in-
ternetowej: www.ngk.de/pro
oraz w systemie TecDoc. Na
luty 2009 r. zapowiedziano
nowe wydanie katalogu kabli
zap∏onowych NGK.

NGK Spark Plug 
Europe GmbH sp. z o.o. 
Przedstawicielstwo w Polsce 
tel. 022 646 35 60
www.ngkntk.pl

Ogrzewanie postojowe DEFA

Nowy ColorQuick Pro

Firma DuPont Refinish nie-
dawno wprowadzi∏a na rynek
ulepszonà wersj´ swojego
oprogramowania ColorQuick
Pro, przeznaczonego do
ustalania receptur koloru
przy naprawach lakierni-
czych. W nowej wersji
wszystkie kolory DuPont Re-
finish, dostarczane na poje-
dynczej p∏ycie CD-ROM, wy-
sy∏anej co kwarta∏ do warsz-
tatów, sà kompatybilne

z ka˝dym systemem opera-
cyjnym z rodziny Windows,
a oprogramowanie Color-
Quick Pro zyska∏o wyjàtkowà
funkcj´: wyÊwietlacz cyfrowy
wiernie odtwarzajàcy rzeczy-
wisty obraz koloru. 

Poza tym lakiernicy b´dà mo-
gli teraz importowaç do natych-
miastowego u˝ycia w oprogra-
mowaniu nowe formu∏y kolorów
ze strony internetowej: 
www.dupontrefinish.com.pl
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System DMS 
do wynajmu samochodów

Promocja ˝arówek Narva

ActiveJet dla warsztatów

Firma Vector Polska oferu-
je system komputerowy
DMS z modu∏em IVM do
zarzàdzania wynajmem sa-
mochodów i udost´pnianiem
pojazdów zast´pczych.

Us∏uga ta mo˝e staç si´
êród∏em dodatkowych do-
chodów dla salonów i warsz-
tatów samochodowych. Mo-
du∏ IVM integruje wspólnà

baz´ danych klientów, rezer-
wacje samochodów, ewiden-
cj´ taboru, zindywidualizo-
wane plany taryfowe i rozli-
czenia us∏ug. Pozwala te˝ na
analiz´ uzyskiwanych przy-
chodów z uwzgl´dnieniem
mar˝y.

Vector Polska sp. z o.o.
tel. 022 569 08 88
www.vector-polska.pl

W sk∏ad przeznaczonej dla
warsztatów i serwisów moto-
ryzacyjnych grupy produktów
chemii technicznej wchodzà:
wazelina techniczna, zmy-
wacz do hamulców i sprz´gie∏
oraz smary: uniwersalny, lito-
wy, miedziowy, grafitowy
i smar do ∏aƒcuchów. Wszyst-

kie produkty cechujà si´ wy-
sokà jakoÊcià i przyst´pnà ce-
nà. Dost´pne sà w por´cznych
i ekonomicznych opakowa-
niach aerozolowych o pojem-
noÊci 400 ml.

Action SA 
tel. 022 332 22 52
www.activejet.pl

Agregat Ecotechnics 
NowoÊcià w ofercie Italcomu
jest produkt firmy Ecotech-
nics obecnej na rynkach po-
nad 50 krajów. Zastosowana
w nim technologia „high pre-
cision” pozwala na odzysk
95% czynnika roboczego
R134a z samochodowego
uk∏adu klimatyzacji i maksy-
malnà redukcj´ jego emisji do

atmosfery. Wymiana mo˝e
byç realizowana z dok∏adno-
Êcià do 14 gramów. Atrakcyj-
ne sà tak˝e warunki zakupu:
50% p∏atne przy odbiorze
i 50% po roku u˝ytkowania.
Gwarancja trwa 2 lata.

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

Ma cztery szuflady z gumo-
wà wyÊció∏kà ochronnà, po-
ruszajàce si´ na prowadni-
cach kulkowych, i obszernà
pó∏k´ z uchylnymi drzwiami.
Mo˝e pomieÊciç do 250 kg
narz´dzi. Dzi´ki blokowa-

nym kó∏kom daje si´ z ∏atwo-
Êcià przemieszczaç i usta-
wiaç bezpiecznie w dowolnej
cz´Êci warsztatu. 

Topex sp. z o.o.
tel. 022 573 03 00
www.neo-tools.pl

Firma ProChill ma ponad 
30 lat doÊwiadczenia w pro-
jektowaniu i wytwarzaniu
zintegrowanych systemów wy-
miany ciep∏a i uk∏adów klima-
tyzacyjnych,  stosowanych
w wielu dziedzinach. Oferta
dla warsztatów motoryzacyj-
nych obejmuje: urzàdzenia
wentylacyjne, osuszacze spr´-
˝onego powietrza i ch∏odziar-
ki do sto∏ów probierczych
Hartridge, stosowanych do ba-
dania uk∏adów wtryskowych
silników wysokopr´˝nych.

J.R. Motor Services G.B. sp. z o.o.
tel. 022 879 77 79
www.jrmotors.pl

Od 1 grudnia 2008 r. trwa
w sieci Fota SA promocja ˝a-
rówek samochodowych Nar-
va. Przy zakupie tych pro-
duktów za co najmniej 700 z∏
netto otrzymuje si´ praktycz-
nà szafk´ do ich przechowy-
wania. Firma Narva Spezial-
lampen GmbH dzia∏a od
1948 r. w 70 krajach. W ofer-

cie Foty znajdujà si´ jej ˝a-
rówki 12 i 24 V, tak˝e do sa-
mochodów amerykaƒskich.
Promocja obowiàzuje do wy-
czerpania zapasów. Liczba
szafek na ˝arówki jest ogra-
niczona. 

Fota SA
tel. 058 690 66 66
www.fota.pl

Nowy katalog Sachs

Nowy katalog firmy ZF Ser-
vices – powsta∏ej w wyniku
fuzji ZF Trading i ZF Sales &
Service Organisation – zaty-
tu∏owany „Sachs. Sprz´g∏a
i systemy operacyjne dla sa-

mochodów osobo-
wych” zawiera 550
nowych aplikacji.
Podwojeniu uleg∏a
liczba samych tylko
odniesieƒ do dwu-
masowego ko∏a za-
machowego. W tej
przyjaznej dla u˝yt-
kownika publikacji

wyszczególnionych jest w su-
mie 3351 oryginalnych cz´-
Êci zamiennych. Katalog
mo˝na Êciàgnàç ze strony in-
ternetowej: 
www.zf.com/de/trading/katalog

Narz´dzia pneumatyczne Irimo

Firma SNA Europe jest dys-
trybutorem profesjonalnych
narz´dzi hiszpaƒskiej marki
Irimo. Nale˝à do nich udaro-
we klucze pneumatyczne do
monta˝u i demonta˝u kó∏ sa-
mochodowych. Dost´pne sà
wersje: ze standardowymi
i przed∏u˝onymi trzpieniami,
1-calowe i 3/4 cala. Maksy-

malne momenty obrotowe
wynoszà do 1700 Nm. Lek-
ka i zwarta konstrukcja tych
narz´dzi u∏atwia prac´
w miejscach trudno dost´p-
nych i w ograniczonych prze-
strzeniach. 

SNA Europe – Poland sp. z o.o.
tel. 022 607 05 10 
www.irimo.pl

Szafka narz´dziowa NEO

ProChill
w ofercie 
J.R. Motors
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Szkolenia w Inter Cars SA10 milionów Sachsa

Tor wyÊcigowy Kovalainena
i Mobil 1

W 2009 roku dzia∏ szkoleƒ
w Inter Cars SA oferuje zain-
teresowanym liczne mo˝liwo-
Êci pog∏´bienia wiedzy zawo-
dowej. Wystarczy skontakto-
waç si´ z przedstawicielem
handlowym danej filii i doko-
naç wyboru spoÊród ni˝ej po-
danych tematów: 
1. Elektronika silników spali-
nowych. Diagnostyka czujni-
ków silnika
2. Budowa i diagnozowanie
systemu poduszek gazowych
AIR/BAG
3. Budowa i diagnostyka sys-
temów sterowania silników
wysokopr´˝nych z bezpoÊred-
nim wtryskiem paliwa TDI
(VE/VP), UIS/PDE
4. Budowa i diagnostyka sys-
temu common rail
5. Uk∏ad ESP (AHS, DSC,
PSM, VDC, VSC), EHB,
SBC, EWB
6. Szyna transmisji danych
CAN – diagnostyka
7. Budowa i diagnostyka
uk∏adów klimatyzacji samo-
chodowych
8. Uk∏ady wtryskowo-zap∏o-
nowe
9. Platforma informacyjna
ESI-[Tronic] firmy Bosch.
Wykorzystanie komputerów
diagnostycznych w pracach
serwisowych CDIF/2 
10. Biuro Obs∏ugi Klienta.
Sprzeda˝ us∏ug serwisowych

11. Samochodowe uk∏ady ha-
mulcowe + uk∏ady ABS
12. Sprz´g∏a – zasada dzia-
∏ania, budowa i wymiana 
(w tym szczególnie sprz´g∏a
dwumasowe)
13. Amortyzatory samocho-
dowe
14. Elementy zawieszenia –
monta˝ i obs∏uga
15. Zawieszenia – szkolenie
kompleksowe (w∏àcznie
z geometrià)
16. Rozrzàdy – wymiana
i obs∏uga.
17.Budowa i diagnostyka
systemów sterowania silni-
ków wysokopr´˝nych z pompo-
wtryskiwaczami (UIS/PDE,
PLD).
18.Uk∏ady bezpoÊredniego
wtrysku paliwa FSI, CGI
oraz HPI.
Szczegó∏owe informacje:
www.intercars.com.pl.

Heikki Kovalainen, fiƒski
kierowca Formu∏y 1 z Voda-
fone McLaren Mercedes,
podczas spotkania z dzienni-
karzami zaprezentowa∏ swój
projekt wymarzonego toru
wyÊcigowego opracowany na
zlecenie firmy ExxonMobil –
partnera technologicznego
tego˝ zespo∏u. Kovalainen
stworzy∏ tor wyjàtkowy: pe-
∏en wyzwaƒ zarówno dla kie-

rowcy, jak i bolidu, a tak˝e
wykorzystywanych w nim
Êrodków smarnych. Ich do-
skonalenie opiera si´ w znacz-
nej cz´Êci na doÊwiadczeniach
zdobywanych podczas wyÊci-
gów Formu∏y 1 i przenoszo-
nych nast´pnie do produkcji
olejów silnikowych Mobil 1
i olejów przek∏adniowych Mo-
bil dost´pnych dla wszystkich
kierowców.

Irydowa Êwieca za-
p∏onowa o wysokiej
wydajnoÊci, ozna-
czona firmowym
symbolem IKR9F8,
zosta∏a zaprojekto-
wana specjalnie dla
Fiata 500 Abarth z silnikiem
1.4 l. T-Jet 16 V (135 KM).
Ma ona podwójnà elektrod´
Êrodkowà, wykonanà z irydu,
i platynowà elektrod´ zew-
n´trznà. Zajmuje mniej miej-
sca ni˝ standardowe Êwiece
zap∏onowe – dzi´ki gwintowi
o Êrednicy 12 mm i d∏ugoÊci
19 mm. NGK jest tak˝e do-
stawcà platynowych Êwiec za-
p∏onowych (PFR8S8EG) do

Audi V6 3,0 TFSI. W Êwiece
NGK wyposa˝ony by∏ zwyci´-
ski Vodafone McLaren Mer-
cedes Lewisa Hamiltona –
ubieg∏orocznego mistrza For-
mu∏y 1, a tak˝e bolidy wice-
mistrza oraz zdobywców
trzeciego i czwartego miej-
sca. W ca∏ym sezonie 45 spo-
Êród 54 stajàcych na podium
zawodników korzysta∏o ze
Êwiec NGK.

Firma ZF Sachs, nale˝àca do
koncernu ZF Friedrichshafen
AG, prowadzi seryjnà pro-

dukcj´ dwumasowych kó∏
zamachowych od 1999 r.
Obecnie produkuje ich
dwa miliony rocznie.
Jesienià ubieg∏ego roku
lini´ produkcyjnà opuÊci-
∏o dziesi´ciomilionowe
dwumasowe ko∏o zama-
chowe. Tego rodzaju pod-
zespo∏y montuje si´ mi´-
dzy silnikiem a skrzynià
biegów. Oprócz minima-
lizacji ha∏asu i drgaƒ,
dwumasowe ko∏a zama-
chowe przyczyniajà si´

tak˝e do ograniczenia zu˝y-
cia paliwa i emisji zanie-
czyszczeƒ.

Centrum Szkoleƒ WSOP or-
ganizuje nast´pujàce szkole-
nia techniczne dla mechani-
ków i elektroników samocho-
dowych w podanych ni˝ej ter-
minach: 

➔ Uk∏ady wtryskowe silni-
ków ZS: 27-28.01.2009

➔ Uk∏ady wtryskowe silni-
ków ZI: 22-23.01.2009

➔ Podstawy diagnostyki
uk∏adów elektrycznych:
15-16.01.2009

➔ Diagnostyka OBD:
14.01.2009

➔ Uk∏ady kierownicze i za-
wieszenia: 09.01.2009

➔ Wywa˝anie kó∏:
06.01.2009

➔ Diagnostyka pojazdu 
– diagnoskopy Texa 
i Autocom: 07.01.2009

➔ Uk∏ady hamulcowe: 
20-21.01.2009

➔ Uk∏ady klimatyzacji:
08.01.2009

➔ Automatyczne skrzynie
biegów: 29-30.01.2009

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

Kursy WSOP w styczniu 2009 Âwiece NGK 
w ekskluzywnych pojazdach

Zaprosili nas
Grupa Lotos SA oraz Automo-
bilklub Polski na 46. Rajd Bar-
bórka – Ogólnopolskie Kryte-
rium Asów (Warszawa, 13 grud-
nia 2008 r.) 

Firma Standox na swój dorocz-
ny wieczór okolicznoÊciowy
(Warszawa, 23 stycznia 2009)
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www.bosch-service.pl

Stron´ t´ (jedynà tego rodza-
ju w Polsce) uruchomi∏o i pro-
wadzi laboratorium firmy Ha-
ik. Informuje ona o urzàdze-
niach warsztatowych pod-
legajàcych kontroli metrolo-
gicznej. Najbardziej rozbudo-
wany jest jej dzia∏ analizato-
rów spalin, gdzie mo˝na zna-
leêç opisy prawie wszystkich

(do 29.10.2006 wszystkich)
legalnie wprowadzanych do
obrotu analizatorów spalin,
wraz z dodatkowymi uwaga-
mi oraz z kontaktem do ser-
wisu i sprzedawcy. Mo˝na
tam równie˝ znaleêç aktualne
akty prawne, regulujàce dys-
trybucj´ i u˝ytkowanie tych
urzàdzeƒ.

Krajowy Rejestr D∏ugów zo-
sta∏ uznany przez redakcj´
„Gazety Finansowej” za
„Najlepszy produkt dla biz-
nesu 2008-2009” w katego-
rii „Windykacja”. Portal ten
to legalna, stale aktualizowa-
na baza informacji o niesolid-
nych p∏atnikach, uporczywie
unikajàcych p∏acenia swoich

zobowiàzaƒ, oboj´tnych na
przedprocesowe, sàdowe lub
egzekucyjne dzia∏ania i we-
zwania do zwrotu nale˝noÊci.
Majà oni utrudniony dost´p
do us∏ug finansowych, tele-
komunikacyjnych i multi-
medialnych, wynajmu lokali
itp. Nie nadajà si´ te˝ na na-
szych dostawców lub klientów.

www.analizatory.infowww.krd.pl

Jesienià ubieg∏ego roku uru-
chomione zosta∏y nowe stro-
ny internetowe: www.bosch-
-service.pl, ∏atwiejsze w od-
biorze i nawigacji dzi´ki
zmienionemu uk∏adowi i sza-
cie graficznej. Wygodniejszy
dost´p do prezentowanych
treÊci umo˝liwia bardzo ∏a-
twe wyszukiwanie warszta-

tów sieci Bosch-Service. Jest
to najwi´ksza na Êwiecie,
niezale˝na od producentów
samochodów sieç warsztato-
wa, Êwiadczàca komplekso-
we us∏ugi w zakresie serwiso-
wania i naprawy pojazdów.
Na ca∏ym Êwiecie liczy ona
oko∏o 14 tys. placówek,
w Polsce blisko 300.     

Wielu obecnych mechaników
naprawia samochody, jeêdzi
te˝ nimi do pracy, lecz pry-
watnie – najbardziej fascynu-
je si´ motocyklami. Na tej
stronie poczàtkujàcy mi∏o-
Ênik jednoÊladów mo˝e do-
wiedzieç si´ o nich wszystkie-
go, bardziej doÊwiadczony –
te˝ znajdzie sporo interesujà-

cych go informacji, a poza
tym obaj b´dà mieli okazj´
podzieliç si´ swymi doÊwiad-
czeniami z wszystkimi goÊç-
mi odwiedzajàcymi forum.
Bogactwo dzia∏ów tematycz-
nych obejmuje wszelkie od-
mian motocyklowego hobby 
i dane techniczne wszystkich
rodzajów tych pojazdów.

http://forum.motocyklistow.pl

Hella nabywa akcje 
firmy Intermobil

1 stycznia 2009 r. Hella
obejmie 49% udzia∏ów w tu-
reckiej firmie handlowej 
Intermobil, majàcej siedzib´
w Stambule. Jest to strate-
giczna inwestycja na wa˝-
nym tureckim rynku cz´Êci
zamiennych i akcesoriów 
do samochodów osobowych

i ci´˝arowych. Intermobil
nale˝y w Turcji do najwi´k-
szych partnerów i przedsta-
wicieli europejskich oraz
amerykaƒskich wytwórców
samochodów i cz´Êci za-
miennych, dzia∏a te˝ od po-
nad 15 lat jako partner han-
dlowy Helli.

Dunlop nap´dzany trawà

Podzi´kowanie i gratulacje

Specjalny model Audi A4 
Quattro B7, wyposa˝ony
w opony Dunlop SP Sport
Maxx TT, pobi∏ rekord Êwiata
w kategorii pojazdów nap´-
dzanych biogazem, osiàgajàc
na torze w niemieckim Papen-
burgu pr´dkoÊç 327,5 km/h.
Samochód zosta∏ przygoto-
wany przez firm´ tuningowà

Hohenester, która przystoso-
wa∏a 3-litrowy silnik Audi
RS4 do paliwa uzyskanego
z trawy i zwi´kszy∏a jego moc
z seryjnych 380 do 580 KM.
Eksperci Dunlopa wybrali do
przeprowadzenia testu naj-
lepsze sportowe opony swej
macierzystej marki o rozmia-
rze 235/40 ZR 18 (95Y) XL.

„W imieniu firmy J.R.
Motor Services G.B.
sp. z o.o. chcemy po-
dzi´kowaç za pomoc,
prace oraz zaanga˝o-

wanie wszystkim partnerom
biznesowym i tym którzy
przeczynili si´ w zdobyciu ty-
tu∏u Diamentów Forbes'a
2009.

Ranking Diamenty For-
bes'a powsta∏ we wspó∏pracy
z Wywiadownià Gospodarczà
Dun & Bradstreet. Na liÊcie
wyró˝nionych znajdujà si´
przedsi´biorstwa, które naj-
bardziej dynamicznie zwi´k-
sza∏y swojà wartoÊç w ostat-
nich trzech latach.

Lista Diamentow Forbes'a
opracowywana jest na pod-
stawie szwajcarskiej metody
wyceny wartoÊci firm,

uwzgl´dniajàcej wyniki finan-
sowe oraz dynamik´ rozwoju
firm. B´dzie to ju˝ trzecia
edycja rankingu.

Raport b´dzie opublikowa-
ny w lutowym wydaniu mie-
si´cznika Forbes (nr 2/2009,
na rynku 28 stycznia 2009) na
∏amach specjalnego Raportu.

Jest to niesamowicie pre-
sti˝owe wyró˝nienie które po-
twierdza, ˝e zmiany dokona-
ne w ostatnich latach by∏y
w∏aÊciwe.

Dzi´ki naszemu wspólne-
mu wysi∏kowi osiàgneliÊmy
ten sukces.

Jeszcze raz dzi´kuj´ Wam
wszystkim

Pozdrawiam,
Marek Lubaczewski
Prezes”

Gratulujemy!

Wymieƒ stare na nowe

Promocja ta potrwa  do koƒ-
ca marca br., a dotyczy ona
najnowszych urzàdzeƒ firmy
Bosch do kontroli geometrii
zawieszeƒ. W jej ramach
Dzia∏ Diagnostyki Samocho-
dowej Boscha oferuje modele
FWA 4xxx (wersje standar-
dowe z uchwytami uniwersal-
nymi i obrotnicami mecha-
nicznymi) oraz FWA 4xxx S1
(wersje bez zacisków i obrot-

nic) w promocyjnej, ni˝szej
o 8 tys. cenie. Warunkiem jest
dostarczenie dystrybutorowi
Boscha dotychczas u˝ytkowa-
nego sprz´tu dowolnej marki,
lecz o tym samym przezna-
czeniu, w celu jego utylizacji.
Cena promocyjna obejmuje
koszty uruchomienia urzà-
dzeƒ, przeszkolenie z ich ob-
s∏ugi oraz koszty transportu
do odbiorcy w kraju. 

mp4 od Nexa Autocolor
Odtwarzacz multimedialny
mp4 mo˝na otrzymaç w pre-
zencie, kupujàc przynajmniej
jeden z promocyjnych pakie-
tów lakierów bezbarwnych
Nexa Autocolor: [P190-
6690/E5 lakier bezbarwny
15 l, P210-872/E2.5 utwar-
dzacz szybki 5 l, P852-
1685/E2.5 rozcieƒczalnik

szybki 2.5 l] albo [P190-
6659/E5 ekspresowy lakier
bezbarwny 15 l, P210-872/
E2.5 utwardzacz szybki 5 l,
P852-1689/E2.5 ekspresowy
rozcieƒczalnik 2.5 l]. Trzeba
tylko skontaktowaç si´ z dys-
trybutorem PPG i z∏o˝yç za-
mówienie. Oferta jest wa˝na
do wyczerpania zapasów.
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Tu mo˝e pojawiç si´ problem ze zrozu-
mieniem powy˝szej krótkiej i skàdinàd
poprawnej informacji.

Dlaczego? 
Przede wszystkim dlatego, ̋ e nie wiemy,
co to jest „lean management”. T́  niedo-
godnoÊç mo˝emy ∏atwo usunàç. Otó˝
jest to technika zarzàdzania przedsi´-
biorstwem, polegajàca na upraszczaniu
jego struktur w celu optymalnego wyko-
rzystywania materia∏ów, urzàdzeƒ tech-
nologicznych, ludzkiej pracy, czasu
i energii. Jej istot´ wyra˝a si´ has∏em:

„Produkowaç coraz wi´cej, wykorzystu-
jàc coraz mniej”. W praktyce sprowa-
dza si´ to do systematycznej eliminacji
wszelkiego marnotrawstwa. Twórcami
tej koncepcji byli: Sakichi Toyoda, 
Kaiichiro Toyoda i Taiichi Ohno – za∏o-
˝yciele obecnego koncernu Toyota. Oni
te˝ wynaleêli jej pierwsze praktyczne
zastosowania, czyli zasad´ „judoka”
(zatrzymywanie produkcji natychmiast
po wykryciu wyst´pujàcego w niej b∏´du)
i znany dziÊ powszechnie system „just in
time”. Angielskà nazw´ „lean manage-
ment” wprowadzili stosunkowo niedaw-

no, bo w 1991 roku, amerykaƒscy na-
ukowcy z Massachussets Institute of
Technology. Na polski mo˝na by jà prze-
t∏umaczyç jako „chude zarzàdzanie”,
ale to nie budzi∏oby raczej pozytywnych
skojarzeƒ. Jednak na przeszkodzie
w bardziej powszechnym rozumieniu
i wykorzystywaniu metody „lean” w na-
szym kraju stoi nie tyle brak rodzimej
terminologii, co fakt, ˝e polscy studenci
mogà zdobywaç tego rodzaju podstawo-
wà wiedz´ g∏ównie poza macierzystymi
uczelniami.

Dlaczego?
Pytanie wydaje si´ trafne, lecz trudno
znaleêç kogoÊ, kto umia∏by na nie sen-
sownie odpowiedzieç. W Gdaƒsku i tak
pod tym wzgl´dem nie jest najgorzej, bo
tam specjalistów od „lean manage-
ment” mo˝na wybieraç spoÊród ludzi
wytwarzajàcych na co dzieƒ elektryczne
prze∏àczniki.

Dlaczego?  
Asortyment produkcji nie ma tu wi´k-
szego znaczenia. Wa˝ne, ˝e sà to pra-

Z Japonii przez USA 
do Gdaƒska
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cownicy fabryki nale˝àcej do firmy Del-
phi, która ten system stosuje we wszyst-
kich swych zak∏adach, niezale˝nie od te-
go, w jakim znajdujà si´ paƒstwie i cz´-
Êci Êwiata. W Delphi mówi si´ nawet
o „filozofii LEAN”. Da∏a ona podstawy
do opracowania w∏asnego Delphi Manu-
facturing System (DMS), obejmujàcego
wszystkie dzia∏ania wytwórcze: od zaku-
pu materia∏ów i projektowania – do se-
ryjnej produkcji.

Dzi´ki temu na wszystkich stanowi-
skach pracy od kierowniczych do bezpo-
Êrednio produkcyjnych i pomocniczych
dà˝y si´ do optymalnego wykorzystania
wszelkich zasobów, poprzez bie˝àce
kontrolowanie, analizowanie i uspraw-
nianie realizowanych procesów. 

Zaj´cia warsztatowe ze studentami
odbywajà si´ wi´c bezpoÊrednio w fabry-
ce, gdzie ka˝dy pracownik mo˝e pe∏niç
w ramach swych kompetencji funkcj´ in-
struktora, a dowolne stanowisko robo-
cze staje si´ wtedy „pomocà naukowà”.
W dodatku gdaƒski zak∏ad Delphi bar-
dzo ch´tnie dzieli si´ z goÊçmi swymi do-
Êwiadczeniami i wiedzà.

Dlaczego? 
Taka jest ogólna polityka ca∏ej firmy.
Fabryka w Gdaƒsku od lat przyjmuje
studentów miejscowych uczelni na prak-
tyki, aktywnie te˝ uczestniczy w uczel-
nianych targach pracy. To sprawia, ˝e
wielu spoÊród jej obecnych siedmiuset
pracowników wywodzi si´ z tych w∏aÊnie
akademickich Êrodowisk. Organizowane
teraz warsztaty to tak˝e inwestycja
w przysz∏oÊç, korzystna dla obu zainte-
resowanych stron. Absolwenci ró˝nych
kierunków politechnicznych i uniwersy-
teckich mogà tu liczyç na atrakcyjne ka-
riery w pr´˝nie rozwijajàcym si´ mi´dzy-
narodowym przemyÊle motoryzacyjnym,
a firma Delphi do realizacji swych roz-
wojowych planów potrzebuje odpowied-
nio przygotowanych kadr. ZnajomoÊç
zasad „lean management” ma w tym
przygotowaniu znaczenie bardzo istot-
ne, mo˝e wr´cz kluczowe.

Dlaczego ciàgle pytamy: dlaczego
i dlaczego? 
To nie przypadek, lecz narz´dzie s∏u˝àce
do ustalania przyczyn i rozwiàzaƒ poja-

wiajàcych si´ problemów, nale˝àce do
bogatego arsena∏u „lean” i nazywane
obecnie metodà „5 whys”. Wynalaz∏ jà
wspominany ju˝ Sakichi Toyoda na po-
czàtku XX wieku. Stwierdzi∏ on miano-
wicie, ˝e najkrótszà drogà dotarcia do
istoty dowolnego zagadnienia jest spy-
taç krótko „dlaczego?” i pytanie to po-
wtarzaç po ka˝dej z kolejno uzyskiwa-
nych odpowiedzi, a˝ do po˝àdanego
skutku. Zdaniem pana Toyody, przewa˝-
nie wystarcza pytaç nie wi´cej ni˝ pi´ç
razy...                                                 ■

Pracownicy fabryki prze∏àczników samochodowych Delphi
przygotowali dla studentów Politechniki Gdaƒskiej i Uniwer-
sytetu Gdaƒskiego cykl zaj´ç teoretyczno-praktycznych 
poÊwi´conych metodzie „lean management”.

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

Alicja Wolszczak – dyrektor
gdaƒskiej fabryki Delphi, absol-
wentka Uniwetrsytetu Gdaƒskiego

Inicjatorzy i równo-
czeÊnie realizatorzy

studenckich warszta-
tów lean management:
Piotr Imieliƒski, Alicja
Domachowska, Witold

Walasiewicz

W Delphi oczekuje si´ od personelu nie tylko pracy,
lecz tak˝e pomys∏ów jej doskonalenia
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Bogaty program prelekcji i towarzyszà-
cych im dyskusji ani znaczna (oko∏o 200
osób) liczba uczestników tego jedno-
dniowego spotkania nie przeszkodzi∏y
organizatorom przeprowadziç je bardzo
sprawnie i atrakcyjnie. W obradach do-
minowa∏y dwa g∏ówne nurty tematycz-
ne, zwiàzane z ochronà wolnego rynku
przed jego dwoma przeciwstawnymi za-
gro˝eniami: 
➔ monopolizacjà us∏ug motoryzacyj-

nych przez koncerny samochodowe
po zakoƒczeniu okresu obowiàzywa-
nia unijnego rozporzàdzenia GVO
1400/2002;

➔ nielegalnà konkurencjà handlowo-
-us∏ugowà, okreÊlanà w Polsce mia-
nem „szarej strefy”.  

Koniec GVO 1400/2002?
Rozporzàdzenie to w obecnej swej po-
staci obowiàzuje tylko do maja 2010 ro-
ku. Przed∏u˝enie okresu wa˝noÊci tej re-
gulacji le˝y w interesie: 
➔ niezale˝nych producentów i dystry-

butorów cz´Êci samochodowych, po-
niewa˝ wiàza∏o si´ z nià przynaj-
mniej formalne równouprawnienie
podmiotów funkcjonujàcych na rynku
produktów motoryzacyjnych; 

➔ niezale˝nych warsztatów, gdy˝ to za-
pewnia im dost´p do informacji tech-
nicznej, niezb´dnej przy naprawach
samochodów i taƒszych cz´Êci za-
miennych o jakoÊci ekwiwalentnej
w stosunku do tzw. oryginalnych,
czyli oferowanych przez koncerny sa-
mochodowe; 

➔ u˝ytkowników pojazdów, dla któ-
rych oferta niezale˝nych firm
i warsztatów jest znacznie bardziej
przyst´pna. 

Producenci samochodów na odwrót:
sprzeciwiajà si´ jakiejkolwiek kontynu-
acji GVO ze wzgl´du na znaczne korzy-
Êci, jakie daje im brak tego rodzaju ak-
tów prawnych. Uzyskany dzi´ki temu
pewien monopol w zakresie technologii,
produktów i specjalistycznych us∏ug po-
zwala bowiem arbitralnie kszta∏towaç
ich ceny.

Decyzja w tej sprawie nale˝y do Kole-
gium Komisarzy UE, przyjmujàcego
(bàdê nie) propozycj´ przedstawionà
przez Komisj´ Europejskà po jej uprzed-
nim zaopiniowaniu przez Parlament Eu-
ropejski i Rad´ Unii. ̊ aden z tych etapów
procesu decyzyjnego nie zosta∏ jeszcze
zamkni´ty, lecz informacje nieoficjalne
wskazujà na to, ˝e Komisja Europejska
jest raczej przed∏u˝eniu GVO niech´tna.

Stowarzyszenie Dystrybutorów Cz´-
Êci Motoryzacyjnych stara∏o si´ takiemu
biegowi spraw zapobiec za pomocà for-
malnych petycji i publicznych kampanii
podejmowanych zarówno samodzielnie,
jak i w utworzonej w tym celu koalicji,
w sk∏ad której wesz∏y: Polska Izba Sta-
cji Kontroli Pojazdów, Federacja Konsu-
mentów, Stowarzyszenie Techniki Moto-
ryzacyjnej i Stowarzyszenie Niezale˝-
nych Warsztatów Samochodowych. Ko-
alicja uzyska∏a poparcie Polskiej Izby

Konferencja producentów
i dystrybutorów
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Motoryzacji oraz Przemys∏owego Insty-
tutu Motoryzacji Pimot. Dzia∏ania te
stanowi∏y polski wk∏ad w ogólnoeuropej-
skà kampani´ Right to Repair (Prawo
do Naprawy), koordynowanà przez mi´-
dzynarodowe stowarzyszenie FIGIEFA.

Przedstawiciele wszystkich wymie-
nionych organizacji wzi´li czynny udzia∏
w obradach konferencji SDCM i doszli
wspólnie do wniosku, ˝e dotychczasowe
starania o zmian´ stanowiska Komisji
Europejskiej nale˝y kontynuowaç i rów-
noczeÊnie podjàç kolejne, majàce na ce-
lu pozyskanie przychylnoÊci Rzàdu RP,
Parlamentu Europejskiego, Rady Unii
i Kolegium Komisarzy UE.

Jak zwalczaç „szarà stref´"?
W poÊwi´conych temu zagadnieniu wy-
stàpieniach uczestników konferencji
znalaz∏o si´ wiele dowodów na to, ˝e
„szara strefa” na polskim rynku moto-
ryzacyjnym istnieje i ma si´ ca∏kiem do-
brze. Metody przeciwdzia∏ania temu
zjawisku sà w stosunku do jego rozmia-
rów skromne. 

Istniejàcà ju˝ „Grup´ roboczà 
ds. ograniczenia szarej strefy w moto-
ryzacji”, w sk∏ad której wchodzi∏y wcze-
Êniej Ministerstwo Finansów, Urzàd
Kontroli Skarbowej i Federacja Konsu-
mentów, poszerzono w ubieg∏ym roku
o kolejnych, instytucjonalnych uczest-
ników, czyli Policj´ oraz Urzàd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów. Swe
poparcie dla wspólnych dzia∏aƒ za-
deklarowa∏y te˝ Polska Izba Motoryza-
cji i Stowarzyszenie Forum Recyklingu

Samochodów. Pojawi∏y si´ te˝ nowe
projekty: 
➔ zwalczania nielegalnego handlu

w Internecie (inicjatywa Minister-
stwa Finansów),

➔ bardziej rygorystycznego egzekwowa-
nia przepisów o z∏omowaniu pojazdów
wycofanych z eksploatacji (inicjatywa
Ministerstwa Ârodowiska).

W wypowiedziach prelegentów i dysku-
tantów powtarza∏y si´ wnioski, ˝e po
pierwsze, polskie prawo gospodarcze
niedostatecznie chroni rynek przed zja-
wiskami patologicznymi, a po drugie,
nawet te niewystarczajàce regulacje nie
by∏y skutecznie egzekwowane.            ■

Na swej trzeciej dorocznej konferencji Stowarzyszenie 
Dystrybutorów Cz´Êci Motoryzacyjnych postanowi∏o zrze-
szaç tak˝e ich Producentów i inne podmioty dzia∏ajàce 
w interesie niezale˝nego rynku. 

Wyniki konkursów
Podczas przerwy w obradach og∏oszono wyniki
konkursów na Najlepszego Producenta oraz Naj-
lepszego Dystrybutora 2008 i wr´czono laureatom
nagrody w nast´pujàcych kategoriach:
Producenci:
• najlepsza polityka cenowa – Federal Mogul
• innowacyjnoÊç produktowa – TRW Automotive

Aftermarket
• najlepsze wsparcie marketingowe – Centa/Exide

Technologies SA
• najlepsze wsparcie techniczne – Robert Bosch
Dystrybutorzy:
• najsolidniejszy p∏atnik – Moto-Profil
• najszerszy asortyment – Inter Cars
• idealna dystrybucja – Auto-Land 
• rzetelna wspó∏praca – Motogama 
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Zakup podnoÊnika jest zwykle inwestycjà
na wiele lat, wi´c nie warto przy wyborze
konkretnego modelu kierowaç si´ tylko je-
go udêwigiem i cenà. Podczas tak d∏ugie-
go okresu u˝ytkowania mogà si´ jednak
zmieniaç warsztatowe technologie i ryn-
kowe trendy, co mog∏oby przemawiaç za
wyborem konstrukcji najbardziej uniwer-
salnej. Z drugiej jednak strony, trudno na
poczet nieznanych przysz∏ych zastosowaƒ
rezygnowaç z wydajnoÊci ocenianej pod
kàtem aktualnych zadaƒ.

WydajnoÊç zale˝y bezpoÊrednio od
czasu poÊwi´canego na wykonanie kon-
kretnej us∏ugi. Ka˝da zaoszcz´dzona

minuta to korzyÊç dla warsztatu, przy
czym oszcz´dnoÊci wynikajàce z szyb-
kiego podnoszenia i opuszczenia pojaz-
dów mniej si´ tu liczà ni˝ cechy kon-
strukcyjne u∏atwiajàce sprawne prze-
prowadzanie najcz´Êciej potrzebnych
operacji monta˝owych lub diagnostycz-
nych. Dlatego t´ w∏aÊnie spraw´ trzeba
przeanalizowaç najdok∏adniej. 

Szybka obs∏uga serwisowa
Obecnie coraz wi´cej warsztatów ogra-
nicza swà us∏ugowà ofert´ do takich
podstawowych zabiegów, jak: wymiana
elementów zawieszenia, klocków

i szcz´k hamulcowych, t∏umików, olejów
i innych p∏ynów eksploatacyjnych. Po-
trzebom tego rodzaju dzia∏alnoÊci naj-
lepiej odpowiadajà podnoÊniki dwukolum-
nowe. Zapewniajà one bardzo dobry do-
st´p do wszystkich elementów zawiesze-
nia i hamulców (ko∏a uniesionego pojaz-
du dajà si´ ∏atwo wymontowaç, spr´˝yny
sà maksymalnie zluzowane). W naj-
popularniejszej i równoczeÊnie najtaƒszej
ich wersji obie kolumny ∏àczy p∏aska pod-
stawa w formie dolnej belki, wewnàtrz
której mieszczà si´ elektryczne, mecha-
niczne lub hydrauliczne elementy, syn-
chronizujàce ruchy ramion podnoszàcych.
Taka konstrukcja nie wymaga stosowania
g∏´bokich fundamentów, a umo˝liwia wy-
godnà obs∏ug´ oko∏o 90% obecnie u˝ytko-
wanych samochodów osobowych, tereno-
wych i dostawczych. 

Problemy mogà pojawiaç si´ w przy-
padku pojazdów o ma∏ym przeÊwicie
(np. tuningowanych). Tu znacznie po-
r´czniejsze okazujà si´ modele z górnym
po∏àczeniem (synchronizujàcym lub/i
usztywniajàcym) mi´dzy kolumnami,
bez ˝adnych poprzeczek umieszczonych
na posadzce. Ich fundamenty muszà byç
jednak bardziej masywne. Konstrukcje

Fo
t. 

W
er

th
er

 In
te

rn
at

io
na

l

ze sztywnà belkà górnà majà z regu∏y
wi´kszy udêwig, co preferuje je do ob-
s∏ugi samochodów dostawczych pod-
noszonych wraz z pe∏nym ∏adunkiem,
poniewa˝ ten rodzaj usztywnienia stabi-
lizuje pionowà pozycj´ kolumn przy
maksymalnym uniesieniu ci´˝kiego po-
jazdu. Sà jednak nieco dro˝sze od wersji
z usztywnieniem dolnym i mogà mieç
ograniczonà wysokoÊç podnoszenia przy
obs∏udze wysokich furgonów.

PodnoÊniki jednokolumnowe sà w po-
równaniu z dwukolumnowymi mniej wy-
godne, wymagajà bardzo solidnego po-
sadowienia w gruncie, ale podczas
przerw w u˝ytkowaniu zajmujà mniej
miejsca w pomieszczeniu, co mo˝e sta-
nowiç pewien walor dla najmniejszych
warsztatów bez wyraênie okreÊlonej
specjalizacji.

Pe∏ny komfort prac podwoziowych
PodnoÊniki czterokolumnowe sà opty-
malnym wyposa˝eniem warsztatów zaj-
mujàcych si´ w sposób ciàg∏y naprawa-
mi zawieszeƒ, zespo∏ów nap´dowych
i uk∏adów wydechowych, a tak˝e szero-
ko rozumianà diagnostykà podwozi i ko-
rygowaniem geometrii ustawienia kó∏.
Ich dwie równoleg∏e bie˝nie umo˝liwia-
jà osadzenie unoszonego pojazdu na je-
go w∏asnych ko∏ach, a w razie potrzeby
tak˝e na dodatkowych wspornikach i po-
mocniczych podnoÊnikach (kana∏owych
albo przenoÊnych). 

Z∏y stan konstrukcji noÊnej obs∏ugi-
wanego samochodu nie stanowi w tym
wypadku zagro˝enia bezpieczeƒstwa
pracy, gdy˝ „zdrowe” punkty podparcia
mo˝na tu wybieraç znacznie swobodniej
ni˝ przy konstrukcjach jedno- lub dwu-
kolumnowych ze wspornikami ramie-
niowymi. Z tych samych wzgl´dów ∏a-
twiejsza staje si´ obs∏uga samochodów
o nieregularnych kszta∏tach podwozi,
z nisko usytuowanymi elementami wy-
posa˝enia itp. 

W sumie mo˝na wi´c stwierdziç, i˝
ten rodzaj wyposa˝enia warsztatowego
∏àczy wszystkie zalety stanowisk kana-
∏owych i podnoÊnikowych, pod warun-
kiem jednak jego sta∏ego u˝ytkowania.
W przeciwnym wypadku przestrzeƒ
warsztatowa zajmowana przez takie
urzàdzenia jest po prostu marnowana. 

Rozwiàzania alternatywne
Sà nimi podnoÊniki o konstrukcji no˝yco-
wej, idealne wr´cz dla ma∏ych, wielo-
funkcyjnych warsztatów. Odmiana pod-
progowa zast´puje w pe∏nym zakresie
opisane uprzednio podnoÊniki jedno-
i dwukolumnowe, zapewniajàc w dodatku
lepszy dost´p do kó∏, hamulców i zawie-
szeƒ, gdy˝ przestrzeƒ pomi´dzy wsporni-
kami jest w nich ca∏kowicie wolna (jak
w podnoÊnikach czterokolumnowych). 

Urzàdzenia nale˝àce do tej grupy
oferowane sà zazwyczaj w dwu wer-
sjach: mobilnej i przystosowanej do za-
budowy w zag∏´bieniu posadzki. Pierw-
sza po zakoƒczeniu pracy mo˝e byç od-
stawiana w dowolne miejsce, druga po

opuszczeniu wsporników progowych do
najni˝szego poziomu chowa si´ ca∏ko-
wicie w pod∏odze, tworzàc wraz z nià
jednolicie p∏askà powierzchni´. 

Na podobnej zasadzie zamiennikiem
podnoÊnika czterokolumnowego jest
podnoÊnik no˝ycowy z bie˝niami najaz-
dowymi. Ten rodzaj konstrukcji z powo-
du swej znacznej masy i wymiarów nie
wyst´puje raczej w wersji mobilnej, lecz
daje si´ zazwyczaj instalowaç w zag∏´-
bieniu posadzki. Nawet du˝e modele
o udêwigu do 4-5 ton po opuszczeniu nie
przeszkadzajà w najmniejszym stopniu
w doraênym wykorzystywaniu tej samej
warsztatowej powierzchni do ca∏kiem
innych celów. No˝ycowe podnoÊnikiFo
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Jaka praca, taki podnoÊnik

To nieprawda, ˝e w samochodowym warszta-
cie jakikolwiek podnoÊnik jest zawsze lepszy
ni˝ ˝aden. Urzàdzenie êle dobrane do cha-
rakteru wykonywanych us∏ug mo˝e prac´
wr´cz utrudniaç lub czyniç jà niebezpiecznà.

Adam Danilewicz
Konsultant techniczny 

Werther International Polska sp. z o.o.

Uniwersalne, dwukolumnowe podnoÊniki serwisowe. Z lewej: elektrohydrauliczny, z prawej: elektromechaniczny

Synchronizacj´ pracy obu kolumn uzyskuje si´ na zasadzie mechanicznej (z lewej i na zdj´ciach
poprzednich) lub elektronicznej

PodnoÊniki no˝ycowe: podprogowy (z lewej) ma takie same funkcje, jak dwukolumnowy, a najazdowy
mo˝e zast´powaç czterokolumnowy



z bie˝niami, podobnie jak podprogowe,
majà konstrukcj´ z∏o˝onà z dwu równo-
leg∏ych, bliêniaczych sekcji, mi´dzy któ-
rymi pozostawiona jest wygodna prze-
strzeƒ robocza.

Warsztatom wykonujàcym prace pod-
woziowe jedynie sporadycznie i w nie-
wielkim zakresie lub zainteresowanym
okresowà organizacjà dodatkowych sta-
nowisk podnoÊnikowych, tak˝e na ze-

wnàtrz budynków, firma Werther oferuje
dwa mobilne, jednokolumnowe modele
o specjalnej konstrukcji. Pierwszy to ko-
lumna MM25, zast´pujàca z powodze-
niem nawet dobry podnoÊnik dwukolum-
nowy. Drugi, o nazwie Sprint Jack, 
jednostronnie unosi obs∏ugiwany samo-
chód za jedno ko∏o na wysokoÊç ca∏ko-
wicie wystarczajàcà do drobnych prac
kontrolno-regulacyjnych i monta˝owych. 

Nap´d elektromechaniczny 
czy elektrohydrauliczny?
Obecnie oba te konkurujàce ze sobà ro-
dzaje podnoÊników odznaczajà si´ po-
dobnymi parametrami technicznymi
nie tylko pod wzgl´dem udêwigu, lecz
tak˝e ha∏aÊliwoÊci pracy, niezawodno-
Êci dzia∏ania i eksploatacyjnej trwa∏o-
Êci. Istotna ró˝nica daje si´ zauwa˝yç
jedynie przy opuszczaniu awaryjnym
uniesionego pojazdu, podczas awarii
zasilania elektrycznego. Operacja ta
przebiega znacznie szybciej w przypad-
ku podnoÊników elektrohydraulicznych.
Z kolei podnoÊniki elektromechaniczne
sà nieco taƒsze od elektrohydraulicz-
nych. Odwrotnie zdarza si´ tylko
w przypadku modeli azjatyckich, lecz
one tak˝e w zakresie charakterystyk
technicznych i jakoÊci sà zupe∏nie nie-
porównywalne z analogicznymi pro-
duktami europejskimi.                        ■
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Konstrukcja
czterokolumnowa
∏àczy wszystkie
zalety stanowisk
podnoÊnikowych 
i kana∏owych

PodnoÊniki mobilne pozwalajà tworzyç pomocnicze stanowiska robocze nawet na zewnàtrz budynków
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1 Od jak dawna dzia∏a i kogo zrze-
sza kierowane przez Pana Stowa-

rzyszenie? 
SPCM obchodzi w tym roku 10-lecie
swojego istnienia. Mamy sta∏à, choç nie-
zbyt liczna grup´ cz∏onków – w∏aÊcicieli
lub dyrektorów firm. Organizowane
przez nas spotkania to nie tylko kole˝eƒ-
skie kontakty potrzebne w n´kanym po-
Êpiechem Êwiecie. To tak˝e bardzo po˝y-
teczna wymiana wiedzy i aktualnych in-
formacji, których w inny sposób uzyskaç
nie mo˝na.

2 Jak funkcjonuje wprowadzony
w Polsce przez SPCM jednolity

system informowania o jakoÊci cz´-
Êci? Kto z niego korzysta?
Jednolity system informowania o jakoÊci
cz´Êci zosta∏ opracowany przez jego sy-
gnatariuszy, czyli towarzystwa ubezpie-
czeniowe i firmy zajmujàce si´ dystrybu-
cjà cz´Êci, a podpisany na zorganizowa-
nej przez nas gie∏dzie handlowej. Prze-
chowujemy orygina∏ tego dokumentu. Na
ostatnim spotkaniu w SPCM z udzia∏em
wspomnianych podmiotów potwierdzono
wdro˝enie tego systemu i oceniono, ˝e
dobrze sprawdza si´ on w praktyce. 

3 Czy problem zró˝nicowanej jako-
Êci cz´Êci zosta∏ w ten sposób roz-

wiàzany? 
Naszym zdaniem, potrzebnym uzupe∏-
nieniem wspomnianego porozumienia

powinien byç proponowany przez nas
System Specyfikacji Technicznej SPCM
dla wyrobów wprowadzanych na rynek
cz´Êci zamiennych. Dzi´ki opracowaniu
konkretnych warunków technicznych za-
pewni on obiektywnà weryfikacj´ i ocen´
dla kategorii cz´Êci o jakoÊci porówny-
walnej z orygina∏em. Tanie cz´Êci o ni-
skiej jakoÊci obecnie niszczà rynek. Pro-
ducent cz´Êci posiadajàcych Certyfikat
ZgodnoÊci SPCM, zamiast rywalizowaç
cenowo z kiepskimi podróbkami, b´dzie
móg∏ ich ceny ustalaç konkurencyjnie
w stosunku do cz´Êci oryginalnych.
Obiektywne potwierdzenie jakoÊci zgod-
nej z orygina∏em w po∏àczeniu z ni˝szà
cenà powinno zapewniç efekt marketin-
gowy korzystny dla rodzimych produ-
centów.

4 Towarzystwa ubezpieczeniowe b´-
dà honorowaç takie certyfikaty?

Firmy ubezpieczeniowe, zalecajàc wyko-
nywanie napraw cz´Êciami o potwierdzo-
nej jakoÊci orygina∏u, lecz od niego taƒ-
szymi, nie b´dà nara˝one na zarzuty
Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów (UOKiK), i˝ zmuszajà klientów
do korzystania z napraw z u˝yciem cz´-
Êci o gorszej jakoÊci. Dzi´ki proponowa-
nej weryfikacji równie˝ dystrybutorzy
b´dà pewni jakoÊci oferowanych cz´Êci,
co pozwoli im budowaç swà rynkowà
wiarygodnoÊç na solidnych podstawach.
W sumie wi´c wprowadzenie systemu b´-

dzie s∏u˝yç wzmocnieniu wolnego rynku
oraz dzia∏ajàcych na nim niezale˝nych
producentów i dystrybutorów.

5Niektórzy dostawcy cz´Êci mogà
nie przystaç na takie rozwiàzanie,

gdy˝ wed∏ug obowiàzujàcych obecnie
przepisów jakoÊç porównywalnà z ory-
gina∏em mo˝e potwierdzaç sam pro-
ducent swoim oÊwiadczeniem. 
System ma byç jedynie dobrowolnà cer-
tyfikacjà, wymaganà tylko przez rynek.
Mo˝e jednak przynosiç korzyÊci marke-
tingowe producentom, dystrybutorom
i warsztatom. Liczymy si´ z takà mo˝li-
woÊcià, ˝e nie wszyscy b´dà nim zainte-
resowani, z ró˝nych zresztà powodów.
Do wdro˝enia systemu potrzebne sà pie-
niàdze na opracowanie specyfikacji tech-
nicznych zawieraj´cych warunki tech-
niczne dla poszczególnych grup cz´Êci.
Sami producenci nie sà w stanie sfinan-
sowaç tylu specyfikacji, by stworzyç na
rynku odpowiednià „mas´ krytycznà”
niezb´dnà do uruchomienia systemu.
Dlatego prowadzimy rozmowy i organi-
zujemy spotkania z firmami ubezpiecze-
niowymi i dystrybutorami. Widzà oni
mo˝liwoÊç swego finansowego udzia∏u
w tym przedsi´wzi´ciu. System musi byç
samofinansujàcy, ale niekomercyjny, co
oznacza, ̋ e certyfikacja i utrzymanie po-
szczególnych produktów bàdê ich grup
w systemie b´dzie zwiàzane z ma∏ymi
op∏atami. Wa˝nà sprawà dla funkcjono-
wania systemu jest przed∏u˝enie wa˝no-
Êci dyrektywy GVO. Stara si´ o to Sto-
warzyszenie Dystrybutorów Cz´Êci Mo-
toryzacyjnych, z którym wspó∏pracuje-
my, wspierajàc si´ wzajemnie
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Rozmowa 
z Antonim T. Dàbrowskim 
– Prezesem Zarzàdu 
Stowarzyszenia Producentów 
Cz´Êci Motoryzacyjnych

System specyfikacji technicznej

Od redakcji:
Propozycja SPCM wydaje si´ bar-
dziej realistyczna ni˝ obowiàzujàce
w tym zakresie regulacje europejskie,
poniewa˝ odpowiedzialnoÊç za po-
Êwiadczanie nieprawdy jest cz´sto
trudna do wyegzekwowania.
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Zgodnie z dyrektywà europejskà
98/69/EC, wszystkie wspó∏czesne po-
jazdy muszà byç wyposa˝one w stan-
dardowe gniazda diagnostyczne EOBD.
Dzi´ki temu informacje zapisane w pa-
mi´ci ich centralnych sterowników,
zwanych potocznie „komputerami”,

stajà si´ dost´pne dla nowoczesnych
diagnoskopów i czytników kodów b∏´-
dów. To z kolei umo˝liwia pe∏ne dia-
gnozowanie elektronicznego osprz´tu
silników, a poÊrednio te˝ ocen´ stanu
technicznego ich uk∏adów i podzespo-
∏ów mechanicznych. 

W trakcie przeglàdów serwisowych
stosunkowo nowych pojazdów prawid∏o-
woÊç pracy silników sprawdza si´ g∏ów-
nie metodà diagnostyki elektronicznej.
To na ogó∏ wystarcza do ujawnienia
i wyeliminowania ewentualnych usterek,
gdy˝ wià˝à si´ one przewa˝nie z syste-
mami bezpoÊrednio nadzorowanymi
przez centralny sterownik, czyli przede
wszystkim z uk∏adami zasilania, zap∏o-
nu i kontroli spalin. W pojazdach bar-
dziej wyeksploatowanych przyczyny nie-
sprawnoÊci mogà tkwiç jednak g∏´biej. 

JeÊli wyniki kontroli sterowników
wskazujà na to, ˝e przyczynà niedoma-
gaƒ sà usterki mechaniczne, dla uÊciÊle-
nia tej hipotezy trzeba wykorzystywaç
klasyczne metody diagnozowania, tyle
˝e stosowane za pomocà unowoczeÊnio-
nych urzàdzeƒ i procedur. 

Kontrola oscyloskopowa
Niektóre diagnoskopy elektroniczne wy-
posa˝one sà w funkcj´ umo˝liwiajàcà
poÊrednie pomiary szczelnoÊci cylin-
drów silników z zap∏onem iskrowym.
Nie mierzy si´ nimi bezwzgl´dnych war-
toÊci ciÊnienia, lecz porównuje jego
maksymalny poziom w poszczególnych
cylindrach na podstawie pomiarów ener-
gii elektrycznej zu˝ywanej przez roz-
rusznik w trakcie kolejnych suwów spr´-
˝ania. Tego rodzaju diagnoskop pod-
∏àcza si´ równolegle do styków 1 i 15
cewki zap∏onowej oraz w∏àcza szerego-
wo, za pomocà kleszczy do pomiaru na-
t´˝enia w obwód rozrusznika. Ca∏y test
odbywa si´ podczas kilkunastu obrotów
wa∏u korbowego i zapewnia wystarcza-
jàcà ocen´ przydatnoÊci silnika do dal-
szego u˝ytkowania w pojeêdzie. 

Podobne wyniki poÊredniego badania
szczelnoÊci cylindrów mo˝na uzyskaç za
pomocà oscyloskopu lub diagnoskopu Fo
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wyposa˝onego w t´ funkcj´. Oscylogram
(np. impulsów zap∏onowych) odzwiercie-
dla równomiernoÊç pracy poszczegól-
nych cylindrów, choç jej zak∏ócenia mo-
gà byç powodowane wadliwym dzia∏a-
niem wtryskowego uk∏adu zasilania.
Dlatego za bardziej wiarygodny uznaç
nale˝y oscylogram sygna∏ów wysy∏anych
z czujnika kontroli ciÊnienia bezwzgl´d-
nego w przewodzie dolotowym. 

Testy szczelnoÊci cylindrów
KiedyÊ przeprowadzano je na kilka al-
ternatywnych sposobów. Najprostszym
by∏ pomiar ciÊnienia spr´˝ania przepro-
wadzany w silnikach ZI i ZS bez wy∏à-
czania zap∏onu i wtrysku paliwa, pod-
czas obracania wa∏u korbowego roz-
rusznikiem. Manometr zatrzymujàcy do
odczytu maksymalnà wartoÊç ciÊnienia,
uzyskanà w czasie pomiaru (przewa˝nie
z funkcjà mechanicznego zapisu proto-
ko∏ów pomiarowych), mocowa∏o si´
w tym celu w otworze Êwiecy zap∏onowej
lub wtryskiwacza. Wyniki pomiarów ob-
cià˝one by∏y jednak du˝ym b∏´dem, po-
niewa˝ wysokoÊç uzyskiwanego w ten
sposób ciÊnienia zale˝a∏a w znacznym
stopniu od stanu technicznego rozrusz-
nika i akumulatora, a tak˝e od tempera-
tury i zwiàzanej z nià lepkoÊci oleju
w uk∏adzie smarowania. 

Uznawa∏o si´, i˝ ciÊnienie ni˝sze
o 15-20% od nominalnego Êwiadczy
o niedostatecznej szczelnoÊci cylindra,
co z kolei mog∏o byç powodowane zu˝y-
ciem t∏oka, cylindra, pierÊcieni t∏oko-
wych lub zaworów. Dlatego prób´ ciÊ-
nienia powtarzano po wstrzykni´ciu do
badanego cylindra ok. 5 mililitrów oleju
silnikowego i rozprowadzeniu go kilko-
ma obrotami wa∏u korbowego po g∏adzi
cylindra. WartoÊç ciÊnienia wyraênie
wy˝sza (o ponad 1,5 bara) ni˝ przy
pierwszym pomiarze wskazywa∏a na
nieszczelnoÊç t∏oka i cylindra, a utrzy-
mujàca si´ na niezmienionym poziomie
– na nieszczelnoÊç zaworów.

Dok∏adniejszà metodà diagnostycznà
by∏ pomiar utraty szczelnoÊci. Polega∏
on na doprowadzeniu do badanego cy-
lindra odmierzonej iloÊci spr´˝onego po-
wietrza (przy unieruchomionym silniku)
i stwierdzeniu, jak wielki w okreÊlonym
czasie jest jego ubytek, wyra˝ony w pro-

centach. Pomiary by∏y wykonywane ma-
nometrem z podzia∏kà procentowà o za-
kresie 0...100%. Miejsca nieszczelnoÊci
identyfikowano na podstawie os∏uchiwa-
nia silnika stetoskopem warsztatowym. 

Zintegrowane stanowiska kontrolne
Na stacjach demonta˝u pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji pomija si´ w ogóle
diagnostyk´ elektronicznà, gdy˝ chodzi
tam wy∏àcznie o ustalenie, czy wymon-
towany silnik mo˝na przeznaczyç do
dalszej eksploatacji jako u˝ywanà, lecz
sprawnà cz´Êç zamiennà. Badania prze-
prowadzane sà jeszcze przed wymonto-
waniem silnika na specjalnych stanowi-
skach rolkowych z rolkami nap´dzanymi
elektrycznie. Nap´d przenoszony na ko-
∏a przekazywany jest za poÊrednictwem
pó∏osi, skrzyni biegów i sprz´g∏a na wa∏
korbowy badanego silnika. 

W trakcie tej próby mo˝na dokony-
waç pomiaru i rejestracji ciÊnienia spr´-
˝ania w cylindrach silników ZI i ZS.
Mierzone jest tak˝e ciÊnienie oleju
w uk∏adzie smarowania. Zastosowanie
nap´du zewn´trznego pozwala stworzyç
warunki odpowiednie do prawid∏owych
pomiarów, czyli sta∏à temperatur´ silni-
ka i pr´dkoÊç obrotowà wa∏u korbowego. 

Wynik pomiaru ciÊnieƒ spr´˝ania
uznaje si´ za pozytywny, gdy w poszcze-
gólnych cylindrach sà one w przybli˝e-
niu identyczne i mieszczà si´ we wzorco-
wym zakresie ustalonym przez kon-
struktora silnika. JeÊli te dane sà nie-
dost´pne, mo˝na ciÊnienie spr´˝ania ob-
liczyç na podstawie znanego stopnia
spr´˝ania wed∏ug nast´pujàcego wzoru:

Pspr =K ε,

gdzie: 
K – wspó∏czynnik przeliczeniowy,
ε – stopieƒ spr´˝ania.

WartoÊç wspó∏czynnika przeliczeniowe-
go K wynosi:
➔ dla silników z ZI: K = 1,2 ... 1,4;
➔ dla silników z ZS: K  = 1,7 ... 2,2.

Za najni˝sze ciÊnienie dopuszczalne
przyjmuje si´ zwykle oko∏o 80% ciÊnie-
nia nominalnego. Nadmierna nieszczel-
noÊç silnik po prostu dyskwalifikuje –
niezale˝nie od jej konkretnej przyczyny.

Z wartoÊciami nominalnymi porów-
nuje si´ tak˝e uzyskane ciÊnienie oleju.
WartoÊç zbyt niska interpretowana
jest jako efekt nadmiernego zu˝ycia
∏o˝yskowaƒ wa∏ów korbowego i roz-
rzàdu. Nie ma tu znaczenia fakt, i˝ za-
zwyczaj wynika ona tak˝e z nadmier-
nych luzów w pompie olejowej, ponie-
wa˝ wspó∏czesne silniki konstruowane
sà z uwzgl´dnieniem zasady równo-
miernego zu˝ywania si´ wszystkich ich
cz´Êci sk∏adowych.                           ■Fo
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Ocena stanu 
technicznego silnika

Badanie stopnia zu˝ycia mechanicznych cz´Êci silników by∏o
kiedyÊ podstawà ich kwalifikowania do napraw Êrednich
i g∏ównych. DziÊ w wi´kszoÊci przypadków decyduje o tym,
czy silnik „dojrza∏” ju˝ do z∏omowania. 

Stanowisko rolkowe do szybkiej, kompleksowej
kontroli stanu zespo∏ów nap´dowych

Manometry diagnostyczne. Od góry: do kontroli
ciÊnienia spr´˝ania w silnikach ZI, analogiczny do
silników ZS i do pomiaru ciÊnienia oleju w uk∏adzie
smarowania
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Zagadnienia zwiàzane z wymianà kloc-
ków lub szcz´k hamulcowych sà mi znane,
poniewa˝ jestem ich producentem i mam
te˝ w tym zakresie wieloletnià praktyk´
warsztatowà, równie˝ instruktorskà.
Gdy zdarza si´, ˝e klient zwraca mi do-
starczone mu cz´Êci w ramach reklama-
cji, staram si´ spraw´ traktowaç z nale˝-
nà powagà, ale, prosz´ mi wierzyç, by-
wa, ˝e t´ powag´ zachowuj´ z trudem. 

Cz´sto bowiem odnosz´ wra˝enie, i˝
ten rodzaj us∏ug serwisowych w niektó-
rych warsztatach wykonujà uczniowie
lub niedouczeni mechanicy, pracujàcy
bez nadzoru osób doÊwiadczonych. Tak
podstawowe pope∏nia si´ tu b∏´dy. Sfo-
tografowa∏em par´ charakterystycznych
przyk∏adów, które fachowcom mogà si´
wydaç wr´cz humorystyczne, jednak
˝arty te˝ muszà mieç granice, zw∏aszcza

gdy chodzi o uk∏ad tak wa˝ny dla bez-
pieczeƒstwa ruchu drogowego.

Rozumiem i w pe∏ni popieram u˝yt-
kownika samochodu, który po takiej
us∏udze wyczuwa, ˝e coÊ jest nie w po-
rzàdku i wraca do warsztatu. Nie rozu-
miem, dlaczego personel tej placówki
zamiast wyciàgnàç z incydentu wnioski
i konsekwencje s∏u˝bowe, decyduje si´
klocki lub szcz´ki hamulcowe wymonto-
waç i reklamowaç u producenta jako
wadliwe. Prosz´ oceniç zasadnoÊç ta-
kich „reklamacji” w przedstawionych tu
przypadkach. 

1. Histori´ tej usterki ∏atwo jest zre-
konstruowaç. Jeden t∏oczek jest zapie-
czony w cylinderku, brudny, bez os∏ony,
która rozlecia∏a si´ ze staroÊci, lecz me-
chanik wymienia tylko szcz´ki i zak∏ada
b´ben hamulcowy. Przy hamowaniu za-
tarty t∏oczek si´ nie wysuwa, wi´c ca∏y
ci´˝ar hamowania przejmuje druga
szcz´ka, która z tego powodu Êciera si´
do go∏ego metalu ju˝ po kilku miesià-
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Nieudolne 
naprawy hamulców
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cach lub kilkunastu tysiàcach przejecha-
nych kilometrów. Wtedy obie szcz´ki zo-
sta∏y zwrócone producentowi. 

2. Wyciek p∏ynu hamulcowego lub
smaru z ∏o˝yska spowodowa∏ zanie-
czyszczenie ok∏adziny i zmniejszenie
wspó∏czynnika tarcia. Hamowanie nie
daje zadowalajàcych efektów, a nad-
mierny docisk szcz´ki powoduje jej
przegrzanie. Skutkiem tego p´ka ok∏a-
dzina hamulcowa, a cz´Êç metalowa
zmienia kolor na czarny.

3. Za∏o˝ono nowe szcz´ki i zu˝yty b´-
ben hamulcowy z obwodowymi bruzda-
mi na g∏adzi. Efekt hamowania okaza∏
si´ niedostateczny, poniewa˝ rzeczywi-
sta powierzchnia styku ok∏adziny z b´b-
nem by∏a bardzo ma∏a (pracowa∏y tylko
grzbiety pomi´dzy bruzdami). Ze zbyt
ma∏ym wykorzystaniem powierzchni

ciernej mamy do czynienia i wówczas,
gdy promienie krzywizny szcz´ki i b´bna
ró˝nià si´ wzajemnie, co widaç na sà-
siednich fotografiach.

4. Podobne zjawisko mo˝e wystàpiç
w hamulcach tarczowych przy nowych
klockach i zu˝ytej tarczy, która ma wte-

dy zazwyczaj wystajàce ranty na ze-
wn´trznym i wewn´trznym obwodzie
swej roboczej g∏adzi. Kontakt elemen-
tów ciernych ogranicza si´ do po-
wierzchni tych wàskich pierÊcieni. Te
klocki zosta∏y zwrócone w ramach re-
klamacji, poniewa˝ „s∏abo hamujà”.   ■

Niech mi wybaczà P.T. Czytelnicy 
„Autonaprawy”, ˝e obok publikacji 
o technicznych nowoÊciach i wyrafino-
wanych technologiach pojawia si´ 
ten artyku∏ dotyczàcy przyziemnych, 
wstydliwych nawet problemów.

Edward Górski
PPH Produkcja cz´Êci zamiennych, Lublin

Nierównomierne zu˝ycie ok∏adzin na skutek wadliwej pracy rozpieracza hydraulicznego

Zanieczyszczenie ok∏adzin olejem lub p∏ynem hamulcowym doprowadza z czasem do ich p´kania

Nowe klocki za∏o˝one do zu˝ytej tarczy wspó∏pracujà z nià na niedostatecznej powierzchni. Szybko te˝ ulegajà zniszczeniu

Sp´kanie i erozja
powierzchni ciernych

z powodu ich
zanieczyszczenia

mo˝e dotyczyç
równie˝ hamulców

tarczowych
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Mo˝na wprawdzie za pomocà ogólno-
dost´pnych przeglàdarek, wyszukiwarek
i ró˝nych aplikacji pakietu „Office” ra-
dziç sobie z zewn´trznà wymianà infor-
macji techniczno-biznesowych i z kom-
puterowà dokumentacjà prowadzonej
dzia∏alnoÊci, lecz jest to równie ucià˝li-
we i zawodne, jak pytanie przechodniów

o drog´ zamiast u˝ycia systemu GPS.
W przypadku warsztatów samochodo-
wych rol´ takiego nawigatora pe∏nià
zintegrowane programy specjalne. Za-
sady ich funkcjonowania przedstawimy
tutaj na przyk∏adzie oprogramowania
„Motowarsztat”, opracowanego przez
firm´ Marcos Bis. System ten oparty

jest na wnikliwej analizie najwa˝niej-
szych potrzeb przedsi´biorstwa us∏ugo-
wego w bran˝y motoryzacyjnej, dzi´ki
czemu umo˝liwia interaktywne prowa-
dzenie: bazy danych dotyczàcej produk-
tów wykorzystywanych przy naprawach,
kartoteki klientów i ich pojazdów, go-
spodarki magazynowej, obs∏ugi zleceƒ
i rozliczania zadaƒ poszczególnych pra-
cowników. Wszystkie te funkcje sà wza-
jemnie skorelowane, wi´c operacje prze-
prowadzane w obr´bie jednej z nich po-
wodujà odpowiednie zmiany w pozosta-
∏ych. Mo˝liwa jest tak˝e ich integracja
z systemami innych firm (np. dostawców
lub klientów) na zasadzie eksportu i im-
portu danych.

„Motowarsztat” mo˝e wspó∏praco-
waç z ró˝nymi sieciami komputerowymi
typu peer-to-peer, np.: Windows, Novell,
Lantastic i innych. Program dzia∏a na
ka˝dym dost´pnym komputerze spe∏nia-
jàcym wymagania systemu Windows XP. 

Bazy zamawianych artyku∏ów 
Umo˝liwiajà one sortowanie i wyszuki-
wanie potrzebnych produktów. Opcjà
standardowà jest w tym wypadku wybór
wed∏ug indeksu, czyli z regu∏y numeru
katalogowego producenta. Zdarza si´
jednak, ˝e identyczne indeksy dotyczà
ró˝nych artyku∏ów (np. 11 153 to zarów-
no amortyzator Monroe, jak i tuleja me-
talowo-gumowa firmy Febi Bilstein). Dla
unikni´cia takich sytuacji ka˝da pozycja
w bazie zawiera równie˝ prefiks b´dàcy
skrótem (do 3 znaków) nazwy producen-
ta towaru. Pary: prefiks + indeks sà nie-
powtarzalne. Kolejnà rubrykà tej tabeli
jest „nazwa”, co pozwala ju˝ wyjaÊniç
wszelkie wàtpliwoÊci. Na liÊcie artyku∏ów
widniejà te˝ informacje o cenie artyku∏u
oraz dost´pnym stanie magazynowym,
zarówno ca∏kowitym, jak i pomniejszo-
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Program komputerowy 
dla ma∏ego warsztatu
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nym o rezerwacje. JeÊli w katalogu do-
stawcy znajdà si´ zdj´cia danej cz´Êci
w formatach: jpg lub gif, mogà one byç
dodane do kartoteki artyku∏u i zostajà
wyÊwietlone na zak∏adce „zdj´cie”.

Internetowa ∏àcznoÊç z systemem
komputerowym konkretnego dostawcy
cz´Êci pozwala uzyskaç informacje na
temat bie˝àcego stanu zapasów danego
artyku∏u w magazynie dostawcy oraz je-
go ceny pomniejszonej o przyznany ra-
bat. Nabywane towary mogà pochodziç
od ró˝nych dostawców. Istnieje te˝ mo˝-
liwoÊç nadania któremuÊ z nich statusu
„dostawcy wiodàcego” (np. jeÊli u niego
realizowana jest wi´kszoÊç zakupów
warsztatu), co oznacza preferencj´
w prezentacji ofert.

W zestawieniach podawane sà tak˝e
numery cz´Êci oryginalnej „OE”. Ich
podÊwietlenie kolorem ˝ó∏tym oznacza
dost´pnoÊç zamienników, których list´
mo˝na przywo∏aç odpowiednià kombi-
nacjà klawiszy.

Powy˝sze funkcje to tylko nieliczne
przyk∏ady narz´dzi systemu, wybrane
z bogatej gamy mo˝liwoÊci wykorzysty-
wania i przetwarzania baz produkto-
wych.

Bazy klientów i pojazdów
Oprócz standardowych danych adreso-
wych mo˝na w nich umieszczaç roz-
maite informacje specjalne, istotne dla
dalszej wspó∏pracy, na przyk∏ad s∏u˝àce
jego klasyfikacji pod wzgl´dem wyso-
koÊci mo˝liwych obrotów. Program po-
zwala tak˝e na zapisywanie wysokoÊci
rabatów przyznanych konkretnemu
klientowi i sygnalizowanie ustalonych
z nim terminów p∏atnoÊci.

Lista pojazdów prowadzona jest we-
d∏ug ich numerów rejestracyjnych. Za-
wiera informacje pozwalajàce zidentyfi-
kowaç mark´, model, wersj´ itp.,
a przede wszystkim w∏aÊciciela. Dane te

dajà si´ korelowaç z historià zleceƒ re-
alizowanych w warsztacie, co bardzo
u∏atwia wspó∏prac´ z klientem.

Zlecenia
Zlecenie stanowi podstaw´ przyj´cia po-
jazdu do naprawy i po wprowadzeniu do
rejestru komputerowego staje si´ jej pe∏-

nà dokumentacjà. W systemie „Moto-
warsztat” wype∏niony formularz otwar-
cia zlecenia mo˝e byç wydrukowany ja-
ko dokument przyj´cia pojazdu od klien-
ta. Opisany jest w nim zakres zleconych
prac oraz stan techniczny przyjmowane-
go samochodu wraz z zauwa˝onymi jego
usterkami (np. zarysowania lakieru,

Zakup komputera i pod∏àczenie go 
do Internetu to moment prze∏omowy
w rozwoju firmy rzemieÊlniczej. Pojawia
si´ wówczas tak wiele nowych, atrakcyj-
nych mo˝liwoÊci, ˝e amatorskie próby 
ich wykorzystania wywo∏ujà chaos.

Bartosz Adamski
Marcos Bis – dzia∏ marketingu 

Listy artyku∏ów i ∏àcznoÊç internetowa z ich dostawcami pozwalajà precyzyjnie oszacowaç koszty
napraw

Komputerowa rezerwacja stanowisk nawet przy niewielkiej ich liczbie porzàdkuje prace warsztatu

Kartoteka klientów jest podstawà konsekwentnej polityki rabatowej i marketingowej



kieru, wgniecenia blach, braki wyposa-
˝enia, stan licznika, paliwa itp.), dodat-
kowy wpis potwierdza odbiór powierzo-
nych cz´Êci i materia∏ów. Jest to podsta-
wa do szczegó∏owego rozplanowania za-
daƒ dla personelu warsztatu z uwzgl´d-
nieniem rodzajów czynnoÊci, wykonujà-
cych je osób i czasu potrzebnego na ich
wykonanie. CzynnoÊci te u∏atwia dodat-
kowa funkcja programu, jakà jest „re-
zerwacja stanowisk warsztatowych”.
Na jej liÊcie godzinowej mo˝na dokony-
waç dla konkretnego klienta i jego sa-
mochodu rezerwacji poszczególnych
stanowisk warsztatu z okreÊleniem cza-
su u˝ytkowania oraz z imiennym przypi-

saniem personelu obs∏ugujàcego. Modu∏
rezerwacji stanowisk umo˝liwia równie˝
szybki podglàd zaplanowanego na dany
dzieƒ czasu pracy wszystkich mechani-
ków, co u∏atwia ich przydzielanie do no-
wych rezerwacji.

Zamkni´cie zlecenia nast´puje tu˝
przed oddaniem pojazdu klientowi i po
dokonaniu nale˝nych rozliczeƒ. Na pod-
stawie zlecenia êród∏owego oraz wpisów
zwiàzanych z jego realizacjà program au-
tomatycznie generuje i drukuje dokument
potwierdzenia wykonania, b´dàcy te˝ pro-
toko∏em przekazania pojazdu zlecenio-
dawcy, a tak˝e wystawionà mu faktur´. 

Opisy wszystkich operacji wykonywa-

nych w czasie realizacji zleceƒ warszta-
towych mogà byç pobierane z tzw. s∏ow-
nika operacji (integralna cz´Êç progra-
mu), w którym oprócz cz´Êci opisowej
podane sà odpowiadajàce tym operacjom
iloÊci roboczogodzin oraz obowiàzujàce
w firmie stawki jednostkowe.

Rozliczenia wewn´trzne
Cz´Êcià programu jest równie˝ kartote-
ka obejmujàca dane personalne wszyst-
kich pracowników warsztatu, w tym
równie˝ ich aktualne stawki wynagro-
dzeƒ za przepracowanà roboczogodzin´.
Dzi´ki temu ka˝de indywidualne zada-
nie jest automatycznie ewidencjonowane
w dokumentacji naprawy i uwzgl´dnione
przy naliczaniu p∏ac. 

System na podstawie zgromadzonych
danych tworzy zestawienia dotyczàce
prac wykonanych przy danym pojeêdzie,
prac poszczególnych pracowników w do-
wolnych okresach lub listy pojazdów,
przy których wykonywane by∏y poszcze-
gólne czynnoÊci opisane we wspomnia-
nym uprzednio „s∏owniku operacji
warsztatowych”.

Na podobnej zasadzie prowadzona
jest komputerowa ewidencja cz´Êci
i materia∏ów nabywanych od dostaw-
ców, wykorzystywanych przy poszcze-
gólnych naprawach, przez okreÊlonych
pracowników warsztatu i w dowolnych
okresach jego dzia∏alnoÊci. Przyj´cie
towaru do warsztatowego magazynu
wià˝e si´ wprowadzeniem do systemu
dokumentu „PZ”. Pozycje te mo˝na
wprowadzaç r´cznie za pomocà klawia-
tury lub metodà importu danych z sys-
temu dostawcy. 

Pobranie towaru z magazynu odbywa
si´ na podstawie wprowadzonego do sys-
temu dokumentu „WZ”. Dokument mo-
˝e zostaç dodany r´cznie bàdê automa-
tycznie, gdy wprowadzamy dany artyku∏
do zlecenia warsztatowego. Wystawie-
nie go nie ma wp∏ywu na stan magazy-
nowy i jego wartoÊç, lecz zmniejsza iloÊç
artyku∏ów wyÊwietlanych przez system
jako dost´pne. Dopiero po automatycz-
nym skojarzeniu tego wewn´trznego do-
kumentu z wystawianà klientowi faktu-
rà lub paragonem – jego treÊç jest
uwzgl´dniana przy naliczaniu kosztów
dzia∏alnoÊci firmy.                              ■
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Zlecenie ustalone wspólnie z klientem eliminuje ewentualne spory w kwestii zakresu naprawy

Dokumentacja kadrowa musi byç prowadzona w formie tradycyjnej, lecz jej elektroniczny
odpowiednik jest znacznie wygodniejszy w u˝yciu

GoÊç numeru | Rozmowy i opinie | 29

1 W wielu polskich mediach zajmu-
jàcych si´ sprawami motoryzacji

i transportu drogowego ukaza∏y si´
przedruki Pana artyku∏u „Oleje silni-
kowe: dlaczego wielosezonowe sà lep-
sze?”. W Polsce niemal wszyscy u˝yt-
kownicy pojazdów wszelkich rodza-
jów i klas uwa˝ajà t´ tytu∏owà tez´ za
wr´cz oczywistà...
Oczywiste jest, ˝e producenci wspó∏cze-
snych samochodów osobowych zalecajà
ju˝ od doÊç dawna oleje wielosezonowe
i ka˝dy rozsàdny w∏aÊciciel auta post´-
puje zgodnie z tymi zaleceniami. Jednak
inaczej to wcià˝ wyglàda z punktu wi-
dzenia przedsi´biorstw eksploatujàcych
pojazdy u˝ytkowe z silnikami Diesla,
zw∏aszcza te o starszej konstrukcji. Tutaj
za stosowaniem olejów jednosezonowych
zdajà si´ przemawiaç zarówno wzgl´dy
ekonomiczne, jak i opracowane kilkana-
Êcie lat temu instrukcje eksploatacyjne.
Moje zdanie w tej kwestii jest inne, dla-
tego te˝ napisa∏em wspomniany artyku∏.
Oleje wielosezonowe to rzeczywiÊcie naj-
lepszy wybór dla wszystkich wspó∏cze-
Ênie u˝ywanych silników Diesla. 

2 Czy zastàpienie produktu taƒsze-
go dro˝szym i w omawianych wy-

padkach nadmiernie nawet dobrym da
si´ pogodziç z zasadami racjonalnego
gospodarowania i ryzykiem utraty fa-
brycznej gwarancji? 

Nie przesadzajmy z tym ryzykiem. Po-
jazdów, o których tu mowa, gwarancja
z regu∏y ju˝ nie dotyczy. Od po∏owy lat
90. XX wieku, wielu Êwiatowych produ-
centów silników zauwa˝y∏o rosnàce ko-
rzyÊci z u˝ywania olejów wielosezono-
wych i do nich przystosowa∏o swe kon-
strukcje. Niezale˝nie jednak od modelu
i wieku u˝ytkowanych silników, wielo-
sezonowe oleje silnikowe wymienia si´
zgodnie z rzeczywistym przebiegiem po-
jazdu, a nie wed∏ug kalendarza lub trud-
nych do przewidzenia kaprysów pogody.
Nie trzeba szczegó∏owych wyliczeƒ, by
oceniç, co jest tu bardziej ekonomiczne
i racjonalne. Gdy uwzgl´dnimy przy tym
rzeczywiste warunki eksploatacji ci´˝a-
rówki lub autobusu, to mo˝e si´ okazaç,
˝e na przyk∏ad na trasie z Polski do
W∏och lub Hiszpanii, wiosnà lub wcze-
snà jesienià, by∏aby konieczna nawet
wielokrotna wymiana oleju jednosezono-
wego. Poza tym oleje wielosezonowe sà
Êrodkami smarnymi o zdecydowanie
wy˝szej jakoÊci, poniewa˝ sà produko-
wane z wykorzystaniem bardziej za-
awansowanych technicznie baz olejo-
wych – w wielu wypadkach syntetycz-
nych – ze wzgl´du na wy˝szy wskaênik
lepkoÊci oraz dodatków kompatybilnych
z tymi bazami. Oznacza to w przypadku
jakiegokolwiek silnika wyd∏u˝enie okre-
su jego u˝ytkowania i dodatkowà
oszcz´dnoÊç paliwa nawet do 5 procent.

Zaawansowana technologia dodatków
stosowanych w olejach wielosezonowych
chroni te˝ silniki przed osadami powsta-
jàcymi w wysokich temperaturach,
zmniejsza zu˝ycie samego oleju i powo-
duje lepsze rozproszenie czàstek sadzy
pozostajàcych w spalinach.

3 Czy olej wielosezonowy nie jest
jednak rozwiàzaniem kompromi-

sowym, czyli poÊrednim, a wi´c w wa-
runkach ekstremalnych ust´pujàcym
latem olejom letnim, a zimà – zimo-
wym?
Jednosezonowy olej o lepkoÊci SAE 10W
jest bardzo p∏ynnym Êrodkiem smarnym,
który dobrze sobie radzi przy zimnym
rozruchu. Jednak wraz ze wzrostem
temperatury mo˝e si´ okazaç zbyt ma∏o
lepki. Z kolei oleje jednosezonowe o lep-
koÊci 40 lub 50 sà odpowiednie dla silni-
ków goràcych i równoczeÊnie ma∏o przy-
datne, gdy temperatura spadnie poni˝ej
5°C. Optymalna by∏aby wi´c zmiana
Êrodka smarnego przed i po ka˝dym uru-
chomieniu silnika, ale to oczywisty ab-
surd! Tymczasem oleje wielosezonowe
spe∏niajà wymagania lepkoÊciowe klasy-
fikacji SAE J300 zarówno w niskich, jak
i wysokich temperaturach i przy ró˝nych
obcià˝eniach silnika, czyli zast´pujà dwa
oleje jednosezonowe. Na przyk∏ad Mobil
Delvac 15W-40 jest równoczeÊnie ole-
jem zimowym o lepkoÊci 15W, co ozna-
cza jego wystarczajàcà p∏ynnoÊç przy
rozruchu zimnego silnika nawet w tem-
peraturze –20°C, oraz olejem letnim
o lepkoÊci SAE 40, gdy˝ zachowuje si´
identycznie jak on w temperaturze
+100°C
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Nie chodzi o kompromis

Rozmowa 
z goÊciem numeru. 
Jest nim Kevin Chinn 
–  ekspert ds. Êrodków smarnych 
ExxonMobil Lubricants 
& Specialties

Od redakcji:
Argumentacja eksperta ExxonMobil
dotyczy wy∏àcznie olejów silnikowych.
Warto jednak jej zasady stosowaç
i w innych kalkulacjach, bo nie za-
wsze produkt taƒszy kosztuje rzeczy-
wiÊcie mniej.
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Podczas produkcji i dystrybucji paliw
trafiajà do nich niekiedy drobiny cia∏
sta∏ych (piasek, i∏y, rdza, czàstki meta-
li, itp.). ZawartoÊç wody w benzynach
i olejach nap´dowych jest wprawdzie
ograniczona do bezpiecznego poziomu
przez obowiàzujàce w rafineriach nor-
my odbiorcze, ale jej udzia∏ wzrasta
póêniej podczas tankowania paliwa 
do cystern, zbiorników i samochodów
na skutek wilgoci znajdujàcej si´ w po-
wietrzu i skroplin osiadajàcych na zim-
nych Êcianach pojemników. W oleju na-
p´dowym galaretowate czàsteczki ˝y-
wiczne wytwarzajà si´ pod wp∏ywem
utleniajàcego dzia∏ania powietrza,

a parafina wydziela si´ w niskich tem-
peraturach. 

Uk∏ady wtryskowe nowoczesnych sil-
ników sà konstrukcjami precyzyjnymi
bardzo wra˝liwymi na najmniejsze na-
wet zanieczyszczenia. Ze wzgl´du na pa-
nujàce w nich wysokie ciÊnienia wspó∏-
pracujàce ich elementy muszà byç bar-
dzo dok∏adnie dopasowane, co zwi´ksza
prawdopodobieƒstwo ich zakleszczania
si´, gdy trafià pomi´dzy nie obecne w pa-
liwie czàsteczki sta∏e. Woda z kolei po-
woduje korozj´ metalowych cz´Êci wszel-
kich systemów zasilania. Dlatego filtry
paliwa sà niezb´dnym osprz´tem ka˝de-
go silnika spalinowego. 

Filtry benzyny 
W samochodach osobowych nap´dza-
nych nowoczesnymi silnikami z zap∏o-
nem iskrowym i wtryskiem paliwa stosu-
je si´ bezobs∏ugowe filtry zintegrowane
z pompà paliwa, montowane w zbiorni-
ku, lub filtry przewodowe w obudowie
metalowej (np. FPW40 – fot. 1) bàdê
wykonanej z tworzywa antyelektrosta-
tycznego (np. FPP-06 – fot. 2). 

Filtry te nale˝y wymieniaç zgodnie ze
wskazaniami instrukcji obs∏ugi pojazdu.
Wyd∏u˝enie okresów ich eksploatacji nie
powoduje groênych konsekwencji, ale za-
tkanie wk∏adu filtracyjnego mo˝e zak∏ó-
caç prac´ silnika, a nawet doprowadziç
do zatrzymania pojazdu w podró˝y. Nie
zaleca si´ wi´c znacznego wyd∏u˝ania
okresów wymiany, poniewa˝ papier fil-
tracyjny i spoiny klejowe majà okreÊlonà
odpornoÊç na dzia∏anie paliw (jej prze-
kroczenie grozi utratà szczelnoÊci we-
wn´trznej filtra), a przegroda filtrujàca
odznacza si´ ograniczonà ch∏onnoÊcià.   

W okresie zimowym powodem trud-
noÊci z uruchomieniem silnika lub
przerw w jego pracy sà najcz´Êciej czàst-
ki lodu osadzajàce si´ w filtrze. W tem-
peraturach dodatnich woda z filtra cz´-
Êciowo trafia z paliwem do cylindrów sil-
nika, gdzie zostaje odparowana, lecz po-
zosta∏a jej cz´Êç osadza si´ w filtrze,
zw∏aszcza gdy jest on znacznie zanie-
czyszczony. Zimà woda ta zamarza i blo-
kuje przep∏yw paliwa. Dla unikni´cia
tych k∏opotów zaleca si´ wymian´ filtra
paliwa przed okresem zimowym, nawet
gdy okres jego eksploatacji koƒczy si´
o kilka miesi´cy póêniej. Wskazane jest
tak˝e okresowe spuszczanie wody z filtra
wyposa˝onego w korek spustowy.

W celu wymiany zu˝yty filtr prze-
wodowy i ∏àczàce si´ z nim przewody
paliwowe nale˝y oczyÊciç z brudu i pod-
stawiç pod niego naczynie na sp∏ywajàce
paliwo. Nast´pnie luzuje si´ opaski za-
ciskowe (ewentualnie Êciska szybko-
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Oczyszczanie paliw
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z∏àczki lub odkr´ca po∏àczenia gwinto-
we, by wyjàç zu˝yty filtr. Na jego miej-
sce montuje si´ identyczny filtr nowy,
zwracajàc uwag´ na zaznaczony na obu-
dowie kierunek przep∏ywu, i zak∏ada si´
nowe opaski zaciskowe na przewody (po-
nowne u˝ycie starych nie jest zalecane).
Przy innej konstrukcji uk∏adu wciska si´
do szybkoz∏àczek króçce przy∏àczeniowe
nowego filtra a˝ do zablokowania ich
w zatrzasku. W z∏àczach gwintowanych
konieczne jest zastosowanie nowych
uszczelek. Po zakoƒczonym monta˝u
trzeba uruchomiç silnik i sprawdziç
szczelnoÊç po∏àczeƒ.

Filtry oleju nap´dowego
W pojazdach nap´dzanych silnikami
z zap∏onem samoczynnym stosowane sà
rozbieralne filtry paliwa (np. FPV5.7 –
fot. 3) albo filtry bezobs∏ugowe typu
puszkowego (np. PDS-5.1 – fot. 4) lub
przewodowego (np. FPP-09 – fot. 5).

Spotyka si´ te˝ filtry z obudowà
montowanà na sta∏e w pojeêdzie przy
wymiennym wk∏adzie filtrujàcym. Tra-
dycyjna konstrukcja wk∏adu zawiera
elementy metalowe (np. wk∏ad wst´pny
WP11-1X – fot. 6 i wk∏ad dok∏adne-
go oczyszczania 2201/10/AX – fot. 7). 
Nowoczesne wk∏ady ekologiczne nie
posiadajà elementów metalowych 
(np. WP15-60X – fot. 8).

Cz´stotliwoÊç wymiany filtrów lub
ich wk∏adów wymiennych powinna byç
zgodna z zaleceniami producenta pojaz-
du lub silnika. Nowoczesne silniki z wy-
sokociÊnieniowym wtryskiem bezpoÊred-
nim (z pompowtryskiwaczami lub

z uk∏adem common rail wtrysku paliwa)
wyposa˝ane sà w filtry z podgrzewacza-
mi paliwa sterowanymi automatycznie
i separatorami wody z sygnalizacjà jej
poziomu w obudowie. Konstrukcje te nie
wymagajà specjalnej obs∏ugi przed
okresem zimowym. Z∏a jakoÊç paliwa
wp∏ywa jednak zawsze na koniecznoÊç
cz´stszej wymiany filtrów lub wk∏adów.
Filtry bez podgrzewaczy paliwa i bez
spustów wody wymagajà wymiany raz
w roku, przed okresem zimowym. Na-
wet stosowanie paliwa zimowego nie
chroni przed blokowaniem przep∏ywu
czàstkami lodu i parafiny. 

Norma PN-EN 590 okreÊla bowiem
temperatury zablokowania zimnego fil-
tra dla oleju nap´dowego: letniego 0°C,
przejÊciowego -10°C i zimowego -20°C.

Nowy wk∏ad zamontowany przed
okresem zimowym jest mniej wra˝liwy
na zablokowanie parafinà od zanie-
czyszczonego. Wod´ gromadzàcà si´
w obudowie nale˝y spuszczaç co naj-
mniej raz w tygodniu w okresie letnim
i codziennie, po powrocie z trasy,
w okresie zimowym. 

Podstawowe zasady wymiany prze-
wodowych filtrów oleju nap´dowego sà
takie same, jak w przypadku filtrów ben-
zynowych. OdnoÊnie pozosta∏ych odmian
konstrukcyjnych nale˝y pami´taç o ko-
niecznoÊci dok∏adnego oczyszczenia obu-
dowy filtra z wymiennym wk∏adem i za-
stosowaniu nowych uszczelek do uszczel-
nienia wk∏adu i pokrywy. Uszczelk´ fil-
tra puszkowego wymienianego w ca∏oÊci
.nale˝y posmarowaç olejem przed za-
montowaniem do pokrywy. Ponownie

zmontowane uk∏ady paliwowe silników
wysokopr´˝nych wymagajà nie tylko
wspomnianej ju˝ kontroli szczelnoÊci
przy pracujàcym silniku, lecz tak˝e do-
k∏adnego odpowietrzenia.                    ■

Paliwa dostarczane do uk∏adu zasilania 
silnika spalinowego mogà zawieraç 
rozmaite zanieczyszczenia, powa˝nie skra-
cajàce jego ogólnà ˝ywotnoÊç i zwi´ksza-
jàce ryzyko nieoczekiwanych awarii.

Zygmunt Marciniec
G∏ówny konstruktor 

Wytwórnia Filtrów „PZL-S´dziszów” SA

Fot. 1. Filtr benzyny FPW40 Fot. 2. Filtr benzyny FPP-06

Fot. 3. Filtr oleju nap´dowego FPV5.7 Fot. 4. Filtr oleju nap´dowego PDS-5.1 Fot. 5. Filtr oleju nap´dowego FPP-09

Fot. 6. Wymienny wk∏ad wst´pny  WP11-1X

Fot. 7. Wk∏ad dok∏adnego oczyszczania
2201/10/AX

Fot. 8. Wk∏ad ekologiczny WP15-60X
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¸o˝yskowania kó∏ nienap´dzanych w po-
jazdach u˝ytkowych majà zewn´trzne
Êrednice od 90 do 180 milimetrów, czym
zdecydowanie ró˝nià si´ od analogicz-
nych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych w samo-
chodach osobowych i dostawczych.
W najprostszych konstrukcjach najstar-
szej (choç nadal cz´sto stosowanej) gene-
racji piasta ko∏a wyposa˝ana jest w dwa
standardowe, sto˝kowe ∏o˝yska rolkowe
o identycznych wymiarach, ∏àczone za
pomocà pierÊcienia ustalajàcego. Rynko-
wà nowoÊcià sà w tej dziedzinie oferowa-
ne przez firm´ Schaeffler Group Automo-
tive Aftermarket konfekcjonowane zesta-
wy naprawcze FAG, wst´pnie zmontowa-
ne i nasmarowane na ca∏y okres eksplo-
atacji. Wraz z ka˝dym kompletem do-
starczane jest specjalne narz´dzie mon-
ta˝owe. Zestawy te produkowane sà
w trzech rozmiarach, co wystarcza do
napraw prawie dwudziestu typów piast

w pojazdach u˝ytkowych Volvo, czyli
w ponad 700 ich modelach. 

Nowsza generacja ∏o˝yskowaƒ o po-
dobnym przeznaczeniu opiera si´ na zin-
tegrowanych, hermetycznie zamkni´tych
zespo∏ach Truck Hub Unit (THU), zawie-
rajàcych po dwa bliêniacze ∏o˝yska sto˝ko-
we i zapas smaru we wspólnej obudowie.
Przy takim rozwiàzaniu wymianie mogà
podlegaç wy∏àcznie kompletne modu∏y.
Ich monta˝ w piaÊcie jest jednak prostszy
ni˝ w przypadku dwóch ∏o˝ysk oddziel-
nych, gdy˝ nie wymaga regulacji wst´pne-
go napr´˝enia. Jest ono wprowadzane fa-
brycznie przed zamkni´ciem modu∏u.

Kolejnym etapem integracji ∏o˝ysko-
waƒ sà wymienne podzespo∏y marki FAG
o nazwie Truck Axle Module (TAM).
Majà one Êrednice zewn´trzne w grani-
cach od 150 do 250 mm i stanowià kom-
pletne piasty kó∏ ze zmontowanym i na-
smarowanym kompletem ∏o˝ysk sto˝ko-

wych, uszczelnieniami, pierÊcieniami
wspó∏pracujàcymi z czujnikami ABS
i otworami gwintowanymi do mocowania
tarcz hamulcowych oraz adapterów ∏à-
czàcych piasty z ko∏ami.

Rozwiàzaniem najbardziej zaawanso-
wanym konstrukcyjnie sà produkty typu
Hub Unit Offset Design. Zawierajà ∏o˝y-
skowania podobne do wspomnianych
wczeÊniej modu∏ów Truck Hub Unit
z w∏asnym zapasem smaru i fabrycznym
napr´˝eniem wst´pnym, lecz pe∏nià te˝
wszystkie dodatkowe funkcje komplet-
nych piast pojazdów u˝ytkowych. Majà
wi´c na swych korpusach zaczepy do
wielorowkowego osadzania tarcz hamul-
cowych oraz obwodowe pierÊcienie do
bezpoÊredniego mocowania felg. Zasto-
sowanie tego rodzaju podzespo∏ów przy
naprawach pojazdów u˝ytkowych wià˝e
si´ z gwarancjà ich producenta na milion
kilometrów przebiegu. 

Opisane tu konstrukcje ∏o˝yskowaƒ
FAG znajdujà zastosowanie w samocho-
dach ci´˝arowych, autobusach, przy-
czepach i naczepach, a tak˝e w wymien-
nych osiach do pojazdów u˝ytkowych
produkowanych przez firmy: Volvo, SAF,
DAF, RVI, Mercedes-Benz, Arvin Meri-
tor, Iveco, MAN, Scania i BPW.         ■ Fo
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Podr´cznik mechaniki pojazdowej (cz.III)

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

¸o˝yska kó∏ – pojazdy u˝ytkowe

Cztery kolejne generacje ∏o˝yskowaƒ pojazdów u˝ytkowych
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Mikroprocesorowe sterowniki zap∏onu
odznaczajà si´ trwa∏oÊcià wystarczajà-
cà na ca∏y okres eksploatacji pojazdu.
Âwiece nie wymagajà ju˝ okresowego
czyszczenia ani regulacji odst´pu elek-
trod, a wymienia si´ je nie cz´Êciej ni˝
co kilkadziesiàt tysi´cy przejechanych
kilometrów. A przewody? Wcià˝ nieste-
ty i to nawet wÊród samochodowych pro-
fesjonalistów dominuje poglàd, ˝e one
nie ulegajà eksploatacyjnemu zu˝yciu. 

To b∏´dne przekonanie podtrzymujà
te˝ niektórzy producenci opatrujàcy ka-
ble gwarancjà wyd∏u˝onà nawet do
5 lat. To jest nieuczciwe, bo nieuzasad-
nione rzeczywistà trwa∏oÊcià tych pro-
duktów. Takie czynniki, jak: wibracje,
znaczne zmiany napi´ç i temperatur,
kontakt z wilgocià, olejem, ozonem
i paliwem, przyspieszajà nieuchronne
procesy starzenia. Pod ich wp∏ywem,
z biegiem czasu i stosownie do inten-
sywnoÊci u˝ytkowania pojazdu, prze-
wód zap∏onowy p´ka, jego izolacja staje
si´ szorstka i porowata, a metalowe
koƒcówki ulegajà korozji, zw∏aszcza
w przypadku przewodów z rdzeniem
w´glowym. Wszystko to wp∏ywa na
os∏abienie lub zanikanie iskier zap∏ono-
wych i zak∏óca prawid∏owy przebieg
procesów spalania.

Z∏y stan przewodów zap∏onowych
powoduje niestabilnà prac´ silnika,
szczególnie przy wi´kszych jego obcià-
˝eniach i utrudnione rozruchy przy

mglistej, wilgotnej pogodzie. W profe-
sjonalnym warsztacie najbardziej odpo-
wiednim przyrzàdem do szczegó∏owego
diagnozowania uk∏adu zap∏onowego
jest oscyloskop. Uwidocznione na ekra-
nie tego przyrzàdu wartoÊci napi´ç
wtórnych (pomi´dzy elektrodami Êwiec)
powinny byç dla wszystkich cylindrów
identyczne i zgodne z wyst´pujàcymi na
oscylogramie wzorcowym, dostarczo-
nym przez producenta pojazdu. 

Zbyt niskie napi´cie (w jednym, kil-
ku bàdê wszystkich) obwodach wtór-
nych mo˝e oznaczaç: za ma∏à przerw´
mi´dzy elektrodami Êwiecy, zanieczysz-
czenie tych elektrod lub niedostatecznà
opornoÊç izolacji przewodów zap∏ono-
wych. Poniewa˝ wspó∏czesne, odpo-
wiednio dobrane i terminowo wymienia-
ne Êwiece zap∏onowe sà niepodatne na
wspomniane tu usterki, przyczynà nie-
dostatecznego napi´cia, a tym samym
za s∏abej iskry, mo˝e byç jedynie prze-
wód zap∏onowy (oscylogram 1).

Zbyt wysokie napi´cie (w jednym, kil-
ku bàdê wszystkich) obwodach wtórnych
oznacza z regu∏y: za du˝à przerw´ mi´-
dzy elektrodami Êwiecy lub przerw´
(przerwy) w obwodzie zap∏onowym.
Pierwszà przyczyn´ eliminujemy z poda-
nych uprzednio wzgl´dów, wi´c pozosta-
je tylko druga, polegajàca najcz´Êciej na
uszkodzeniu rdzenia albo na obluzowa-
niu lub korozji koƒcówek przewodu
(oscylogram 2).

Napi´cie malejàce podczas przeskoku
iskry zap∏onowej, wyra˝ajàce si´ na
oscylogramie krótkim, opadajàcym
w dó∏ odcinkiem linii wykresu, ma zwy-
kle za przyczyn´ uszkodzenie opornika
przeciwzak∏óceniowego, po∏àczonego
szeregowo z przewodem o rdzeniu mie-
dzianym. W przewodach ze rdzeniem
w´glowym albo ferrytowym opornoÊç
przeciwzak∏óceniowa roz∏o˝ona jest na
ca∏ej ich d∏ugoÊci, wi´c wyst´powanie ta-
kiego zjawiska wià˝e si´ z uszkodzeniem
izolacji (oscylogram 3).

Jak ∏atwo zauwa˝yç, omówione tu
usterki dotyczà (w mniejszym stopniu
ferrytowych, w wi´kszym – pozosta∏ych)
wszystkich stosowanych dziÊ konstrukcji
przewodów zap∏onowych. Wszystkie
w zwiàzku z tym wymagajà regularnej
serwisowej wymiany. Za optymalnà jej
cz´stotliwoÊç mo˝na przyjàç cykle co
trzy lata lub co 50 tys. km przebiegu po-
jazdu. W samochodach zasilanych ga-
zem warto przewody wymieniaç cz´Êciej,
czyli co 30 tys. km.                             ■Fo
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Awarie przewodów zap∏onowych

Dariusz Gruszczyƒski
Prezes Zarzàdu GG Profits sp. z o.o.

Nowoczesne, elektronicznie sterowane
systemy zap∏onowe pracujà na ogó∏
bezawaryjnie bez koniecznoÊci cz´stej
obs∏ugi. Ewentualne ich usterki majà
najcz´Êciej zwiàzek z uszkodzeniami
przewodów wysokiego napi´cia. 
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Ju˝ obecnie elektronicznie sterowany,
elektromechaniczny hamulec postojowy
EPB (Electric Park Brake) firmy TRW
stosowany jest mi´dzy innymi w nowych
samochodach Audi A6 i A8, VW Passat,
Volvo S80, Ford Mondeo, S-Max i Gala-
xy. Podobnie jak konstrukcje klasyczne,
pe∏ni on równoczeÊnie funkcj´ hamulca
awaryjnego. Obs∏ugiwany jest za pomocà
przycisku na tablicy przyrzàdów, co
uwalnia kierowc´ od k∏opotliwego nie-
kiedy manipulowania standardowà dêwi-

gnià lub dodatkowym peda∏em. Niektóre
funkcje mo˝e realizowaç automatycznie,
np. aktywowaç hamulec postojowy
w momencie otwarcia drzwi albo u∏a-
twiaç ruszanie samochodem stojàcym na
podjeêdzie (funkcja Auto-Hold). 

System EPB dzia∏a te˝ w porówna-
niu z hamulcem mechanicznym bardziej
niezawodnie. Nie ma bowiem w ogóle
elastycznych ci´gie∏ nara˝onych zwykle
na p´kanie lub stopniowe wyd∏u˝anie si´
linek oraz ich zakleszczanie si´ w pan-

cerzach z powodu zamarzania, zanie-
czyszczeƒ i korozji. Do po∏àczenia ka˝-
dego z hamulców z urzàdzeniem akty-
wujàcym s∏u˝à wy∏àcznie przewody
elektryczne. Docisk elementów ciernych
zapewniajà mechanizmy Êrubowe nap´-
dzane indywidualnymi silnikami elek-
trycznymi. Elementy te wchodzà
w sk∏ad zintegrowanych zacisków ha-
mulców tarczowych.

Wymiana ok∏adzin ciernych
Procedura wymiany klocków hamulco-
wych tylnej osi w pojazdach wyposa˝o-
nych w EPB sta∏a si´ jednak bardziej
skomplikowana. Wymaga ona urucho-
mienia funkcji dezaktywacji zacisków
hamulcowych, a to mo˝liwe jest tylko we
wspó∏pracy z uk∏adem elektronicznym
samochodu. W niektórych modelach sa-
mochodów operacj´ t´ mo˝na przepro-
wadziç ze stanowiska kierowcy za pomo-
cà prze∏àczników umieszczonych na ta-
blicy przyrzàdów. 

We wszystkich natomiast modelach
marek Volkswagen i Audi konieczne jest
skomunikowanie si´ z systemem w pojeê-
dzie za pomocà specjalnego urzàdzenia
diagnostycznego. Podobne post´powanie
obowiàzuje w przypadku samochodów
Mercedes typ W211, wyposa˝onych w je-
szcze bardziej skomplikowany elektro-
hydrauliczny uk∏ad hamulcowy SBC.
W tym modelu dla dokonania wymiany
elementów ciernych (tak˝e w hamul-
cach przedniej osi) konieczna jest dez-
aktywacja ca∏ego uk∏adu hamulcowe-
go, co równie˝ nie jest mo˝liwe bez
specjalnego narz´dzia.

Trzeba jednak pami´taç, ˝e nie tylko
uk∏ady hamulcowe stajà si´ coraz bar-
dziej skomplikowane. W nowoczesnych
samochodach coraz wi´cej systemów ste-

rowanych jest elektronicznie i wielokrot-
nie nie ma mo˝liwoÊci wykonania napra-
wy samochodu bez przeprowadzenia dia-
gnostyki mikroprocesorowych sterowni-
ków. Na rynku dost´pne sà ró˝ne uniwer-
salne urzàdzenia diagnostyczne, lecz
cz´sto ich skomplikowana obs∏uga i wy-
soka cena nie odpowiada potrzebom
warsztatów specjalizujàcych si´ g∏ównie
w serwisowaniu podwozi i uk∏adów ha-
mulcowych. Z myÊlà o tej przede wszyst-
kim grupie potencjalnych u˝ytkowników
firma TRW opracowa∏a odpowiednie dla
nich narz´dzie o nazwie Easy Check,
oznaczone numerem handlowym
YTD700. Zastàpi ono dobrze znane, opi-
sywane kiedyÊ m.in. na tych ∏amach,
urzàdzenie Easy Break Tool (YCB300). 

Zalety nowego rozwiàzania
Do obs∏ugi urzàdzenia Easy Check s∏u˝y
szeÊç przycisków i ekran ciek∏okrysta-
liczny, na którym wyÊwietlane sà wszel-
kie komunikaty. Majà one zawsze bardzo
czytelnà form´ i treÊç w pe∏ni zrozumia-
∏à dla ka˝dego u˝ytkownika. Przyrzàd
nale˝y pod∏àczyç do gniazda diagno-
stycznego EOBD w samochodzie. Nast´-
puje wówczas automatyczne nawiàzanie
komunikacji pomi´dzy odpowiednimi
sterownikami w pojeêdzie a urzàdzeniem
Easy Check. Nast´pnie nale˝y post´po-
waç zgodnie z zaleceniami pojawiajàcy-
mi si´ na wyÊwietlaczu, by wybraç po-
trzebne funkcje.

Zale˝nie od indywidualnych potrzeb
mo˝na kupiç Easy Check z oprogramo-
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KONKURS SENTECH!
Wygraj cyfrowy aparat fotograficzny Lumix lub zestaw firmowych upominków
GG Profits (rodzaj wiàzki przewodów zap∏onowych do wyboru).
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∏ „Awaria przewodów zap∏onowych” 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.technoptrans.pl) w terminie do 20.01.2009 r. Przy jednakowej liczbie uzyskanych punktów preferowane b´dà odpowiedzi na oryginalnych
kuponach lub opatrzone numerem prenumeraty.

W poprzednim konkursie zestawy praktycznych upominków, ufundowanych przez firm´ Moto-Profil, otrzymali: S∏awomir Nowak z Kalisza, Pawe∏ Lebik
z ZamoÊcia i Witold Pieczonka z Cieszyna. Gratulujemy!

✁
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pl. Nowy Targ 28/16

50-141 Wroc∏aw

Prosimy 
przes∏aç pocztà 

lub faksem:
071 343 35 41

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

PYTANIA KONKURSOWE

1. Jak cz´sto nale˝y wymieniaç przewody zap∏onowe w samochodach z silnikami benzynowymi?
❏ a. co 50 000 km lub raz na trzy lata
❏ b. co 30 000 km lub raz do roku
❏ c. raz na pi´ç lat
❏ d. nie trzeba wymieniaç w ogóle

2. Która z wymienionych przyczyn mo˝e powodowaç zbyt wysokie napi´cie we wtórnym obwodzie zap∏onowym?
❏ a. niesprawny regulator alternatora
❏ b. zbyt du˝a pojemnoÊç akumulatora
❏ c. przerwany rdzeƒ kabla
❏ d. za ma∏a opornoÊç izolacji kabla

3. Czym najwygodniej diagnozuje si´ usterki nowoczesnych uk∏adów zap∏onowych?
❏ a. woltomierzem ❏ b. amperomierzem ❏ c. omomierzem ❏ d. oscyloskopem

4. Przy jakiego rodzaju rdzeniu przewodu zap∏onowego jego metalowe koƒcówki sà najbardziej nara˝one na korozj´?
❏ a. miedzianym ❏ b. w´glowym ❏ c. ferrytowym ❏ d. nie ma takiej zale˝noÊci

5. Jakie czynniki zewn´trzne majà negatywny wp∏yw na trwa∏oÊç i prawid∏owe dzia∏anie przewodów zap∏onowych?

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

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

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

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

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

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

Telefon ........................................ e-mail ............................................................................................................................
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¸atwiejsza obs∏uga 
hamulców EPB

Piotr Pyrka
Technical Support Manager

TRW Automotive Aftermarket

Tradycyjny, mechaniczny hamulec posto-
jowy jest ju˝ rozwiàzaniem anachronicz-
nym, równie ucià˝liwym dla kierowców,
jak i samochodowych serwisów. Dlatego
szybko upowszechnia si´ jego wersja
elektryczna.

Dzia∏anie hamulca parkingowego

nap´d elektryczny

mechanizm Êrubowytrzpieƒ
dociskajàcy t∏ok
zacisku

reakcja jarzma zacisku

Urzàdzeniedostarczane jest wraz 
z wtyczkà EOBD



Dla warsztatów niezale˝nych, obs∏ugu-
jàcych sporadycznie ró˝ne marki i mo-
dele, zakupy podobnych kompletów by-
∏yby nieracjonalne, poniewa˝ ich ceny
sà zwykle celowo zawy˝ane, aby utrud-
niç Êwiadczenie us∏ug poza sieciami au-
toryzowanymi. Optymalnych rozwiàzaƒ
problemu trzeba szukaç raczej w ofer-
tach narz´dzi specjalnych (do konkret-
nych zastosowaƒ), wprowadzanych na
rynek przez niezale˝nych wytwórców
i dystrybutorów wyposa˝enia lub
w asortymencie narz´dzi uniwersalnych
o niestandardowej konstrukcji, umo˝li-
wiajàcej obs∏ug´ okreÊlonych rodzajów
po∏àczeƒ trudno dost´pnych lub syste-
mowych. 

Narz´dzia specjalne 
do konkretnych zastosowaƒ
Stosowaç je trzeba wówczas, gdy po∏à-
czenie nie mo˝e byç obs∏ugiwane narz´-
dziem standardowym lub uniwersalnym
z powodu: 
➔ nietypowego ukszta∏towania elemen-

tu wspó∏pracujàcego (np. ∏ba Êruby,
koƒcówek pierÊcienia spr´˝ystego);

➔ braku miejsca na minimalny ruch ro-
boczy r´kojeÊci;

➔ koniecznoÊci równoczesnego u˝ycia
kilku przyrzàdów.

Z tych w∏aÊnie powodów samochodowy-
mi narz´dziami specjalnymi mogà byç: 
➔ klucze o specyficznych kszta∏tach

elementów roboczych, z odpowiednio
wygi´tymi lub przed∏u˝onymi r´koje-
Êciami, a tak˝e pe∏niàce rol´ inte-
gralnych cz´Êci przyrzàdów zespolo-
nych;

➔ rozmaite prowadniki;
➔ Êciàgacze z nietypowymi zaczepami;
➔ napinacze spr´˝yn zawieszeƒ; 

➔ blokady unieruchamiajàce i ustalajà-
ce ró˝ne obrotowe cz´Êci samochodo-
wych mechanizmów.

Do przeprowadzania niektórych opera-
cji monta˝owych (np. demonta˝u, mon-
ta˝u i regulacji hamulców, sprz´gie∏, za-
worów, nap´dów rozrzàdu i pomocni-
czego osprz´tu silników itp.) polecane
sà w fabrycznych instrukcjach napraw
pojazdów zespolone narz´dzia wielo-
funkcyjne.

Chocia˝ poszczególne pozycje z opi-
sanej tu grupy przeznaczone sà z regu∏y
wy∏àcznie do obs∏ugi najwy˝ej kilku mo-
deli pojazdów jednej marki, mo˝na je
nabywaç nie tylko u przedstawicieli da-

nego producenta pojazdów po wspom-
nianych ju˝ „zaporowych” cenach. Bar-
dziej przyst´pnym êród∏em zaopatrzenia
mogà byç w tym wypadku bezpoÊredni
producenci zespo∏ów i podzespo∏ów sa-
mochodowych oraz wspó∏pracujàcy z ni-
mi wielcy dystrybutorzy cz´Êci. Produk-
cjà i dystrybucjà takiego oprzyrzàdowa-
nia zajmujà si´ równie˝ wyspecjalizowa-
ne firmy narz´dziowe, oferujàce cz´sto
jego wersje znacznie udoskonalone
w stosunku do „oryginalnych”. 

Narz´dzia uniwersalne 
do szczególnych zadaƒ
Podczas profesjonalnej obs∏ugi ca∏ych
serii standardowych po∏àczeƒ Êrubo-

Autonaprawa | nr 1/2009

waniem w pe∏nej wersji bàdê ograni-
czonym tylko do wybranej opcji. Wy-
bieraç mo˝na spoÊród nast´pujàcych
mo˝liwoÊci:
Scan – skanowanie i kasowanie kodów
EOBD i producentów pojazdów;
Brake – obs∏uga elektronicznie sterowa-
nych uk∏adów hamulcowych, systemów
ABS, EPB, SBC itp.;
Climate – obs∏uga uk∏adów klimatyza-
cji;
Service – wykorzystanie systemów ob-
s∏ugi serwisowej, np. kasowanie wezwa-
nia serwisowego wyÊwietlanego na
wskaêniku w pojeêdzie;

SRS – obs∏uga systemów poduszek i kur-
tyn gazowych.

Ka˝dà z opcji mo˝na zamówiç i urucho-
miç oddzielnie bàdê w dowolnej konfigu-
racji z innymi. Aktualizacje oprogramo-
wania b´dà dost´pne co najmniej raz
w roku lub cz´Êciej – w zale˝noÊci od
cz´stotliwoÊci wprowadzania na rynek
nowych modeli pojazdów.

W komplecie z urzàdzeniem dostar-
czana jest pe∏na instrukcja obs∏ugi, stan-
dardowy kabel EOBD, dodatkowy kabel
do odczytu kodów producentów pojaz-
dów, a tak˝e p∏yta CD z niezb´dnymi in-

formacjami. Do obs∏ugi pojazdów produ-
kowanych przed wprowadzeniem syste-
mu EOBD, czyli wyposa˝onych w gniaz-
da diagnostyczne stosowane wy∏àcznie
w poszczególnych markach samochodo-
wych, dost´pne b´dà nast´pujàce przy∏à-
cza dodatkowe: 
➔ YTD952 kabel adaptera VAG, 
➔ YTD953 kabel adaptera PSA,
➔ YTD954 luêny przewód Mercedes, 
➔ YTD955 kabel adaptera Mercedes

Sprinter,
➔ YTD956 kabel adaptera Mercedes, 
➔ YTD957 kabel adaptera BMW, 
➔ YTD960 przewód do szybkiej sieci

CAN, 
➔ YTD958 kabel adaptera Fiat/Alfa/

Lancia,
➔ YTD959 kabel adaptera sieci CAN

o niskiej pr´dkoÊci do Fiat/Alfa/ 
Lancia.

Urzàdzenie jest lekkie, odporne na
uszkodzenia, a jego zasilanie bezpoÊred-
nio ze z∏àcza diagnostycznego pozwala
na obs∏ug´ pojazdów tak˝e w miejscach
odleg∏ych od sieci energetycznej. Syste-
matycznie aktualizowane oprogramowa-
nie umo˝liwia samochodowym serwisom
rozszerzenie zakresu oferowanych us∏ug
o najnowsze i bardziej luksusowe modele
pojazdów.                                            ■

36 | Praktyka warsztatowa | Z pierwszej r´ki
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Po elektronicznej dezaktywacji wymiana ok∏adzin
przebiega ju˝ standardowo

Easy Break Tool – poprzednik modelu Easy Check
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Uniwersalne czy specjalne?
W autoryzowanych serwisach konkretnych marek samochodowych zestawy 
specjalnych narz´dzi monta˝owych stanowià wyposa˝enie standardowe.

Narz´dzia do zadaƒ
specjalnych: z lewej 
– monta˝owych, 
z prawej – awaryjnych

Klucze do Êrub i nakr´tek chronionych przed dost´pem osób
niepowo∏anych 

Oprzyrzàdowanie do obs∏ugi p∏ytkowej regulacji luzów
zaworowych

Przyrzàd do demonta˝u
wtryskiwaczy



wych warto stosowaç rozwiàzania tech-
niczne skracajàce czas i poprawiajàce
jakoÊç wykonywanych czynnoÊci. Wyko-
rzystujà one z regu∏y zwyk∏e nasadki

kluczowe, wspó∏pracujàce ze specjalny-
mi pokr´t∏ami: zapadkowymi, „po-
spiesznymi” (z r´kojeÊcià korbowà),
przek∏adniowymi (ze zwi´kszonà warto-
Êcià momentu obrotowego), udarowymi,
elektrycznymi (sieciowymi lub akumula-
torowymi), hydraulicznymi i pneuma-
tycznymi.

Szczególne znaczenie majà tu pokr´-
t∏a dynamometryczne i wyposa˝one
w mierniki kàtów dokr´cania. Pierwsze
z wymienionych mogà dzia∏aç na zasa-
dzie ciàg∏ego pomiaru wartoÊci momen-
tu lub z nastawnym jej ograniczeniem.
Wyniki pomiarów ciàg∏ych odczytywane
sà za pomocà wskaêników mechanicz-
nych lub elektronicznych (analogowych
albo cyfrowych). Najnowsza generacja
pokr´te∏ dynamometrycznych dzia∏a po
odpowiednim prze∏àczeniu w ka˝dym ze
wspomnianych trybów pracy.

Niektóre rodzaje narz´dzi uniwer-
salnych przy odpowiednim ich doborze
i ewentualnej regulacji mogà z powo-
dzeniem zast´powaç jednofunkcyjne
przyrzàdy serwisowe. Na przyk∏ad uni-
kalne z pozoru zaz´bienia ∏bów Êrub
okazujà si´ rozwiàzaniem w pe∏ni znor-
malizowanym, wymagajàcym jednak
u˝ycia mniej rozpowszechnionych form
kluczy imbusowych, mimoÊrodowych
bàdê pazurkowych, albo te˝ odpowied-
nio profilowanych koƒcówek wkr´ta-
kowych. 

Podobnie wyglàda sprawa blokad kó∏
rozrzàdu i wymyÊlnie formowanych r´-
kojeÊci kluczy, których funkcje mogà
przejàç uniwersalne pokr´t∏a przegubo-
we lub elastyczne. 

Ogromna wi´kszoÊç spr´˝yn zawie-
szeƒ daje si´ montowaç za pomocà uni-
wersalnych napinaczy, a zw∏aszcza ich
odmian wspó∏pracujàcych z wymienny-
mi koƒcówkami roboczymi. Wszystkie
spr´˝yny powrotne szcz´k hamulcowych
mo˝na zak∏adaç i zdejmowaç, wykorzy-
stujàc najwy˝ej kilka rozmiarów uni-
wersalnych kleszczy. To samo dotyczy
kompletów z ró˝nymi rodzajami klesz-
czy do spr´˝ystych pierÊcieni zabezpie-
czajàcych i zacisków przewodów ela-
stycznych.

Kryteria op∏acalnoÊci
Op∏acalnoÊç u˝ywania narz´dzi specjal-
nych lub uniwersalnych daje si´ oceniç
po przeanalizowaniu kilku czynników
o rozbie˝nym niekiedy dzia∏aniu. Nie
mo˝na tu kierowaç si´ g∏ównie cenà za-
kupu w powiàzaniu ze spodziewanà cz´-
stotliwoÊcià wykorzystywania, ponie-
wa˝ narz´dzia tanie majà z regu∏y niskà
jakoÊç, wi´c liczba poprawnie wykona-
nych nimi operacji jest tak˝e niewielka,
choç zazwyczaj trudna do przewidze-
nia. Ceny produktów markowych sà
znacznie wy˝sze od cen ich najtaƒszych
zamienników, lecz czas ich skutecznej
eksploatacji bywa nieograniczony.
W przypadku narz´dzi specjalnych
i uniwersalnych u˝ywanych raczej spo-
radycznie jest to zaleta pozorna, gdy˝
modele pojazdów starzejà si´ wtedy
szybciej ni˝ przeznaczone do nich
oprzyrzàdowanie, pojawiajà si´ wcià˝
nowe rozwiàzania konstrukcyjnych
szczegó∏ów i kosztowny zakup nie nadà-
˝a z „zarobieniem na siebie”.            ■
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Dystrybutorzy narz´dzi r´cznych

AN Narz´dzia Marian Czy˝ycki
ul. Fabryczna 5b , 33-100 Tarnów
tel 014 630 02 25
www.czyzycki.pl, czyzycki@czyzycki.pl
Armal sp. z o.o. 
ul. Karola Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz
tel. 052 320 79 10, faks 052 320 79 11
www.armal.pl, armal@armal.pl
Auto-Moto Narz´dzia SC
ul. Sienkiewicza 20, 60-818 Poznaƒ
tel./faks 061 847 24 19
www.autonarzedzia.com.pl, biuro@autonarzedzia.com.pl
Berner Polska sp. z o.o.
ul. Wielicka 44c, 30-552 Kraków
tel. 012 655 43 19
www.berner.com.pl, info@berner.pl
Beta Polska sp. z o.o.
ul. ¸ukasiƒskiego 110, 71-215 Szczecin
tel. 091 480 82 22
www.beta-polska.pl, info@beta-polska.pl
C.T.S. sp. z o.o.
ul. Gen. Grota-Roweckiego 130A, 41-200 Sosnowiec
tel. 032 290 78 51
www.car-o-liner.pl, cts@car-o-liner.pl
Dabex sp. z o.o.
ul. Instalatorów 5, 02-237 Warszawa
tel./faks 022 853 68 94
www.dabexprofi-tools.com.pl, dabex@dabexprofi-tools.com.pl
Delta
Paw∏ów, ul. Weso∏a 1b, 49-302 Brzeg 2
tel./faks 077 416 44 47
www.deltaservicetruck.pl
Diagpol sp. z o.o.
uI. Marii Kazimiery 20/6, 01-641 Warszawa
tel. 022 833 22 49
www.diagpol.pl, biuro@diagpol.pl
Elektromet SI
ul. Staszica 27, 58-200 Dzier˝oniow
tel. 074 832 53 00
www.elektromet.com, sid@elektromet.com
eSJot PPHU Janusz Sebzda
ul. Karolinki 58, 44-100 Gliwice
tel./faks 032 231 96 16
www.esjot.home.pl, esjot@esjot.com.pl
Facom
ul. Modliƒska 190, 03-119 Warszawa
tel. 022 510 36 26
www.facom.pl, info@facom.pl
Fast-Service
ul. 11 Listopada 24, 16-010 Wasilków
tel. 085 719 45 42
www.fastservice.pl, biuro@fastservice.pl
Gedore Polska sp. z o.o.
ul. ˚wirki i Wigury 56a, 43-190 Miko∏ów
tel. 032 738 40 10, faks 032 798 40 20
www.gedore.pl, gedore@gedore.pl 
Hamer sp. z o.o.
ul. D∏uga 11/13, 53-657 Wroc∏aw
tel. 071 355 65 55, faks 071 358 05 01
www.hamer.pl, www.hamersklep.pl

Jonnesway, King Tony, Beta,
Gedore, Hazet, Knipex, Wera,
Wiha, Stanley, Stahwille,
Rennsteig, Gison, Shinano
Hazet, Jonnesway, Draper

Ingersol, Vera, Knipex, Hazet,
King-Tony, Jonnesway, Draper,
Gedore, Stahlwille, Hp, Kukko,
Metabo, Peddinghaus
Berner

Beta

Wieländer+Schill, Carbon,
Kraftwerk

Snap-On, Eklind, Chanellock,
A&E Hand Tools, Aj
Manufacturing, Cooper Tools,
Toptul
Delta

Rodcraft, Mafa, Aromet, PCL,
Genius

Elektromet

Rohrlux, Hazet

Facom

Fast

Gedore, Habero, Baldur, Dako,
Metec, Dremotec, Rhodius,
Endres Tools, Klann, Ochsenkopf,
B&W, Lösomat, Torqueleader
Cromwell, Preisser, Pferd,
Klingspor, Metabo

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dystrybutor                                                                                  Oferta obejmuje produkty firm:
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Specjalny przyrzàd
monta˝owy do

sprz´gie∏ typu SAC

Klucz
dynamometryczny
z dodatkowà skalà
kàtowà

Pokr´t∏o z prze-
k∏adnià mechanicz-
nà do zwi´kszania
momentu obroto-
wego klucza
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Dystrybutor                                                                                   Oferta obejmuje produkty firm:

Stanley Sales and Marketing Poland sp. z o.o.
ul. Modliƒska 190, 03-119 Warszawa
tel. 022 510 36 55
www.stanleyworks.pl, biuro-warszawa@stanleyworks.com
S-A-M sp. z o.o.
ul, Rybnicka 77a, 44-285 Rzuchów
tel./faks 032 430 10 60
www.s-a-m.pl, s-a-m@s-a-m.pl
SNA Europe – Poland sp. z o.o.
ul. Marynarska 19a, 02-674 Warszawa
tel. 022 607 05 10, faks 022 607 05 21
www.irimo.pl, www.bahco.pl, info.pl@snaeurope.com
Techman sp. z o.o.
ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa
tel. 022 879 98 97
www.techman.com.pl, techman@techman.com.pl
Techsam Woch SJ
ul. Na∏´czowska 75, 20-701 Lublin
tel./faks 081 444 63 73
www.techsam.com.pl, techsam@techsam.com.pl
Tooltechnics System sp. z o.o.
ul. Mszczonowska 7, Janki k. Warszawy, 05-090 Raszyn
tel. 022 711 41 62/64, faks 022 720 11 00
www.festool.pl, ifo-PL@tooltechnicsystems.com
Topex sp. z o.o.
ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa
tel. 022 573 03 00
www.topex.pl, office@topex.pl
Unior Coframa sp. z o.o.
ul. G∏ówna 10, 61-005 Poznaƒ
tel. 061 877 05 06
www.coframa.pl, biuro@coframa.pl
Weper sp. z o.o.
65-943 Zielona Góra, ul. Francuska 52
tel. 068 323 86 23, faks 068 323 86 99
www.weper.pl, weper@weper.pl
Würth Polska sp. z o.o.
ul. P∏ochociƒska 33, 03-044 Warszawa
tel./faks 022 510 20 00
www.wurth.pl, bok@wurth.pl
ZPH Malejko
ul. Powstaƒcow 27, 05-870 B∏onie
tel./faks 022 725 31 22
www.malejko.pl, biuro@malejko.pl

Stanley, Bostitch

Sata, Chicago Pneumatics

Bahco, Irimo

Koken, Saltus, Global, Select,
Basso, Kuken, Gison, Wessel,
Kabo, Fuji, Spero

Jonnesway

Festool, Schneider

Topex, Frame, Neo, Balma,
Dari, Pressol, Deca, Stabila

Mecaplus, Unior

Condor-Werkzeug, BGS,
Hubitools, Findor, Wiesemann,
PBT, Mityvac, Steelman

Würth

Usag, Comec, Facom, Ga.Ma.,
Hazet, Tecnogi, Ingersoll,
Knipex, OMCN, Cizetta, 
GT Line
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IMS Elektronarzedzia SJ
ul. Lwowska 6, 35-959 Rzeszów
tel/faks 017 856 43 03
www.ims-elektronarzedzia.pl, sklep@ims-elektronarzedzia.pl
Inter Cars SA
ul. Gdaƒska 15, 05-152 Czosnów
tel. 022 714 17 99
www.warsztat.intercars.com.pl
Jotkel
ul. Wiejska 43, 63-700 Krotoszyn
tel./faks 062 725 22 91
www.jotkel.com, office@jotkel.com
JR Motor Services GB sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 15, 81-351 Gdynia
tel. 058 661 25 87
www.jrmotors.pl
Kart
ul. Bychowska 22, 04-523 Warszawa
tel./faks 022 613 24 06
www.kart.pl, info@kart.pl
King Tony Polska SJ
ul. Platynowa 23, 62-052 Komorniki
tel/faks 061 810 88 07
www.kingtony.com.pl, kingtony@kingtony.com.pl
Lange ¸ukaszuk SJ
Byków 25a, 55-095 Mirków
tel. 071 398 08 00
www.langelukaszuk.pl, firma@langelukaszuk.pl 
Luna Polska sp. z o.o.
ul. Srokowiecka 18, 41-100 Siemianowice Alaskie
tel./faks 032 220 33 78
www.lunapolska.pl, lunapolska@lunapolska.pl
Metalowiec
ul. Bu∏garska 39a, 60-320 Poznaƒ
tel. 061 867 60 31
www.metalowiec.pl, metalowiec@metalowiec.pl
Narz´dziowiec FHP
ul. Dojazdowa 10, 43-100 Tychy
tel. 032 216 83 77
www.narzedziowiec.com.pl 
Robert Bosch sp. z o.o.
ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa
tel. 022 715 40 00
www.bosch.pl
Stahlwille Polska sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 103, 43-300 Bielsko-Bia∏a
tel. 033 828 07 00
www.stahlwille.pl, stahlwille@stahlwille.pl

Dystrybutor                                                                     Oferta obejmuje produkty firm:

Hitachi, Makita, Bosch, DeWalt,
Metabo, Worx, Leica, Sokkia,
Topcon, Proma, Jet, Fogo, Fini,
Telwin, Tiger, Rems,  Airpress
Hans Tools, Toptul, Profitool,
Chicago Pneumatic, Ingersoll
Rand, Scangrip, Bosch, Gedore,
Klann, Sonic, Iasa
Jotkel

Draper, Laser

Kart

King Tony

Proxxon, Stainel, Novus, Felo,
Kress, NWS, Collomix, Orbis,
Abraboro, Bondhus, Benning,
HBB
Teng Tools, Race, Wera, Knipex,
Gedore, Ridgid, Festool, Ferax
Aeg, Scangrip, Limit

Metalowiec

Knipex, Wera, Wiha, Kukko,
Turnus, Bahco, Hazet,
Stahlwille, Facom, Pferd,
Stanley, Walter
Bosch

Stahlwille, Bertol, Vbw, Vcoil

● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

• WYWA˚ARKI od 3 900 z∏

• MONTA˚OWNICE od 5 500 z∏

• PODNOÂNIKI DWUKOLUMNOWE 
od 6 100 z∏

(Ceny netto)

URZÑDZENIA WARSZTATOWE MARKI
DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CI¢˚AROWYCH

SERWIS I FACHOWE DORADZTWO NA TERENIE CA¸EJ POLSKI

Unior Coframa Sp. z o.o.
ul. G∏ówna 10, 61-005 Poznaƒ

tel. 061 877 05 06; faks 061 877 05 11
www.coframa.pl

biuro@coframa.pl
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WÊród kierowców podró˝ujàcych po
kraju bardzo trudno jest znaleêç takich,
którym sieciowe logo, umieszczone na
fasadzie warsztatu, dostarcza∏oby ja-
kichÊ praktycznych informacji. Wynika
to nie tyle z faktu, i˝ konkurujàce ze so-
bà sieci reklamujà si´ s∏abo, co z tej
prostej przyczyny, ˝e nie majà w∏aÊciwie
czego reklamowaç. Nawet na ich stro-
nach internetowych nie znajdzie poten-
cjalny klient ˝adnych argumentów za-
ch´cajàcych go do odwiedzania zrze-
szonych placówek, najwy˝ej dane tele-
adresowe i ogólnikowo okreÊlone profile
dzia∏alnoÊci (skàdinàd ca∏kiem ró˝ne
w poszczególnych warsztatach). 

Niewiele tu wnosi zapoznanie si´ ze
statutem sieci, nazwa firmy koordynujà-
cej dzia∏alnoÊç ani lista renomowanych
producentów udost´pnianych cz´Êci za-
miennych. Ogromna bowiem wi´kszoÊç
wspó∏czesnych u˝ytkowników pojazdów
swà wiedz´ na ich temat ogranicza do

znajomoÊci marki, modelu i rodzaju sto-
sowanego paliwa, czasem potrafi okre-
Êliç, na jakich aktualnie jeêdzi oponach,
a ca∏à reszt´ pozostawia zaufanym fa-
chowcom. Ufa zaÊ z regu∏y: zaprzyjaê-
nionemu warsztatowi w miejscu za-
mieszkania (niezale˝nie od zdobiàcych
go emblematów), a w podró˝ach – auto-
ryzowanym serwisom konkretnych pro-
ducentów samochodów. 

Sà jednak zach´cajàce wzory
Pod wzgl´dem biznesowym sieç warsz-
tatowa bez okreÊlonej grupy preferujà-
cych jà klientów jest jak strzelba bez
spustu. Mo˝e pe∏niç ró˝ne po˝yteczne
funkcje w wewn´trznym ˝yciu bran˝y,
s∏u˝yç zacieÊnianiu kontaktów handlo-
wych, szkoleniom, wymianie informacji
i ró˝nym formom wzajemnej pomocy,
lecz wszystko daje si´ z powodzeniem
realizowaç bez ˝adnych zewn´trznych
oznak przynale˝noÊci. Majà one sens

dopiero wtedy, gdy sygnalizujà przejezd-
nym mo˝liwoÊç spotkania z czymÊ wcze-
Êniej znanym i z góry akceptowanym.

Na takiej w∏aÊnie zasadzie dzia∏ajà
przecie˝ mi´dzynarodowe sieci paliwo-
we, hotelowe, handlowe i gastronomicz-
ne. Lokalna specyfika tego rodzaju
us∏ug jest bowiem atrakcyjna dla tury-
stów, chocia˝ te˝ nie wszystkich. Ludzie
podró˝ujàcy s∏u˝bowo zdecydowanie
wolà korzystaç ze znanych im systemów
tankowania, odruchowo uruchamiaç 
∏azienkowe kurki, nie m´czyç si´ roz-
szyfrowywaniem rozk∏adu towarów na
samoobs∏ugowych rega∏ach, nie ryzyko-
waç eksperymentów kulinarnych.

Na pozór te analogie wydajà si´ nie
do koƒca trafne, bo dobrowolnym zrze-
szeniom niezale˝nych warsztatów sta-
wiajà za wzór organizacj´ pot´˝nych,
scentralizowanych firm, a sieci warszta-
towe stanowiàce w∏asnoÊç jednego
przedsi´biorstwa nie odnosi∏y do tej pory
sukcesów w Polsce. Otó˝ pozory mogà
myliç. Na przyk∏ad najwi´ksze sieciowe
stacje benzynowe wcale nie muszà nale-
˝eç do autoryzujàcych je koncernów, mi-
mo ˝e wyglàdajà niemal identycznie. To
samo dotyczy autoryzowanych serwisów
samochodowych marek tworzàcych te˝
w sumie zunifikowane sieci, tylko nie in-
formuje si´ o tym klientów zbyt natr´t-
nie, bo nie ma takiej potrzeby.

Franczyza 
Tak brzmi polski odpowiednik angiel-
skiego terminu franchising, oznaczajà-
cego specyficzny system sta∏ej wspó∏-
pracy pomi´dzy wieloma przedsi´bior-
stwami, niezale˝nymi w sensie prawnym
i finansowym. Rol´ koordynujàcà pe∏ni
tu podmiot zwany franczyzodawcà. To
on na mocy zawieranych umów wyzna-
cza standardy i procedury dzia∏ania
uznawane za obowiàzujàce przez dowol-
nà liczb´ franczyzobiorców. 

Wspomniana unifikacja stacji paliwo-
wych danej sieci opiera si´ w wielu wy-

padkach na zasadach franczyzy. Jej usta-
lenia dotyczà nie tylko zewn´trznego
i wewn´trznego wystroju placówek, asor-
tymentu i pochodzenia sprzedawanych
produktów motoryzacyjnych oraz wspól-
nych akcji promocyjnych i programów lo-
jalnoÊciowych, lecz nawet takich, zdawa-
∏oby si´, marginalnych szczegó∏ów, jak
jad∏ospisy prowadzonych bufetów, gatun-
ki dost´pnych trunków i tytu∏y oferowa-
nych czasopism. Jakie to mo˝e dawaç ko-
rzyÊci? Niekiedy wr´cz niewspó∏miernie
wielkie w stosunku do w∏o˝onych staraƒ.
Wystarczy, ˝e jakiÊ kierowca autokaru
wycieczkowego zdecyduje si´ zatanko-
waç i zarzàdziç postój rekreacyjny dla
pasa˝erów na stacji „x”, a nie „y”, bo
wtedy na pewno kupi przy okazji jakiÊ
upragniony drobiazg, wart kilka z∏otych. 

Tylko fast-fit  
System franczyzowy jest dla sieci warsz-
tatowych rozwiàzaniem idealnym, lecz
tylko pod warunkiem, ˝e dotyczyç b´-

dzie stosunkowo nielicznych, ÊciÊle usta-
lonych us∏ug, a nie ca∏ego dotychczaso-
wego zakresu dzia∏alnoÊci tworzàcych
sieç warsztatów. Ten warunek spe∏niajà
tzw. „fast fity”, czyli punkty szybkiej
obs∏ugi pojazdów. Wcale nie muszà byç
one placówkami jednej firmy. Mogà je
stanowiç wyodr´bnione, maksymalnie
zunifikowane dla ca∏ej sieci stanowiska
serwisowe z odpowiednim zapleczem,
Êwiadczàce takie us∏ugi, jak wymiana
elementów hamulców, ogumienia, amor-
tyzatorów, oleju, filtrów, uk∏adów wyde-
chowych, ˝arówek i Êwiec zap∏onowych.
Skoro naturalnymi klientami sieci sà
przede wszystkim kierowcy przejezdni,
nie warto do tej oferty wprowadzaç bar-
dziej skomplikowanych napraw, których
i tak nikt przecie˝ nie planuje raczej wy-
konywaç w trakcie podró˝y, a trudno do-
stosowaç dzia∏alnoÊç do nieprzewidy-
walnych przypadków losowych. 

Bardziej ni˝ asortymentowe bogac-
two liczy si´ stabilnoÊç, pewnoÊç i szyb-

koÊç sieciowych us∏ug. Dlatego nie jest
tu dobrym rozwiàzaniem dostarczanie
zamawianych cz´Êci zamiennych raz,
a nawet kilka razy dziennie. Konieczny
jest podr´czny magazyn, zapewniajàcy
niezw∏ocznà ich dost´pnoÊç. Niezb´dne
sà sprawne procedury solidarnej reali-
zacji zobowiàzaƒ gwarancyjnych przez
wszystkie zrzeszone placówki. Do nie-
dawna wydawa∏o si´ to ca∏kiem niereal-
ne, a teraz ju˝ jest stosowane w niektó-
rych sieciach, choç nie bez oporów.

Rozliczanie przyjmowanych rekla-
macji by∏oby prostsze i bardziej spra-
wiedliwe przy wspólnych dla ca∏ej stre-
fy walutowej cennikach cz´Êci i roboci-
zny. Niemo˝liwe, bo nawet stacje paliw
stosujà cenniki lokalne? Mo˝liwe. Wy-
starczy popatrzeç na doÊwiadczenia ga-
stronomicznej sieci McDonald's. Kto
pierwszy na to wpadnie, na pewno zaro-
bi, bo klient, który si´ spieszy, nie lubi
loterii. 

Marian Koz∏owski
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Fast-fit: brat fast-fooda?

Niezale˝ny przedsi´biorca przyst´pujàcy do warszta-
towej sieci ma zapewnione przez jej koordynatora
ró˝ne formy biznesowej pomocy, dostawy okreÊlonych
produktów, lecz raczej nik∏e nadzieje na pozyskanie
dodatkowych klientów.
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Nazwa sieci                          Liczba                   Rodzaj i zakres dzia∏alnoÊci                  Partnerzy                   Âwiadczenia na rzecz cz∏onków
warsztatów                                                                      strategiczni

Zobowiàzanie cz∏onka                    Zasada                        Koordynacja                 Komunikacja wewn´trzna    Sposób i czas                 Kontakt
dzielenia rynku                                                                                       realizacji dostaw

Krajowe i europejskie sieci
warsztatowe

AD Serwis

Ate Centrum Hamulcowe

Auto Crew

Auto Majster

BoschService / Bosch
Diesel Service

Eurowarsztat

Hella Service Partner

Leader Service

Leader Service Truck

Serwis autoryzowany
Magneti Marelli Checkstar

O.K. Serwis

140 w Polsce, 
4 500 w Europie

1200 – Europa

850 – Europa,
55 – Polska

b.d.

14 tys. w 130
krajach Êwiata;
273 w Polsce

70

139

ponad 300

50

4 900 na Êwiecie

288

pojazdy do 3,5 tony, naprawy mecha-
niczne elektroniczne, elektromecha-
niczne, nadwoziowe, przeglàdy tech-
niczne

naprawy uk∏adów hamulcowych,
w∏àcznie z ABS i ESP w samocho-
dach osobowych

samochody osobowe, dostawcze i tere-
nowe, od 2006 r. ci´˝arowe (sieç Au-
toCrew Truck & Trailer), diagnostyka,
szybki serwis, elektryka, elektronika
naprawy silników, us∏ugi blacharsko-
lakiernicze
hurtowa obs∏uga warsztatów samocho-
dowych i sklepów motoryzacyjnych,
sprzeda˝ i serwisowanie sprz´tu
warsztatowego, doradztwo techniczne
oraz informatyczne
elektrotechnika, elektronika, uk∏ady
ABS/ASR/ESP, diagnostyka silników,
uk∏adów hamulcowych, obs∏uga klima-
tyzacji, naprawy mechaniczne, prze-
chowalnie opon, serwis blacharsko-
-lakierniczy, stacje kontroli pojazdów 
samochody osobowe: mechanika: kli-
matyzacja, elektryka, diagnostyka,
blacharstwo- lakiernictwo, pomoc dro-
gowa 

wszystkie typy pojazdów: ch∏odzenie,
klimatyzacja, oÊwietlenie, elektrotech-
nika, elektronika

samochody osobowe, dostawcze, tere-
nowe: zawieszenia, uk∏ady: hamulcowe
i kierownicze, t∏umiki, sprz´g∏a, oleje,
p∏yny, Êwiece, rozrzàdy oraz serwis
opon, diagnostyka elektroniczna
pojazdy ci´˝arowe, dostawcze, auto-
busy, przyczepy, naczepy: naprawy
i obs∏uga uk∏adów: zasilania, przenie-
sienia nap´du, hamulcowych, kierow-
niczych, oraz zawieszeƒ, silników, in-
stalacji elektrycznych i ogumienia,
diagnostyka elektroniczna
samochody osobowe i dostawcze: dia-
gnostyka silnika, systemów bezpie-
czeƒstwa i komfortu; obs∏uga klimaty-
zacji, kontrola instalacji elektrycz-
nych, wymiana amortyzatorów, fil-
trów, naprawy mechaniczne i blachar-
sko-lakiernicze
kompleksowy serwis pojazdów samo-
chodowych, mo˝liwe równie˝ zaw´˝e-
nie zgodne ze specjalizacjà warsztatu

Autodistribution 
International (ADI)
Belgia 

Continental Teves 

Inter Cars SA – ope-
rator sieci i w∏aÊci-
ciel licencji w Polsce,
ZF Trading Sachs

Auto Majster

Robert Bosch 
sp. z o.o.

Shell, KYB, LUK,
NGK, Exide, Valeo,
Hella, Delphi, , Ben-
dix/Jurid, TRW,
ArvinMeritor, Gates,
Monroe, Walker,
Bosch, Varta, Philips
oficjalni dystrybuto-
rzy produktów ofero-
wanych przez Hella
Polska sp. z o.o.
Fota SA

Fota SA

kluczowi dystrybuto-
rzy Magneti Marelli

Inter-Team sp. z o.o.

systemy rabatowe i bonusowe, programy lo-
jalnoÊciowe, wsparcie w unifikacji wizual-
nej, materia∏y reklamowe z logo AD, szkole-
nia, software

szkolenia techniczne, hotline, wizualizacja
zewn´trzna, materia∏y reklamowe; rabaty
indywidualne

bonusy od wartoÊci zakupów w Inter Cars
SA, szkolenia, pomoc w uzyskaniu certyfi-
katu ISO 9001, pomoc w unifikacji wizual-
nej, dost´p do ogólnoeuropejskiej informacji
technicznej, wspólna reklama, akcje promo-
cyjne, imprezy, szkolenia zagraniczne. 
szkolenia techniczne i produktowe, dost´p
do systemów informacyjnych, wsparcie tech-
niczne, szkolenie, pomoc przy reklamie i wi-
zualizacji

unifikacja wizualna, szkolenia, pomoc
w rozszerzaniu dzia∏alnoÊci us∏ugowej, ma-
teria∏y promocyjne, ogólnopolskie kampanie
reklamowe

europejska wizualizacja, szkolenia, wspó∏-
praca marketingowa, rabaty, dost´p do in-
formacji technicznych, wsparcie w wyposa-
˝eniu warsztatu, umowy ramowe dla warsz-
tatów zrzeszonych w sieci

szkolenia, wsparcie marketingowe, materia-
∏y informacyjne, pomoc techniczna, promo-
cje

szkolenia, promocja znaku sieci, reklama
warsztatów, system bonusów, wsparcie fi-
nansowe zakupów sprz´tu warsztatowego

szkolenia, promocja znaku sieci, reklama
warsztatów, informacja i doradztwo tech-
niczne, system bonusowy, wsparcie finanso-
we rozwoju

wspólna promocja sieci, rabaty na zakup
cz´Êci i wyposa˝enia, szkolenia, doradztwo
i profesjonalna obs∏uga techniczna

rozbudowany system inwestycyjny, autoryza-
cje fabryczne producentów cz´Êci, techniczny
program Inter-Data, szkolenia praktyczne
i techniczne, bezp∏atne wypo˝yczanie urzà-
dzeƒ i nowoczesnego wyposa˝enia warsztato-
wego, regionalne i ogólnopolskie akcje pro-
mujàce uczestników sieci, bezp∏atny pakiet
startowy wraz z elementami wizualizacyjny-
mi, program lojalnoÊciowy InterClub, serwis
odzie˝y roboczej, ubezpieczenia dla warszta-
tów na preferencyjnych warunkach

wed∏ug potencja∏u
i podzia∏u administra-
cyjnego 

ochrona struktur ju˝
istniejàcych

indywidualne ustale-
nia pomi´dzy partne-
rami, bez ingerencji
centrali 

b.d.

bez szczegó∏owych
ograniczeƒ terytorial-
nych

wed∏ug obszarów
dzia∏ania dystrybuto-
rów Group Auto
Union Polska

wed∏ug obszarów
dzia∏aƒ dystrybutorów

wed∏ug rejonów dzia-
∏ania oddzia∏ów Foty

bez ograniczeƒ for-
malnych

wed∏ug terytorium

opiekun Sieci 
AD Serwis

Continental Teves

w∏asny samorzàd
i Centrala AutoCrew 
– Polska

poprzez regionalnych
koordynatorów

Robert Bosch sp. z o.o.

Group Auto Union
Polska  biuro koordy-
natora krajowego oraz
koordynatorzy regio-
nalni

Hella Polska sp. z o.o.

biuro koordynatora
sieci

biuro koordynatora
sieci

koordynacja przy
wspó∏pracy z partnera-
mi strategicznymi

centralnie przez biuro
kierownictwa dzia∏u
wspó∏pracy z warszta-
tami w Warszawie

systemy informatyczne 

hotline, dostawy towaru
poprzez autoryzowanych
dystrybutorów ATE

zamówienia online; pod-
glàd stanów magazyno-
wych, importowanie doku-
mentów sprzeda˝y, pakiet
oprogramowania 
IC Mechanik
telefon, faks, e-mail 

elektroniczne biuletyny ser-
wisowe, spotkania ogólno-
polskie i regionalne

programy online do sk∏ada-
nia zamówieƒ i sprawdza-
nia stanów magazynowych

zakupy poprzez dystrybuto-
rów, wsparcie techniczne
i marketingowe bezpoÊred-
nio z Hella Polska
zintegrowany program wy-
boru cz´Êci i sk∏adania za-
mówieƒ, organizacja spo-
tkaƒ, strona internetowa

zintegrowany program do-
boru cz´Êci i sk∏adania za-
mówieƒ, cykliczne spotka-
nia cz∏onków, strona inter-
netowa

strona internetowa, spotka-
nia uczestników, katalogi,
biuletyny 

strona www, poczta elek-
troniczna, telefon, Pakiet
Informacyjny O.K. Serwis

w zale˝noÊci od lokali-
zacji: 1-4 dostawy
w ciàgu dnia

1 raz dziennie

2 razy dziennie przez
filie Inter Cars SA,
zamówienia specjalne
w 12 h

wed∏ug indywidual-
nych uzgodnieƒ i po-
trzeb klienta

czas realizacji dostaw
– 1 dzieƒ, z magazy-
nów w Niemczech –
4 dni

do 24 h, zale˝nie od
dystrybutora regional-
nego Group Auto
Union Polska

wed∏ug mo˝liwoÊci
dystrybutora

poprzez logistyk´ fir-
my Fota SA

poprzez logistyk´ fir-
my Fota SA

dostawy realizujà
partnerzy strategiczni

do 4 razy dziennie,
dodatkowe dostawy
nocne, czas realizacji
maksymalnie w ciàgu
24 godzin

AD Polska 
39-200 D´bica, ul. Wielopolska23
Tomasz Góra, tel. 014 680 88 89
tomasz.gora@adpolska.pl
www.adpolska.pl
Magdalena Wójcik-Klich 
30-444 Kraków, ul Bartnicka 23 
tel. kom. 0602 655 600 
brenox@wp.pl
Centrala AutoCrew – Polska 
Inter Cars SA, ul. Gdaƒska 15
05-152 Czàstków Mazowiecki
tel. 022 730 81 61, 714 17 14 
autocrew@intercars.com.pl
www.auto-crew.pl
Pawe∏ Bartków, tel. 602 243 821 
Auto Majster, ul. Batorego 27 
43-300 Bielsko-Bia∏a 
biuro@automajster.pl 
www.automajster.pl
Ewa Peresada 
Robert Bosch sp. z o.o.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3
ewa.peresada@pl.bosch.com 
www.bosch-service.pl

z-ca Koordynatora Krajowego ds. Sieci
EuroWarsztat: Krzysztof Pu∏awski 
tel. 022 695 03 30
eurowarsztat@eurowarsztat.pl

Hella Polska sp. z o.o.
02-273 Warszawa, ul. Muszkieterów 15A
tel. 022 868 66 88
zenon.rudak@hella.com
Fota SA
81-506 Gdynia, ul. Stryjska 24
tel. 058 699 95 72
info@leader-service.pl 
www.leader-service.pl
Fota SA
81-506 Gdynia, ul. Stryjska 24
tel. 058 699 95 72
truck@leader-service.pl 
ww.leader-service.pl

Magneti Marelli Aftermarket 
Poland sp. z o.o. 
40-476 Katowice, pl. Pod Lipami 5 
tel. 032 603 61 42 
checkstar@magnetimarelli.com 
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Aleksander Och´duszko 
– kierownik dzia∏u wspó∏pracy 
z warsztatami, 
tel. 022 339 89 57 
okserwis@okserwis.pl

zachowanie zunifikowanych stan-
dardów us∏ug, minimum trzy sta-
nowiska naprawcze, dwa podnoÊni-
ki, komputer ze sta∏ym ∏àczem in-
ternetowym, telefon, faks
minimalne wyposa˝enie, wy∏àcz-
noÊç monta˝u produktów ATE

utrzymywanie wspó∏pracy handlo-
wej z Inter Cars SA, oznakowanie
warsztatu, minimum 4 stanowiska
naprawcze, honorowanie wspólnej
gwarancji w sieci

ca∏kowita niezale˝noÊç

wymagane minimum wyposa˝enia,
stosowanie produktów Bosch, jed-
nolity standard obs∏ugi klienta

zunifikowany wyglàd warsztatu,
standard Êwiadczonych us∏ug,
udzia∏ w szkoleniach i akcjach 
promocyjnych

zakupy u wskazanego dystrybuto-
ra, oznakowanie, minimalne wypo-
sa˝enie, minimalny obrót roczny,
udzia∏ w akcjach
honorowanie sieciowej gwarancji,
podnoszenie standardu pracy, uni-
fikacja wizualna

honorowanie gwarancji sieciowej,
podnoszenie standardu pracy, uni-
fikacja wizualna

posiadanie urzàdzeƒ diagnostycz-
nych Magneti Marelli, zakup cz´-
Êci zamiennych, zunifikowany wy-
glàd warsztatu

wykonywanie za∏o˝onego poziomu
obrotów, umieszczenie na warszta-
cie bezp∏atnie otrzymanego oszyl-
dowania, uczestnictwo w siecio-
wych akcjach promocyjnych
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Perfect Service

Polski Warsztat

Premio Opony Serwis

Q-Service

Q-Service Motor Sport

Q-Service Truck

Stowarzyszenie
Niezale˝nych Warsztatów
Samochodowych

TopCar Service

TRW Auto Service

Valeo Clim Service 

Valeo Expert

468

62

32

456 warsztatów
– Polska, 
4 – Ukraina

1 (sieç w roz-
woju)

43 warsztaty 
– Polska, 
1 – Ukraina

1046

55 warsztatów +
2 Eurowarsztaty

70 warsztatów

22

36

samochody osobowe i dostawcze; dia-
gnostyka i naprawy mechaniczne: bla-
charstwo, lakiernictwo, holowanie,
monta˝ haków holowniczych, elektro-
nika samochodowa, tuning

samochody osobowe, dostawcze i ci´-
˝arowe: zawieszenia, uk∏ady hamulco-
we i kierownicze, diagnostyka silnika,
amortyzatory, t∏umiki, oleje, przeglàdy
okresowe, naprawy blacharsko-lakier-
nicze; monta˝ instalacji gazowych,
elektromechanika i elektronika; klima-
tyzacja, serwis opon 
opony, felgi, oleje; hamulce, akumula-
tory, amortyzatory, geometria zawie-
szeƒ

samochody osobowe i dostawcze: prze-
glàdy bie˝àce i okresowe, naprawy za-
wieszeƒ i hamulców, wymiana amorty-
zatorów, t∏umików i opon; naprawy
mechaniczne, geometria podwozi

pojazdy wszystkich marek (specjaliza-
cja Mitsubishi, Subaru, grupa VAG,
BMW): diagnostyka, elektryka, me-
chanika, tuning, przeglàdy eksploata-
cyjne, geometria, opony, klimatyzacja,
naprawy g∏ówne silników, skrzyƒ bie-
gów, turbospr´˝arek, serwis rajdowy,
chiptuning
samochody ci´˝arowe, autobusy i na-
czepy: przeglàdy i naprawy

dowolny zakres dzia∏alnoÊci warsztato-
wej

samochody osobowe i dostawcze: 
naprawa i obs∏uga zawieszeƒ, uk∏adu
hamulcowego i kierowniczego, prze-
niesienia nap´du, naprawy g∏ówne 
silników i podzespo∏ów elektrycznych;
wymiana cz´Êci i p∏ynów eksploata-
cyjnych
samochody osobowe i dostawcze: ob-
s∏uga i naprawa zawieszeƒ, uk∏adu ha-
mulcowego i kierowniczego, ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem produktów
TRW

samochody osobowe, dostawcze, ci´˝a-
rowe, terenowe – obs∏uga i naprawa
uk∏adów klimatyzacji

samochody osobowe, dostawcze, ci´˝a-
rowe, terenowe: naprawy mechaniczne
i blacharsko-lakiernicze

od lipca 2007 (pod-
pisanie listu intencyj-
nego o po∏àczeniu 
JC AUTO i Inter
Cars SA) sieç jest
pod patronatem 
Inter Cars SA
Cech Rzemios∏ 
Motoryzacyjnych
w Warszawie 

Goodyear; partnerzy
– w zakresie cz´Êci
zamiennych: Inter
Cars, w zakresie ole-
jów: Castrol

Inter Cars SA oraz
inni sponsorzy biorà-
cy udzia∏ w promo-
cjach

Inter Cars SA, 
JC Auto

Inter Cars SA 
– organizator sieci

Moto-Profil i sieç
partnerów handlo-
wych

Auto-Zatoka 
sp. z o.o.

Moto-Profil

dystrybutorzy Valeo

wizualizacja serwisu, reklama, rabaty, pro-
gram lojalnoÊciowy, programy inwestycyjne,
szkolenia, ubezpieczenie OC, prezentacje
urzàdzeƒ serwisowych, dostawy towaru, 
12-miesi´czna gwarancja na monta˝ cz´Êci

promocja znaku sieci, reklama warsztatów;
pomoc prawna, doradztwo, szkolenia; raba-
ty, materia∏y reklamowe

dzia∏ania marketingowe; centralne negocja-
cje cen zakupów, szkolenia 

atrakcyjne warunki zakupu cz´Êci, terminy
i warunki p∏atnoÊci, marketing i wspólna
reklama, doradztwo techniczne i szkolenia,
wspólne akcje promocyjne, pomoc w zaku-
pie wyposa˝enia, premia uzale˝niona od
obrotu kwartalnego, promocje cenowe,
ubezpieczenia, telefony koroporacyjne, 
zintegrowany pakiet oprogramowania IC
Sklep, IC Technika, IC Katlog, mo˝liwoÊç
przystàpienia do Projektu IC Gaz, program
lojalnoÊciowy w zakresie obs∏ugi flot 
samochodowych
nie dotyczy

atrakcyjne warunki zakupu cz´Êci, terminy
i warunki p∏atnoÊci, marketing i wspólna re-
klama, doradztwo techniczne i szkolenia,
wspólne akcje promocyjne, pomoc w zaku-
pie wyposa˝enia, umowa bonusowa uzale˝-
niona od wzrostu obrotu kwartalnego, pro-
mocje cenowe, ubezpieczenia, telefony koro-
poracyjne, pakiet oprogramowania IC Tech-
nika Truck

bezp∏atna pomoc techniczna i prawna, ofer-
ty ubezpieczenia, szkolenia, wspólne akcje
promocyjne

szkolenia, promocja znaku sieci, reklama
warsztatów, wsparcie logistyczne i marke-
tingowe

kreowanie logo TRW Auto Service, pomoc
techniczna, indywidualne szkolenia, wspar-
cie marketingowe

promocje, szkolenia, informacje techniczne

wed∏ug sieci dystrybu-
torów w Inter Cars
SA

Wed∏ug opinii Rady
Dealerów reprezentu-
jàcej sieç

wed∏ug struktury
dzia∏ania Inter Cars
SA 

nie dotyczy

nowych cz∏onków sie-
ci weryfikuje Rada 
Q-Service Truck

–

podzia∏ terytorialny 

bez podzia∏u

dzia∏ obs∏ugi sieci ser-
wisów w centrali JC
Auto SA

CRM w Warszawie
i rada sieci

zarzàdzanie poprzez
Central´ Premio we
wspó∏pracy z Radà 
Dealerów

zarzàdca sieci, opieku-
nowie regionalni
i przedstawiciele han-
dlowi

poprzez operatora 
Inter Cars

zarzàdca sieci wspól-
nie z Radà Sieci,
w konsultacji z filiami
Inter Cars

ko∏a regionalne
SNWS

zarzàdzanie siecià
przez organizatora

Moto-Profil, partner
handlowy firmy Moto-
Profil.

Valeo Service Eastern
Europe  

informacje pocztowe, e-ma-
ilowe, telefon, faks; elek-
troniczny katalog cz´Êci;
zamówienia internetowe
oraz sk∏adane w centrali,
filiach

strona internetowa, biulety-
ny informacyjne, spotkania
uczestników, programy
udost´pniane przez partne-
rów

intranet, zintegrowane
oprogramowanie 
MS Navision

zamówienia online; pod-
glàd stanów magazyno-
wych, importowanie doku-
mentów, poczta elektro-
niczna, biuletyny, SMS,
zintegrowany pakiet opro-
gramowania, telefony kor-
poracyjne, spotkania

jw.

strona internetowa, spotka-
nia uczestników, biuletyn
informacyjny

biuletyn SNWS, mailing,
spotkania kó∏ regionalnych

strona internetowa, zamó-
wienia online

poczta elektroniczna, cz´-
ste kontakty indywidualne,
biuletyny techniczne

portal internetowy, biulety-
ny informacyjne

dostawa minimum raz
dziennie

dostawy realizujà
partnerzy sieci

dostawy wed∏ug zasad
dostawców 

dostawy z najbli˝szej
filii, do kilku razy
dziennie; zamówienia
specjalne do 12 godz.,
IC-katalog online

dostawy z najbli˝szej
filii, do czterech razy
dziennie; zamówienia
specjalne do 12 godz,
IC-katalog online

dostawy z najbli˝szej
filii, do kilku razy
dziennie

–

transport organizato-
ra, przesy∏ki kurier-
skie; czas realizacji:
2-24 godzin

wg ustaleƒ z partne-
rem handlowym firmy
Moto-Profil

okreÊlane w warun-
kach wspó∏pracy po-
mi´dzy serwisem
i dystrybutorem Valeo

Dzia∏ Obs∏ugi Warsztatów Inter Cars SA
05-830 Nadarzyn
ul. Klonowa 48, Kajetany
tel. 022 730 81 60, faks 022 730 81 65
info@perfectservice.pl
www.perfectservice.pl

Cech Rzemios∏ Motoryzacyjnych
00-252 Warszawa, ul. Podwale 11/121
tel./faks 022 635 04 64
biuro@polskiwarsztat.pl 
www.polskiwarsztat.pl

Piotr Ba∏da, Premio, Sales Manager 
Goodyear Dunlop Tires Polska 
02-486 Warszawa 
Al. Jerozolimskie 212a 
tel. 022 571 59 36 
www.premio.pl
Dzia∏ Obs∏ugi Warsztatów Inter Cars SA
05-152 Czosnów
ul. Gdaƒska 15, Czàstków Mazowiecki
tel. 022 714 17 14 
qservice@intercars.com.pl
www.q-service.com.pl

VTG Q-Service Motorsport
03-195 Warszawa, ul. Dorodna 33
tel. 022 811 82 47, faks 022 811 82 36
info@vtg.pl
www.vtg.pl

Inter Cars SA
05-152 Czosnów
ul. Gdaƒska 15, Czàstków Mazowiecki
Dzia∏ Pojazdów U˝ytkowych
truck.q-service@intercars.com.pl
www.truck.q-service.com.pl

SNWS
40-690 Katowice, ul. Asnyka 32
tel. 032 252 50 28
info@snws.pl; www.snws.pl
Auto-Zatoka sp. z o.o.
53-111 Wroc∏aw, ul. Âl´˝na 110
tel. 071 787 97 12
tcs@topcarservice.pl
www.topcarservice.pl

Moto-Profil sp. z o.o.
40-690 Katowice, ul. Asnyka 32
tel. 032 604 10 26
rogowski@moto-profil.pl
www.moto-profil.pl
www.trwautoservice.pl
Valeo Service Eastern Europe sp. z o.o.
02-676 Warszawa, ul. Post´pu 13
tel. 022 543 43 21
valeo@valeo.com.pl
www.valeoservice.com

zakupy cz´Êci w Inter Cars SA,
wymagania jakoÊciowe, minimum
2 stanowiska naprawcze, 1 podno-
Ênik, biuro obs∏ugi klienta 

zakres wyposa˝enia i jakoÊci uslug
zgodny ze standardami sieci, ozna-
kowanie serwisu, honorowanie
gwarancji sieciowej

utrzymywanie standardów wize-
runkowych i asortymentowych;
wdro˝enie koncepcji zarzàdzania
warsztatem

utrzymywanie aktywnej wspó∏pra-
cy handlowej z Inter Cars SA, od-
powiednie wyposa˝enie warsztatu,
oznakowanie zgodne z systemem
wizualizacji, uczestnictwo w ak-
cjach promocyjnych, organizowa-
nych przez zarzàdc´ sieci

sieciowy standard us∏ug, aktywna
wspó∏praca handlowa z Inter Cars
SA, odpowiednie wyposa˝enie
warsztatu, oznakowanie zgodne
z systemem wizualizacji

zakup cz´Êci w Inter Cars SA,
udzielanie pomocy w zakresie na-
praw, wymiana informacji tech-
nicznych, oznakowanie warsztatu
zgodne z systemem wizualizacji,
odpowiednie wyposa˝enie warszta-
tu, praktyczne szkolenia mechani-
ków, udzielanie rekomendacji doty-
czàcych kandydatów do sieci QST,
sugestie dotyczàce nowych linii
asortymentowych
przestrzeganie statutu SNWS,
op∏acanie sk∏adek 

honorowanie gwarancji sieciowych,
udzia∏ w szkoleniach i promocjach,
sieciowe oznaczenie warsztatów,
minimalne wyposa˝enie zgodnie ze
standardami sieci

wspó∏praca z lokalnym partnerem
handlowym firmy Moto-Profil
w zakresie produktów TRW, 
utrzymywanie standardów obs∏ugi
i napraw

okreÊlony standard wyposa˝enia
i jakoÊci serwisu, wspó∏praca
z dystrybutorem Valeo

Nazwa sieci                          Liczba                   Rodzaj i zakres dzia∏alnoÊci                  Partnerzy                   Âwiadczenia na rzecz cz∏onków
warsztatów                                                                      strategiczni

Zobowiàzanie cz∏onka                    Zasada                        Koordynacja                 Komunikacja wewn´trzna    Sposób i czas                 Kontakt
dzielenia rynku                                                                                       realizacji dostaw



mimo rosnàcej popularnoÊci drugiego,
nie wyczerpa∏y jeszcze swych rozwojo-
wych mo˝liwoÊci. Wiele zale˝y tu jesz-
cze od dalszej modernizacji elementów
elektronicznych, zwi´kszajàcej wydaj-
noÊç procesorów przy miniaturyzacji ich
wymiarów i poprawie odpornoÊci na
uszkodzenia mechaniczne, a tak˝e od
rozwiàzaƒ konstrukcyjnych umo˝liwia-
jàcych szybszy monta˝ i demonta˝ g∏o-
wic przy ró˝nych kszta∏tach i rozmia-
rach obr´czy. 

Ostatni z wymienionych problemów
zosta∏ ca∏kowicie wyeliminowany w sys-
temach bezdotykowych, w których kame-
ry rejestrujà obraz samego ko∏a, zamiast
obrazu mocowanych do niego elementów
poÊrednich. Jednak i takie rozwiàzania
dalekie sà jeszcze od technicznej dosko-
na∏oÊci. Ich wadà jest obecnie zbyt roz-
budowana infrastruktura s∏u˝àca do mo-
cowania i przemieszczania si´ kamer. 

Przysz∏oÊcià wydajà si´ koncepcje
systemów, które analizujà to, co najbli˝-

sze istocie, czyli kontakt opon z p∏aszczy-
znà drogi. Pomiar ten realizowany b´dzie
przez analiz´ rozk∏adu nacisków opony
na p∏aszczyzn´ drogi i wyznaczanie oraz
obliczanie tà metodà kàtów i liniowych
parametrów geometrii kó∏. Ich zmiany
muszà byç kontrolowane najpierw sta-
tycznie, a nast´pnie dynamicznie.         ■
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Od∏ó˝my wi´c teraz ich ranking oparty
na moich ocenach, by zastanowiç si´
nad znaczeniem wszystkich tych in-
nowacji, czyli nad tym: jakie budzà na-
dzieje i jakie wàtpliwoÊci, które wy-
tyczajà nowe rozwojowe trendy, a które
wydajà si´ tylko „atrakcjà sezonu"?

Zacznijmy od samej techniki wy-
korzystywanej w pomiarach geometrii
ustawienia kó∏. We wszystkich prezen-
towanych rozwiàzaniach jest ona wspo-
magana komputerowo. Inne nowo-
czesne koncepcje ju˝ trudno sobie wy-
obraziç, choçby z tej przyczyny, ˝e na

przyk∏ad pomiary kàta wyprzedzenia
sworznia zwrotnicy lub tzw. zbie˝noÊci
po∏ówkowej muszà si´ odnosiç do wy-
znaczonego toru jazdy kó∏ tylnych.
W efekcie niezale˝nie od zastosowanej
techniki pomiarowej muszà byç monito-
rowane cztery ko∏a samochodu. Ozna-
cza to w istocie pomiar czterog∏owicowy,
nawet przy mniejszej liczbie g∏owic.
W przypadku pojazdów wyposa˝onych
w wi´cej ni˝ dwie osie korzystanie
z czterech g∏owic równoczeÊnie staje si´
wr´cz nieodzowne. 

Komputer w urzàdzeniach pomiaro-
wych s∏u˝y ju˝ nie tylko do realizacji ro-
boczych procedur oraz przechowywania,
udost´pniania i aktualizacji bazy da-
nych. Zapewnia on tak˝e wymian´ infor-
macji z innymi urzàdzeniami diagno-
stycznymi, firmami ubezpieczeniowymi,
instytucjami nadzoru technicznego, jak
równie˝ z systemami komputerowymi
o lokalnym lub globalnym zasi´gu 
(np. Asanetwork, i-Shop). Dzi´ki dwu-
stronnej ∏àcznoÊci z serwerem fabrycz-
nym urzàdzenia skomputeryzowane
umo˝liwiajà zarówno pobieranie danych
regulacyjnych, jak i wysy∏anie protoko-
∏ów pomiarowych, co w∏àcza poszcze-
gólne stanowiska kontrolne w system
zapewnienia jakoÊci w ca∏ym koncernie
motoryzacyjnym.

JeÊli chodzi o sposób odwzorowywa-
nia pozycji kó∏ przez elementy pomiaro-
we, mamy dziÊ do dyspozycji tylko dwie
alternatywne mo˝liwoÊci: 
➔ sztywne, choç niekiedy ju˝ tylko doty-

kowe, sprz´˝enie obr´czy z g∏owicà; 
➔ systemy bezg∏owicowe dzia∏ajàce bez

mechanicznego kontaktu. 

Pierwsza z tych metod mo˝e si´ opieraç
na g∏owicach aktywnych, czyli samo-
dzielnie dokonujàcych pomiarów i prze-
sy∏ajàcych ich wyniki do komputera, al-
bo na elementach pasywnych, „Êledzo-
nych” w trójwymiarowej przestrzeni
przez zewn´trzne kamery. Oba warianty,
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Wszystkie urzàdzenia poprzednio opi-
sane, a dziÊ pokazane na „portreto-
wych” fotografiach, sà bez wàtpienia
innowacyjne, gdy˝ ka˝de z nich spe∏nia
co najmniej jedno z przedstawionych
na wst´pie kryteriów innowacyjnoÊci.

Zenon Majkut
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Bosch KDS Corghi Exact

Beissbarth 3D Easy

Nussbaum Beissbarth Touchless

John Bean Visualiner

Hofmann Geoliner Prism Lasatron

Hunter DSP 508XF Hunter HawkEye
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Chcesz otrzymywaç wszystkie numery „Autonaprawy” – wykup abonament!

Zima to okres najci´˝szej
próby dla kierowców, samo-
chodów i warsztatów na-
prawczych. To prawda, ˝e
w ostatnich latach nie mieli-
Êmy surowych zim, nie ∏ago-
dzi to jednak bynajmniej zi-
mowych problemów. Prze-
ciwnie: jeszcze je nasila.
Najgroêniejsze sà bowiem
okresy nazywane przez mete-
orologów „przejÊciami przez
zero”, czyli zmiany tempera-
tury z dodatniej na ujemnà
i odwrotnie.

W∏aÊnie wtedy najcz´-
Êciej Êliskie nawierzchnie za--
skakujà kierowców (zw∏asz-
cza tych zaniedbujàcych
kontrole podwozi) i na sku-
tek tego przybywa roboty
placówkom pomocy drogo-
wej oraz zak∏adom bla-

charsko-lakierniczym; ch∏ód
obezw∏adnia wys∏u˝one aku-
mulatory, wilgoç p∏ata ró˝ne
figle w systemach elektrycz-
nych i elektronicznych.

Staramy si´ problematy-
kà naszych publikacji nadà-
˝aç za tà sezonowà specyfi-
kà i poruszamy zwiàzane
z nià tematy ju˝ od listopa-
da.  Na luty „zosta∏a” nam
wi´ksza dawka zagadnieƒ
blacharsko-lakierniczych
i obszerny artyku∏ poÊwi´co-
ny diagnostyce zawieszeƒ.

Z listy „˝elaznych” zimo-
wych tematów poruszanych
co roku przez wszystkie cza-
sopisma motoryzacyjne zni-
k∏a ju˝ doÊç dawno sprawa
rozmaitych problemów zwià-
zanych z zimowym rozru-
chem silników wysokopr´˝-

nych. To jednak nie kwestia
zmieniajàcej si´ mody, lecz
efekt radykalnego post´pu
technicznego w tej dziedzi-
nie. Dzi´ki niemu nowocze-
sne silniki z zap∏onem samo-
czynnym nie wymagajà ju˝
zimowej obs∏ugi w trybie
awaryjnym. Wystarcza ich re-
gularne serwisowanie za po-
mocà profesjonalnego sprz´-
tu, o czym te˝ napiszemy
w najbli˝szym wydaniu.

Planowanà na luty publi-
kacj´ o komputerowych syst-
emach porzàdkujàcych dzia-
∏alnoÊç us∏ugowych warszt-
atów zamieÊciliÊmy ju˝ teraz,
wi´c przed terminem. To po-
zwoli nam w nast´pnym nu-
merze poÊwi´ciç wi´cej miej-
sca na artyku∏y ukazujàce si´
w dziale „Forum profesjona-
listów”. Ostatnio otrzymali-
Êmy ich od Paƒstwa sporo,
za co dzi´kujemy i prosimy
o nast´pne, sà to bowiem po-
zycje zawsze najciekawsze
i najbardziej aktualne.

Sta∏e przeglàdy rynko-
wych ofert b´dà tym razem
dotyczyç motoryzacyjnych
olejów i smarów oraz syste-
mów do powypadkowych na-
praw nadwozi.
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W najbli˝szych
wydaniach

Bogus∏awa
Krzczanowicz

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

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

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

DANE ZAMAWIAJÑCEGO:                              ❏ Jestem prenumeratorem     ❏ Nie jestem prenumeratorem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TRW – Bezpieczeƒstwo

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

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

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

TRW Automotive Aftermarket Parts & Service Office, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, tel. 022 / 533 47 47, e-mail: aftermarket.pl@trw.com; www.trwaftermarket.com
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