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Ze względu na coraz wyższe prędkości pracy turbosprężarek  
nawet nieznaczne ich niewyważenie powoduje wzrost drgań,  
mogący w konsekwencji doprowadzić do szybszego uszkodzenia 
całego podzespołu. 

Wyważanie polega na sprawdzeniu rozkładu masy wirnika i w razie konieczności 
jego korygowaniu, aż do uzyskania niewyważenia resztkowego w ustalonych grani-
cach tolerancji. Krótko mówiąc, chodzi tu o doprowadzenie do równomiernego roz-
kładu masy wirnika względem jego geometrycznej osi obrotu.               str. 22
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Naprawami samochodów, początkowo tylko własnych, zająłem się, gdy dawno, dawno temu usły-
szałem w kolejce do warsztatu rozmowę jego szefa z jakimś innym klientem. Pierwszy z nich 
perorował przemądrzale, wulgarnych słów nie szczędząc, a drugi usiłował wtrącić coś nieśmiało, 
wręcz przepraszająco, by dowiedzieć się na koniec: „Panie, pan tu nie jesteś od tego, żeby my-
śleć, tylko żeby płacić”. Postanowiłem więc tam nie być i myśleć w swoim garażu.

Dziś, po czterdziestu latach, takie zachowanie jakiegokolwiek właściciela usługowej lub han-
dlowej placówki wydaje się nieprawdopodobne. Ludzie w kontaktach z klientami stali się uprzejmi 
niezależnie od biegu i treści łączących obie strony spraw, zamożności i społecznego prestiżu part-
nerów. Malkontenci twierdzą, że dzieje się tak przeważnie nie z miłości bliźniego, lecz z tęsknoty 
do pieniędzy, ale mniejsza o przyczyny, gdy pozytywne okazują się skutki.

Pamiętam też mecze piłki nożnej z jeszcze wcześniejszej młodości. W moim rodzinnym mia-
steczku były dwa śmiertelnie wrogie sobie kluby i odbywały się także spotkania z tak zwanymi 
gośćmi o nieosiągalny awans do trzeciej ligi. Zawodnicy przeciwnych drużyn byli nawzajem dla 
siebie tak brutalni, jakby walczyli o biologiczne przetrwanie. Wyniki mierzone liczbą strzelonych 
i uznanych goli uważano przeważnie za niesprawiedliwe, więc starano się je „korygować” w sta-
dionowych i ulicznych bójkach. „Faulowanych” karetki pogotowia odwoziły prosto do szpitala. 
Potem piłkarskie spotkania oglądałem już tylko w telewizji.       

Zaproszenie firmy Castrol na „mecz otwarcia” przyjąłem więc z wdzięcznością za tak zaszczyt-
ne wyróżnienie i równocześnie z obawą, że bojowy duch „patriotycznie” oszalałych rodaków nie 
oszczędzi mi wstydu, jeśli nie jakichś fizycznych obrażeń. O zawodników byłem bardziej spo-
kojny. Narodowe reprezentacje tworzą przecież w większości piłkarze wielkiej globalnej ferajny, 
koledzy z rozmaitych, często zmienianych zagranicznych klubów. Nie miejsce w tym gronie na 
brato bójcze rzezie. W tym wypadku nawet malkontentom trudno wyjaśniać wszystko chciwością, 
bo wielu marzy o takich pieniądzach, lecz tylko nieliczni umieją tak grać, i nie zmieni się tego 
kopaniem po łydkach. „Nasi” na boiskach zrobili uczciwie, co mogli, więc wszelkie późniejsze 
pretensje o brak korzystnej niespodzianki są całkiem bezsensowne. Zaskoczyli natomiast „nasi” 
na trybunach i przed telewizorami. Zrobili swoje dla reprezentacji, a po jej ostatecznej porażce 
nadal pozostali aktywni w turnieju, dopingując kolejnych „swoich” w dalszych fazach rozgrywek. 
Już nazajutrz po przegranym meczu z Czechami widać było czeskie proporczyki na polskich tak-
sówkach w Karpaczu. Nikt nie krzyczał, że zdrada, nie rzucał kamieniami. 

Na spotkaniu Czechów z Portugalią polskie sympatie były wyraźnie po stronie najbliższych 
sąsiadów. Potem doping „naszych” nie układał się już według tak prostych kluczy, lecz zawsze 
był wyraźny, bezinteresownie życzliwy. Może to skutek częstych polskich wyjazdów zarobkowych 
i turystycznych, może doraźne uznanie dla czyjegoś piłkarskiego kunsztu lub solidarność z sym-
patyczną grupą zagranicznych kibiców? W sumie cieszy ten optymistyczny fakt, iż sami już po-
trafimy dostrzec „swego” niemal w każdym i wszędzie. 

       Marian Kozłowski

1 
ZŁOTY

    PŁYN HAMULCOWY ZA ZŁOTÓWKĘ 
WAKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO GRATIS

Hamulce.  Układy  kierownicze.  Zawieszenia. www.trwaftermarket.com

Kup dowolny komplet tarcz hamulcowych TRW 
i dowolny komplet klocków hamulcowych TRW, 
a  otrzymasz  1  litr  płynu  hamulcowego DOT  4 
PFB401 za 1 złoty.

Promocja trwa od 01.07.2012 do 31.08.2012.

Szczegóły promocji dostępne w sieci 
dystrybucji produktów TRW.
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Wydarzenia
Lublin coraz ważniejszy na targowej mapie

TRW dostawcą samochodowej elektroniki

Gala Mistrzów Warsztatu 2012

Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.plAKTUALNOŚCI

Wydarzenia................................................ 4
Nowości.rynkowe...................................... 44

MOTORYZACJA DZIŚ
AMI-AMICOM-AMITEC.2012:
Warto.przemyśleć.na.nowo!......................... 8
Mocny.związek.Mobil1.i.Porsche................ 10
Zestaw.świateł.DRL.firmy.Philips................ 32
Automechanika.2012................................ 33
Benzynowe.silniki.najnowszej.generacji....... 34

FORUM PROFESJONALISTÓW
Rozwój.nawigacji.GPS.w.Polsce.................. 12

PRAKTYKA WARSZTATOWA
Prawidłowy.serwis.hamulców..................... 17
Para.za.parą.„Wokół.koła”.......................... 20
Wyważanie.komponentów.turbosprężarek.... 22
Podręcznik.mechaniki.pojazdowej:
Rodzaje.dwumasowych.kół.zamachowych... 26
Trudne.problemy.–.proste.rozwiązania......... 28

EKONOMIA, BIZNES, MARKETING
Texa.–.firma.XXI.wieku............................... 18
Sprawiedliwe.prawo.dla.motoryzacji............ 30
Warsztatowe.inwestycje.(cz..II).................. .38

TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU 
Zasady.doboru.oleju..
do.automatycznej.skrzyni.biegów................ 24
Cięcie.termiczne.metali.(cz..I)..................... 36

WYPOSAŻENIE WARSZTATU
Wymiana.świec.żarowych.......................... 41

KONSTRUKCJE
12.milionów.CDC..................................... 42

ZENNOWACJE
Wszystko.w.jednym................................... 44

PSYCHOINSPIRACJE
Obsesja.konsekwencji................................ 49

OD REDAKCJI
Nasi.......................................................... 3
W.najbliższych.wydaniach......................... 50
Komiks.z.życia.pewnego.warsztatu.............. 50

SPIS  REKLAM
TRW.......................................................... 2
Actia.......................................................... 5
Delphi.Poland............................................. 7
Nissens..................................................... 7
Inter.Cars................................................... 9
Tesam...................................................... 13
Schenck.-.RoTec.Polska............................. 15
Caffaro..................................................... 19
Continental.Automotive......................... 21,47
Bosch...................................................... 25
SJD.ProTech............................................. 27
Elcamp.HSK.Auto..................................... 29
Launch.................................................... 29
Texa.Polska.............................................. 31
Denso...................................................... 35
Wollers.Polska.......................................... 35
EasyFair................................................... 43
Steinhof.Zakład.Mechaniczny..................... 43
CTS......................................................... 49
Gates....................................................... 51
BMW....................................................... 52

Spis treści

W. dniach. 19-21. październi-
ka. br.. w. Centrum. Targowo-
Wystawienniczym.w. Lublinie.

Firma. TRW. Automotive. roz-
poczyna. sprzedaż. nowej.
serii. elektronicznych. syste-
mów. kontroli. stabilności. ru-
chu. pojazdu. ESC. (electronic 
stability control).. Produkty.
te,. nale.żące. do. rodziny. EBC.
460,. trafią. do. odbiorców.
w.czterech.regionach.najważ-
niejszych. z. punktu.widzenia.
wytwórców. z. branży. moto-
ryzacyjnej:. Ameryki. Północ-
nej,. Europy,. Azji. i. Ameryki.
Południowej..

Zwycięzcy. rywalizacji. toczo-
nej. w. ramach. tej. akcji. pro-
mocyjnej.organizowanej.przez.
Inter. Cars. SA. spotkali. się.
w. dniach. 15-17.06.2012. r..
w.Karpaczu.na.bardzo.atrak-
cyjnej.imprezie..Najlepsi.ode-

przy. ul.. Dworcowej. 11. od-
będą. się. Targi. Techniki. Mo-
toryzacyjnej. LubTech. 2012...

Pierwsza.wersja.systemów.
ESC. firmy. TRW. Automotive.
została. zaprezentowana. dzie-
sięć.lat.temu..W.ciągu.dekady.
zwiększała. się. liczba. obsłu-
giwanych. przez. nie. funkcji,.
a. równocześnie. zmniejszały.
się.ich.rozmiary,.masa.i.ceny..
Rodzina. EBC. 460. łączy. za-
lety. poprzednich. generacji.
i.obsługuje.też.nowe.funkcje,.
takie.jak.zapobieganie.stacza-
niu.się.pojazdu.albo.kontrola.
stabilności. zespołu. samocho-

brali. tam. nagrody. o. łącznej.
wartości.1.000.000.złotych,.
ufundowane. przez. głównego.
organizatora.i. jego.czołowych.
dostawców,. czyli. sponsorów.
strategicznych:. Bosch,. Cas-
trol.i.Ruville.oraz.marki:.ATE,..

Towarzyszyć. im. będą. po-
kazy,. szkolenia. i. konkursy..
W.poprzedniej.edycji.tej.impre-
zy. wzięło. udział. 45. wystaw-
ców. i. ponad. 2500. zwiedza-
jących..Tegoroczne.ekspozycje.
dotyczyć. będą. wyposażenia:.
warsztatów,. stacji. kontroli. po-
jazdów,. serwisów. ogumienia,.
blacharni. i. lakierni. oraz. stacji.
paliw. LPG.. Więcej. informacji.
na:.www.lubtech.lublin.targi.pl

du. i. przyczepy.. Możliwa. jest.
również. rozbudowa. systemu.
o. funkcje. bezpieczeństwa,.
wspomagające. zarówno. tem-
pomat,. jak. i. zaawansowane.
mechanizmy. automatycznego.
hamowania. awaryjnego. bądź.
łagodzenia.skutków.kolizji.

Bosal,.Continental-ContiTech,.
Delphi,. Denso,. Elring,. FAG,.
Febi-Bilstein,. Federal. Mogul,.
Filtron,. INA,. Knecht. Filter,.
KYB,.Lauber,.Lemförder,.LuK,.
Sachs,.TRW.i.Valeo..
Pełną.listę.laureatów.tego-

rocznego.konkursu.w.katego-
riach:. warsztat. i. warsztat. ze.
sklepem.obsługujący.pojazdy.
ciężarowe. oraz. firmy. trans-
portowe,. sklep. z. warsztatem.
obsługujący.pojazdy.osobowe.
i.warsztat.obsługujący.samo-
chody. osobowe. publikujemy.
na:.www.e-autonaprawa.pl.

Kolejna edycja akcji „Młode kadry”
uruchomiono. pięć. placówek.
edukacyjnych,.w. tym.Regio-
nalnych. Centrów. Szkolenio-
wych. w. Grudziądzu. i. Łodzi.
(przy. wsparciu. ze. strony.
władz. miejskich. i. samorzą-
dowych)..
We. wrześniu. rozpocznie.

się. druga. edycja,. podczas.
której.ma.powstać.od.15.do.
20.placówek.szkoleniowych.

wym. oraz. umożliwienie. im.
łączenia. wiedzy. teoretycznej.
z. praktyką.. Najlepsi. ucznio-
wie.mogą.też.liczyć.na.atrak-
cyjne.praktyki.i.staże..
Partnerami. strategicznymi.

akcji.są.firmy.Bosch.i.Castrol..
Udział. w. niej. biorą. również.
marki:.LuK,.INA,.FAG,.Denso.
i. Osram.. W. ramach. pierw-
szej. edycji. „Młodych. kadr”.

Akcja SafetyCheck 2012
stwa. Ruchu. Drogowego. oraz.
Europejskiej. Karty. Bezpie-
czeństwa. w. Ruchu. Drogo-
wym..Szczegóły.akcji,.w. tym.
pełną. listę. biorących. w. niej.
udział. stacji,. można. poznać.
na.stronie.internetowej:.
www.safetycheck.dekra.pl.

są. pro.ponowane. kierowcom.
w.wieku.od.18.do.25.lat,.a.ich.
zakres.obejmuje..oświetlenie,.
stan. opon. oraz. zawieszeń.
i. układów. kierowniczych..
Działania. te. są. częścią.więk-
szych.projektów,.czyli.Dekady.
Działań.na.rzecz.Bezpieczeń-

W. bieżącym. roku. akcja. DE-
KRA. SafetyCheck. rozpoczęła.
się. w. czerwcu. i. potrwa. do.
września.. Badania. prowa-
dzi. się. na. 150. wybranych.
stacjach. kontroli. pojazdów.
będących. partnerami. firmy.
DEKRA.. Bezpłatne. kontrole.

Dzięki.zainicjowanemu.przez.
firmę. Inter. Cars. SA. progra-
mowi.„Młode.kadry”.placów-
ki. edukacyjne. mogą. zostać.
wyposażone. w. nowoczesny.
sprzęt. do. naprawy. i. diagno-
styki. samochodów.. Główną.
zaletą. programu. jest. zapew-
nienie. uczniom. kontaktu.
z.nowoczesnymi.urządzenia-
mi. i. osprzętem. warsztato-

Robert Kierzek - prezes zarządu Inter Car SA  
oraz Ryszard Kazimierczak - dyrektor szkoły w Łodzi
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Sprężarki klimatyzacyjne
Porsche; Renault Megane III; 
Suzuki Grand Vitara; Toyota 
Yaris, Auris, Corolla, Prius, 
Camry oraz Land Cruiser, 
zaś elektryczne (zasilane na
pięciem 288V) do pojazdów 
hybrydowych marki Toyota 
i Lexus. Szczegółowe informa
cje na ten temat są dostępne 
u polskich przedstawicieli han
dlowych firmy Denso, w kata
logu TecDoc i na stronie inter
netowej: www.denso-am.pl 

Oferta tych podzespołów do
starczanych przez firmę Den
so zwiększyła się ostatnio 
o 61 pozycji katalogowych, 
a wśród nich 8 o napędzie 
elektrycznym. Nowe sprężar
ki z napędem mechanicznym 
przeznaczone są do samocho
dów: Audi A6 i A8; BMW serii 
X1, X6, 5 i 7; Honda Accord; 
Mercedes C (204), E (211 
i 212), M (164), S (221), 
Sprinter; Mitsubishi Pajero; 

ma easyFairs®, tworząca po
dobne imprezy targowe w 15 
krajach. Obecność na targach 
MeCaTech 2012 i prezentacja 
na nich swoich produktów to 
skuteczny sposób na pozyska

W dniach 19 i 20 paździer
nika br. odbędzie się we Wro
cławiu polska edycja targów 
obsługi serwisowej i techniki 
warsztatowej – MeCaTech 
2012. Organizatorem jest fir

MeCaTech 2012
nie nowych klientów, a także 
ciekawa forma promocji firmy. 
Niedawne targi zorganizo
wane przez szwedzki oddział 
easyFairs® w Sztokholmie, 
zgromadziły aż 200 wystaw

ców, a wśród nich takie fir
my, jak: Beissbarth, Cartec, 
Continental, Launch, Maha, 
Michelin, Robert Bosch, Texa, 
Turtle Wax, Professionell, 
Würth i Svenska AB.

Szkolenie diagnostów w PISKP
Polska Izba Stacji Kontroli 
Pojazdów organizuje kolejną 
edycję kursu dla kandydatów 
na diagnostów oraz zajęcia 
dla diagnostów chcących 
podnieść swoje kwalifika
cje. Szkolenia rozpoczną się 

27 sierpnia bieżącego roku. 
Osoby nimi zainteresowane 
powinny odwiedzić stronę 
internetową PISKP (www.
piskp.pl/, dział „Szkolenia / 
Szkolenia diagnostów”), na 
której znajdują się niezbędne 

informacje oraz formularze re
jestracyjne.

Polska Izba Stacji Kontroli 
Pojazdów została wpisana do 
rejestru instytucji szkolenio
wych Wojewódzkiego Urzę
du Pracy w Warszawie (wpis 

numer 2.14/00210/2008), 
więc koszty udziału w orga
nizowanych przez nią szko
leniach podlegają refundacji 
kosztów w przypadku otrzy
mania skierowania z właści
wego urzędu pracy.

Targi Reifen 2012

Przez trzy dni, od 5 do 8 
czerwca, trwały w niemieckim 
mieście Essen Międzynarodo
we Targi Opon. Odwiedziło je 

ponad 19 tysięcy osób zawo
dowo związanych z dystrybu
cją i serwisowaniem samocho
dowego ogumienia. Spośród 

wystawianych tam nowych 
rozwiązań technicznych z na
szego punktu widzenia za naj
bardziej interesujące uznać 

można innowacyjne urządze
nia do kontroli geometrii pod
wozi, diagnozowania i mon
tażu kół oraz ich sezonowego 
magazynowania. 

W dziedzinie wyposażenia 
pojazdów wielką atrakcją był 
nowy, uniwersalny system mo
bilnej kontroli ciśnienia w opo
nach (TPMS), zaprezentowany 
przez firmę Alligator Ventil
fabrik. Pojawiły się też maszy
ny do… pakowania opon, co 
wynika wyraźnie z rozwoju ich 
internetowej sprzedaży. 

Fotorelację z tej impre
zy zamieściliśmy na stronie:  
www.e-autonaprawa.pl.
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AMI, AMICOM, AMITEC 2012

Warto przemyśleć na nowo!

Naturalna ewolucja tej tradycyjnej imprezy, wymuszona 
zmieniającymi się realiami światowego rynku motoryzacyj-
nego, nie czyni jej mniej atrakcyjną dla polskich wystaw-
ców i zwiedzających

Z międzynarodowych, wspólnych kie
dyś dla całego makroregionu środkowo
wschodniej Europy, stały się motoryzacyj
ne targi w Lipsku głównym spotkaniem 
samochodowych profesjonalistów i fanów 
ze wschodnich niemieckich landów. Czy 
są więc teraz prowincjonalne? Tylko w ta
kim sensie, w jakim prowincjonalna jest 
cała zglobalizowana gospodarka, złożona 
z ogromnej liczby lokalnych rynków. Ten 
pokrywający się ze strefą oddziaływań 
lipskiej imprezy z pewnością nie należy 
wśród nich do poślednich, o czym świad
czą najlepiej statystyczne podsumowania 
jej tegorocznych efektów.

Samochodowy salon AMI odwiedziło 
w dniach od 2 do 10 czerwca br. ponad 
286 000 gości z 35 państw. Oczywiście 
dominowali wśród nich Niemcy ze sto
sunkowo bliskich okolic (obcokrajow
ców odnotowano 13%, głównie z Polski 
i Czech), lecz w ekonomicznym rachun

ku bardziej się liczy masowy udział po
tencjalnych klientów, niż ich narodowo
państwowa struktura. 

Dla tak wielkiego ich zgromadze
nia opłacało się czołowym światowym 
producentom przygotować aż 80 pre
mierowych prezentacji, stanowiących 
ozdobę firmowych stoisk. Największą 
część tych lipskich nowości stanowiły 
premiery niemieckie, mniejszą – euro
pejskie, a najmniej liczne światowe  
dotyczyły raczej skromnego zakresu in
nowacji, lecz jednak dostarczały wrażeń 
niedostępnych w tym czasie w lokalnych 
samochodowych salonach. Niczego też 
nie ujmuje tym targom fakt, iż takie ich 
wyróżnienie w ekspozycyjnych mapach 
i kalendarzach wielkich koncernów  
(np. BMW i Porsche) ma zapewne jakiś 
związek z bliskim sąsiedztwem produk
cyjnych zakładów tych marek. Tylko po
zazdrościć. 

Frekwencyjnym sukcesem zakończyła 
się też wybitnie hobbystyczna wystawa 
o nazwie AMICOM, odwiedzona w tym 
roku przez 119 000 osób, w większości 
bezpośrednio zainteresowanych prezen
towanymi ofertami samochodowych sys
temów komunikacji, nawigacji i multi
medialnej rozrywki. Świadczy to o dyna
micznym rozwoju tego stosunkowo nowe
go sektora rynku. Wystawców było ponad 
stu, a lipski obiekt targowy może w przy
szłości pomieścić ich jeszcze więcej… 

AMITEC, czyli autonomiczną eks
pozycję przeznaczoną dla motoryzacyj
nych profesjonalistów, odwiedziło tym ra
zem 42 600 osób, w tym dwie trzecie przy
byłych z odległości większej niż 100 km.  
Porównywalna z poprzednimi latami licz
ba ok. 150 tych samych, przeważnie lo
kalnych wystawców i brak wyróżniających 
się technicznych nowości sugerują, iż ten 
sektor rynku bliski jest nasycenia. Nie za
myka to jednak drogi konkurencyjnym, 
także polskim ofertom. Korzystają z tego 
niektóre nasze firmy, ale jest ich wciąż 
zbyt mało.                                           n

AMI – niemal pełna europejska oferta samochodowa dla kilkuset tysięcy poten-
cjalnych klientów

Nasz fotoreportaż: www.e-autonaprawa.pl/artykuly/galerie/7/targi-motoryzacyjne-w-lipsku

AMICOM – amatorów takiego wy-
posażenia jest raczej niewielu, lecz 
popyt na samochodowy sprzęt 
elektroniczny dynamicznie rośnie 

AMITEC – można kupić niemieckie, 
a można i polskie, wiele zależy od 
szczegółowych warunków trans-
akcji
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Mocny związek 
Mobil 1 i Porsche 

Już ponad milion samochodów Porsche opuściło fabryki  
z syntetycznym olejem Mobil 1 w silnikach, ponieważ współ-
praca między tymi dwoma producentami zapewnia najlepsze 
osiągi i ochronę silnika

Alians trwający od 1996 roku nie jest 
dziełem przypadku i przyniósł obu part-
nerom istotne korzyści. Porsche, legen-
darny producent samochodów, i Exxon-
Mobil ze swym sławnym olejem Mobil 1  
– połączyli siły po pierwsze w sporcie 
samochodowym, którego historia jest 
w znacznej części zapisana przez markę 
Porsche, a który dla Mobil 1 był cennym 
źródłem doświadczeń, wykorzystywa-
nych potem w produktach dostępnych 

dla zwykłych kierowców na całym świe-
cie. Podobna też była w obu firmach filo-
zofia konstruowania i rozwoju, wyklucza-
jąca kompromisy i stawiająca na osiągi 
z najwyższej półki. Od 1974, czyli od 
chwili, gdy na rynku pojawił się pierwszy 
w pełni syntetyczny olej Mobil 1, wyzna-
cza on standardy w zakresie osiągów, po-
ziomu ochrony silnika i długowieczności. 

Ścisła kooperacja obejmuje jednak 
nie tylko sporty motorowe, ale również 

marketing, komunikację, serwis posprze-
dażny oraz rozwój środków smarnych. 
Aby w szczególny sposób uczcić długo-
letnią współpracę badawczą i handlową, 
ExxonMobil wraz z Porsche zorganizowa-
ły dla przedstawicieli prasy motoryzacyj-
nej z całej Europy spotkanie, które obej-
mowało zwiedzanie fabryki i jazdy testo-
we na przyfabrycznym torze w Lipsku. 

Zebranych gości powitali Thomas 
Laudenbach z Porsche i Laurent Fischer 
z ExxonMobil. Zrelacjonowali oni historię 
współpracy i jej aktualny stan. Następ-
nie dziennikarze odbyli grupowy spacer 
wzdłuż linii produkcyjnej, na której mon-
towane są modele Cayenne i Panamera. 
Już wkrótce dołączy do nich najnowszy 
Macan, nawiasem mówiąc, wytwarzany 
z wykorzystaniem urządzeń przygoto-
wanych przez polską firmę Transsystem 
z Łańcuta. 

Rok 2011 był dla lipskiego zakładu 
niezwykle udany, bo z taśmy zjechało po-
nad 90 tysięcy samochodów. Ogólnoświa-
towy kryzys, o którym przedstawiciele in-
nych firm mówią z przerażeniem, zdaje się 
omijać szerokim łukiem markę Porsche, 
notującą rok po roku kolejne wzrosty 
sprzedaży. Być może jest to zasługa racjo-
nalnego planowania i efektywnego zarzą-
dzania, a być może tego, że statystyczny 
użytkownik tych samochodów ma jednak 
inne problemy niż kryzys finansowy... 

W zakładzie czystość, porządek i or-
ganizacja pracy w pełni potwierdzają ste-
reotyp o niemieckim ładzie i dążeniu 
do perfekcji. W trzykondygnacyjnej hali  
z najwyższego poziomu zjeżdżają wstęp-
nie przygotowane nadwozia, a montaż 
zawieszeń, silników i wyposażenia oraz 
pozostałych elementów odbywa się na 
niższych piętrach. Robotnicy pracują 
sprawnie, ale bez pośpiechu.

Po zwiedzeniu fabryki odbyły się jaz-
dy testowe na torze. Sam moduł szosowy 
(dostępna jest także terenowa część toru) 
jest ciekawy i zasługuje na kilka słów ko-
mentarza – asfalt ma szerokość 12 me-
trów, długość 3,7 kilometra, a zakręty wy-
stępujące na trasie są wiernymi kopiami 
słynnych zakrętów na najbardziej zna-
nych torach wyścigowych świata. Speł-
nia on też wymagania wyczynowego toru 
wyścigowego i posiada certyfikat Między - 
narodowej Federacji Samochodowej (FIA),  
a więc – teoretycznie – można zorganizo-
wać na nim wyścigi Formuły 1. Mimo, że 
przejażdżkę celowo pozbawiono elemen-
tów rywalizacji (przejazd kolumną, bez 
możliwości wyprzedzania), u niektórych 
wyraźnie dał się zauważyć nadmiar adre-
naliny. Trzeba to zrozumieć, bo niewiele 
osób ma na co dzień możliwość ujeżdża-
nia kilkuset koni mechanicznych.

Najpierw wypróbowany został naj-
nowszy model 911 w wersji 4S, a więc 
z napędem na cztery koła. Z włączonym 
systemem kontroli trakcji po prostu nie da 
się wytrącić tego samochodu z równowa-
gi, nawet atakując zakręty z prędkościami 
dalece przekraczającymi zdroworozsądko-
we. Po kilku okrążeniach przesiadka do 
„zwykłej” 911 z rozkładanym, miękkim 
dachem. Niestety, ze względów bezpie-
czeństwa nie ma możliwości rozkoszowa-
nia się wiatrem we włosach, co, wbrew 

pozorom, nie jest asekuranctwem na wy-
rost, bo przy kilkunastu pędzących po za-
krętach autach latające kawałki opon i ka-
myki mogą stać się realnym zagrożeniem. 

Po takich atrakcjach dwa testowe 
okrążenia w nowym Boxsterze S robią 
wrażenie... mniejsze niż powinny. Mimo 
niebagatelnej mocy 315 koni mechanicz-
nych pozostaje wrażenie obcowania z pit-
bullem, ale w kagańcu. Ale to, co najlep-
sze przeznaczono na koniec – wspólna 
jazda z instruktorami Porsche, ludźmi 
z ogromnym doświadczeniem w spor-
tach samochodowych, a równocześnie 
niezwykle kontaktowymi i chętnymi do 
dzielenia się swoją wiedzą. Wrażenie, 
jakie zrobił na mnie ten przejazd, było 
na tyle duże, że uczestniczyłem jeszcze 

w trzech kolejnych, za każdym razem 
podglądając inne triki i detale. Ostat-
nia runda to już typowy drift, bo żaden 
zakręt nie był pokonany optymalnym, 
najszybszym, torem, za to wszystkie – 
bocznym poślizgiem, z prędkościami  
85-100 km/h. Doznania związane z dri-
ftowaniem ponad dwutonowym samo-
chodem, z pięcioma osobami na pokła-
dzie – na długo zostają w pamięci. 

Praktyczną korzyścią z atrakcji za-
fundowanych nam przez organizatorów 
jest pełne zrozumienie, dlaczego wozy 
Porsche mają opinię samochodów ideal-
nych zarówno na tor wyścigowy, jak i do 
codziennej jazdy, a także dlaczego w obu 
tych sytuacjach ich silniki chroni Mobil 1.

Paweł Kaczorowski

Thomas Laudenbach z Porsche i Lau
rent Fisher z ExxonMobil przybliżyli 
zebranym gościom historię współpra
cy między obiema firmami

Przed wyjazdem na tor instruktor 
przeprowadza krótkie szkolenie 
dotyczące bezpieczeństwa i działania 
systemów w samochodach

Dopiero na torze wyścigowym można 
w pełni wyczuć, jak duże są rezerwy 
przyczepności i jak niesamowicie 
stabilne w zakrętach są samochody 
Porsche

Aby udowodnić niedowiarkom, jak 
duże są możliwości Porsche, kończące 
imprezę okrążenie jest przez instruk
torów pokonywane bocznymi pośli
zgami. Wrażenia są niezapomniane

Gotowi do startu. Jadący pierwszym 
autem instruktor kontaktuje się  
z resztą uczestników przez krótko
falówkę. Wyprzedanie surowo wzbro
nione, a szkoda...

Hala fabryczna ma trzy kondygnacje. 
Na linii produkcyjnej panuje idealna 
czystość i porządek
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Aktualizacja map jest dla Mio Spirit 
687 przez dwa lata bezpłatna. Dostęp-
ne są też modele z serii Spirit 2011, 
w tym Spirit 687, z opcją bezterminowej 
aktualizacji map (LMU). Różnice w ce-
nie między urządzeniem standardowym  
a wyposażonym w tę opcję jest niewiel-
ka, od 40 zł. Funkcja LMU pozwala na 
darmowe aktualizowanie mapy, dopóki 
będą wydawane jej nowe edycje. Po-
nadto dostępna jest także możliwość 
wypożyczenia na 3, 7 lub 30 dni – za 
niewielką opłatą – map innych krajów, 
niezainstalowanych w urządzeniu. 

Dokładamy wszelkich starań, by 
nowe inwestycje drogowe pojawiały się 
w aktualizacjach jak najszybciej, a więc 
w najbliższych update’ach, choć to zale-
ży w głównej mierze od producenta map, 
będącego naszym zewnętrznym dostaw-
cą. Uaktualnienia publikowane są kwar-
talnie, co zapewnia maksymalnie szybkie 
uzupełnianie dynamicznie rozbudowują-
cej się sieci dróg w Polsce.

Wspomniany system TMC działa 
już w Polsce od kilku lat i jest obecnie 

naj popularniejszym dodatkiem do sa-
mochodowych urządzeń. Stale rosną-
ce zainteresowanie tą funkcją pośród 
klientów MiTAC (oferujemy ją w Mio 
Spirit 485, 685 i 687 zupełnie za dar-
mo) świadczy najlepiej, że sprawdza 
się ona pozytywnie i w naszych warun-
kach. Dlatego dbamy o jej dalsze do-
skonalenie.

Marek Krygier
Becker

Najpopularniejszy 
jest interaktywny asystent
Przykładem najnowszych osiągnięć tech-
niki nawigacyjnej jest, moim zdaniem, 
nasz model Becker Professional 50, na-
leżący do urządzeń klasy Premium. Jako 
pierwszy został on wyposażony zarów-
no w dożywotnią aktualizację map, jak  
i w dożywotnio opłacone Premium HQ 
TMC® w Europie i Polsce oraz w pakiet 
funkcji Premium ułatwiających nawiga-
cję: interaktywnego asystenta kierowcy 
Becker SituationScan, wybieranie głoso-
we adresu w języku polskim Becker One-
Shot, nawigację zdolną „uczyć się” omija-
nia korków, a także widok Premium 3D.

Mapy Becker zawierają najszerszy na 
rynku wybór atrybutów drogowych, od 
dokładnego oznaczenia kategorii dróg 
(w tym systemu poboru opłat drogo-
wych viaTOLL, co pozwala obliczyć trasę 
w Polsce z pominięciem płatnych odcin-
ków). Aby zapewnić każdemu klientowi 
dostęp do aktualnych map w przystępnej 
cenie wprowadziliśmy promocję 70% na 
2-letnią subskrypcję map oraz linię urzą-
dzeń z darmową, dożywotnią aktualiza-
cją map.

Mapy w urządzeniach nawigacyj-
nych Becker są zawsze aktualne dzięki 
specjalnej funkcji „Nowo otwarte odcin-
ki dróg”, realizowanej we współpracy 
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Rozwój nawigacji GPS w Polsce

Wszystko wskazuje na to,  
iż ten kontrowersyjny z po-
czątku wynalazek wszedł już 
na trwałe do powszechnego 
użytku polskich kierowców 
i to nie tylko w trakcie ich 
zagranicznych podróży.  
O nowe możliwości dostęp-
nych u nas samochodowych 
systemów nawigacyjnych zapy-
taliśmy głównych krajowych 
dystrybutorów tego rodzaju 
produktów. Z ich wypowiedzi 
wynika, że postęp techniczny 
przebiega tu różnymi, alterna-
tywnymi drogami…



drogowe. Dostępna jest w nim również 
technologia SmartRoutes™, dzięki któ-
rej trasy pro ponowane przez urządzenie 
(najszybsza, ekonomiczna, najłatwiej-
sza i najkrótsza) lepiej odpowiadają rze-
czywistym warunkom drogowym dzięki 
uwzględnianiu natężenia ruchu na po-
szczególnych odcinkach. 

Nawigacja została wyposażona w Blue-
tooth, funkcję Google Search, asysten-
ta pasa ruchu, trójwymiarowy podgląd 
skrzyżowań, funkcję text-to-speech, 
symulację trasy w tunelu i wiele innych 
udogodnień, np. funkcja LearnMe Pro™ 
monitoruje oraz zapamiętuje preferencje 
kierowcy, by następnie dostosować do 
nich planowanie drogi. Samo urządzenie 
obsługuje się łatwiej i bardziej intuicyjnie.

 W oprogramowaniu Mio Spirit 687 
zainstalowano też przewodniki turystycz-
ne, bogatą bazę fotoradarów i odtwarzacz 
multimediów, umożliwiający słuchanie 
muzyki oraz oglądanie zdjęć i filmów na 
ekranie nawigatora. Model ten jest także 
dostępny w wersji z bezprzewodową ka-
merą cofania.

Tarik Hassan 
MiTAC Europe, 
oddział w Polsce

Rozwiązania działające 
w czasie rzeczywistym
Obecnie najbardziej zaawansowanym 
naszym modelem w Polsce jest Mio 
Spirit 687 wyposażony w system TMC. 
Wykorzystuje on w czasie rzeczywistym 
informacje na temat ruchu drogowego, 
przesyłane za pośrednictwem zakodo-
wanych fal FM, i pozwala wytyczyć tra-
sę omijającą korki, wypadki oraz prace 

Dużym popytem cieszą się też nawi-
gacje ze zintegrowanym odbiornikiem 
Bluetooth, pozwalającym na podłączenie 
telefonu do nawigacji Mio. W ten sposób 
można korzystanie z niej jako urządzenia 
głośnomówiącego. Skojarzenie telefonu 
komórkowego z nawigacją umożliwia tak-
że wyszukiwanie użytecznych punktów 
(POI) za pośrednictwem Google Search. 
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z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad. 
Sprawdzamy, kiedy dane odcinki dróg 
będą otwarte do eksploatacji i odpowied-
nio wcześniej wprowadzamy je do mapy. 
Klient może więc być pewien, że nawet 
odcinki od dane do użytku dosłownie kil-
ka dni wcześniej będą uwzględnione na 
mapie. Przykładem jest tu autostrada A2 
z Warszawy do  Łodzi: otwarta kilka dni 
temu, jest już umieszczona w najnow-
szych aktualizacji map urządzeń Becker.

Paweł Kozłowski
NaviExpert

Nawigacja pod każdym 
względem mobilna
Najnowszym osiągnięciem techniki nawi-
gacyjnej można z całą pewnością nazwać 
nasz podstawowy produkt NaviExpert. 
To pierwsza w Polsce mobilna nawigacja 
działająca w większości telefonów komór-
kowych dostępnych na rynku. Pozwala 
omijać korki i utrudnienia na drodze. Po-
dróżując z nią, można za oszczędzić na-
wet do 40% traconego dotychczas czasu! 
Omijanie korków i utrudnień jest możliwe 
dzięki opracowanej przez NaviExpert tech-
nologii Community Traffic online. Polega 
ona na anonimowym zbieraniu danych 
o natężenia ruchu w czasie rzeczywistym. 
Dynamiczne dane pochodzą od tysięcy 
użytkowników aplikacji NaviExpert oraz 
z monitoringu flot. Dzięki temu powstaje 
mapa obrazująca rozkład średnich pręd-
kości na drogach. Umożliwia to układanie 
tras omijających zakorkowane odcinki. Je-
śli podczas jazdy po konkretnej trasie za-
chodzi możliwość jej uaktualnienia, czyli 
znalezienia szybszej, omijającej np. po-
wstający korek, system dokonuje nowych 
przeliczeń, uwzględniających aktualne in-
formacje o ruchu drogowym.

W najnowszej wersji NaviExpert do 
telefonów z systemem operacyjnym 

Android pojawiła się także funkcja CB, 
umożliwiająca kierowcom zgłaszanie 
wypadków, fotoradarów, kontroli drogo-
wych, inspekcji transportu drogowego, 
remontów oraz niebezpiecznych miejsc. 
Już w chwili zgłoszenia w aplikacji po-
jawia się ikona z ostrzeżeniem, a infor-
macja w formie graficznej i głosowej jest 
wysyłana do wszystkich w danej okolicy 
użytkowników NaviExpert.

Nawigacja jest też wyposażona w tzw. 
asystenta pasa ruchu. Dzięki niemu kie-
rowca wie wcześniej, jakie pasy wybierać 
na najbliższym skrzyżowaniu.

Skuteczność samej nawigacji oraz 
funkcji omijania korków została potwier-
dzona w wielu niezależnych testach, 
prowadzonych przez redakcje czasopism 
motoryzacyjnych oraz technicznych. Tyl-
ko ostatnio (czerwiec 2012) NaviExpert 
wygrał  testy: „Auto Moto”,  wyprzedza-
jąc TomTom, Garmin, Mio i AutoMapę; 
„PC Format” przed nawigacjami Auto-
Mapa, MapaMap, Sygic, Nokia Maps, 
Mobile Navigator EU, GoogleNavigation 
i Navatar. 

NaviExpert to nawigacja online. 
Oznacza to, że mapy nie są zapisywa-
ne w pamięci telefonu czy tabletu, ale 
przechowywane na serwerze NaviExpert 
i pobierane dynamicznie podczas jazdy. 
Nowe inwestycje są dodawane do mapy 
już w dniu ich rzeczywistego oddania 
do użytku, dzięki czemu użytkownik, 
wytyczając nową trasę, korzysta zawsze 
z najaktualniejszych map.

Aktualność wszelkich informacji  
NaviExpert jest w Polsce szczególnie 
cenna, gdyż wykorzystujący fale radio-
we FM system TMC wciąż nie działa 
u nas zadowalająco. Widać to chociaż-
by w momencie przekroczenia granicy 
polsko-niemieckiej. Wynika to z faktu, 
iż TMC w Polsce, nim zdążył się dobrze 
roz winąć, już został wyparty przez nowo-
czesne, często autorskie technologie on-
line, z których korzystają czołowi dostaw-
cy nawigacji GPS w Polsce.

Systemy TMC informują o nietypo-
wych zdarzeniach na trasach, np. two-
rzących się korkach czy wypadkach. 
Ale już nie o tym, jak taki korek ominąć 
i czy w ogóle warto to robić, wybierając 
inną trasę. Opracowana przez NaviExpert 
technologia Community Traffic online Fo
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opiera się natomiast na precyzyjnych po-
miarach rzeczywistych prędkości aut na 
konkretnych odcinkach dróg. Dane te, po-
chodzące od bardzo licznej społeczności 
użytkowników NaviExpert, w odróżnieniu 
od danych z TMC, dostarczają systemowi 
nawigacji NaviExpert precyzyjnych infor-
macji. Dopiero na tej podstawie można 
rzetelnie zasugerować zmianę trasy. 

Jeszcze do niedawna wystarczyło, że 
nawigacja prowadziła nas z punktu A do 
punktu B.  W tej chwili to za mało. Użyt-
kownicy nawigacji wymagają od jej do-
stawców dodatkowych funkcji, takich jak 
właśnie omijanie korków, CB radio, czy 
chociażby nawigacji różnymi środkami 
komunikacji – nie tylko samochodem czy 
pieszo, ale także komunikacją miejską.

Andrzej Kasprzyk 
TomTom

Informacje aktualne, 
nawet z wyprzedzeniem
Czołowym modelem w ofercie TomTom 
jest Go Live 1005 World, wyposażony 
w mapę świata. Wyróżnia go na tle in-
nych nawigacji zaawansowana techno-
logia, np. system HD Traffic to dokładne 
informacje o ruchu drogowym, aktuali-
zowane co 2 minuty dzięki wbudowa-

nemu modułowi GSM. W połączeniu 
z IQ Rou tes daje kierowcom pewność, 
że trasa, która aktualnie jadą, najszyb-
ciej doprowadzi ich do celu. Dodatkową 
funkcją jest dostęp do bazy, fotoradarów 
stacjonarnych oraz przenośnych. Te in-
formacje na bieżąco mogą aktualizować 
sami użytkownicy, wprowadzając jednym 
kliknięciem taką informację do systemu. 
Poza tym Go Live 1005 jest wyposażony 
w sterowanie głosem – rozpoznaje ok. 60 
komend i, co najważniejsze, pozwala na 
wprowadzanie adresów drogą głosową. 
Ciekawym dodatkiem są również: wy-
szukiwarka POI on line (point-of-interest 
– m.in. hotele, restauracje, kwiaciarnie 
itd.) oraz dzienne i tygodniowe prognozy 
pogody dla kierowców.

Infrastruktura drogowa zmienia się 
w zasadzie codziennie, zwłaszcza w Pol-
sce. Dlatego TomTom wydaje regularne, 
kwartalne aktualizacje, uwzględniające 
te zmiany. Co ważne, zawarte są w nich 
również planowane do oddania drogi. 
Oznacza to, że jeśli budowa np. obwod-
nicy lub mostu zbliża się ku końcowi, to 
są one uwzględnione w aktualizacjach. 

TomTom w Polsce nie korzysta z syste-
mu TMC, ponieważ może dać kierowcom 
do dyspozycji dokładniejszy system Tom-
Tom HD Traffic. Dostępny jest on na urzą-
dzeniach Go Live wyposażonych w mo-
duł GSM, umożliwiający  informowanie 
w czasie rzeczywistym (co dwie minuty) 

o sytuacji na drodze (opóźnienia, raporty 
o zdarzeniach i ich przyczynach) i na tej 
podstawie dobiera optymalną trasę oraz 
dokładnie szacuje czas przyjazdu. Kie-
rowcy korzystający z usługi TomTom HD 
Traffic mogą skrócić czas swojej podróży 
średnio o 15%. 

Informacje są pobierane na bieżąco 
z „jeżdżących” urządzeń do centralnego 
systemu. Tam są łączone m.in. z informa-
cjami od taksówkarzy, instytucji nadzoru-
jących ruch drogowy, a następnie wysyła-
ne do nawigacji u kierowców z włączoną 
funkcją HD Traffic. Usługa ta stanowi 
przełom w zakresie informacji o ruchu 
drogowym, gdyż obejmuje nieporówny-
walnie większy obszar (w tym drogi lokal-
ne) i aż do 7 razy większą częstotliwość 
aktualizacji ze znacznie większej liczby 
źródeł. Jest przy tym w pełni zautomaty-
zowana. Informacje o sytuacji na drogach 
pochodzą z: nawigacji TomTom, nawiga-
cji na roamingu (zagraniczni kierowcy), 

System TMC w Polsce nadal jest 
w trakcie rozwoju, ale już osiągnął peł-
ną funkcjonalność. Wysokie budynki 
w miastach i duże odległości pomiędzy 
nadajnikami mogą osłabić sygnał TMC, 
a czasem nawet całkowicie go wygłuszyć. 
Z tego powodu nowe urządzenia są wy-
posażane w odbiornik HQ TMC, stworzo-
ny dla urządzeń marki Becker wspólnie 
z niemiecką firmą telematyczną Avanteq. 
Działa on w oparciu o technologię Super-
tune®, która analizuje rozmieszczenie 
i odległości pomiędzy nadajnikami i na 
podstawie zebranych danych łączy się 
z gwarantującymi najlepszy odbiór.

Do najpopularniejszych funkcji 
urządzeń najnowszej generacji należy 
inter aktywny asystent kierowcy Becker  
SituationScan. Analizuje on m.in. aktu-
alną sytuację na trasie i w oparciu o pa-
rametry ruchu pojazdu przewiduje bie-
żące potrzeby kierowcy, by proponować 
takie rozwiązania, jak np. alternatywny 
objazd lub parking blisko celu podróży. 
Wszystkie powiadomienia są wyświetla-
ne w widoku 3D. Klienci interesują się 
również rozwiązaniem Becker OneShot, 
czyli głosowym wybieraniem adresu 
docelowego w języku polskim. Funkcja 
pozwala na szybkie wprowadzenie celu 
i kalkulację trasy bez odrywania rąk od 
kierownicy. 
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Najnowsza wyważarka 
do wirników turbosprężarek

Najnowsza wysokoobrotowa  
wyważarka do rdzeni turbosprężarek 

Zajmujemy się kompleksowym wyposażaniem 
warsztatów regeneracji turbosprężarek.  
Zapraszamy na prezentację!

43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 55
☎ +48 32 780 67 50
www.schenck-rotec.pl; e-mail: schenck@rotec.pl

RoTec Polska

Wyważarki i Systemy Diagnostyczne
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flot samochodowych, iPhonów, GDDKiA, 
IQ Routes oraz firm zewnętrznych.

TomTom oferuje dwa rodzaje aktuali
zacji. Jedna dotyczy map i obejmuje to 
wszystkie nasze nawigacje. Obecnie użyt
kownicy urządzeń z serii Via oraz Go Live 
mogą korzystać z wakacyjnej promocji. 
Urządzenia Go Live zakupione pomiędzy 
15 maja a 31 sierpnia 2012 oraz VIA za
kupione między 1 czerwca a 31 sierpnia 
2012 są objęte 12 darmowymi aktualiza
cjami (przez 3 lata). Drugi rodzaj aktuali
zacji to dostęp do HD Traffic, który dotyczy 
nawigacji TomTom Go Live i obejmuje 
roczny dostęp do tej usługi. 

Krzysztof Wójciak 
Modecom 

Nawigacja z tabletem i Internetem
Najnowszym osiągnięciem techniki na
wigacyjnej jest zdecydowanie nasz nowy 
model Modecom FreeWay Tab 7.0. To 
perfekcyjnie dopracowany produkt, łą
czący wydajną nawigację i multimedialny 
tablet w jednym urządzeniu. Ma  pojem
nościowy ekran dotykowy 7” (multitouch 
– 5 punktów), doskonały w zastosowa
niach multimedialnych oraz przy korzy

staniu z zasobów Inter
netu za pośrednictwem 
technologii Bluetooth 
Dun/ WiFi i modemu 
3G, co zapewnia np. 
dostęp do aktualnych 
danych o korkach dro
gowych w przypadku 
usługi LiveDrive. Jako 
nawigacja samocho
dowa odznacza się 
błyskawicznym prze
liczaniem tras i czułym 
odbiornikiem GPS. Ma 
też wbudowany trans

miter FM, odtwarzacz filmów, gier i wiele, 
wiele więcej! 

W przypadku klasycznych nawigacji 
samochodowych korzystamy z polskie
go oprogramowania AutoMapa. Mapy 
te mają najwyższą jakość, a dodatkowo 
w urządzeniach linii Modecom wspierane 
są technologią LiveDrive, aktualizującą je 
automatycznie po oddaniu do użytku no
wych odcinków dróg. Poza tym wszystkie 
zestawy nawigacji Modecom z Auto Mapą 
są objęte 12miesięczną, darmową ak
tualizacją, a po jej wygaśnięciu koszt  
12miesięcznej subskrypcji wynosi za 
AutoMapę Polski XL: 79 zł brutto oraz za 
AutoMapę Europy: 149 zł brutto.

System TMC działa już na terenie Pol
ski, jednakże wymaga on jeszcze znacz
nego dopracowania. Aktualność oraz 
ilość dostępnych w nim komunikatów 
nie pozwala na razie na komfortowe jego 
wykorzystywanie.

Łukasz Majewski 
Goclever 

Wielofunkcyjne Navio
Obecnie jesteśmy w końcowej fazie prac 
nad produktem o nazwie Navio 520 DVR,  
którego premierę ustalono na lipiec 
2012. Jest to pierwsze na rynku polskim 
połączenie w jednym urządzeniu nawi
gacji samochodowej i cyfrowej kamery 
DVR, która podczas filmowania zapisuje 
dodatkowo swe kolejne pozycje według 
GPS. Umożliwia to rejestrowanie prze
biegu trasy pojazdu, a także zaistniałych 
na drodze sytuacji dla ich późniejszego 
odtworzenia. Obie funkcje są niezależne, 
czyli podczas nagrywania kamerą można 
korzystać z nawigacji. Jednak możliwo
ści tego produktu na tym się nie kończą. 
Jest on wyposażony również w Blue
tooth, dzięki czemu po podłączeniu tele
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fonu tworzy zestaw głośnomówiący, oraz 
w funkcję A2DP do odtwarzania plików 
muzycznych znajdujących się w telefo
nie. Dodatkowo też posiada transmiter 
FM, co pozwala na przesłanie sygnału 
audio z nawigacji do radia samochodo
wego. Port AVin służy do podłączenia 
kamery cofania lub innego urządzenia.

W sierpniu 2012 zakończone zosta
ną prace nad jeszcze innym systemem 
o nazwie Navio 505 TMC Polska, wy
posażonym w moduł TMC odbierający 
sygnał nadawany przez Radio ZET za 
pomocą własnej anteny bez konieczności 
podłączania jakichkolwiek dodatkowych 
akcesoriów.

Aktualizacje autostrad i dróg krajo
wych wprowadzamy na mapach w ciągu  
13 miesięcy od czasu zaistnienia zmian, 
np. A2 od Łodzi w kierunku Warszawy 
będzie widoczna w naszych urządzeniach 
w sierpniu 2012. Obecnie w odniesieniu 
do obszaru Polski korzystamy z danych 
drogowych firmy Emapa. Ich użytkownicy 
mają możliwość zgłaszania błędów oraz 
poprawek na stronie www.emapi.pl.

Obecny system TMC w Polsce opiera 
się na danych statystycznych (korki) oraz 
informacjach o utrudnieniach i remon
tach zgłaszanych poprzez GDDKiA. Brak 
jest możliwości dodawania przeszkód 
powstałych w wyniku zdarzeń losowych. 
Informują o nich tylko stacje radiowe, 
nadające informacje o wypadkach w for
mie komunikatów głosowych w systemie 
RDS jako informacje traffic.                 n

Autonaprawa w Internecie: 
www.e-autonaprawa.pl

Prawidłowy serwis hamulców

Magdalena Wójcik-Klich
Opiekun Rynku Polska
dla Continental Aftermarket GmbH

Jeśli klient zleca warsztatowi kompleksową obsługę układu 
hamulcowego przed długą wakacyjną podróżą, realizacja 
takiego zlecenia nie może ograniczać się do samej wymiany 
okładzin i uzupełnienia płynu

Wskazówki zawarte w tym artykule 
opracowane zostały na podstawie wielo
letnich i wszechstronnych doświadczeń 
ekspertów ATE. Polecam też we wszyst
kich opisanych przypadkach korzystanie 
z produktów tej marki z tej prostej przy
czyny, że mogę ręczyć za ich niezawodną 
jakość i uniwersalność zastosowań.

Każdy przedurlopowy przegląd ha
mulców powinna poprzedzać dokładna 
analiza zastrzeżeń zgłaszanych przez 
klienta, sprawdzenie poziomu i przydat
ności płynu hamulcowego w układzie 
(testerem ATE) oraz kontrola działania 
hamulców przeprowadzona na stanowi
sku rolkowym lub, zastępczo, w trakcie 
jazdy próbnej. Przy każdym hamowaniu, 
również bardzo intensywnym, pojazd wy
posażony w ABS musi zachowywać nada
ny mu tor jazdy. Należy przy tym zwrócić 
uwagę także na skok pedału hamulca, 
który nie powinien przekraczać 5 cen
tymetrów: dłuższy świadczy o zapowie
trzeniu lub nieszczelności hydraulicznej 
części układu, krótszy wynika przeważ
nie z usterek mechanicznych. Często po 
okresie zimowym poszczególne elementy 
hamulców tarczowych i bębnowych tracą 
swobodę ruchu z powodu korozji i siła 
hamowania słabnie. Płyn hamulcowy 
może być natomiast rozcieńczony przez 
wilgoć wchłanianą z powietrza.

W następnej fazie konieczna jest kon
trola części mechanicznych. Dotyczy ona 
nie tylko zużycia okładzin i płynności ru
chu ich mechanizmów dociskowych, lecz 
także stanu tarcz i bębnów oraz ewentu

alnych luzów w zawieszeniach, układzie 
kierowniczym i łożyskach piast. Istotne 
znaczenie mają też takie czynniki, jak 
wyważenie kompletnych kół, bicie pro
mieniowe i osiowe piast, jak również stan 
amortyzatorów. Bicie samych tarcz ha
mulcowych sprawdza się czujnikiem ze
garowym na obwodzie odległym o 10 mm  
od zewnętrznej krawędzi. 

i nadmiernych luzów. Dobór klocków za
wsze musi uwzględniać dokładnie okre
ślony typu pojazdu i rok jego produkcji. 
Analogiczne zasady dotyczą hamulców 
bębnowych.

W razie stwierdzonych uszkodzeń 
lub nadmiernego zużycia wszelkie 
mechaniczne części hamulców należy 
wymieniać tylko w komplecie dla całej 

Skośne ustawienie tarczy zmniejsza siłę 
hamowania i trwałość hamulca, a wynika 
przeważnie ze złego stanu piasty i jej 
łożyskowania

Tarcze wymieniać można tylko  
w komplecie dla całej osi i wraz  
z okładzinami ciernymi

Zdemontowany zacisk hamulcowy 
musi przed ponownym użyciem być 
wolny od zanieczyszczeń i korozji, mieć 
nienaganny stan elastycznych osłonek, 
pełną swobodę ruchu tłoczków i elemen
tów prowadzących jarzma. Nowe klocki 
hamulcowe (ATE lub inne dopuszczone 
przez producenta pojazdu) muszą paso
wać do swych gniazd w zacisku oporów 

osi. Każdej wymianie tarcz lub bębnów 
musi towarzyszyć wymiana współ
pracujących z nimi okładzin ciernych. 
Powlekanych tarcz hamulcowych nie 
wolno czyścić przed zamontowaniem, 
niepowlekane wymagają natomiast 
dokładnego usunięcia zabezpieczenia  
antykorozyjnego odpowiednim środ
kiem czyszczącym.                                 n
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Texa – firma XXI wieku

Barbara Masłowska
Dyrektor zarządzający
Texa Poland

Jest to przedsiębiorstwo młode. Kończy w tym roku swe 
pierwsze dwudziestolecie, lecz działa od początku w sferze 
nowych technologii, prowadząc wielokierunkową pro-
dukcję i dystrybucję o globalnej skali 

Pod koniec lat 80. ubiegłego stule
cia Bruno Vianello rozpoczął z pełnym 
biznesowym sukcesem masową sprze
daż stosunkowo prostych przyrządów 
elektronicznych wykonywanych według 
własnego projektu, a przeznaczonych 
do diagnozowania mikroprocesorowych 
sterowników, które pojawiały się wów
czas coraz częściej w rożnych rodzajach 
i modelach pojazdów drogowych. Za
chęcony ich powodzeniem we włoskich 
warsztatach stworzył, w 1992 roku 
w Wenecji, wspólnie z Manuele Cavalli,  
zatrudniającą początkowo zaledwie 
dziesięciu pracowników firmę Texa, któ
rej nazwa to akronim Tecnologie Elettro-

niche X Automotive, czyli Technologie 
Elektroniczne dla Motoryzacji.

Od 2002 roku Texa  jest spółką ak
cyjną. Dwa lata później w Monastier  
di Treviso powstała jej nowa siedziba, 
obejmująca kompleks hal produkcyjnych 
o łącznej powierzchni 12 000 m kw., 
wyróżniający się poziomem technologicz
nym, bezpieczeństwem pracy oraz funk
cjami socjalnymi. W trakcie sukcesywnej 
rozbudowy jej rozmiary do 2012 roku 
uległy potrojeniu, tworząc zespół obiek
tów o nazwie „Miasto Texa”.

Obecnie we wszystkich placówkach 
firmy zlokalizowanych w różnych kra
jach świata pracuje stosunkowo nie

wiele, bo około 440 pracowników, lecz 
średnia wieku tego personelu wynosi za
ledwie 32 lata. Wśród nich 45% stano
wią osoby z wyższym wykształceniem,  
a w ich liczbie jest ponad 100 inżynie
rów i specjalistów tworzących firmowy 
Dział Badań i Rozwoju. Efektem ich pra
cy są tak rewolucyjne dla całej branży 
globalne rozwiązania, jak wsparcie multi
medialne dla wszystkich nowych gene
racji i linii produktów, telediagnostyka, 
a także fundamentalna w tej dziedzinie 
ścisła współpraca z firmą Google Search 
Appliance dla realizacji powszechnie 
dostępnej funkcji „Rozwiązywanie pro
blemów”.

Oryginalność firmowych konstrukcji 
potwierdzona została przez wiele między
narodowych patentów. Osiem z nich doty
czy samych stacji do obsługi klimatyzacji, 
a trzy – analizatora czynnika chłodniczego. 
Texa należy też do nielicznych na świecie 
producentów motoryzacyjnych urządzeń 
diagnostycznych posiadających certyfikat 
ISO/TS 16949, który poświadcza stoso
wanie zasad maksymalnej niezawodności 
i stabilności procesów technologicznych.

Dzięki takiej właśnie koncepcji produk
cyjnego i rynkowego działania firma Texa 
jest dzisiaj europejskim liderem w tworze
niu i sprzedaży uniwersalnych urządzeń 
diagnostycznych do obsługi motocykli, 
samochodów osobowych i użytkowych, 
pojazdów rolniczych oraz sprzętu moto
rowodnego, stacji serwisowych do klima
tyzacji samochodowych oraz sprzętu do 
analizy spalin. Dostarczyła ich w sumie 
już prawie pół miliona egzemplarzy za 
pośrednictwem swej rozległej sieci dys
trybucji, obejmującej oddziały w Hiszpa
nii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
USA, Polsce, Rosji i Japonii. Współpracu
je w zakresie ich tworzenia i użytkowa
nia z takimi partnerami, jak m.in.: Du 
cati, Johnson Controls, Sagem, Siemens, 
Federal Mogul, AD Parts, Gruppo Piag
gio, Benelli, Pagani, Renault Trucks, 
Euro repar, Mercedes Benz, Opel, Chev
rolet Europe, Mazda Europe, Kia, Toyota  
Europe i Hyundai. 

O technicznym zaawansowaniu pro
duktów marki Texa i nowoczesności 
stosowanych przez tę firmę rozwiązań 
organizacyjnobiznesowych świadczą też  
uzyskane w ostatnich latach nagrody 
i wyróżnienia. 

Jest wśród nich prestiżowy Frost & 
Sullivan (2006 i 2007), tytuł Przedsię
biorcy Roku Ernst & Young (2008), City 
Business (2008 i 2010 i 2011), nagro
da GIPA Inter Groupement Profession
nel de l'Automobile (2009) za program 

Testy urządzeń 
Nanoservice 
oraz Navigator 
nano na linii 
produkcyjnej

Siedziba centrali Texa w Mona-
stier di Treviso, Włochy

Linia produkcyjna stacji klima-
tyzacji Konfort

Prezes firmy Texa, Bruno 
Vianello, odbiera nagrodę za 
innowacyjność z rąk Prezyden-
ta Republiki Włoskiej

TexaEdu i zdobyte w tym samym roku 
Złote Trofeum Grand Prix Internationaux 
Innovation Automobile w Paryżu, Union
camere Veneto (2009), Innovation 
Trophy Ministra Transportu Niemiec, 
wręczone na targach Automechanika  
we Frankfurcie (2010), Marco Polo 
Handlu Zagranicznego (2010) i nagroda 
Smau w kategorii Architektury IT (2010), 
Galeria de Innovacion (2011), czyli na
groda Prezydenta Republiki Włoskiej za 
Innowacyjność.                                      n
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Para za parą „Wokół koła” 

Firma Delphi Automotive uruchamia kampanię skierowa-
ną do techników i mechaników samochodowych i ma-
jącą na celu podkreślić znaczenie diagnostyki i szkoleń 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

W pierwszej części kampanii „Wokół 
koła”, promującej wysoką jakość wyko
nywanych napraw, propagowane będzie 
zalecenie, by amortyzatory wymieniać 
zawsze parami w obrębie jednej osi. 
Ta sugestia stanowi jeden z elementów 
sześciu kursów szkoleniowych, obejmu
jących zarówno tematy dla początkują
cych, jak i zagadnienia bardzo zaawan
sowane. Wszystkie uświadamiać będą 
znaczenie diagnostyki układów kierow

niczych i hamulcowych oraz zawieszeń, 
w tym także amortyzatorów. 

Kampania koncentruje się na wy
mianie części krytycznych z punktu wi
dzenia bezpieczeństwa. W przypadku 
amortyzatorów ich wymiana parami, 
co najmniej dla jednej osi, pozwala wy
eliminować ryzyko wypadków związa
nych z asymetrycznym rozkładem przy
czepności kół. Działanie zgodne z ha
słem „Wymieniaj parami” redukuje też 

czas potrzebny do wykonywania usług, 
poprawiając równocześnie ich jakość. 
Delphi ułatwia przestrzeganie tej zasady, 
dostarczając większość swych amorty
zatorów po dwa w jednym opakowaniu. 
Ponadto inżynierowie Delphi zalecają, 
by łącznie z amortyzatorami wymieniać 
wszystkie związane z nimi elementy, ta
kie jak systemy ich mocowania, osłony 
i sprężyny. 

Delphi posiada kompleksową ofer
tę amortyzatorów sprzedawanych na 
niezależnym rynku części zamiennych 
i równocześnie zgodnych ze standarda
mi wyposażenia fabrycznego OE. Odpo
wiada ona potrzebom 95% wszystkich 
marek i modeli samochodów, a tworzy 
dwie odrębne serie produktów: Comfort 
i Performance. 

Pierwsza z nich obejmuje amortyza
tory dwururowe „Twintube”, stosowane 
przez większość producentów w niemal 
90% wszystkich pojazdów dla poprawy 
komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Cha
rakteryzują się one dużą trwałością, po
nieważ zewnętrzna rura zbiornika chroni 
cylinder przed uszkodzeniami mecha
nicznymi i czyni cały amortyzator odpor
niejszym na zginanie. 

W serii Delphi Performance dostęp
ne są amortyzatory o bardziej sporto
wych charakterystykach, zarówno typu  
„Twintube”, jak i jednorurowe „Mono
tube”. W obu odmianach wykorzystu
je się sprężony gaz dla zwiększenia 
precyzji pracy zaworów oraz poprawy 
odporności na działanie wysokich tem
peratur. Stosuje się je w samochodach 
terenowych, a także osobowych klasy 
średniej i „premium”, gdyż (zwłasz
cza w wersji „Monotube”) zapewniają 
szybsze reakcje amortyzatora na ruchy 
zawieszeń wywołane nierównościami 
nawierzchni. 

Założenia kampanii i oferta zwią
zanych z nią produktów będą też pre
zentowane na targach Automechanika 
we Frankfurcie nad Menem w dniach  
1116 września 2012 na stoisku Delphi 
(B40 i B51 w Hali 2.0 „Festhalle”).    n
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Wyważanie 
komponentów turbosprężarek

Piotr Cimr
Dyrektor Oddziału
Schenck-RoTec Polska

Przy regeneracji turbosprężarek poza poprawną wymianą 
ich zużytych części i oczyszczeniem pozostałych najważ-
niejszą czynnością jest precyzyjne dynamiczne wyważenie 
wirujących elementów turbiny

Turbosprężarki stanowiące osprzęt sil-
ników ciężkich pojazdów użytkowych 
rotują z prędkością od kilku do kilku-
dziesięciu tysięcy obr./min, natomiast ich 
odpowiedniki występujące w samocho-
dach osobowych osiągają od 100 000  
do 200 000 obr./min, a w modelach 
sportowych – nawet więcej. Wzrost pręd-
kości obrotowych turbosprężarek jest 
związany ze zmniejszaniem ich gabary-
tów, a co za tym idzie – z możliwością 
zastosowania elementów wirujących 
o mniejszej bezwładności. Dzięki temu 
turbina pracuje już przy niskich obrotach 

silnika, co pozwala na zredukowanie 
niekorzystnego zjawiska zwanego „turbo-
dziurą”, czyli niedostatecznej w tym za-
kresie mocy i momentu obrotowego. 

Ze względu na coraz wyższe prędko-
ści pracy turbosprężarek nawet nieznacz-
ne ich niewyważenie powoduje wzrost 
drgań, mogący w konsekwencji dopro-
wadzić do szybszego uszkodzenia całego 
podzespołu.

Wyważanie jest procesem polega-
jącym na sprawdzeniu rozkładu masy 
wirnika i w razie konieczności jego ko-
rygowaniu, aż do momentu uzyskania 

nie wyważenia resztkowego w ustalonych 
granicach tolerancji. Krótko mówiąc, cho-
dzi tu o doprowadzenie do równomierne-
go rozkładu masy wirnika względem jego 
geometrycznej osi obrotu. 

Wyważanie w trakcie regenera-
cji turbo sprężarki odbywa się w kil-
ku etapach. Pierwszym jest dokładne 
wyważenie dynamiczne wirnika na 
wyważarce wolnoobrotowej z prędko-
ścią 1000-5000 obr./min. Prędkość 
wyważarki nie jest tu istotna, gdyż wir-
nik turbiny traktowany jest jako ele-
ment sztywny, a jego niewyważenie ma 
wartość stałą, niezależną od obrotów. 
Najpierw wyważany jest wirnik turbiny  
(z wałkiem), czyli element, na który tra-
fiają napędzające turbosprężarkę spaliny 
z kolektora wydechowego. Następnie 
dokonuje się wyważenia na wirniku koła 
sprężarki (kompresyjnego), zamontowa-
nego tak, jak  docelowo w całkowicie już 
zmontowanym kompletnym urządzeniu. 
Taka konfiguracja pozwala na usunięcie 
w większości niewyważenia układu wir-
nik – koło sprężarki (kompresji).

Dla utrzymania wyważenia tego ukła-
du po jego rozmontowaniu i docelowym 
zamontowaniu w rdzeniu turbosprężarki 
należy dokładnie zaznaczyć wzajemną po-
zycję wyważonych wcześniej elementów. 
Niektóre wyważarki do wirników dostępne 
na rynku nie zapewniają odpowiedniej do-

kładności i czułości, przede wszystkim dla 
lekkich wirników turbosprężarek samo-
chodów osobowych. Efektem ich użycia 
są późniejsze drgania wirników, powodu-
jące znacznie szybsze zużycie łożysk, 
pierścieni i innych części turbosprężarek. 
Urządzenia firmy Schenck dzięki specjal-
nie zaprojektowanym pryzmom oraz klat-
kom rezonansowym są czułe na najlżejsze 
nawet drgania i zapewniają bardzo dużą 
dokładność i powtarzalność pomiarów. 

Ostatni etap to precyzyjne, wysoko-
obrotowe wyważenie zmontowanego już 
rdzenia turbosprężarki z wyważonymi 
wcześniej jego komponentami. Ten etap 
jest niezwykle istotny, gdyż wirnik turbo-
sprężarki w miarę wzrostu prędkości ob-
rotowej przechodzi przez prędkości rezo-
nansowe i ulega nieznacznym odkształ-
ceniom, co powoduje gwałtowny wzrost 
poziomu drgań, a w ich następstwie 
– głośną pracę turbiny, czyli tzw. gwizd.

Wspomniany rdzeń turbosprężarki to 
obudowa (korpus) z zamontowanymi ło-
żyskami ślizgowymi, wirnikiem z turbiną, 
kołem kompresji i uszczelnieniami. 

Wyważenie wysokoobrotowe ma za-
pewnić sprawdzenie oraz doważenie 
rdzenia w całym zakresie jego prędkości 
obrotowych np.: 0-200 000 obr./min.  
Warunki testów są zbliżone do panu-
jących w trakcie pracy turbosprężarki 
w samochodzie. Do rdzenia doprowa-
dzony jest olej silnikowy pod ciśnieniem  
i o właściwej temperaturze roboczej 

Turbo sprężarka rozpędzana jest do zada-
nych obrotów  sprężonym powietrzem. 
Sprawdza się w ten sposób i koryguje 
jej prędkość, przyspieszenia i przemiesz-
czanie się drgań, lecz przede wszystkim 
ustala się jej sumaryczne niewyważenie.

Większość dostępnych na rynku ma-
szyn nie mierzy niewyważenia, lecz je-
dynie drgania. Są to maszyny typu VSR 
(vibration sorting rig – urządzenie mierzą-
ce drgania). Urządzenia firmy Schenck 
zapewniają pomiar niewyważenia przy 
tak wysokich obrotach dzięki opatento-
wanemu czujnikowi SR70. Specjalny 
protokół z wyważania zawiera wszystkie 
informacje o testach i turbosprężarce. 

Turbosprężarki prawidłowo eksploato-
wanych silników samochodów osobowych 
nie wymagają częstych napraw i osiągają 
przebiegi od 100 000 do 300 000 km. 
W ciężkich pojazdach użytkowych pracują 
bezawaryjnie, osiągając przebiegi rzędu 
500 000 kilometrów i więcej. Przyczyną 
ich ewentualnych wcześniejszych awarii 
są z reguły błędy w zakresie eksploatacji 
i serwisowania silników lub uszkodzenia 
innych układów współpracujących bezpo-
średnio z turbosprężarkami. 

Firma Schenck-RoTec produkuje od 
ponad stu lat wyważarki dynamiczne i od 
początku jest w tej dziedzinie światowym 
liderem. Wszyscy producenci turbosprę-
żarek na świecie używają do badań ich 
wirników tylko wyważarek automatycz-
nych firmy Schenck.                            n

Wirnik na 
wyważarce 
Schenck  
TB Comfort

Osadzenie wirnika na specjalnych pryzmach umieszczonych  
w klatce rezonansowej, czułej na najlżejsze drgania

Pomiar niewyważenia wirnika

Zmontowany rdzeń turbosprężarki  
w wysokoobrotowej wyważarce Schenck 
110MBRS

Sprawdzanie niewyważenia 
oraz prędkości, przyspieszenia 
i przemieszczania drgań

Korekcja niewyważenia bezpośrednio  
na wyważarce
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Zasady doboru oleju 
do automatycznej skrzyni biegów

Piotr Tiszbein
Skaven

Skrzynie automatyczne mają opinię bar-
dziej awaryjnych niż manualne. Większość 
stwierdzanych usterek wynika jednak nie 
z konstrukcji, lecz z błędów w serwisowa-
niu automatycznych przekładni

Jednym z ważnych czynników mogą-
cych wydłużyć bezawaryjną eksploatację 
automatycznej skrzyni biegów jest wła-
ściwy dobór oleju oraz jego terminowa 
wymiana. W większości modeli pierwszą 
wymianę należy przeprowadzić po prze-

biegu ok. 60-100 tys. km, a następne już 
co ok. 30-40 tys. kilometrów.

W znacznej większości skrzyń starsze-
go typu montowanych w samochodach 
do połowy lat 90. do wymiany wystarczał 
olej typu dexron II lub III. Potem poja-
wiły się automatyczne skrzynie cztero-, 
pięcio-, sześcio-, a nawet ośmiobiegowe 
i równocześnie wzrosły wymagania do-
tyczące parametrów płynów ATF (auto
matic transmission fluid) używanych 
w tych skrzyniach. Producenci samo-
chodów zaczęli określać je bardzo ściśle. 
W konsekwencji powstało wiele różnych 
produktów do różnych typów skrzyń.

Podstawowe kryteria
Najważniejszym wskazaniem przy dobo-
rze oleju jest jego klasa, określona przez 
producenta skrzyni dla danego modelu 
i wersji samochodu. Są to zwykle wy-
magania bardzo precyzyjne. Na przykład 
firma ZF do roku 2004 produkowała 
skrzynie cztero- i pięciobiegowe mon-
towane głównie w samochodach Volks-
wagen oraz Audi, a olej w nich stosowa-
ny musiał spełniać normę G052 162. Po 
roku 2004 tenże producent wprowadził 
sześcio biegową skrzynię, która stopniowo 
zastępowała wcześniejsze modele. Do 
niej jednak mógł być stosowany już tylko 
nowy olej zgodny z normą G055 005. 
Podobnie było z innymi producentami 
skrzyń automatycznych. 

Procedura doboru oleju
Pierwszym zadaniem jest dokładne okre-
ślenie modelu pojazdu (marka, model, 
silnik, rocznik), a następnym – określe-
nie typu i modelu zamontowanej w nim 
skrzyni. Potem konieczne staje się odna-
lezienie w książce serwisowej typu oleju 
i/lub norm i specyfikacji olejowej.

Ostatni krok często jest bardzo trud-
ny lub wręcz niewykonalny. Dlatego też 
firmy produkujące oleje umieszczają 
na swoich stronach internetowych spe-
cjalne narzędzia, umożliwiające dobór 
właściwego oleju. Również  firma Rave-
nol na stronie: www.ravenol.pl wskazuje 
w zakładce „dobierz olej” odpowiednie 
do każdego samochodu oleje silnikowe 
i przekładniowe.

Bardzo ważna jest też jakość stosowa-
nego oleju, gdyż produkty pod tym wzglę-
dem wątpliwe powodują konieczność 
wcześniejszej naprawy skrzyni. Mogą 
nie tylko zaburzać prawidłowe sterowa-
nie zmianą przełożeń, lecz także niszczyć 
uszczelki. 

Znaczenie specjalizacji
Dobierając olej do automatycznej skrzyni 
biegów, należy także zwrócić uwagę na 
renomę jego marki. Najwięksi i najpopu-
larniejsi producenci doskonalą głównie 
oleje silnikowe, nie angażując się zbytnio 
w rozwój płynów ATF. Oferują więc pod-
stawowe produkty typu dexron, lecz nie 
mają już propozycji dotyczących skrzyń 
nowszych generacji. To specjalność mniej-
szych firm. 

Na przykład Ravenol jest dziś nie-
kwestionowanym liderem pod wzglę-
dem ilości gatunków olejów do auto-
matycznych skrzyń biegów. Najwyższa 
jakość tych produktów oraz wieloletnia 
współpraca ze specjalistycznymi warsz-
tatami zajmującymi się serwisem i na-
prawą „automatów” decydują o stałym 
poszerzaniu się rzeszy zadowolonych 
klientów.                                        n

Internetowa wyszukiwarka olejów Ravenol

Firma Bosch produkuje sondy szero-
kopasmowe od 1999 r. Od tego czasu 
wiele pojazdów zostało wyposażo-
nych w ten typ czujnika tlenu w spa-
linach. 
Czujnik szerokopasmowej sondy 
Lambda składa się z ogniwa Nernsta, 
takiego samego jak w sondzie lamb-
da dwustanowej, komory pomiarowej 
oraz tzw. pompy tlenu. Ogniwo Nern-
sta przekazuje do sterownika sondy 
sygnał napięciowy o ilości tlenu dosta-
jącego się do komory pomiarowej ze 
spalinami, następnie sterownik sondy 
na podstawie tego sygnału steruje 
pompą tlenu tak, aby w komorze po-
miarowej pozostało tylko tyle tlenu, by 
ogniwo Nernsta generowało napięcie 
o wartości 0,45 V. Aby utrzymać od-
powiednie stężenie tlenu w komorze 
pomiarowej, pompa tlenu w przypad-
ku mieszanki bogatej musi dopom-
pować tlen do komory pomiarowej,  
a w przypadku mieszanek ubogich 
musi odpompowywać tlen z komory 
pomiarowej. Miarą rzeczywistej ilości 
tlenu w spalinach jest prąd podawany 
do pompy tlenu przez sterownik za-
pewniający stabilne napięcie ogniwa 
Nernsta na zadanym poziomie.

Temperatura pracy sondy szerokopa-
smowej wynosi 780 °C, dlatego ce-
ramiczny element pomiarowy sondy 
musi być ciągle podgrzewany. 
Temperatura elementu pomiarowe-
go jest nieustannie kontrolowana za 

pośrednictwem pomiaru rezystancji 
ogniwa Nernsta. Odchyłka tempera-
tury elementu pomiarowego o każde 
100 °C powoduje błąd pomiarowy 
w wielkości 4%. Zatem za proces kon-
troli temperatury i precyzyjne pod-
grzewanie elementu pomiarowego 
również odpowiedzialny jest sterow-
nik sondy.
Z powyższych powodów wynika, że 
nieodzowną częścią sondy szeroko-
pasmowej jest sterownik sondy, który 
steruje prądem pompowania oraz dba 
o prawidłową temperaturę elementu 
pomiarowego.

Sonda szerokopasmowa ma 5 prze-
wodów, a we wtyczce sondy znajduje 
się 6 pinów. 
Powodem zastosowania dodatkowego 
pinu we wtyczce jest to, że każda son-
da firmy Bosch na linii produkcyjnej 
jest szczegółowo badana i kalibrowa-
na. Kalibracja polega na umieszcze-
niu we wtyczce specjalnie dobranego 
do danej sondy rezystora, który ma 
za zadanie zniwelować odchyłki po-
miarowe danego egzemplarza sondy.  
Z tego powodu przewodów sondy sze-
rokopasmowej nie wolno przecinać, 

skracać ani wydłużać – każda zmiana 
tego typu powoduje utracenie dokład-
ności kalibracji i wprowadza odchyle-
nia wartości zmierzonych od rzeczywi-
stych.
Kolory przewodów: Szary (+) pod-
grzewacz; Biały (–) podgrzewacz; 
Czarny (+) Ogniwa Nernsta; Żółty 
(masa odniesienia dla Ogniwa Nern-
sta i pompy tlenu); Czerwony (pompa 
tlenu); Zielony (rezystor kalibrujący). 

Program skrócony szerokopasmowych 
sond lambda. 
Sondy szerokopasmowe najczęściej 
występują w grupie pojazdów kon-
cernu Volkswagen. Przez lata pro-
dukcji „namnożyło się” numerów 
zamówieniowych tych sond, co spo-
wodowało trudności w doborze, jak  
i w dostępności tych części. Wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu klientów, 
firma Bosch uprościła ofertę szeroko-
pasmowych sond lambda do pojazdów  
z grupy Volkswagena, zastępując sto 
dwadzieścia jeden numerów zamówie-
niowych jedenastoma. W programie 
tym sondy zostały pogrupowane pod 
względem rodzaju czujnika, wtyczki 
oraz długości przewodów, i w każdej  
z tych grup została wytypowana sonda, 
która może zastąpić całą grupę sond 
oryginalnych. 
W pudełku sondy z programu skróco-
nego znajduje się sonda z czujnikiem 
i wtyczką tego samego typu co orygi-
nalna oraz zestaw plastikowych moco-
wań i przelotek. Jedyną istotną różnicą 
może być to, że przewody mogą być 
nieco dłuższe. W takim przypadku dłu-
gość przewodów należy dostosować 
poprzez zwinięcie ich nadmiaru w pę-
tlę i zaciśnięcie plastikowymi opaskami 
dostarczonymi w zestawie. 

Szerokopasmowe sondy lambda Bosch 
pozwalają sprostać coraz bardziej  
restrykcyjnym normom czystości spalin.
 
Sondy lambda szerokopasmowe mogą mierzyć zawartość tlenu w spalinach 
szerokiego zakresu mieszanek paliwowopowietrznych. Umożliwiają dokład-
niejszą kontrolę procesu spalania mieszanek stechiometrycznych o λ=1 oraz 
mieszanek ubogich w silnikach zasilanych benzyną. Mają również zastoso-
wanie w silnikach diesla w procesie kontroli i korygowania odchyleń dawek 
wtryskiwaczy. 

Sposób dostosowania i przygotowania do montażu szerokopasmowej sondy 
lambda Bosch z programu skróconego.
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i 7., a sprzęgło K2 – biegi 2., 4., 6. oraz 
wsteczny. Obydwa sprzęgła osadzone są 
na dwóch współosiowych wałach wejścio-
wych przekładni: wewnętrznym pełnym 
i zewnętrznym drążonym.

Wcześniej z  podobnymi skrzyniami 
biegów współpracowały wyłącznie po-
dwójne sprzęgła wielotarczowe mokre, 
czyli zanurzone w  oleju przekładni, co 
sprzyjało dobremu ich chłodzeniu i  po-
zwalało uzyskiwać korzystny stosunek 
wartości przenoszonych momentów obro-
towych do przestrzeni zajmowanej przez 
zespół sprzęgła w  ogólnej strukturze po-
jazdu. Dlatego ten wariant konstrukcyjny 
stosowany jest nadal w  samochodach 
z silnikami o dużych mocach. Jego wadą, 
istotną zwłaszcza przy mniejszych przeno-
szonych momentach, są straty energii po-
wodowane poślizgiem współpracujących 
powierzchni ciernych oraz większa praco-
chłonność napraw.

Wad tych nie ma podwójne sprzęgło su-
che, ponieważ nie pracuje w oleju i dzię-
ki temu uzyskuje lepszy współczynnik 
sprawności, czyli mniejsze zużycie paliwa. 

Jest też mniej kłopotliwe przy ewentual-
nych naprawach, a  problem chłodzenia 
udało się konstruktorom LuK-a rozwiązać 
poprzez poprawę oddawania nadmiaru 
ciepła bezpośrednio do atmosfery.

Konstrukcja podwójnego 
sprzęgła suchego
Zespół ten składa się z  trzech głównych 
elementów: dwumasowego koła zamacho-
wego (DKZ), podwójnego sprzęgła i  me-
chanizmu włączającego. Jego sterowaniem 
zajmuje się moduł mechatroniki, zawiera-
jący elektroniczny sterownik, rozdzielacz 
oleju pod ciśnieniem, pompę oleju oraz 
siłowniki sprzęgieł i skrzyni biegów. 

Dwumasowe koło zamachowe LuK 
stosowane w  skrzyni biegów DCT ma 
konstrukcję odmienną od standardowej. 
Podobna jest masa pierwotna, połączo-
na sztywno z  wałem korbowym silnika 
i  wyposażona w  wewnętrzne sprężyny 
łukowe, umożliwiające wzajemne kąto-
we przemieszczenia obydwu mas. Masę 
wtórną stanowi natomiast całe podwójne 
sprzęgło, łączące się z  masą pierwotną 
za pośrednictwem wieńca zabierakowe-
go i  współpracującego z  nim pierścienia 
z uzębieniem wewnętrznym. Dwa zaczepy 
umieszczone na obwodzie tegoż pierście-
nia opierają się o swobodne końce sprężyn 
łukowych, tworząc elastyczne sprzężenie 
obu mas potrzebne do tłumienia drgań 
skrętnych. Niepożądane luzy międzyzęb-
ne w połączeniu kłów zabieraka z uzębie-
niem wewnętrznym pierścienia kasowane 
są przez dodatkowy pierścień napinający. 

W podwójnym sprzęgle suchym głów-
nym elementem konstrukcyjnym jest pły-
ta centralna, sprzężona kinematycznie 
(za pośrednictwem tarczy zabierakowej,  
pierścienia z  uzębieniem wewnętrznym 

Pod ręcz nik me cha ni ki po jaz do wej (cz.XIX)

Podwójne sprzęgło suche (odc. 1/3)
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Rozwiązanie to, opracowane przez kon-
struktorów firmy LuK, znajduje od 2008 
roku zastosowanie w 7-biegowych skrzy-
niach OAM typu DCT samochodów Audi, 
Seat, Škoda i  Volkswagen z  silnikami 
o momencie obrotowym do 250 Nm.

Przekładnia DCT łączy zalety automa-
tycznych i mechanicznych skrzyń biegów, 
czyli komfort automatycznej pracy z moż-
liwościami jazdy sportowej i niskim zuży-
ciem paliwa. Do zmiany przełożeń służą 
w  tej konstrukcji dwa równoległe układy 
par kół zębatych tworzących poszczegól-
ne biegi. Każdy układ obsługiwany jest 
oddzielnym sprzęgłem, z których podczas 
jazdy zawsze jedno przenosi moment 
obrotowy, podczas gdy drugie jest roz-
łączone, by umożliwić preselekcyjny wy-
bór kolejnego biegu. Przy zmianie biegów 
jedno sprzęgło rozłącza się równocześnie 
z włączeniem drugiego, więc przenoszenie 
momentu przebiega bez odczuwalnych 
przerw mimo zmieniających się przełożeń. 
W  7-biegowej skrzyni stosowanej w  po-
jazdach Grupy VW sprzęgło oznaczone na 
schemacie K1 obsługuje biegi: 1., 3., 5. 

Schemat układu napędowego  
z siedmiobiegową przekładnią DCT  

i podwójnym sprzęgłem suchym

sprzęgło K2

sprzęgło K1

[1] wał korbowy
[2] podwójne sprzęgło
[3] wał wejściowy przekładni 1
[4] wał wejściowy przekładni 2
[5] wał zdawczy 1
[6] wał zdawczy 2
[7] wał zdawczy 3 (bieg wsteczny)

Trzy marki wchodzące w skład Schaeffler Group od wielu
już lat wytyczają trendy rozwoju samochodowych układów
napędowych, tworząc nie tylko nowe konstrukcje podzespołów,
lecz także wzorcowe technologie montażowe

Podręcznik mechaniki pojazdowej

Rodzaje dwumasowych kół zamachowych
hadłowego grawitację zastępuje siła od-
środkowa, proporcjonalna do kwadratu 
prędkości kątowej. Stąd też częstotliwość 
własna wahadła jest również proporcjo-
nalna do tej prędkości. 

W konstrukcyjnej praktyce efektyw-
ność tłumika jest ograniczona poprzez 
kątową amplitudę drgań wahadła, lecz 
tor jego ruchu wyznaczony jest w taki 
sposób, aby spełnić wymogi komfortu 
i siły tłumienia we wszystkich potencjal-
nych warunkach.

Inny, specjalny wariant konstrukcyjny 
DKZ firmy LuK zastosowano w układach 
napędowych z podwójnym sprzęgłem 
i bezstopniową skrzynią biegów CVT. 
Tak jak w standardowym dwumasowym 
kole zamachowym współpracującym 
z manualną skrzynią biegów, jest tu 
masa pierwotna i wtórna, lecz ta druga 
została zredukowana do postaci koł-
nierza łączącego masę pierwotną z po-
dwójnym sprzęgłem. Tym samym masa 
podwójnego sprzęgła pełni funkcję masy 
wtórnej koła zamachowego. Pozwala to 
wyeliminować wzajemne, bezpośrednie 
łożyskowanie obu mas koła zamachowe-
go, realizowane w wersji standardowej 
przez łożysko kulkowe lub ślizgowe. Brak 
jest również powierzchni ciernej po stro-
nie masy wtórnej, gdyż znajduje się ona 
w podwójnym sprzęgle. Jest nią płyta 

W tych warunkach konwencjonalne 
koła zamachowe i sprzęgła z tłumikami 
drgań wyczerpały swój rozwojowy poten-
cjał, a koła dwumasowe wymagają sys-
tematycznego doskonalenia. Jego przy-
kładem są stosowane w rozwiązaniach 
marki LuK dodatkowe, sprzężone z masą 
wtórną tłumiki wahadłowe, dostosowu-
jące się do prędkości obrotowej wału kor-
bowego. Pierwszy na świecie taki system 

Komfort jazdy przy jednoczesnej reduk-
cji zużycia paliwa i emisji dwutlenku 
węgla wymaga od silnika wysokiego 
momentu przy niskich prędkościach ob-
rotowych, a od skrzyń biegów dużego 
zakresu przełożeń. 

Nowoczesne układy napędowe mogą 
spełniać zadowalająco stawiane im roz-
bieżne wymogi dzięki tłumieniu drgań 
skrętnych za pomocą dwumasowych 
kół zamachowych DKZ. Bez tego nie-
konwencjonalnego elementu dalszy roz-
wój samochodowych napędów byłby 
ograniczony wytrzymałością ich części 
mechanicznych oraz coraz ostrzejszy-
mi kryteriami komfortu podróżowania. 
Z tych względów ograniczenia wibracji, 
powodowanych rosnącymi prędkościami 
obrotowymi silników, stawały się w ostat-
nich 20 latach coraz bardziej konieczne, 
zwłaszcza w przypadku silników Diesla 
z turbodoładowaniem. 

centralna współpracująca ciernie z tar-
czami obydwu sprzęgieł. 

Sprzężenie mas w dwumasowym kole 
zamachowym następuje poprzez kołnierz 
z uzębieniem wewnętrznym i zazębiony 
z nim wieniec zabierakowy podwójne-
go sprzęgła. W przypadku luzu między-
zębnego obydwa stykające się ze sobą 
uzębienia współpracowałyby hałaśliwie, 
więc eliminuje się możliwość wystąpienia 

Dwumasowe koło zamachowe oraz dwumasowe koło zamachowe z odśrodkowym 
tłumikiem drgań typu wahadłowego

Przykład zmniejszenia zużycia 
paliwa dzięki DKZ

luzów za pomocą dodatkowego pierście-
nia napinającego. Dociska on sprężyście 
do siebie obydwa wieńce zębate.

Dla potrzeb konkretnych modeli po-
jazdów (min. VW) LuK opracował też 
specjalny moduł, w którym dwumaso-
we koło zamachowe zespolone zostało 
ze sprzęgłem – DFC (damped flywheel 
clutch). Zawiera on optymalnie do siebie 
dopasowane DKZ, tarczę i docisk.

został z powodzeniem wprowadzony do 
produkcji wraz z sześciocylindrowym sil-
nikiem w połowie roku 2008. 

Dostosowujący się do prędkości tłu-
mik drgań działa na zasadzie wahadła 
matematycznego. Dla małych amplitud 
jego częstotliwość własna przy danym 
przyśpieszeniu grawitacyjnym jest zde-
terminowana jedynie długością wahadła, 
czyli nie zależy od innych zmiennych, 
w tym też od poruszającej się masy. 
W odśrodkowym tłumiku drgań typu wa-

Dotychczasowe doświadczenia i kon-
strukcyjne modyfikacje świadczą o tym, iż 
dwumasowe koło zamachowe, pierwszy 
raz zaprezentowane przez LuK-a w roku 
1985, stanowi efektywne i rozwojowe 
w długiej perspektywie rozwiązanie tłu-
mienia drgań w układzie napędowym.   n

Zespolone sprzęgło z dwumasowym 
kołem zamachowym (DFC)

Dwumasowe koło zamachowe współpracujące z podwójnym sprzęgłem  
i skrzynią biegów CVT: [1] Masa pierwotna ze sprężynami łukowymi,
[2] Kołnierz z uzębieniem wewnętrznym do przyjęcia wieńca zabierako-
wego podwójnego sprzęgła, [3] Pierścień napinający, [4] Pokrywa do masy 
pierwotnej z wieńcem rozruchowym
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Wysokociśnieniowy zmywacz do przepustnic i gaźników
Wysokociśnieniowy zmywacz do przepustnic i gaźników to uniwersalny produkt na bazie organicznego rozpuszczalnika, 
służący do łatwego usuwania tłuszczu, oleju oraz innych tłustych zabrudzeń. Może być stosowany również do zaworów EGR 
oraz biegu jałowego. Usuwa stary brud, pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Nie zawiera acetonu, zatem można go 
stosować również do elementów niemetalowych (guma, plastik) bez konieczności demontowania uszczelek itp. 
Największą zaletą tego produktu jest zastosowanie dyszy Super Attack. Powoduje ona wielokrotne zwiększenie ciśnienia 
wypływu, powodujące, że strumień aerozolu sięga nawet do 3 metrów! Połączenie silnego środka odtłuszczającego, niere-
agującego z materiałami niemetalowymi, z wysokim ciśnieniem czyni z tego produktu nr 1 na europejskim rynku. Zmywacz 
znalazł zastosowanie również przy innych naprawach, np. stosuje się go do szybkiego czyszczenia łańcuchów wyposażo-
nych w gumowe o-ringi, z-ringi czy x-ringi.

MegaGranat – srebrna rewolucja w czyszczeniu klimatyzacji
Właściwości bakteriostatyczne srebra są znane od ponad 3000 lat. Nanosrebro ma silny ładunek dodatni, większość środ-
ków nie posiada tak silnego ładunku dodatniego. Sprawia to, że srebro dosłownie wyszukuje i niszczy patogeny, zamiast 
tylko dryfować, aż przypadkiem wpadną na siebie. To działanie zostało trafnie określone przez dra Roberta Becka jako efekt 
„srebrnego pocisku”. Polscy naukowcy znaleźli dla niego zastosowanie w dziedzinie czyszczenia klimatyzacji.
„Srebrny Granat” odpalamy w aucie przy wlocie powietrza do układu klimatyzacji. Nanocząsteczki srebra osiadają wew-
nątrz i aktywnie blokują rozwój bakterii i wirusów, nie tylko podczas czyszczenia, jak to ma miejsce w trakcie tradycyjnego 
procesu (ozonowanie, ultradźwięki), ale jeszcze długo po jego zakończeniu. Ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami  
z klimatyzacji trwa aż do momentu mechanicznego usunięcia nanocząstek z układu.

Innowacyjna chemia warsztatowa

Więcej informacji oraz film instruktażowy na www.sjd.com.pl w zakładce produkty. Dla zainteresowanych bezpłatne próbki. 
Adresy pocztowe prosimy przesyłać na kontakt@sjd.com.pl w temacie wpisując Autonaprawa.

SJD ProTech, ul. Jana Pawła 61a, 05-074 Halinów, tel. 22 783 64 66, www.sjd.com.pl
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Trudne problemy 
– proste rozwiązania

Tomasz Kazakidis
Doradca Techniczny Spies Hecker

Biegłość w lakierowaniu renowacyjnym 
osiąga się dzięki technicznej wiedzy, 
odpowiednim produktom oraz wielo
letniej praktyce. Jednak tę trudną dro
gę wszyscy zainteresowani mogą sobie 
znacznie uprościć

Spies Hecker od początku istnienia tej 
marki podejmuje kroki mające na celu 
wspieranie lakierników w osiąganiu pro
fesjonalnej biegłości w wielu dziedzinach 
ich trudnego zawodu. Już od przeszło 
20 lat zajmuję się tym jako firmowy 
ekspert utrzymujący z uczestnikami na
szych szkoleń bliskie, partnerskie relacje. 
Dzięki nim wiem nie tylko o tym, jak 
poszczególne zadania powinny być pra

widłowo wykonywane, lecz także, jakich 
mogą przysparzać problemów. Efektem 
tej wymiany doświadczeń są moje, niżej 
zamieszczone porady. 

Grunt epoksydowy czy reaktywny? 
Gdy w ramach wykonywanej naprawy 
trzeba odtworzyć wszystkie warstwy la
kierniczej powłoki, już na wstępie zasta
nawiamy się często nad doborem odpo

wiedniego gruntu do podłoża. Dokładna 
identyfikacja podłoża jest niezwykle istot
na z powodu występowania różnych ma
teriałów stosowanych przez producentów 
nadwozi. Może to być aluminium, stal, 
cynk galwaniczny… Metale te mogą wy
stępować osobno albo w różnorodnych 
zestawach, np.: stalowa ramka drzwi 
łączy się czasem z aluminiowym płatem 
ich poszycia. Dostępne obecnie na ryn
ku są przeważnie grunty epoksydowe lub 
reaktywne, często nazywane kwaśnymi 
lub wytrawiającymi. Oba te rodzaje pro
duktów mają swoje mocniejsze i słabsze 
strony.

Grunty epoksydowe, dzięki silnemu sie
ciowaniu, zapewniają dobrą szczelność 
powłoki, co pozwala na uzyskanie niskiej 
przepuszczalności wilgoci do podłoża. 
Powłoka ma wówczas znakomite wła
sności antykorozyjne. Inną zaletą tych 
produktów jest możliwość ich bezpośred
niego powlekania następną warstwą czy 
to metodą mokro na mokro, czy ze szli
fowaniem, w każdym systemie lakierów 
Spies Hecker. Słabszą stroną gruntów 
epoksydowych jest mniejsza szybkość 
ich schnięcia i konieczność utrzymywa
nia temperatury co najmniej 15°C, wy
maganej dla prawidłowego utwardzania 
powłoki. Niezbędne jest również bardzo 
dokładne odtłuszczenie i przygotowanie 
podłoża. Jeśli więc wymienione zalety 
uznamy za istotniejsze od wad, zalecam: 
Permasolid HS EP Primer Surfacer 4500.

Praktyczne wskazówki sprowadzają 
się do:
	stosowania wszelkich środków ochro

ny osobistej podczas aplikacji;
	szczególnie dobrego przygotowania 

powierzchni przez jej szlifowanie 
z całkowitym usunięciem śladów ko
rozji i innych zanieczyszczeń oraz do
kładne przemycie preparatem odtłusz
czającym 7010;

	zapewnienia czystego, sprężonego po
wietrza wolnego od oleju i wilgoci;

	nakładania gruntu w pomieszczeniu 
dobrze wentylowanym, w tempera
turze nie mniejszej niż 15°C zgodnie 
z KI.Nr.4500/04/2008.

Grunty reaktywne zapewniają wyśmie
nitą ochronę antykorozyjną dzięki pa
sywacji podłoży metalicznych. Obecnie 
tego rodzaju produkt marki Spies Hec
ker jest pozbawiony chromianu cynku 
oraz fenolu, co czyni go jeszcze bardziej 
przyjaznym dla lakiernika i środowiska. 
Zawarty w mieszaninie kwas fosforowy 
powoduje znakomitą przyczepność i za
pobiega rozwijaniu się korozji podpowło
kowej, zwłaszcza w przypadku niewiel
kich ognisk, rys, odprysków. Słabszą stro
ną gruntu reaktywnego jest konieczność 
jego pokrywania podkładem akrylowym. 
Jako produkt do podłoży aluminiowych, 
np. elementów nadwozia i felg, szczegól
nie polecam: Priomat Wash Primer 4075.

Praktyczne wskazówki dotyczące jego 
stosowania to:
	używać wszelkich środków ochrony 

osobistej podczas aplikacji;
	szlifować podłoża za pomocą materiałów 

szlifierskich o odpowiednich gradacjach, 
zwłaszcza w przypadku aluminium;

	dokładnie odtłuszczać oszlifowane po
wierzchnie preparatem Silikon Entfer
ner 7010;

	zapewnić czyste sprężone powietrze 
wolne od oleju i wilgoci;

	nakładać warstwy o zalecanej gru
bości (najwyżej 12 µm zgodnie  
z KI.Nr  4075/04/2007);

	zachować odpowiedni czas odparo
wania przed aplikacją wypełniacza 
akrylowego;

	nie nakładać na grunty reaktywne 
szpachli poliestrowych.               Cdn.

Handlowe 
opakowania 
produktów 
Permasolid 

HS EP Primer 
Surfacer 4500 

Priomat  
oraz Wash 

Primer 4075

 

Elcamp HSK Auto Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Tyniecka 118E, 30-376 Kraków

Behr ACxpert 1000a – perfekcyjne urządzenie do serwisowania 
układów klimatyzacyjnych samochodów osobowych i ciężarowych 
w profesjonalnym warsztacie.

Zaprojektowane i produkowane przez firmę Behr Service, wywodzącą się z firmy  
Behr GMBH z siedzibą w Niemczech, wieloletniego projektanta i producenta  
komponentów isystemów do zarządzania termiką w samochodach osobowych 
i ciężarowych.

Elcamp HSK Auto Sp. z o.o. Sp. K. jest wyłącznym dystrybutorem urządzenia w Polsce.

www.hskauto.pl   acexpert@hskauto.pl
Roman Nawara, tel. 662 213 215                                     Grażyna Piór, tel. 662 213 211
e-mail: roman.nawara@hskauto.pl                               e-mail: grazyna.pior@elcamp.pl

LAUNCH na rynku polskim od 2000 roku

X-431 Master
cena: 8 500 zł

X-631
cena: 24 000 zł

TLT-235 SB
cena: 5 500 zł

Pakiet promocyjny:
Wyważarka KWB-402 + montażownica TWC-501
+ podnośnik dwukolumnowy TLT-235 SBA w cenie: 12 900 zł

TWC-501
Montażownica do kół

KWB-402
Wyważarka 
do kół

TWC-501
Montażownica do kół

KWB-402
Wyważarka 
do kół

Pakiet promocyjny:
Wyważarka KWB-402 
+ montażownica TWC-501
w cenie: 8 500 zł

podane ceny nie zawierają 23% podatku VAT

ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz                    www.launch.pl
tel. 52 585 55 10, 11
faks. 52 585 55 12               LAUNCH POLSKA SP. z o.o.
e-mail: sales@launch.pl

PROMOCJA

PROMOCJA

TLT-235 SB
Podnośnik 

dwukolumnowy
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Sprawiedliwe prawo 
dla motoryzacji

Alfred Franke
Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów 
 i Producentów Części Motoryzacyjnych

„Niewidzialna ręka rynku” nie zawsze działa skutecznie. 
Przykładem jest motoryzacja wymagająca wielu regulacji 
prawnych dla zapewnienia warunków do równej konku-
rencji między firmami

Ma rację Aleksandra Frączek, wiceprezes 
Federacji Konsumentów i ekspert Forum 
Motoryzacja dla wszystkich, gdy twier-
dzi, iż: Prawo nie może być tworzone 
w pośpiechu, z pominięciem szerokich 
konsultacji społecznych we wszystkich 
grupach będących adresatami projekto-
wanych rozwiązań, gdyż skutkuje to roz-
wiązaniami, które nie sprzyjają roz wojowi 
danej branży, a często uwzględniają 
w sposób preferencyjny i nieuzasadniony 
interesy wybranej grupy podmiotów go-
spodarczych.

Przykładem istotnych regulacji two-
rzonych w ostatnim czasie są Klauzula 

napraw, GVO, Euro 5, implementacje 
unijnych dyrektyw 46/2007 i 48/2010. 
Każda z tych regulacji działa w innym ob-
szarze, porządkując zjawiska zachodzące 
na rynku motoryzacyjnym. W krajach, 
gdzie obowiązuje tzw. Klauzula napraw, 
koncerny samochodowe obniżają ceny 
części, dopasowując je do poziomu sto-
sowanego na niezależnym rynku. Tym-
czasem w kraju takim, jak Francja, gdzie 
prawo daje producentom samochodów 
pozycję monopolistyczną, konkurencja 
nie istnieje, a ceny są maksymalnie win-
dowane. W latach 2006-2011 ceny czę-
ści motoryzacyjnych na rynku francuskim 

wzrosły o 26%, a w tym samym okresie 
średnia wzrostu cen dóbr konsumpcyj-
nych wynosiła w tym kraju zaledwie 7%.

Dzięki obowiązującemu od 1 czerw-
ca 2010 roku rozporządzeniu Komisji 
Europejskiej 461/2010, popularnie zwa-
nym w Polsce „GVO”, oraz sektorowym 
wytycznym do niego, właściciele aut bez 
obaw o utratę gwarancji mogą zdecydo-
wać się na ich serwisowanie poza ASO. 
Korzystają na tym, zlecając te usługi za-
równo warsztatowi autoryzowanemu, jak 
i niezależnemu, gdyż dzięki regulacjom 
wzmocniona została konkurencja między 
tymi grupami firm. Oznacza to, że oba 

rodzaje warsztatów muszą dbać o jak 
najwyższą jakość świadczonych usług 
oraz oferować produkty o możliwie naj-
niższej cenie. W serwisowanym nowym 
samochodzie można bowiem stosować 
nie tylko części z logo jego producenta, 
lecz także znacznie tańsze (nawet dwu-
krotnie) części oferowane przez niezależ-
nych wytwórców. Wynikająca z gwarancji 
producenta pojazdu bezpłatna naprawa 
będąca wynikiem awarii nadal możliwa 
jest wyłącznie w ASO, ale już przegląd 
okresowy czy wymiana elementów eks-
ploatacyjnych mogą być przeprowadzone 
w niezależnym warsztacie.

Przegląd przeprowadzony w nieza-
leżnym warsztacie powinien być udoku-
mentowany fakturą zawierającą spis wy-
konanych czynności i pieczątką w książ-
ce gwarancyjnej. Jeśli zachowane zostały 
obowiązujące standardy techniczne, pro-
ducent samochodu (gwarant) nie może 
odmówić uznania takiego przeglądu, a w 
razie sporu to on musi dowieść, że wyko-
nanie było niewłaściwie.

W czerwcu 2011 roku Komisja Eu-
ropejska opublikowała poprawki do 
rozporządzenia Euro 5, dodając zapisy 
zapewniające udostępnienie elektronicz-
nych danych do identyfikacji części za-
miennych do samochodów osobowych 
niezależnym warsztatom, producentom 
części i ich dystrybutorom. Do tej pory te 
dane były udostępniane w bardzo ograni-
czonym zakresie firmom działającym na 
niezależnym rynku i zatrudniającym łącz-
nie w Polsce 220 tys. osób. Nowe roz-
wiązanie wspiera uczciwą konkurencję 

na rynku napraw i obsługi samochodów, 
gdyż daje wszystkim jego podmiotom ten 
sam dostęp do potrzebnych informacji. 
Motoryzacja nie może przecież działać 
inaczej niż np. branża komputerowa, 
a wyobraźmy sobie firmę tworzącą opro-
gramowanie i równocześnie pozbawioną 
wszelkich informacji od producenta sys-
temu operacyjnego komputera. 

Sprawa ta ma nie tylko aspekty biz-
nesowe. Marcin Barankiewicz, dyrektor 
biura Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojaz-
dów i ekspert Forum Motoryzacja dla 
wszystkich, uważa, że: bez równej kon-
kurencji, dla wielu użytkowników samo-
chodów koszty ich serwisowania stałyby 
się zbyt wysokie, a każde zaniedbanie 
w tej kwestii istotnie wpływa na bezpie-
czeństwo wszystkich uczestników ruchu 
drogowego. Jednocześnie wskazuje on 
na kolejny aspekt funkcjonowania bran-
ży motoryzacyjnej, który powinien zostać 
prawnie uregulowany. Otóż badaniem 
stanu technicznego zajmują się stacje 
kontroli pojazdów, które od wielu lat cze-
kają na Centralną Ewidencję Pojazdów 
działającą online. Diagnosta powinien 
mieć możliwość sprawdzenia wyniku po-
przedniego badania technicznego, a tak-
że wszystkich danych dotyczących ba-
danego pojazdu, w tym jego przebiegu. 
Powinien mieć też możliwość wpisania 
zastrzeżenia co do stanu technicznego 
pojazdu, co pozwoliłoby wyeliminować 
nieuczciwe stacje dopuszczające do ru-
chu pojazdy bez względu na ich stan. 

Obecnie w Polsce trwają prace nad im-
plementacją unijnej dyrektywy 2007/46/

WE. Niewłaściwa transpozycja tego typu 
regulacji z łatwością może wyeliminować 
z rynku setki firm motoryzacyjnych i za-
grozić tysiącom miejsc pracy oraz wolnej 
konkurencji. Unijna dyrektywa nakazuje 
bowiem producentom homologację czę-
ści, które mogą stwarzać znaczne za-
grożenie niewłaściwego funkcjonowania 
układów istotnych dla bezpieczeństwa 
lub oddziaływania na środowisko natu-
ralne. Tymczasem polski projekt nowe-
lizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym 
mówi o homologacji  każdej części. 
Oznacza to, że producenci zobowiązani 
zostaną do nakładów na czasochłonny 
i kosztowny proces homologacji również 
części o mało istotnym znaczeniu. 

Dotyczy to dziewięciuset producen-
tów działających w Polsce i generujących  
(w 2011 roku) przychody rzędu 50 mld 
złotych. Do tak szerokiej homologacji 
będą oni zobowiązani jako jedyni w Unii 
Europejskiej, co spowoduje osłabienie 
ich konkurencyjności względem przed-
siębiorstw prowadzących działalność 
produkcyjną w innych krajach UE, a kon-
sumentom przyniesie wzrost cen części 
nawet o 20%.

Prawo w bezpośredni sposób wpływa 
na kondycję finansową niezależnych firm 
motoryzacyjnych, ich rozwój, tworzone 
miejsca pracy i możliwość generowania 
wpływów budżetowych, które wynoszą 
obecnie aż 11 mld zł rocznie. Branża mo-
toryzacyjna potrzebuje więc odpowied-
nich regulacji prawnych, które pozwolą 
28 tys. firm na działanie w konkurencyj-
nych warunkach.                                n
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NAVIGATOR TXC

AXONE 4

OBD Log

NanoService

PROMOCJA
MEGA ZESTAW: TXC + OBD Log + baner + szkolenie startowe 

SZYBKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ W DIAGNOSTYCE 

TEXA Poland Sp. z o.o. 
ul. Babińskiego, 4

30-393 Kraków - POLAND
Phone: 0048-12-263 10 12

Fax 0048-12-263 29 85
www.texapoland.pl
info@texapoland.pl
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Zestaw świateł DRL firmy Philips Automechanika 2012

Tarek Hamed
Trade Marketing Manager Central Europe
Philips Lighting Poland SA /O Pabianice

Stosowanie specjalnego oświetlenia do jazdy dziennej 
poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jego wersje  
energooszczędne przynoszą także wymierne korzyści 
użytkownikom i środowisku naturalnemu

Zgodnie z dyrektywą Komisji Europejskiej 
2008/89/WE od 7 lutego 2012 roku 
światła do jazdy dziennej (DRL – Daytime 
Running Light) muszą być montowane 
we wszystkich nowych samochodach 
osobowych i dostawczych.

Od sierpnia 2012 roku obowiązkiem 
tym zostają objęte także samochody cię-
żarowe. Najważniejsze argumenty prze-
mawiające na rzecz DRL używanych 
zamiast świateł mijania można podzie-

lić na dwie kategorie: „bezpieczeństwo” 
i „oszczędność”.

Podczas projektowania świateł do jaz-
dy dziennej specjaliści Philips położyli 
nacisk na to, aby maksymalnie „oznako-
wać” pojazd, na którym są zainstalowane 
zestawy DRL. Tak więc w ciągu dnia auto 
z oświetleniem o jasności przekraczają-
cej 800 kandeli jest bardziej widoczne, 
niż samochód z zapalonymi tradycyjnymi 
światłami mijania – zarówno w pełnym 
słońcu, jak i przy ograniczonej widocz-
ności. Światła DRL Philips doskonale 
sprawdzają się też wtedy, gdy w słonecz-
ny dzień samochód wyjeżdża z zacienio-
nego fragmentu drogi.

W wielu modelach samochodów 
światła mijania nie włączają się automa-
tycznie po uruchomieniu silnika. Trzeba 
zatem o nich pamiętać i włączać je ręcz-
nie. Niektórym kierowcom zdarza się za-
pominać o tym obowiązku i powodować 
w ten sposób zagrożenie w ruchu, karane 
w Polsce przez policję (jazda bez świa-
teł od świtu do zmierzchu to 2 pkt karne 
i 100 zł mandatu). DRL Philips po rozru-
chu silnika włączają się automatycznie.

Jeśli chodzi o korzyści ekonomicz-
ne, to po pierwsze światła DRL Philips 
są znacznie trwalsze niż halogenowe 

żarówki H4 lub H7. Zakup akcesoryj-
nego zestawu DRL jest inwestycją wręcz  
jednorazową, ponieważ żywotność diod 
LED Philipsa sięga 10 tysięcy godzin, co 
odpowiada 500 000 kilometrów przeje-
chanych ze średnią prędkością 50 km/h. 
Dodatkowo oszczędza się w ten sposób 
inne źródła światła stanowiące fabrycz-
ne wyposażenie pojazdu, w tym także te 
najdroższe – ksenonowe. Koszt wymiany 
jednego wkładu do reflektora ksenono-
wego jest zbliżony do ceny całego zesta-
wu DRL Philips.

Drugą istotną korzyścią jest zmniejsze-
nie poboru energii elektrycznej, wytwa-
rzanej przecież ze zużywanego paliwa. 
Wynika ono ze znacznie mniejszej mocy 
źródeł światła i innego ich podłącze-
nia do instalacji elektrycznej. Używane 
w światłach mijania żarówki halogenowe 
mają łączną moc 110 watów, podczas 
gdy cały zestaw DRL Philips charakte-
ryzuje się mocą rzędu 14 watów. Poza 
tym podczas jazdy na światłach mijania 
włączone jest także podświetlenie deski 
rozdzielczej i pozycyjne światła tylne. 
Zestaw DRL Philips włączany jest nato-
miast bez pozostałych lamp.               n

Pojedynczy moduł 
DRL Philips

Automechanika organizowana jest co 
dwa lata. W poprzedniej jej edycji, 
w 2010 roku, wzięło udział ponad  4,5 ty - 
siąca wystawców z całego świata. Obec-
nie ich liczba niewątpliwie wzrośnie, 
ponieważ większą powierzchnię wysta-
wienniczą przygotowano dla firm oferu-
jących produkty z zakresu diagnostyki 
pojazdów, wyposażenia warsztatów oraz 
części zamiennych. 

Już teraz wiadomo, że zgłaszane zapo-
trzebowanie na powierzchnię stoisk jest 
większe niż poprzednio aż o kilka procent. 
Tylko z Polski 111 firm ma już uzgodnione 
i zarezerwowane ekspozycyjne miejsca na 
tej imprezie (pełną ich listę zamieszczamy 
na www.e-autonaprawa.pl). Zaintereso-
wanych polskich wystawców jest więcej, 
lecz pozostali wciąż czekają na propozycje 
lokalizacji stoiska ze względu na większą 
liczbę chętnych niż miejsc. Organizatorzy 

mają nadzieję rozwiązać ten problem, 
lecz wahającym się, czy warto dołączyć 
do ekskluzywnego grona wystawiających 
się we Frankfurcie, pozostało już bardzo 
niewiele czasu do namysłu. 

Tegoroczna Automechanika zapowia-
da się też bardzo atrakcyjnie dla zwie-
dzających. Na przykład firma Bosch, 
wystawiająca się na tych targach już od 
wczesnych lat siedemdziesiątych i nale-
żąca do ich współzałożycieli, zmieniła 
swą tradycyjną lokalizację z hali 8 do 
hali 9, by uzyskać większą powierzchnię 
ekspozycyjną. Dyrektor generalny Bosch 
Automotive Aftermarket, Robert Hanser, 
zapowiada, że dzięki temu po raz pierw-
szy będzie można zaprezentować jedno-
cześnie wszystkie marki Grupy Bosch na 
2 800 m kw. 

W hali 9, obok Boscha, będą mieć 
swe okazałe stoiska takie firmy, jak: 

W dniach 11-16 września br. we Frankfurcie 
nad Menem odbędą się po raz kolejny najwięk-
sze na świecie targi techniki motoryzacyjnej. 
Warto poznać przedstawiane tam oferty  
i zaprezentować własną!

Waeco, Schaeffler, Continental, OMCN, 
TÜV Rheinland. W związku z tak dużym  
zapotrzebowaniem na powierzchnię tar-
gową uruchomione zostanie dodatkowe 
piętro w hali 9 – poziom 9,2. Zachodnia 
część terenów targowych będzie poświę-
cona blacharskim i lakierniczym napra-
wom nadwozi (hala 11), wyposażeniu 
warsztatów i narzędziom (hala 8 i 9) oraz 
stacjom paliw i myjniom (hala 10). 

Nowością podczas Automechniki 
2012 będą szkolenia dla mechaników, 
organizowane na poziomie podstawo-
wym i zaawansowanym w hali „Galeria”, 
czyli w przeszklonym przejściu pomiędzy 
halami 8 i 9. Kursanci otrzymają certyfi-
katy. Będą tam też punkty informacyjne 
z zakresu pośrednictwa pracy. 

Przedstawicielstwo Targów Frankfurt 
w Polsce tradycyjnie już zaprasza na 
wspólny wyjazd na Automechanikę. Wy-
brać można podróż samolotem lub auto-
karem. Dla osób zamierzających odwie-
dzić targi samodzielnie przeznaczone są 
wejściówki – w cenie ok. 25% niższej niż 
w kasie we Frankfurcie.  Więcej informacji 
już wkrótce pojawi się na stronie interneto-
wej: www.targifrankfurt.pl. Zainteresowani 
już teraz mogą także dzwonić pod numer:  
22 49 43 200 lub pisać na adres e-mail: 
info@poland.messefrankfurt.com          n 
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Benzynowe silniki 
najnowszej generacji

Tegoroczny ranking 10 najlepszych silników samochodo-
wych Ward’s 10 Best Engines wyznacza wyraźny trend roz-
wojowy, preferujący małe, turbodoładowane silniki z bez- 
pośrednim wtryskiem paliwa

Ranking stworzony przez wydawców 
Penton Media Inc.’s Ward’s Automotive 
Group – wiodącego od 80 lat na świecie 
dostawcy informacji branżowych, danych 
oraz analiz w dziedzinie motoryzacji – 
miał w tym roku swą osiemnastą edycję. 
Jako jedyny na rynku północnoamery-
kańskim koncentruje się on na technicz-
nej doskonałości napędu. 

W doborze kryteriów oceny przyjętych 
przez jury rankingu ważną rolę odgrywa-
ją dążenia producentów samochodów do 
spełnienia przyszłych norm 2025 CAFE 
oraz zainteresowanie klientów oszczęd-
nością paliwa i dalszym obniżaniem 
emisji gazów spalinowych. Zwraca też 
uwagę fakt, iż wśród 10 wyróżnionych 
konstrukcji w aż 9 znalazły zastosowanie 

technologie Boscha, w tym 5 z systemem 
wtrysku bezpośredniego opracowanego 
przez tę firmę. Według jej prognoz, do 
2020 roku 39% z 16,3 mln samocho-
dów sprzedawanych rocznie w USA 
zostanie wyposażonych w bezpośredni 

wtrysk benzyny, będący rozwiązaniem 
najbardziej korzystnym z punktu widze-
nia normy 2025 CAFE.

Głównymi elementami tego systemu 
w wykonaniu Boscha są: mikroproceso-
rowy sterownik, pompa wysokociśnienio-
wa i wysokociśnieniowe wtryskiwacze. 

Bosch Mahle Turbo Systems, spół-
ka joint venture utworzona przez firmy 
Bosch i Mahle (producenta turbospręża-
rek do samochodów osobowych i użyt-
kowych), zapowiada z kolei, iż do roku 
2016 produkcja wysokosprawnych 
silników czterocylindrowych wzrośnie 
o 20%, osiągając w światowej skali po-
ziom ponad 20 mln sztuk rocznie. Ozna-
cza to, że w najbliższej przyszłości każdy 

producent samochodów będzie oferował 
silniki benzynowe z turbodoładowaniem.

Wspomniana norma nakazuje osiągnię-
cie do 2025 roku minimalnej efektywności 
spalania dla samochodu osobowego na 
poziomie 54,5 mili z 1 galonu paliwa, co 
odpowiada zużyciu około 4,32 l/100km. 
Precyzyjna technologia wtrysku Bosch 
umożliwia uzyskanie takiego wskaźnika 

Najlepsze Ward’s 10 Best Engines
• DOHC V-8 o pojemności 5,0 l (Ford Mustang Boss 302)* 
• EcoBoost DOHC I-4 o pojemności 2,0 l (Ford Edge) *
• TwinPower Turbo DOHC I-4 o pojemności 2,0 l (BMW Z4/328i/528i) *
• TwinPower Turbo DOHC I-6 o pojemności 3,0 l (BMW 135i, 335i, 535i, X3)* 
• Pentastar DOHC V-6 o pojemności 3,6 l (Chrysler 300S/Jeep Wrangler) *
• Skyactiv-G DOHC I-4 o pojemności 2,0 l (Mazda3) *
• TFSI Supercharged DOHC V-6 o pojemności 3,0 l (Audi A6) *
• Ecotec Turbocharged DOHC I-4 o pojemności 2,0 l (Buick Regal GS) *
• Gamma DOHC I-4 o pojemności 1,6 l (Kia Soul, Rio/Hyundai Veloster)*
• 3.5L DOHC V-6 HEV (Infiniti M35h)
* z technologiami Boscha

2012 Audi A7 3.0T quattro Premium 3.0 Liter TFSI VVT V6 2012 BMW X5 xDrive35i Premium 3.0 Liter

oraz wyznaczonej normy emisji zanieczysz-
czeń powietrza bez konieczności obniżania 
mocy silnika. Może ona bowiem w połą-
czeniu z turbodoładowaniem oraz ela-
styczną charakterystyką wtrysku przynieść 
w efekcie redukcję zużycia paliwa oraz 
emisji produktów spalania nawet o 18%. 
Dodatkowe, inne pakiety techno logiczne 
i tzw. downsizing sprawią, iż Bosch popra-

wi efektywność spalania aż o 30% w przy-
padku silników benzynowych.

Oprócz układów wtrysku bezpośrednie-
go oraz ich komponentów, w zwycięskich 
silnikach znalazły się także inne techno-
logie Bosch, w tym wtrysk wielopunktowy, 
wtrysk jednopunktowy, sonda lambda, 
masowy przepływomierz powietrza oraz 
główne elektroniczne czujniki.               n

2012 Ford Edge SEL EcoBoost 2.0 Liter2012 Ford Mustang Boss 302 5.0 Liter
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Cięcie termiczne metali (cz. I)

Tomasz Szulc
Politechnika Wrocławska

Ten sposób rozdzielania materiałów me-
talowych został wynaleziony, podobnie 
jak pierwsze metody spawania, na prze-
łomie XIX i XX wieku, choć już u zarania 
cywilizacji używano ognia do dzielenia 
drewna

Bardzo szybko uznano tę metodę za nad-
zwyczaj wydajną i uniwersalną. Do dziś 
jest ona w wielu zastosowaniach bez-
konkurencyjna, a dynamikę sprzedaży 
niektórych rodzajów urządzeń do cięcia 
termicznego można porównywać jedynie 
z rozwojem rynku komputerów osobi-
stych.

Podstawy procesu
W zależności od metody, proces termicz-
nego rozdzielenia materiałów jest albo 
skutkiem utleniania metalu w pogłębia-
nej szczelinie i wydmuchiwania tlenków, 
albo jego stopienia, a potem odparowa-
nia bądź usunięcia frakcji ciekłej strumie-
niem gazu.

Wszystkie metale, poza szlachetny-
mi, relatywnie łatwo ulegają lokalnemu 
utlenianiu. Szczególnie szybko proces 
ten przebiega w obecności czystego tle-
nu i w podwyższonych temperaturach. 
Intensywne utlenianie, będące wynikiem 
reakcji egzotermicznej, czyli przebiega-
jącej z wydzieleniem ciepła, nazywamy 
spalaniem. Do jego zaistnienia niezbędne 
są dwa warunki:
1.  temperatura zapłonu metalu w tlenie 

musi być niższa od jego temperatury 
topnienia,

2.  temperatura topnienia powstających 
tlenków musi być niższa od tempera-
tury zapłonu.

Pożądane są też dwa kolejne warunki:
3.  reakcja spalania powinna być silnie 

egzotermiczna,
4.  przewodność cieplna metalu powinna 

być jak najniższa.
Spośród metali stosowanych w technice 
wszystkie te warunki spełniają: żelazo, 
tytan i wolfram. Reakcja egzotermiczna 
spalania żelaza w tlenie daje ciepło rzę-
du 270 kJ/mol, tytanu – aż 900 kJ/mol.  
Cięcie wolframu jest stosowane nie-
zmiernie rzadko, głównie z powodu 
jego wysokiej ceny (część materiału jest 
bezpowrotnie tracona wskutek spalania 
w szczelinie cięcia), cięcie tytanu jest 
natomiast dość popularne, gdyż jego ob-
róbka mechaniczna bywa trudna, a na-
wet niebezpieczna. 

Najczęściej stosuje się cięcie tlenem 
do obróbki stopów żelaza, czyli stali. Jed-
nak większość ich dodatków stopowych 
utrudnia cięcie (patrz: tabela), od pew-
nego poziomu ich zawartości cięcie staje 
się wręcz niemożliwe. Utrudnienia te są 
głównie skutkiem wzrostu gęstopłynności 
stopionego metalu i żużla, ograniczenia 
wymiany ciepła w materiale oraz spadku 
aktywności utleniania. Negatywny wpływ 
dodatków stopowych ma charakter łącz-
ny, czyli w praktyce zawartość węgla 
musi być znacząco mniejsza od dopusz-
czalnej, gdyż w stalach zawsze występu-
ją inne dodatki stopowe. Sposobem na 

cięcie stali o nieco wyższej niż granicz-
na zawartości dodatków stopowych jest 
wstępne podgrzanie ciętego materiału, 
zwykle do temperatury 150-350°C. 

Na wydajność cięcia silnie oddziałuje 
także czystość użytego tlenu. Jeśli przyjąć 
za normalną czystość 99,5%, to jej ob-
niżenie do 98,5% wymaga zwiększenia 
ciśnienia o 25%, wydatku gazu o 20%, 
a prędkość cięcia spada wówczas o 20%. 
Tlen o czystości 97,5% wymaga wzrostu 
ciśnienia i wydatku tlenu o 50%, a pręd-
kość cięcia spada o połowę. Dane te doty-
czą stali o grubości ok. 30 mm, dla więk-
szej grubości różnice są bardziej znaczące, 
a tlen o czystości 97,5% stali o grubości 
ponad 300 mm nie przecina w ogóle.

Gazy palne stosowane do podgrze-
wania metalu przy cięciu przez spalanie 
to zwykle acetylen lub propan, znacznie 
rzadziej wodór, gaz ziemny lub koksowni-
czy. Acetylen zapewnia szybkie i silne na-
grzanie materiału, przez co proces cięcia 
może rozpocząć się szybko, co oznacza 
oszczędność gazu. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku potrzeby dokony-
wania krótkich cięć (wielokrotnego roz-
poczynania procesu). Propan korzystnie 
wpływa na jakość krawędzi cięcia, ale 
nagrzanie materiału do temperatury za-
płonu wymaga niemal trzykrotnie więcej 
czasu w porównaniu z acetylenem, przez 
co ten gaz bywa używany do wykonywa-
nia długich cięć.

Uwarunkowania praktyczne
Cięcie termiczne powoduje charaktery-
styczne odchylenia rzeczywistego kształ-
tu krawędzi ciętej od teoretycznego. 
Od strony, z której działa źródło ciepła, 
wzdłuż krawędzi pojawia się zaokrągle-
nie o promieniu r. Głębiej w materiale na-
stępuje stopniowe rozprężanie strumienia 
gazu, przez co szczelina się rozszerza 
o wielkość U, czyli odchyłkę prostopadło-
ści i pochylenia, mierzoną z pominięciem 
odcinków D a przy obu powierzchniach 
czołowych. Na powierzchni cięcia poja-
wiają się charakterystyczne wżery, które 
są w przybliżeniu prostopadłe do krawę-
dzi przy optymalnej prędkości cięcia, od-
chylają się w głębi materiału do tyłu przy 
zbyt szybkim cięciu albo do przodu – przy 
cięciu zbyt powolnym. Mierzy się także 
średnią wysokość chropowatości Rz.

Z praktycznego punktu widzenia 
istotną rolę odgrywa również szerokość 
linii cięcia, gdyż w przypadku wycinania 
wielu elementów, np. z arkusza blachy, 
ich wzajemna odległość musi być co 
najmniej równa szerokości linii cięcia. 
Dla dużej liczby elementów o małych 
wymiarach może to być wielkość zna-
cząca – przekraczająca istotnie 10% po-
wierzchni materiału. Dlatego dąży się do 
stosowania technologii, w których szcze-
lina cięcia jest jak najwęższa, a jakość 
obu krawędzi identyczna, co pozwala 
na zastosowanie wspólnej linii cięcia dla 
dwóch sąsiednich elementów. Zwykle 
minimalna szerokość linii cięcia wynosi 
ok. 1,5 średnicy dyszy tlenowej. 

Podczas cięcia pojawia się strefa 
wpływu ciepła (SWC), ale jej znacze-
nie jest mniejsze niż podczas spawa-
nia, gdyż rozdzielanie materiału sprzyja 
uwolnieniu części naprężeń. Zmiany 
strukturalne w SWC mogą stanowić 
problem, gdyż w przypadku stali skłon-
nych do hartowania się może nastąpić 
utwardzenie krawędzi, co utrudnia jej 
późniejszą obróbkę mechaniczną. Zmia-
ny składu chemicznego materiału wystę-
pują zwykle w mniejszej objętości – na 
powierzchni cięcia, gdzie metal został 
nadtopiony. Mogą one obejmować czę-
ściowe wypalenie niektórych składników 
oraz, w przypadku niektórych technologii 
cięcia, nasycenie innymi pierwiastkami,  
np. węglem z gazu palnego, azotem z gazu 
tnącego itd. Może to również prowadzić 
do utwardzenia materiału lub zmian jego 
właściwości korozyjnych. W SWC zdarza-
ją się także mikropęknięcia, podobne do 
pęknięć hartowniczych, które mogą stać 
się ogniskami korozji oraz karbami kon-
centrującymi naprężenia.

Ze względu na występowanie SWC 
oraz odchyleń geometrycznych na krawę-
dziach cięcia często zaleca się ich finalną 
obróbkę mechaniczną przez skrawanie 
lub szlifowanie. Operacje takie podnoszą 
koszt wykonania, ale nawet łączny koszt 
cięcia termicznego i wykańczającej ob-
róbki mechanicznej jest niemal zawsze 
znacznie niższy od cięcia mechaniczne-
go, które też nierzadko wymaga obróbki 
wykańczającej. 

W przypadku przygotowywania ele-
mentów do spawania zwykle nie przewi-

Zmechanizowana cięcie wielogłowicowe

Parametry geometryczne krawędzi cięcia

Przebieg cięcia, dobrze widoczne wżery 
na powierzchni materiału

U – odchyłka prostopadłości 
a – grubość materiału 
r – promień zaokrąglenia krawędzi

Orientacyjny wpływ dodatków stopowych  
na cięcie stali przez lokalne spalanie
pierwiastek           zawartość %
                         brak wpływu  utrudnia cięcie

węgiel do 0,45 0,45-1,6

krzem do 0,5 0,5-4,0

aluminium do 0,5 0,5-10,0

molibden do 2,0 2,0-5,0

chrom do 2,0 2,0-4,0

wolfram do 2,0 2,0-15,0

nikiel do 15,0 15,0-35,0

duje się obróbki mechanicznej po cięciu 
termicznym. Szczególnym przypadkiem 
jest ukosowanie do spawania. Gdy wy-
magane jest ukosowanie jednostronne, 
stosuje się często dwa palniki, a gdy 
dwustronne – trzy. Przyjmuje się przy 
tym zasadę najmniejszej powierzchni 
pojedynczego cięcia, a więc najpierw 
dzieli się materiał, a później odcina na-
roża. Połączenie cięcia i ukosowania daje 
korzyści ekonomiczne, gdyż ukosowa-
nie odbywa się po podgrzaniu materiału 
przez palnik tnący, a więc z mniejszym 
wydatkiem gazu palnego.                 Cdn.
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Warsztatowe inwestycje (cz. II)

Andrzej Kowalewski
Prezes Zarządu
Launch Polska

Choć coraz więcej warsztatów powstaje 
obecnie zupełnie od podstaw i w nowych 
obiektach, wciąż jeszcze większość reali-
zowana jest drogą adaptowania istnieją-
cych budynków i ich infrastruktury

To dominujące nadal rozwiązanie orga
nizacyjne nie jest wymarzoną koncepcją 
właścicieli warsztatów, jednak ze wzglę
du na ograniczone zasoby finansowe 
stanowi dla nich jedyną szansę roz
poczęcia działalności lub rozszerzenia 
dotychczasowego zakresu usług moto
ryzacyjnych. 

Zaadaptowanie istniejącego obiektu 
(zespołu garaży, budynku gospodarcze
go, części większej hali itp.) to bardzo 
poważne wyzwanie, zwłaszcza w przy
padku budynków o ograniczonych moż

liwościach przebudowy. Ta koncepcja 
może dotyczyć zarówno budynków bę
dących własnością inwestora, jak rów
nież przez niego wynajmowanych. 

W obu przypadkach, gdy powierzch
nia i wysokość obiektu jest wystarcza
jąca, a rozkład pomieszczeń umożliwia 
stworzenie określonej ilości stanowisk 
obsługowych, należy najpierw doko
nać wnikliwej oceny formalnoprawnej 
i technicznej możliwości zorganizowania 
w nim warsztatu samochodowego. Ada
ptacja istniejącego obiektu na warsztat 

samochodowy w związku z obowiązują
cymi przepisami budowlanymi, dotyczą
cymi budynku i planowanych dla nie
go funkcji, niesie za sobą konieczność 
przeprowadzenia zmiany sposobu użyt
kowania obiektu lub jego części.

W pierwszej kolejności należy ustalić 
aktualne przeznaczenie budynku, czy
li tytuł, jaki został wpisany w dopusz
czeniu obiektu do użytkowania. Można 
także sprawdzić opisy obiektu na planie 
terenu lub w wystąpieniu o pozwolenie 
na budowę, jeśli zachodzi pewność, że 
nie była w międzyczasie przeprowadzo
na żadna procedura zmiany sposobu 
użytkowania.

Jeśli budynek miał inne przeznacze
nie niż warsztatowe, wówczas koniecz
ne będzie załatwienie odpowiednich 
formalności budowlanych. Na tym eta
pie trzeba też ustalić doprowadzenie do 
obiektu niezbędnych przyłączy medial
nych, a jeśli takowe już są, sprawdzić, 
czy mają one wystarczające parametry 
techniczne. W związku z tym należy 
opracować tzw. bilans technologiczny 
wszystkich instalacji obiektu (wodno
kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej 
itp.). Należy więc wyszczególnić całe 
wyposażenie techniczne, czyli wszystkie 
urządzenia, które mają być użytkowane 
w obiekcie. W odpowiednich rubrykach 
trzeba określić parametr instalacji dane
go urządzenia, a następnie, po wypeł
nieniu takiego zestawienia, zsumować 
wszystkie parametry, wskutek czego uzy
skane zostanie całkowite maksymalne 
zapotrzebowanie na instalacje medialne. 
Dodatkowo należy wyróżnić urządzenia, 
które muszą pracować jedno cześnie,  
co pozwala uzyskać wartość minimal
nego zapotrzebowania i sprawdzić ak
tualne możliwości pokrycia tych potrzeb 
oraz ewentualne warunki jego zwięk
szenia, jeśli zajdzie w przyszłości taka 
konieczność.

Kolejnym krokiem prowadzonej ada
ptacji obiektu jest opracowanie planu 
zagospodarowania pomieszczeń. Ma 



on posłużyć do stworzenia własnej wizji 
funkcjonowania warsztatu oraz ułatwić 
udzielenie odpowiedzi na pytania za
warte we wniosku o wydanie warunków 
technicznych dla obiektu w przypadku 
zmiany sposobu jego użytkowania. Wa
runki takie określane są przez właściwe 
władze (starostwo powiatowe lub urząd 
miejski) na podstawie wniosku, w któ
rym należy określić między innymi: ro
dzaj napraw, rodzaj działalności, ilość 
stanowisk, wielkość zatrudnienia itp. 
W otrzymanej z urzędu decyzji określo
ne zostają wszystkie warunki do spełnie
nia w celu zmiany sposobu użytkowa
nia obiektu oraz nakazane, jeśli zajdzie 
konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań formalnych (np. raportu 

o oddziaływaniu obiektu na środowisko 
naturalne).

Do otrzymania zgody na adaptację 
(przeznaczenie) istniejącego obiektu na 
warsztat samochodowy konieczne jest 
przeprowadzenie dalszych działań, które 
zaczynają się na tym etapie inwestycji 
wiązać z ponoszeniem kosztów, w tym 
opracowanie projektu budowlanego. To 
zadanie trzeba w pełnym zakresie zlecić 
projektantowi i o odpowiednich upraw
nieniach, przekazując mu stosowne peł
nomocnictwo. 

Projektant kompletuje odpowiednie 
dokumenty: mapy terenu, dokumenta
cje obiektu (rzuty i przekroje), opinię 
konstruktora, projekty zmian instalacji 
wewnętrznych. Opiniowane jest to na

Możesz wygrać jedną z trzech lamp warsztatowych LED 
ufundowanych przez firmę Philips,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz 
niektórych odpowiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Zestaw świateł DRL firmy Philips”, następnie wypełnij kupon 
zamieszczony poniżej i wyślij go na adres redakcji do 31 sierpnia 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza  
na stronie: www.e-autonaprawa.pl. Pierwszeństwo mają zarejestrowani użytkownicy witryny.

Lista laureatów poprzedniej edycji konkursu, zorganizowanej wspólnie z firmą Mahle, dostępna jest na stronie internetowej:  
www.e-autonaprawa.pl/konkurs

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
1. Fabryczna instalacja świateł typu DRL obowiązuje we wszystkich rodzajach samochodów od:
    ❏ a. 7 lutego 2012     ❏ b. 1 sierpnia 2012 
    ❏ c. 1 stycznia 2013      ❏ d. 1 kwietnia 2013

2. Światła DRL Philips włączają się automatycznie wraz z:
    ❏ a. uruchomieniem silnika
    ❏ b. całym oświetleniem pozycyjnym
    ❏ c. tylnymi lampami
    ❏ d. oświetleniem tablicy przyrządów

3. Żywotność zestawu DRL Philips wystarcza do uzyskania przebiegu pojazdu:
    ❏ a. 100 000 km     ❏ b. 200 000 km
    ❏ c. 300 000 km     ❏ d. 500 000 km 

4. Moc pobierana przez zestaw DRL Philips to:
    ❏ a. 110 W     ❏ b. 55 W
    ❏ c. 25 W     ❏ d. 14 W

5. Jak można obliczyć oszczędność paliwa wynikającą z zastosowania zestawu DRL Philips zamiast świateł mijania?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu .........................................................................................................
Dokładny adres ......................................................................................................................................
Telefon ........................................ email ...............................................................................................

Autonaprawa

pl. Nowy Targ 28/16

50-141 Wrocław

Autonaprawa
MIESIĘCZNIK BRANŻOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

Prosimy
przesłać pocztą 

lub faksem:
71 343 35 41

Formularz elektroniczny znajduje się na stronie:
http://e-autonaprawa.pl/konkurs

✁

Do adaptacji wybierane są najczęściej obiekty małe (jedno- lub dwustanowiskowe)

Wysokość  
wnętrza  

wyznacza  
zakres ruchu 

podnośnika 
i maksymal-
ne wymiary 

obsługiwanych 
pojazdów
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mi stosownych ustaw i rozporządzeń. 
Wielkości poszczególnych pomieszczeń 
(szatni, toalet, dróg ewakuacyjnych itd.)  
muszą odpowiadać obowiązującym prze-
pisom, nawet kosztem poważnych prze-
róbek budowlanych. Obwody zasilania 
i zabezpieczenia urządzeń muszą speł-
niać odpowiednie normy. Pomieszczenia 
muszą posiadać właściwą wentylację 
i oświetlenie. 

Przy adaptacji obiektu na warsz-
tat samochodowy trzeba wykazać się 
elastycznością w doborze dostępnych 
rozwiązań organizacyjnych. Adaptacja 
obiektu to zdecydowanie inny rodzaj 
prac projektowych i koncepcyjnych niż 
w przypadku budowy nowego warsztatu 
od zera. Po zakończonym procesie ada-
ptacyjnym obiektu jego właściciel zobli-
gowany jest do dokonania stosownych 
odbiorów urzędowych. Należy uzyskać 
zgodę na wytwarzanie odpadów stałych 
i niebezpiecznych oraz dopuścić do użyt-
ku instalację grzewczą i wentylacyjną, 
uzyskać pozwolenie na wprowadzenie 
gazów i płynów do atmosfery, a także 
zgłosić do UDT podnośniki. Trzeba rów-
nież pamiętać o zgłoszeniu i zalegalizo-
waniu odpowiedniego sprzętu ppoż, po-
wiadomieniu Państwowego Inspektoratu 
Pracy i sanepidu (oczywiście dopiero 
w przypadku zatrudnienia pracowników, 
choćby jednego).                          Cdn. Fo
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stępnie przez rzeczoznawcę ds. ppoż, 
sanepid itd. i składany jest wniosek 
o zmianę sposobu użytkowania obiektu 
wraz z zebraną dokumentacją. Po upra-
womocnieniu się decyzji urzędu moż-
liwe są właściwe prace adaptacyjne. 
W przypadku, gdy elementy konstruk-
cyjne budynku wymagają zmiany lub 
konieczne jest doprowadzenie nowych 

instalacji zewnętrznych, niezbędna jest 
pełna procedura wystąpienia o pozwole-
nie na budowę.

Wszystkie zawarte w projekcie warsz-
tatu rozwiązania konstrukcyjne po-
mieszczeń, realizowane w nich procesy 
technologiczne i funkcje organizacyjne 
– muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i wytyczny-
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dwie lampy warsztatowe 220 V oraz jedna 
lampa warsztatowa ze stacją dokującą

Niskie wnętrze pozwala obsługiwać wyłącznie samochody osobowe

Wymiana świec żarowych

Janusz Światłowski
Właściciel firmy Tesam

Tej operacji montażowej nie 
warto poświęcać większej uwa-
gi do czasu, gdy stara świeca 
zapieczona w swym gwintowa-
nym gnieździe urwie się pod-
czas próby jej wykręcania, a to 
niestety zdarza się często

ślusarskimi problem usunięcia pozostało-
ści urwanej świecy jest nadal niewielki, 
lecz tylko pod warunkiem uprzedniego 
zdjęcia głowicy z silnika. 

W ten sposób jednak zwykła czyn-
ność serwisowa zmienia się w praco-
chłonną i kosztowną naprawę, zwią-
zaną z koniecznością wymiany roz - 
maitych części jednorazowego użytku, 
jak uszczelki podgłowicowe i pomoc-
nicze. Nawet przy minimalnym zarob-
ku warsztatu cena takiej usługi jest dla 
klienta mało atrakcyjna, a czasem wręcz 
uważana przez niego za całkiem nie-
należną, skoro zerwanie nastąpiło pod-
czas profesjonalnego demontażu. 

Optymalnym rozwiązaniem są w ta-
kich wypadkach zestawy narzędzi spe-
cjalnych, umożliwiających wymianę 
uszkodzonej świecy żarowej bez rozbiór-
ki silnika. Firma Tesam opracowała je 

na podstawie własnych warsztatowych 
doświadczeń i oferuje je w kompletach 
przystosowanych do poszczególnych ma-
rek i modeli pojazdów. Zasada ich użyt-
kowania jest jednak zawsze taka sama 
i przebiega w etapach przedstawionych 
w załączonym cyklu fotografii, a całkowi-
ty czas tej operacji nie powinien przekra-
czać godziny. 

Pełny zestaw firmy Tesam (fot.1) za-
wiera: młotek udarowy do montażu i de-
montażu tulejek prowadzących, tulejki 
prowadzące i redukcyjne, śrubę i chwy-
tak ściągacza, rozwiertak gniazda świecy, 
gwintownik żarnika, strumienicę sprężo-
nego powietrza, narzędzie specjalne do 
zerwania żarnika świecy żarowej, frezy 
z gwintownikami i pokrętło z grzechotką.

Typowa świeca żarowa (fot. 2) składa 
się z gwintowanego korpusu wkręcanego 
w gniazdo silnika, cylindra żarnika wcho-

dzącego ciasno do otworu współosiowe-
go z gniazdem świecy i żarnika wystają-
cego z cylindra do wnętrza komory spa-
lania. Korpus ulega zerwaniu przeważnie 
na zewnętrznym końcu gwintu, rzadziej 
w środkowej jego części. W obu tych 
wypadkach usunięcie pozostałej części 
gwintowanej polega na jej wyfrezowaniu 
odpowiednim narzędziem przy użyciu 
koncentrycznej prowadnicy (fot.3). 

Następnie, po oczyszczeniu i wygła-
dzeniu gwintu gniazda, należy usunąć 
sprężonym powietrzem opiłki zgroma-
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dzone w gnieździe na skutek wykonanej 
obróbki. Gwinty uszkodzone wymagają 
naprawy metodą tulejowania; firma Te-
sam dostarcza potrzebne do tego ele-
menty naprawcze (fot.4). Tkwiący wciąż 
w otworze cylinder żarnika wyciąga się za 
pomocą specjalnego zaciskowego chwy-
taka, sprzężonego z młotkiem bezwład-
nościowym (fot. 5). 

Wskazane jest potem wygładzenie 
ścianek otworu cylindra precyzyjnym 
rozwiertakiem z zestawu. Przed dosta-
waniem się opiłków do wnętrza cylindra 
można się wówczas zabezpieczyć, tło-
cząc sprężone powietrze przez gniazdo 
wymontowanego wtryskiwacza. Nowa 
świeca żarowa da się w przyszłości zde-
montować łatwiej niż poprzednia, jeśli 
przed wkręceniem zostanie posmarowa-
na specjalną pastą montażową (fot. 6), 
odporną na wysokie temperatury.         n

Wiadomo, że tylko nowe połą-
czenia gwintowe demontuje się 
łatwo, ale z reguły nie jest to po-
trzebne. W przypadku elemen-
tów użytkowanych długo w wa-
runkach ekstremalnie zmien-
nych temperatur i działania 
chemicznie agresywnych gazów 
tarcie pomiędzy skorodowanymi 
i sklejonymi nagarem zwojami 
gwintu bywa nierzadko większe 
niż wytrzymałość gwintowa-
nego korpusu. Dla mechanika 
dysponującego podstawowymi 
umiejętnościami i narzędziami 
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12 milionów CDC
Grzegorz Fedorowicz
Area Sales Manager 
ZF Friedrichshafen AG SA

Koncern ZF produkuje obecnie już czwartą od 1994 roku  
generację amortyzatorów CDC. W pierwszej połowie 2012 roku 
linię produkcyjną w Schweinfurcie opuścił 12-milionowy 
egzemplarz marki Sachs

Skrót CDC pochodzi od angielskiej 
nazwy Continuous Damping Control 
i oznacza amortyzatory o płynnie zmie-
niających się parametrach tłumienia. 
Początkowo rozwiązanie to było stoso-
wane wyłącznie w luksusowych pojaz-
dach segmentu premium. Dzisiaj tego 

rodzaju wyposażenie jest znacznie bar-
dziej popularne, gdyż spotyka się je na-
wet w wielu popularnych autach klasy 
kompaktowej. 

Tylko w 2011 roku firma ZF wypro-
dukowała ponad 2,1 mln amortyzatorów 
CDC przeznaczonych do fabrycznego 
montażu w pojazdach osobowych m.in. 
takich marek, jak: Alpina, Audi, Bentley, 
BMW, Ferrari, Maserati, Opel, Rolls-
Royce, Mercedes-Benz, Porsche i Volks-
wagen. Amortyzatory CDC są również 
dostępne w ofercie ZF przeznaczonej na 
niezależny rynek części zamiennych. We-
dług planów koncernu ZF, do 2016 roku 
produkcja amortyzatorów CDC do samo-
chodów osobowych powinna osiągnąć 
poziom 3 mln sztuk rocznie.

Amortyzatory Sachs CDC przewyż-
szają walorami użytkowymi swoje kon-
wencjonalne odpowiedniki, ponieważ 
automatycznie dostosowują się do wa-
runków drogowych oraz jakości na-
wierzchni. Działanie układu CDC opiera 
się na czujnikach mierzących pionowe 

ruchy osi pojazdu, zwłaszcza podczas 
przyspieszania, hamowania i pokony-
wania zakrętów. 

Centralne mikroprocesorowe urzą-
dzenie kontrolno-sterujące przetwarza 
informacje z tych czujników, dopaso-
wując w ciągu milisekund siłę tłumienia 
amortyzatorów do skoku poszczególnych 
zawieszeń poprzez zmianę intensywno-
ści przepływu oleju amortyzatorowego 
pomiędzy obiema stronami tłoków. Re-
gulacji tej dokonują zawory sterowane za 
pomocą elektromagnesów.

Każdy z amortyzatorów CDC obecnej 
generacji jest wyposażony w dwa elektro-
nicznie sterowane zawory proporcjonal-
ne, które, niezależnie od siebie, regulują 
siły ściskania i rozciągania amortyzato-
ra. Dzięki temu przełączanie ustawień 
amortyzatora jest bardziej precyzyjne 
niż w starszych wersjach tej konstrukcji, 
w których występuje tylko jeden zawór 
proporcjonalny, czyli odznaczający się 
przepustowością wprost proporcjonalną 
do uniesienia iglicy.                            n

Montaż amortyzatorów Sachs CDC  
w fabryce ZF w Schweinfurcie

Amortyzatory CDC do samocho-
dów osobowych

Amortyzatory CDC do Opla 
Astra (oś przednia i tylna)
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Wszystko w jednym
Zenon Majkut
Wimad

Najnowsza generacja wyważarek do kół samochodowych, 
zainaugurowana pojawieniem się na rynku modelu Road Force 
Touch GSP 9700 amerykańskiej firmy Hunter Engineering Com-
pany, umożliwia diagnozowanie i optymalne rozwiązywanie 
wszelkich problemów występujących w obrębie opony i felgi. 
Zamiast opisywać techniczne walory tego urządzenia, pokażę 
je dziś Państwu w praktycznym działaniu

10. …by po samoczynnym obrocie koła odczytać niezwłocznie 
wyniki na ekranie

11. Przed badaniami obejmującymi też test sztywności opony 
trzeba uregulować panujące w niej ciśnienie powietrza za pomocą 
zintegrowanego inflatora

12. Opuszczenie osłony koła uruchamia procedury pomiarowe, 
których wyniki pojawiają się kolejno na ekranie. Cały cykl pomiarów 
trwa ok. 20 sekund

13. Najpierw odbywa się pomiar niewyważenia z podaniem wagi 
potrzebnego ciężarka i jego miejsca na obręczy

14. Maszyna obraca koło ku górze miejscem nabicia ciężarka 
i podnosi osłonę, a laser oznacza je, dokładnie wyświetlając linię 
pokazaną na ekranie

15. Lokalizację i masę ciężarków można zoptymalizować, urucha
miając na ekranie funkcję SmartWeight

16. Ciężarek po stronie zewnętrznej (gdy jest on potrzebny) mocuje 
się również według danych z ekranu i laserowej linii na kole

17. Po usunięciu niewyważenia urządzenie bada rolką dociskową  
jednorodność sztywności opony i sprawdza, czy mieści się ona 
w dopuszczalnym zakresie

18. Dyskwalifikacja opony z powodu jej zbyt niejednorodnej 
sztywności

19. Rolka w ramach tzw. testu drogowego mierzy też boczne 
znoszenie koła i ewentualne drgania poprzeczne

20. Na podstawie danych dla dowolnej liczby (co najmniej czte
rech) kół program określa ich optymalne pozycje w pojeździe

21. Do identyfikacji kół służą kolorowe, numerowane zawieszki, 
osadzane na zaworach powietrznych

22 i 23. Wydruk zalecanej optymalizacji (eliminacja ściągania w lewo) rozmieszczenia diagnozowanych kół w samochodzie 24. Do kół z alufelgami służy specjalny system mocowania ich na 
wrzecionie i program rozmieszczający klejone ciężarki za szprychami

1. Brak tu sterowniczego pulpitu. Wszystkie funkcje są  
uruchamiane dotykaniem odpowiednich stref ekranu ręką  
(nawet w grubej i brudnej rękawicy)

2. Maszyna gotowa jest do pracy natychmiast po włączeniu. 
Wstępna jej kalibracja przeprowadzana jest samoczynnie przez 
odpowiedni program

3. Stożków centrujących jest więcej niż w starszych modelach, 
gdyż mają one ostrzejsze kąty wierzchołkowe dla stabilnego 
mocowania felg

4. Dobór właściwego stożka do otworu felgi ułatwia prosty wzornik 5. Wybrany stożek centrujący osadza się na wrzecionie wyważarki 6. Podnośnik nie jest przy tym rozmiarze kół konieczny, lecz pomaga 
on precyzyjnie naprowadzić otwór felgi na wrzeciono

7. Pozostaje już tylko docisnąć felgę nakrętką wrzeciona, wykorzy
stując jego ruch obrotowy

8. Pomiar średnicy, szerokości i bicia obręczy wykonuje się, przy
tykając do jej obrzeża najpierw wewnętrzne ramię czujnikowe…

9. … potem  zewnętrzne…
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Prawdziwi mężczyzni 
nie ścierają kurzu!

Idealny wygląd felg!

n brak bicia tarcz
n wysoki komfort
n małe pylenie
n idealna optyka felgi
n  przedłużona trwałość dzięki 

zmniejszonemu zużyciu
n  najwyższa jakość i bezpie-

czeństwo od lidera na rynku

Małopylące ceramiczne klocki  
hamulcowe od lidera na rynku - ATE!

ATE – A Trademark of the Continental Corporation   
Continental Aftermarket GmbH 
Guerickestrasse 7 · 60488 Frankfurt · Germany 
Phone +49 69 7603-1 · Fax +49 69 761061

www.ate.de

ATE_AZ_Ceramic_105x297_2012_PL.indd   1 11.05.12   10:56

Od początku tego roku firma 
Fomar Borg Automotive SA 
zaczęła stosować specjalne, 
pokryte gumą nakładki tłu-
miące do swych kompletów 
klocków hamulcowych marki 
Fomar Friction.

Standardowy klocek ha-
mulcowy składa się z meta-
lowej płytki nośnej, materiału 
ciernego i blaszki tłumiącej 
drgania, której działanie nie 
zawsze jest zadowalające. 
Dlatego w nowej linii produk-

Nowa linia Fomar Friction

towej Fomar Friction zastoso-
wano tzw. shimsy, czyli płytki 
z cienkiej blachy, dwustronnie 
pokrytej gumą.

Pozwala to na skuteczniej-
sze wygaszanie drgań i znacz-
ną redukcję nieprzyjemnych 
dźwięków dzięki gumowej ba-
rierze tłumiącej pomiędzy kloc-
kiem a shimsem oraz shimsem 
a zaciskiem. To rozwiązanie 
pozwala ostatecznie rozprawić 
się z mitem, iż pisk hamulców 
zawsze powodowany jest przez 

klocki. Jeśli zjawisko to wy-
stępuje po zamontowaniu tak 
dobrze izolowanych elementów 
ciernych, jego przyczyną naj-
pewniej mogą być błędy mon-
tażowe, takie jak nieusunięta 
rdza na jarzmie zacisku, złe 
ustawienie tłoczków, pozosta-
wienie zatartych prowadników 
albo wręcz niezastosowanie 
przewidzianych przez konstruk-
tora elementów tłumiących.

Oprócz zmian konstrukcyj-
nych firma Fomar wprowa-

dziła też liczne usprawnienia 
w technologii wytwarzania 
samych okładzin i znacznie 
rozszerzyła asortyment swych 
produktów. Znalazły się 
w nim między innymi klocki 
do bardzo wymagającego seg-
mentu klasy SUV (np. Nissan 
Quash qai, Citroën C-Crosser) 
i pojazdów dostawczych (Nis-
san Cabstar, Renault Maxity).

Wszystkie nowe produk-
ty Fomar Friction spełniają 
wymagania homologacyjne 
normy ECE R90, a można je 
rozpoznać po zmienionej sza-
cie graficznej sztywniejszych 
opakowań i bardziej czytel-
nych etykietach.

Fomar Borg Automotive
tel. 22 781 38 28
www.fomar.com.pl

Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Wolne koła alternatora Ściereczki antykorozyjne
Nowości dotyczą m.in. po - 

pularnych samochodów: Ci-
troën Xsara Picasso 2.0 HDi, 
Honda Civic 2.2L i-CTDi, 
Mini Cooper 1.6, Hyundai 

Getz 1.5 CRDi, Vol-
vo V70 2.4 TDi, 
Toyota Yaris 1.4 
D4d, Fiat Bravo 
1.4 T-Jet, Opel/
Vauxhall Astra 1.3 
CDTi, Alfa Romeo 

1.8, Volvo S60 2 Turbo.
Oprócz dostaw części za-

miennych do napędu paska 
pomocniczego Gates zapew-
nia też pomoc techniczną 
w ich prawidłowym montażu.

Gates Europe
tel. +32 53 76 27 17
www.Gates.com/europe

zostawiana przez nie powłoka 
tworzy wiązania chemiczne 
z metalem, zapewniając mu 
odporność na korozję i przy-
czepność nanoszonych potem 
materiałów. Dzięki temu zbęd-
ne staje się na tryskowe stoso-
wanie podkładu wytrawiające-
go (washprimera). 

Ściereczki Autoprep są 
sprzedawane w szczelnych 
opakowaniach po 25 sztuk.
Produkt jest przyjazny dla 
środowiska: nie zawiera chro-
mianów i charakteryzuje się 
niską zawartością LZO (lot-
nych związków organicznych) 
i nie wymaga utylizacji.

Akzo Nobel Car Refinishes Polska
tel. 22 321 06 21
www.akzonobel.com

Firma Gates wprowadziła do 
swej oferty kolejne 33 mo-
dele wolnych kół pasowych 
alternatorów, co zwiększa ich 
asortyment do 125, stosowa-
nych w 280 modelach samo-
chodów różnych marek.

Produkowane przez firmę 
AkzoNobel ściereczki anty-
korozyjne Autoprep służą do 
wstępnego przygotowania 
powierzchni metalowych pod-
czas napraw lakierniczych. Po-

Zestawy Magneti Marelli

Ekspresowy wózek warsztatowy

pracować w trybie manual-
nym (z odzyskiwaniem środka 
chłodzącego, opróżnianiem 
układu, dodawaniem oleju 
i napełnianiem) lub automa-
tycznym (wszystkie operacje 
po wybraniu kodu samochodu 
z bazy danych). 

Kompresor stacji ma wy-
dajność 300 gramów na mi-
nutę, a pompa próżniowa 
– 70 litrów na minutę; do-
kładność elektronicznej wagi 
czynnika chłodzącego wynosi  
10 gramów. Maksymalne pod- 
ciśnienie sięga 0,05 milibara. 
Stacja jest dostarczana z prze-
wodami o długości 2,5 metra 
oraz opcjonalnie z drukarką 
termiczną.

Magneti Marelli Aftermarket 
tel. 32 603 61 43
www.magnetimarelli-checkstar.pl

każdej stronie. Elementy te 
ograniczają wysiłek niezbędny 
do demontażu koła z pojazdu. 

Pięć kółek jezdnych spra-
wia, że wózek bardzo łatwo 
się przemieszcza i obraca się 
po lekkim popchnięciu pal-
cem, zapewniając mechani-
kom szybki dostęp do wszyst-
kich narzędzi. 

Stanley Black&Decker Polska 
tel. 22 46 42  754
www.facom.pl

Zakup zestawu tej firmy, skła-
dającego się ze stacji do ob-
sługi klimatyzacji Clima Tech 
Mobile i testera diagnostycz-
nego Smart to teraz wydatek 
15 000 złotych netto zamiast 
dotychczasowych 19 500. 
Pierwsze z tych urządzeń 
przeznaczone jest do instala-
cji klimatyzacji z czynnikiem 
chłodzącym R134a i może 

Jet+ Express to produkowa-
ny przez firmę Facom wózek, 
pozwalający zwiększyć wy-
dajność pracowników warsz-
tatu samochodowego podczas 
szybkiej obsługi samochodów 
(fast-fit). W urządzeniu zamon-
towano agregat do pompo-
wania kół oraz dwa oddzielne 
elastyczne węże do podłącze-
nia narzędzi pneumatycznych. 
Ponadto wyposażono je w dwa 
składane uchwyty na koła po 
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Chcesz otrzymywać wszystkie numery „Autonaprawy” – wykup abonament!

FORMULARZ PRENUMERATY MIESIĘCZNIKA AUTONAPRAWA     
Zamawiam  ❏  11 kolejnych wydań w cenie 61,50 zł brutto (w tym VAT 23%) od numeru ........................      

                    ❏  6 kolejnych numerów  w cenie 43,05 zł brutto (w tym VAT 23%) od numeru ....................

 ❏  11 kolejnych wydań w cenie 36,90 zł brutto w prenumeracie dla szkół (w tym VAT 23%) od numeru ........................
Czasopismo jest bezpłatne. Cena obejmuje umieszczenie prenumeratora w bazie danych i obsługę wysyłek.   

DANE ZAMAWIAJĄCEGO (PŁATNIKA):                                       ❏ nowa prenumerata                            ❏ kontynuacja prenumeraty

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

ulica i numer domu ................................................................................  kod pocztowy .................   miejscowość .....................................................   

Imię i nazwisko zamawiającego .................................................................................................  NIP (ewentualnie PESEL) ........................................

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

ADRES DO WYSYŁKI (należy podać, jeśli jest inny niż podany wyżej adres płatnika):

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

ulica i numer domu ................................................................................  kod pocztowy .................   miejscowość .....................................................

Faktura VAT zostanie dołączona do najbliższej wysyłki zamówionych czasopism. Upoważniam Wydawnictwo Technotransfer do wystawienia faktury VAT bez podpisu 
odbiorcy oraz umieszczenia moich danych w bazie adresowej wydawnictwa. 

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

Firma Launch Polska sprze
daje po promocyjnych cenach 
(do wyczerpania zapasów) 
urządzenia Launch X631, 
służące do pomiaru i  kontroli 
geometrii ustawienia kół i  osi 
pojazdów. Sprzęt ma certyfi
kat Instytutu Transportu Sa
mochodowego. Zastosowano 

Zestaw marki Fa
com przeznaczony 
do obsługi pasów 
napędzających al
ternatory, klimaty
zatory albo ukła
dy wspomagania 
kierownicy składa 
się z  dwóch na
rzędzi: jedno słu
ży do zakładania 
pasa na koła pasowe, a  dru
gie – do zdejmowania pasa 
z kół. Oba mogą być używane 
do obsługi dowolnych kół pa
sowych. Z  kolei do wymiany 
pasków rozrządu Facom przy
gotował zestaw składający 
się z  pięciu kluczy odgiętych 
(13/15/16/17/19 milimetrów),  
które automatycznie zatrza
skują się na jednej, długiej 

Ten, opracowany przez firmę 
Novol, szybko schnący lakier 
zewnętrzny klasy VHS spełnia 
unijne wymagania dotyczące 
emisji lotnych związków orga
nicznych. 

Launch X-631 w promocji Narzędzia do pasów napędowych

Lakier Spectral Klar 565

w  nim akumulatorowe zasi
lanie czterech głowic pomia
rowych z ośmioma cyfrowymi 
kamerami CCD oraz ich radio
wą komunikację z  jednostką 
centralną. W komplecie otrzy
muje się uniwersalne uchwyty 
do obręczy, obrotnice, blokadę 
kierownicy, rozpórkę hamul
ca, komputer z obszerną bazą 
danych, monitorem LCD i dru
karką atramentową. Oprogra
mowanie pozwala przeprowa
dzić kompensację bicia felg 
metodą tradycyjną (podnie
sienie samochodu) lub przez 
przetoczenie bez podnoszenia. 
Promocyjna cena przyrządu 
wynosi 24 000 złotych netto. 

Launch Polska
tel. 52 585 55 10, 11
www.launch.pl

rękojeści, co ułatwia pracę, 
gdy dostęp do paska jest moc
no ograniczony. Wystarczy 
założyć klucz o  odpowiednim 
rozmiarze na rękojeść i na na
krętkę, a  potem obracać nim 
aż zmniejszy się naprężenie 
paska. 

Stanley Black&Decker Polska
tel. 22 464 27 66
www.facom.com

Ma bardzo krótki czas 
utwardzania (można go pole
rować już po 15 minutach su
szenia  w  temperaturze 60°C  
lub po 715 minutach przy 
użyciu promiennika IR). Potem 

długo zachowuje połysk i  jest 
odporny na zażółcenia. 

Cechy te pozwalają zwięk
szyć przepustowość kabiny  
lakierniczej lub skrócić czas 
jej używania, co przekłada się 

na znaczną 
oszczędność 
energii. 

Novol
tel. 61 810 98 00 
www.novol.pl 

Niekonsekwencję, czyli brak zgodno-
ści przekonań ze słowami i czynami, 
uważa się powszechnie za negatywną 
i niepożądaną cechę osobowości. Jej 
„nosiciel” spostrzegany jest jako osoba 
niewiarygodna. Dążenie do spójności 
w myślach, mowie i uczynkach jest 
wysoko punktowane społecznie. Nie 
będzie nadużyciem stwierdzenie, że 
wszyscy pragniemy uchodzić za osoby 
konsekwentne, ulegając swoistej presji 
wewnętrznej i zewnętrznej. W większo-
ści przypadków taka zgodność przynosi 
same profity. Buduje nasz pozytywny 
wizerunek jako osoby o silnej, zintegro-
wanej osobowości i nietuzinkowym inte-
lekcie, kierującej się logiką, racjonalno-
ścią i uczciwością – jednocześnie mile 
łechcąc nasze próżne ego. 

Zbyt często jednak raz podjęta decy-
zja w jakiejś sprawie w zupełności nam 
wystarcza. Mimo upływu czasu i napły-
wu nowych informacji, nie analizujemy 
ich, nie dokonujemy nowych wyborów, 
nie podejmujemy ponownie decyzji. 
Wydaje nam się, że oszczędzamy w ten 
sposób cenną energię, nie trwoniąc jej 
na bezsensowną aktywność intelektual-
ną. A może po prostu chronimy siebie 
– trochę z niechęci do wysiłku, a trochę 
w obawie przed kłopotliwymi skutkami 
myślenia.

Tymczasem zdarzają się sytuacje, 
w których rozsądniejszym jest zacho-
wanie niekonsekwentne, gdyż wzbudze-
nie naszej automatycznej konsekwencji 
może być środkiem do osiągnięcia celu 
założonego przez osobę poddającą nas 
manipulacji. Bezpośrednim skutkiem 
zaniechania aktywności umysłowej 
bywa np. zakup niepotrzebnej rzeczy, 
lecz także – zupełnie niezamierzona 
i niekorzystna zmiana postaw, poglądów 
i zachowań. O ile kolejny odkurzacz 
w domu jak dotąd nie zrujnował nikomu 
życia, o tyle przystąpienie do sekty – już 
niestety, tak.

Cała procedura jest stosunkowo pro-
sta. Zaczyna się od nakłonienia nas do 
uczynienia pierwszego kroku w pożąda-
nym kierunku. Czasem wystarczy drob-
na deklaracja czy obietnica podjęcia ja-

Ewa
Rozpędowska

Obsesja konsekwencji
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Chcesz otrzymywać wszystkie numery „Autonaprawy” – wykup abonament!

kiegoś działania. Innym razem podpisa-
nie jakiegoś „cyrografu” – zobowiązania. 

W obu przypadkach chodzi o nasze 
zaangażowanie w sprawę. Nie jest istot-
ne, jaka strategia zostanie tu zastosowa-
na – delikatna sugestia czy silna presja. 
Cel jest jeden: wpuścić ofiarę w pułap-
kę bezrefleksyjnej konsekwencji. Ciąg 
dalszy „dopisze” ona sama. Wskazów-
ki dotyczące „zmiękczania” delikwen-
ta znacznie ułatwiają płynny przebieg 
całego procesu. Technika zwana „stopą 
w drzwiach”, malutkie ustępstwo na 
rzecz „partnera”, zwykle pod postacią 
zachowania zgodnego z oczekiwaniami 
– to pierwsza z nich. 

Upublicznienie faktu zaangażowania 
się w sprawę lub choćby taka możliwość 
zagwarantowana poprzez nakłonienie 
nas do wyrażenia pisemnej zgody czy 
deklaracji – to drugi etap na drodze do 
zguby. 

Ostateczną gwarancją skuteczności 
jest wywołanie przekonania o braku ze-
wnętrznych nacisków przy podejmowa-
niu decyzji co do własnego postępowa-
nia. Nawet tak pozorne poczucie swo-
body wyboru i przypisanie sobie autor-
stwa zmian dotyczących własnej osoby 
sprawi, że poczujemy się zań osobiście 
odpowiedzialni. Gdy procedura już się 
zakończy, z całą pewnością to nie my 
będziemy czerpać z niej pożytki.

19 nowości marki Nissens
san Note (06-) z wysokopręż-
nymi jednostkami 1.5 dCi. 
Grupy pojazdów użytkowych 
dotyczą chłodnice cieczy do 
RVI Premium (00-) oraz au-
tobusu MAN Lions City Bus 
(95- i 09-).

Wśród nagrzewnic nowo-
ścią są produkty do Fiata Al-
bea (02-) oraz Siena (96-). 
Nowy jest również kondensor 
do Hyundai Genesis Coupé 
(08-).

Chłodnice Nissens Polska 
tel. 61 653 52 07 /08 
www.nissens.com.pl

W czerwcowym biuletynie 
Nissensa pojawiły się między 
innymi chłodnice cieczy dla 
samochodów Toyota Urban 
Cruiser (09-), Kia Pican-
to (11-), Honda Civic (05-) 
i Honda S2000 (99-), a także 
Nissan Micra (02-) oraz Nis-

Klucze Joker

czy przed ześlizgiwaniem 
się ze śruby i nakrętek na-
wet przy szybkich obrotach;

	minimalny kątowy skok 
„grzechotki” dzięki zasto-
sowaniu 80 drobnych zę-
bów;

	symetrycznie ustawione 
szczęki klucza szczękowego, 
umożliwiające wykonywa-
nie ruchów w zakresie 30°.

Klucze Joker wytwarzane są 
w rozmiarach 10, 13, 17  
i 19 mm i dostępne w zesta-
wach, których cena wynosi od 
81 do 131 zł. 

ProfiTechnik
tel. 61 611 72 72
www.ProfiTechnik.pl

W sklepie ProfiTechnik.pl 
współpracującym bezpośred-
nio z firmą Wera pojawiły się 
nowe modele płasko-oczko-
wych kluczy Joker z pokrętła-
mi zapadkowymi, przystoso-
wane do pracy w miejscach 
wąskich i trudno dostępnych 
dla standardowych narzędzi. 
Główki tych kluczy mają pięć 
nowych funkcji użytkowych: 
	wstępne przytrzymywanie 

montowanych nakrętek 
i śrub; 

	aktywne ograniczniki, za-
pobiegające ześlizgiwaniu 
się szczęk z sześciokątów; 

	podwójne profile sześcio-
kątne, chroniące oczka klu-

Oferta Valeo Truck
dów DAF LF55 i Renault Mid-
lum oraz do osi SAF-Sauer 
SK9019/11019W i Wabco 
PAN 19-1. 

Są to bez wyjątku części 
całkowicie nowe, gdyż żadne 
wchodzące w ich skład ele-
menty nie pochodzą z rege-
neracji.

Valeo Service Eastern Europe 
tel. 22 543 43 00 
www.valeoservice.com/html/poland/pl

W czerwcu firma Valeo po-
większyła swój katalog pro-
duktów do ciężkich pojazdów 
użytkowych o nowe sprzęgła 
i klocki hamulcowe. Pierw-
sze z nich przeznaczone są 
do modeli Renault Magnum, 
Premium oraz Kerax Euro5 
DXi11 i DXi13. 

Zestawy klocków hamulco-
wych z czujnikami OptiPack 
przygotowano do samocho-
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W najbliższych wydaniach

Bogusława
Krzczanowicz

W czasie, gdy emocje związane z udzia-
łem naszej reprezentacji na Euro sięgały 
w moim rodzinnym Wrocławiu (i nie tyl-
ko) zenitu, udałam się w poszukiwaniu 
wytchnienia między meczami na po-
łudniowy kraniec Polski, czyli do Zako-
panego.  W związku z wprowadzonymi 
parę dni wcześniej drakońskimi opłatami 
za przejazd autostradą A4 wybrałam, 
podobnie jak liczne rzesze rodaków, 
mniej komfortową, ale darmową trasę, 
wiodącą przez Oławę, Strzelce Opolskie, 
a dalej przez Oświęcim i Wadowice. Nie 
wiem, czy mieszkańcy tych miast czują 
się uszczęśliwieni nadzwyczajnie ostat-
nio wzmożonym ruchem  tranzytowym 
(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad szacuje, że np. w Strzelcach 
zwiększył się on z 7,6 tys. do ponad  
9 tysięcy aut na dobę), jednak rachunek 
ekonomiczny jest nieubłagany i raczej 
nieprędko kierowcy zniechęcą się do wy-
boru darmowych tras alternatywnych. 

B2
B

Wymuszona zmiana trasy miała też 
swoje dobre strony. Po pierwsze, pozwoliła  
uniknąć stresującej jazdy zatłoczoną, jak 
zwykle w dłuuugie weekendy, zakopianką 
(pamiętam lata, gdy w Boże Ciało ciągnęły 
nią również tłumne procesje). Po drugie, 
odkryłam osobliwy zakątek Polski, do od-
wiedzenia którego, jako że lato w pełni, 
chcę Państwa zachęcić. Mam na myśli 
położoną tuż koło Zakopanego wieś Cho-
chołów, złożoną niemal  w całości z orygi-
nalnych chałup góralskich z XVII i XIX wie-
ku. Jest ona uznawana za żywy skansen 
budownictwa podhalańskiego i została 
wpisana przez UNESCO na światową listę 
zabytków klasy „0”. Do miejscowej trady-
cji należy mycie drewnianych chat z ze-
wnątrz wodą z mydłem dwa razy do roku, 
na Wielkanoc i Boże Ciało, dzięki czemu 
zachowały one do dziś piękną, jasną bar-
wę. W centrum Chochołowa znajduje się 
małe muzeum, w którym zgromadzono 
pamiątki z powstania chochołowskiego 
z 1846 roku, zwanego też „insurekcją 
pod Tatrami”. Okoliczni mieszkańcy spon-
tanicznie opowiadają zarówno o tym zry-
wie niepodległościowym, jak i o innych 
ważnych wydarzeniach historycznych, za 
udział w których bitni górale wywojowali 
sobie uwłaszczenie. 

W czasie powszechnej dziś w Polsce 
maniery udowadniania, jak bardzo jeste-
śmy nowocześni, europejscy i w ogóle 

cool, gdy mogłoby się zdawać, że jedyną 
uznawaną dziś formą okazywania patrio-
tyzmu jest kibicowanie drużynie narodo-
wej, będąc u podnóża Tatr ze zdziwieniem 
stwierdzimy, że górale nie kryją swojego 
przywiązania do tradycji i obyczajów, 
a robią to nierzadko ze swoistym humo-
rem. Na całym Podhalu bez problemu 
znajdziemy liczne kafejki internetowe, 
McDonaldy i tak modne dziś bary sushi, 
ale w ich sąsiedztwie nie brak tłumnie ob-
leganych lokali, w których serwowane są 
tradycyjne góralskie potrawy, wyrabiane 
według receptur niezmiennych od stuleci, 
a oferowane pod niebanalnymi  nazwami:  
polyndwica krzesano w syrowym sosie, 
gazdowy zawijaniec w bułce poniywiyrany, 
ziobra z wieprzka w sosie zadusone…

Umiejętne łączenie tradycji ze współ-
czesnością wskazane jest i w innych 
dziedzinach. Redakcyjna tradycja każe 
nam na przykład pamiętać, by we  wrze-
śniowym wydaniu „Autonaprawy” nie po-
minąć tematyki olejowej, lecz tym razem 
postanowiliśmy więcej uwagi poświęcić 
pozaprofesjonalnej działalności reno-
mowanych olejowych marek. Tradycyj-
nie zaplanowaliśmy też obszerną publi-
kację lakierniczą, ale dotyczyć będzie 
ona najnowocześniejszych technologii. 
Za  zdecydowany natomiast powrót do 
tradycji uznać trzeba artykuł o zapomnia-
nych już trochę naprawach silników. 






