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Proces ten jednak daje pomyślne efekty jedynie wtedy, gdy cała powierzchnia zaaplikowa-
nego produktu jest poddawana działaniu promieni UV. Sama natomiast aplikacja pozostaje 
identyczna jak w przypadku tradycyjnych technologii lakierowania renowacyjnego. Świeżo 
nałożona powłoka jest sucha i utwardzona już po kilku minutach naświetlania. Po upływie 
tego czasu można już bez ryzyka wystąpienia wad lakierniczych rozpocząć uzbrajanie  
naprawianej części pojazdu i wykonywać prace wykończeniowe.                       str. 28
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Szeroko wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu i usług promieniowanie ultra
fioletowe znalazło zastosowanie w branży lakierniczej jako jedna z najefektywniejszych 
metod utwardzania powłok. Światło UV aktywuje fotoinicjatory zawarte w materiałach 
lakierniczych, co powoduje trwałe zestalanie naświetlanych warstw. 
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Zrzeszenia niezależnych warsztatów konkurowałyby w pełni równoprawnie z sieciami  
autoryzowanymi, gdyby udało się w nich rozwiązać problem solidarnych gwarancji na wy-
konywane w ich placówkach naprawy. Teoretycznie rzecz wydaje się prosta: warsztat na-
prawiający udziela gwarancji, którą honorują wszyscy członkowie danej sieci, co klientowi 
łagodzi kłopoty z załatwianiem ewentualnych reklamacji, a finansowe rozliczenia odbywają 
się między zainteresowanymi firmami usługowymi. 

W praktyce jednak „niezależni” wzbraniają się przed takim rozwiązaniem, tłumacząc 
słusznie, że ceny usług w różnych regionach kraju są zróżnicowane i nawet części od 
tego samego dostawcy kosztują niejednakowo z racji indywidualnych opustów, rabatów 
i bonusów. Jeszcze ważniejszym powodem nieporozumień mogą być odmienne diagnozy 
usuwanych usterek. Dlatego żadna z działających w Polsce warsztatowych sieci wspólnych 
gwarancji nie ma i mieć nie zamierza.

Jak zatem rozwiązują te problemy serwisy autoryzowane, funkcjonujące przecież w tych 
samych realiach rynkowych? Ano nie rozwiązują i nawet nie próbują. Zasada solidarnej 
odpowiedzialności figuruje tam wyłącznie w firmowych statutach. Przeszkodą w jej stoso-
waniu jest nigdzie niezapisana, lecz skrupulatnie przestrzegana solidarność zawodowa. 
Zgodnie z nią – nie należy nikogo dyskwalifikować gwarancyjną poprawką wnoszoną do 
wykonanej przez niego pracy. Poza tym niewykluczone, iż w powtórnej naprawie prowa-
dzonej według tych samych rutynowych procedur popełni się te same błędy.

Doświadczyła tego niedawno nasza redakcyjna koleżanka, w której samochodzie prze-
stał działać prędkościomierz, co dla osoby tak rygorystycznie przestrzegającej wszelkich 
drogowych przepisów oznacza nieszczęście gorsze od awarii silnika. Udała się więc naj-
pierw do niezależnego warsztatu, lecz tam wszystkie zabiegi wskazane w przypadku nie-
sprawności tego rodzaju elektronicznych urządzeń nie przyniosły pożądanych efektów. 
Pozostawała już tylko ryzykowna (bo kosztowna i może niekonieczna) wymiana całego 
przyrządu. Poradzono więc skorzystać z dokładniejszej diagnostyki w ASO.

Autoryzowani warsztatowcy bez wahania wymienili prędkościomierz wraz z kompletem 
dochodzących do niego przewodów, policzyli należność według sieciowego cennika, wydali 
gwarancję i życzyli szerokiej drogi. Był to akurat warsztat zlokalizowany w dość odległym 
mieście, a efektów naprawy starczyło zaledwie na parędziesiąt kilometrów. Pociechę sta-
nowiła tylko ta sieciowa gwarancja.

Jednak jej honorowania odmówił miejscowy serwis tej marki, tłumacząc grzecznie, jak 
to bardzo niezręcznie jest odpowiadać za nieswoje grzechy. Osobisty zaś urok koleżanki 
zdziałał tylko tyle, że bezpłatnie zdiagnozowano niesprawność, zalecając: „wymienić pręd-
kościomierz wraz przyłączami”... W sumie korzystny okazał się brak takiej gwarancyjnej 
naprawy o łatwych do przewidzenia skutkach, bo wnet pojawiłby się kłopot dodatkowy, kto 
powinien ponosić warsztatowe koszty za pierwszym, drugim i… trzecim razem. 

                                                 Marian Kozłowski     

Autonaprawa | Luty 2015
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Wydarzenia Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Spis treści

sku oraz niemal 950 000 l  
wody posłużyło do zaimpro-
wizowania scenerii, w której 
nakręcono 30-sekundową re- 
klamę zatytułowaną „Rzeka 
w mieście”. Użyto również 
180 000 kg śniegu, drew-
nianych kłód i mchu. Wzdłuż 

Niezwykła reklama Jeepa

ulicy ustawiono 80 sosen. Po 
zakończeniu zdjęć drzewa 
zwrócono do szkółki, a głazy, 
żwir i inne zastosowane mate-
riały zostały oddane do ponow-
nego wykorzystania. Na planie 
filmowym pojawiły się także 
dwa żywe, oswojone wilki.
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Szefowie marki Jeepa sięgnę-
li do nietypowej metody za- 
 rekla mowania nowego mode-
lu Cherokee. Ulicę Granville 
w śródmieściu kanadyjskie-
go Vancouver zmienili w las 
z dziką górską rzeką. Blisko 
460 000 kg głazów, skał i pia-

Jubileusz lakierów Axalty

Axalta Coating Systems 
obchodzi 50-lecie wytwa-
rzania komercyjnych farb 
proszkowych i należy do 

najstarszych na świecie ich 
producentów. W roku 1964 
firma DuPont (obecna Axal-
ta) przejęła markę architek-
tonicznych farb proszkowych 
Teodur od holenderskiego 
przedsiębiorstwa Wagema-
kers Lekbrieken, działają-
cego od 1848 roku. Dziś 
farby proszkowe Axalta CS 
sprzedawane pod nazwami 
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MORE THAN JUST AFTERMARKET

Określenie naszych produktów jako “części zamienne 
aftermarket” jest pewnym ograniczeniem. Są stworzone na 
potrzeby rynku, który szuka oryginalnej jakości. To szeroka 
gama produktów ciągle aktualizowana, a charakteryzuje je 
maksymalna niezawodność i zdolność przystosowania z 
zagwarantowaniem dystrybucji “kapilarnej”.
Wiecej niż proste części zamienne, należą do innej kategorii, co 
sprawia, że są wyjątkowe i niezrównane ponieważ tworzone od 
50 lat z miłością i pasją dla naszej pracy, prawdziwa gwarancja 
ciągłości i wartości dodanej, które to rynek rozpoznaje.
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Alesta, Nap-Gard i Abcite, 
są znane i cenione na całym 
świecie. Nie wymagają stoso-
wania podkładów, odznacza-
ją się bardzo dobrym kryciem 
i odpornością powłok na eks-
tremalne temperatury. Ostat-
nio oddział farb proszkowych 
– Axalta Powder Coatings – 
uruchomił kilka nowych fa-
bryk w Chinach.

Firma Italcom otrzymała tytuł 
„Dystrybutora roku 2014” ko-
reańskiego przedsiębiorstwa 
GIT. Italcom jest wyłącznym 
dystrybutorem produkowanych 
przez GIT specjalistycznych 

testerów G-Scan, przezna-
czonych do obsługi pojazdów 
azjatyckich. Nagrodę z rąk pre-
zesa firmy GIT Choi Jung Mo-
ona odebrał dyrektor regionu 
spółki Italcom – Adam Widera.

Italcom koreańskim dystrybutorem roku

Przypominamy, że samo-
chodowe warsztaty wszyst-
kich specjalności, muszą już 
w dniu 1 marca 2015 roku 
mieć zarejestrowaną kasę 
fiskalną. Opóźnienia będą 
karane grzywnami. Z obo-
wiązku tego mogą (choć nie 
muszą) być zwalniani tylko 
podatnicy o łącznych przy-
chodach rocznych niższych 
od 20 tysięcy złotych. Nie są 
natomiast zobowiązane do 
posiadania kas fiskalnych za-
kłady naprawy i obsługi po-

jazdów świadczące wyłącznie 
fakturowane usługi dla firm 
z własnym numerem NIP. 
Z zakupem lepiej nie czekać 
do ostatniej chwili, gdyż jej 
rejestracja wymaga tzw. za-
fiskalizowania przez autoryzo-

Kasy fiskalne: najwyższy czas!
wanego serwisanta, a potem 
dopełnienia dodatkowych for-
malności w miejscowym urzę-
dzie skarbowym, w tym nada-
nia jej indywidualnego numeru 
ewidencyjnego.

Oferta kas fiskalnych jest 
obecnie bogata i zróżnicowa-
na. Najtańsze kosztują około 
600 zł netto, najdroższe na-
wet kilka tysięcy. Kasę może 
zastąpić drukarka fiskalna, co 
opłaca się, gdy w grę wcho-
dzi jej współpraca z progra-
mami do obsługi warsztatu. 

NGK jest wyłącznym do-
stawcą świec zapłonowych 
montowanych fabrycznie 
w oryginalnym wyposażeniu 
silnika Ford Ecoboost 1,0 oraz 
silników fordowskich modeli: 
B-Max, C-Max, Fiesta, Focus, 
Grand C-Max, Tourneo Con-
nect II oraz Transit Connect II. 
We wszystkich tych silnikach 
typu downsizing znajduje 

Świece NGK w samochodach Forda
zastosowanie jedynie świe-
ca SILZNAR8C7H. Ma ona 
elektrody wykonane z metali 
szlachetnych, zamocowane 
w długim i wąskim korpusie 
z gwintem M12. W elektro-
dzie środkowej zastosowano 
odporny na zużycie irydo-
wy wierzchołek o średnicy  
0,6 mm, zaś elektroda boczna 
wykonana jest z platyny.
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WRC 2015 – poligon środków smarnych
gu i lodu, czyli odwrotnie niż 
w Meksyku: na wysokości 
2700 m n.p.m i w tempera-
turach sięgających 30 stopni. 
Potem Argentyna, Portugalia, 
Włochy, Polska i Finlandia, 
a jeszcze później Australia 
i Wielka Brytania. Na drugą 
część sezonu zaplanowano 
dwa rajdy typowo asfaltowe 
– w Niemczech i Francji oraz 
łączący asfalt i szuter – Rajd 
Hiszpanii. 

Podobne wyzwania, jak 
przed kierowcami i samo-
chodami, staną przed olejem 
silnikowym, którego cienka 
warstwa rozdzielająca współ-
pracujące części musi wy-
trzymać obciążenia sięgające 

Nawierzchnie w Rajdowych 
Samochodowych Mistrzo-
stwach Świata WRC to asfalt, 
szuter, lód i śnieg. Ekstremal-
nie różne są także temperatury. 
Dwa startujące zespoły – Volks-
wagen Motorsport (obrońca ze-
szłorocznego tytułu) i M-Sport 
– kolejny raz zaufały środkom 
smarnym Castrol. Pierwszy 
z nich zgłosił trzy samochody 
polo R WRC, a drugi, wspiera-
ny przez Ford EcoBoost – dwie 
fiesty RS WRC. 

Nowy sezon rozpocznie 
tradycyjnie najstarszy na 
świecie Rajd Monte Carlo. 
Kolejna runda to Rajd Szwe-
cji, gdzie można spodziewać 
się niskich temperatur, śnie-

Udany rok ZF Friedrichshafen
żącym roku najważniejszym 
zadaniem dla ZF będzie fi-
nalizacja zakupu TRW Auto-
motive. 

Rok 2015 to dla koncer-
nu również ważna roczni-
ca: 100 lat temu, 9 wrześ- 

Pomimo nie najlepszej kon-
dycji branży motoryzacyjnej 
w 2014 roku koncern ZF 
Friedrichshafen AG zwiększył 
sprzedaż do ponad 18 miliar-
dów euro (z 16,8 miliarda 
euro w roku 2013). W bie-

Zaprosili nas
Business Centre Club – na Wielką Galę Liderów Pol-
skiego Biznesu (Warszawa, 26 stycznia)
Przedstawicielstwo ZF Friedrichshafen AG w Polsce 
– na spotkanie prasowe, podczas którego zaprezento-
wana zostanie tegoroczna akcja Sachs Race Cup 2015 
(Warszawa, 12 lutego )
Stowarzyszenie Polskich Mediów  – na  noworoczne  
spotkania mediów z udziałem Wicepremiera i Ministra Go-
spodarki Janusza Piechocińskiego (Warszawa, 13 lutego)

nia 1915 roku, powstał trzon 
firmy – przedsiębiorstwo  
Zahnradfabrik GmbH, zaj-
mujące się produkcją kół 
zę batych i przekładni do 
samolotów, samochodów 
i okrętów.

Strona internetowa www.sen-
tech.pl poddana została grun-
townej modernizacji. 

Obecnie znaleźć na niej 
można:
	aktualne katalogi (www.
sentech.pl/katalog);

	praktyczne informacje do-
tyczące cewek zapłono-
wych wraz z oddzielnym 
katalogiem (www.sentech.
pl/cewki-zaplonowe);

Nowa strona internetowa marki Sentech
	formularz zamówienia na 

przewody nietypowe (www.
sentech.pl/zamow-niety-
powe-przewody/#1);

	informacje techniczne 
(www.sentech.pl/informa-
cje-techniczne/#1);

	formularz zamówienia no-
wego katalogu w formie 
książkowej bądź w postaci 
pliku PDF (www.sentech.
pl/zamowKatalog).

nawet 10 ton na centymetr 
kwadratowy. 

Tak jest podczas każdego 
rajdu, w każdym jego dniu, 
na każdym z odcinków spe-
cjalnych, przy każdym uru-

chomieniu silnika… Eksperci 
techniczni firmy Castrol opra-
cowują zatem najlepsze oleje, 
które dadzą zespołom Volks-
wagena i M-Sportu przewagę 
w rajdowych zmaganiach.

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH

WARSZAWA • TEL. 22 867 55 13

Jak
ość

od 
pok

ole
ń

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2015
Tegoroczne zawody rozgry-

wane w kategorii Młody Me-
chanik to konkurs dla uczniów 
szkół mechanicznych, z któ-
rych każdą może reprezen-
tować kilka dwuosobowych 
drużyn. 

Organizatorami Mistrzostw 
są firma V8 Team i Między-
narodowe Targi Poznańskie, 
a ich partnerami meryto-
rycznymi: producent ole-
jów syntetycznych Mobil 1  
i Akademia Praktycznych 
Umiejętności. Partnerem ho-
norowym został znany publi-
cysta motoryzacyjny Włodzi-
mierz Zientarski.

Dotychczasowe doświad-
czenia dowodzą, iż prestiż 
imprezy rośnie wraz z jej ko-

Trwa rejestracja zespołów do 
IV edycji Ogólnopolskich Mi-
strzostw Mechaników. Tak jak 
w latach ubiegłych kwalifikacje 
do finału będą zależeć od wyni-
ków przeprowadzonego w mar-
cu internetowego (na stronie 
www.mobil.pl) sprawdzianu 
wiedzy z zakresu budowy 
i serwisowania pojazdów oraz 
współczesnych i historycznych 
trendów występujących na ryn-
ku motoryzacyjnym. 

Finał w formie testu prak-
tycznego odbędzie się 10 
kwietnia podczas targów Mo-
tor Show w Poznaniu. Jego 
uczestnicy będą musieli wy-
kazać się wiedzą i umiejęt-
nościami przydatnymi w co-
dziennej pracy warsztatowej.

lejnymi edycjami. 
Celem Konkursu jest 
bowiem wyłonienie 
i nagrodzenie najlep-
szych w Polsce mło-
dych mechaników/
elektromechaników. 
Udział w nim jest 
szansą na sukces 
w osobistej karierze 
i równocześnie pro-
mocją szkoły.

Trzeba więc 
w tym roku liczyć na 
nowy rekord liczby 
zgłoszeń. Poprzed-
nio startowało po-
nad 300 ekip. Dla-
tego tym razem zaplanowano 
wyłonienie aż 30 finalistów 
z całej Polski. Dwuosobowe 

zespoły można rejestrować  
na stronie www.mistrzostwa-
mechanikow.pl 

Firma szkoleniowo-tłumacze-
niowa Eurocon organizuje 
26 lutego 2015 r., w hotelu 
Airport Okęcie w Warsza-
wie, kolejne Forum Fleet 
Managerów, czyli spotkanie 
poświęcone zagadnieniom 
związanym z użytkowaniem 
firmowej floty samochodo-
wej. Tym razem obrady od-
bywać się będą pod hasłem 
„Samochód w firmie 2015”. 
Ich uczestnicy (przewidziano 
udział kilkudziesięciu osób) 
mają szansę pogłębić swą 
wiedzę w zakresie kosztów 
utrzymania floty oraz tema-
tyki ubezpieczeń, leasingu, 
a także odszkodowań, skarg 
i reklamacji. Organizatorzy 
zapraszają nie tylko profe-

sjonalnych i pełnoetatowych 
Fleet Managerów, lecz także 
pracowników pełniących tę 
funkcję obok innych służbo-
wych obowiązków. Mile więc 
widziany jest udział kierowni-
ków oraz dyrektorów działów 
finansowo-księgowych, kad-
rowych i HR, administratorów 
flot, pracowników działów księ-
gowości, osób roz liczających 
samochody w firmie, a także 
wszystkich zainteresowanych 
kwestiami kosztów użytkowa-
nia i opodatkowania samocho-
dów firmowych.

Podczas spotkania zostaną 
omówione następujące za-
gadnienia:
	Polityka samochodowa 

w kontekście ostatnich 

zmian do ustawy o podat-
ku dochodowym od osób 
fizycznych.

	Odszkodowania – wszyst-
kie kroki, aby uzyskać 
przysługujące Twojej fir-
mie świadczenia.

	Jak pozyskiwać flotę 
samochodową – zakup 
własny czy wynajem? Ko-
rzyści i wady z uwzględ-
nieniem analizy TCO 
(pełnych kosztów użytko-
wania).

	Dlaczego samotne wilki 
przegrywają, czyli o rela-
cjach w biznesie.

Zajęcia Forum są zawsze 
miejscem twórczej dyskusji 

Forum Fleet Managerów

i wymiany doświadczeń po-
między ich uczestnikami, tak 
w trakcie eksperckich wykła-
dów, jak i podczas przerw, 
w ramach swobodnych ku-
luarowych rozmów, którym 
sprzyja wyposażenie specjal-
nej sali dyskusyjno-wysta-
wienniczej.

Dzięki ankietowym sonda-
żom prowadzonym na każ-
dym spotkaniu jego uczestni-
cy mogą dokonywać w pięcio-
punktowej skali oceny same-
go pomysłu spotkania, jego 
przygotowania i realizacji. 

Informacje szczegółowe 
można znaleźć na stronie 
www.euro-con.pl 

Takim tytułem firma ta została 
wyróżniona przez miesięcznik 
„Home & Market”. Zaprezen-

towane przedsiębiorstwa wy-
różniają się stabilną sytuacją 
finansową oraz są liderami 

Inter Cars „Lokomotywą Polskiej Gospodarki 2014”
w swych branżach. W oce-
nach uwzględniono wyniki fi-
nansowe, miejsca w plebiscy-

tach i rankingach oraz strony 
internetowe. Tytuł przyznano  
3 najlepszym firmom w branży.
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www.klimawent.com.pl

Klimawent S.A.      ul. Chwaszczyńska 194     81-571 Gdynia
 klimawent@klimawent.com.pl     tel. 58 629 64 80

ODSYSACZE SPALIN
przeznaczone są do samochodów osobowych, dostawczych, 

ciężarowych oraz do pojazdów straży pożarnych.

PRODUKUJEMY: 
• odsysacze stacjonarne • odsysacze mobilne 

• odsysacze bębnowe • odsysacze balansowe • szynowe systemy ssące 
oraz

 •  urządzenia filtrowentylacyjne   • wentylatory 
• odciągi stanowiskowe   • odsysacze spalin

• systemy automatycznego odśnieżania dachów

MADE IN ITALY

TPMS CONNECT 
EVO
Przeprowadzenie wstępnej kontroli sy-
stemu podczas przyjmowania samocho-
du, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
czynności na kołach czy czujnikach, 
identyfikacja ID poszczególnych czuj-
ników w kołach bez demontażu opon, 
kompleksowa kontrola systemu podczas 
odbioru pojazdu przez klienta (po serwisie 
wulkanizacyjnym), sprawdzenie błędów 
i przyczyn ewentualnego zapalania kon-
trolki TPMS na desce rozdzielczej, bezpr-
zewodowy pomiar temperatury i ciśnienia 
w oponach, bezbłędna i łatwa diagnostyka 
i kontrola podzespołów układu TPMS 
– ułatwiająca operatorowi obsługę poja-
zdów, podając kod części oraz momenty 
dokręcania elementów, aktywację tran-
smisji danych przez poszczególne czujniki.

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Urządzenia 
do wymiany ogumienia i geometrii !
Najlepsze urządzenia prosto z Włoch !

HPA-MAGNETI MARELLI BY CORGHI GROUP

MONTAŻOWNICA 
M42
Automatyczna obsługa felg od 11” to 
24”. Zewnętrzny rozstaw  do  22”. 
Blokada mechaniczna trzpienia. 
Standardowy zbijak z pneumatycznym 
cylindrem. Dwie prędkości robocze 
stołu. Pneumatyczne odchylane ramię 
ze zmienną osłoną. Komplet osłon do 
alufelg w komplecie Inflator z mano-
metrem (w modlu FS).

WYWAŻARKA 
B325A
Mikroprocesorowa wyważarka z samo-
kalbracją i samodiagnozą. Automatycz-
ne uruchomienie po opuszczeniu osło-
ny Automatyczne zatrzymanie koła pod 
koniec obrotu. Automatyczny miernik 
do wprowadzania odległości i średnicy 
koła. Niska prędkość wyważania. 7 
programów dla felg aluminiowych.  
Ruchome płaszczyzny - dokładne 
wyznaczenie miejsca przyklejenia cię-
żarka. Ukryty ciężarek - podział ciężar-
ka na dwie części i rozłożenie go za 
szprychami felgi aluminiowej.

MONTAŻOWNICA 
M420 2V FS
Automatyczna obsługa felg od 13” to 
23”. Zewnętrzny rozstaw  do  20”. Blo-
kada mechaniczna trzpienia. Standar-
dowy zbijak z pneumatycznym cylin-
drem. Dwie prędkości robocze stołu. 
Pneumatyczne odchylane ramię ze 
zmienną osłoną. Komplet osłon do alu-
felg w komplecie Ramię pomocnicze 
do felg nietypowych (opcja).

GEOMETRIA MM
C-800
Wysokiej jakości system kamer 3D 
zdolny do samodzielnego przystoso-
wania się do warunków oświetlenia 
zewnętrznego.Uchwyty 4 punktowe w 
rozmiarze od 11” do 25” z pasywnymi 
tarczami wykonanymi z odpornych 
materiałów. Jednostka główna (PC) 
zamontowana na kolumnie (wyposa-
żona w półkę do klawiatury i drukar-
ki). Włoski design, komputer PC z 
systemem operacyjnym Windows 7 i 
profesjonalnym oprogramowaniem do 
ustawiania geometrii oraz międzyna-
rodową bazą danych pojazdów, szyb-
ka i łatwa kontrola parametrów usta-
wienia kół.

WYWAŻARKA 
B40
Mikroprocesorowa wyważarka z samo-
kalibracją samodiagnozą. Manualne 
wprowadzanie danych. 7 programów 
specjalnych do felg aluminiowych. 
Prędkość wyważania (od 150 do 200 
rpm). Automatyczne sprawdziany do 
pomiaru odległości  i średnicy koła. 
Automatyczne hamowanie koła pod 
koniec obrotu. Automatyczne uru-
chomienie po opuszczeniu osłony. 
Podświetlany wyświetlacz LED. Duży 
wybór programów, ułatwiający pracę 
z maszyną.

10
0% SATYSFAKCJI

MAGNETI MARELLI

2 LATA GWARANCJI

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. / Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice / Tel. +48 32 60 36 107, Fax. +48 32 60 36 108 / e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com

Tegoroczna edycja tej naj-
większej we wschodniej 
Europie specjalistycznej im-
prezy branży LPG/CNG/LNG 
zaplanowana została na 5. 
i 6. marca, w warszawskim 
centrum wystawienniczym  

Międzynarodowe Targi GasShow 2015
Expo XXI. Towarzyszyć jej 
będzie już tradycyjnie ekspo-
zycja Autoservice Expo oraz 
dwudniowy program kon-
ferencyjny. Tym razem wy-
pełnią go: międzynarodowa 
konferencja „Globalny rynek. 
Wykorzystać szanse, ominąć 
zagrożenia” oraz cykl sesji 
tematycznych „Marketing – 
Technologie – Innowacje”. 
W obu częściach targowych 
ma zamiar uczestniczyć łącz-
nie kilkuset wystawców.

Zakres tematyczny między-
narodowych targów Gasshow 
2015 obejmie: samochodowe 
instalacje LPG, CNG i LNG; 
oferta dealerów aut z fabrycz-
nymi instalacjami LPG i CNG; 
dystrybutory, pompy, stacje 
autogazu i ich wyposaże-

nie; urządzenia i rozwiązania 
w zakresie CNG i LNG; butle 
i zbiorniki; transport, maga-
zynowanie i dystrybucja gazu 
płynnego; systemy informa-
tyczne dla sektora energetycz-
nego; armatura i urządzenia 
dla LPG, CNG i LNG – zawory, 
regulatory, kuchenki i inne ak-
cesoria; handel gazem płyn-
nym; doradztwo i consulting 
oraz usługi gazowej branży.

Na zakres tematyczny tar-
gów Autoservice Expo 2015 
złożą się: wyposażenie i za-
opatrzenie warsztatów samo-
chodowych; autokosmetyki 
i chemia samochodowa; ma-
teriały i środki eksploatacyjne; 
oleje i płyny eksploatacyjne; 
części zamienne; akcesoria 
i gadżety samochodowe; sys-

temy informatyczne i oprogra-
mowanie wspomagające za-
rządzanie warsztatem; dystry-
butorzy aut i salony samocho-
dowe; usługi motoryzacyjne.

Najlepsze rozwiązania pre-
zentowane przez wystawców 
zostaną nagrodzone w kon-
kursie INPRO 2015 Awards. 
Jego celem jest wyróżnienie 
najlepszych urządzeń, pro-
duktów i usług. Każdy wy-
stawca może zgłosić do tego 
konkursu nawet trzy produkty/
usługi ze swojej oferty. Uro-
czyste wręczenie laureatom 
przyznanych nagród nastąpi 
podczas Afterparty, pierwsze-
go dnia targów.

Wstęp na targi jest bezpłat-
ny. Więcej informacji na stro-
nie gasshow.pl.

Na 10-12 marca 2015 roku 
zaplanowano w katowickim 
Centrum Targowym FairExpo 
sp. z o.o. XVII edycję Targów 
Bezpieczeństwa, Higieny Pra-
cy i Ochrony Przeciwpożaro-
wej BeHaPe 2015. 

Wystawcy, czyli firmy 
z branży bhp i ppoż, zaprezen-
tują najnowsze techniki, tech-
nologie i rozwiązania, zarów-
no z zakresu środków ochrony 
indywidualnej, jak i zbiorowej 
pracowników przedsiębiorstw 
różnych branż. Będzie to 
równocześnie okazja do bez-
pośredniego przedstawienia 
ich ofert potencjalnym od-
biorcom. 

Honorowy patronat nad 
targami sprawują: Pań-
stwowy Inspektorat Pracy, 
Ogólno polskie Stowarzysze-
nie Pracowników Służby BHP 
i Wyższa Szkoła Zarządzania 
Ochroną Pracy. 

Tematykę Targów stano-
wić mają takie zagadnienia, 
jak między innymi:
	ochrona indywidualna pra-

cowników (odzież i obuwie 
ochronne, sprzęt dla bran-
ży przemysłowej);

	ochrona zbiorowa pracow-
ników;

	monitoring środowiska 
pracy, aparatura kontrolno-
pomiarowa;

	kontrola czasu pracy;
	sprzęt i środki utrzymania 

czystości;
	oznakowanie i instrukcje 

bhp i ppoż.;
	sprzęt oraz urządzenia 

pożarnicze i przeciwpoża-
rowe, wyposażenie straży 
pożarniczych;

	zabezpieczenia przeciw-
pożarowe bierne;

	systemy alarmowe, syste-
my do wczesnego wykry-
wania gazu i dymu;

	sprzęt i urządzenia ratow-
nictwa, środki transportu, 
łączności i sygnalizacji.

Bogaty program imprez to-
warzyszących wypełnią licz-
ne konferencje, szkolenia 
i warsztaty z udziałem specja-
listów z rozmaitych branż oraz 
finał ogólnopolskiej kampanii 
„Bezpieczeństwo pracy zależy 
od Ciebie”, której organizato-
rem jest Państwowa Inspekcja 
Pracy w Katowicach. W jej 
ramach PIP przeprowadzi tak-
że Śląską Konferencję Za-
pobiegania Wypadkom Przy 
Pracy i zaprosi pracodawców 
do uczestnictwa w programie 
prewencyjnym  „Zdobądź Dy-
plom PIP” oraz na bezpłatne 
szkolenie, w trakcie które-
go specjaliści z tej instytucji 
wyjaśnią, jakie wymagania 
prawne i standardy bhp powi-

Targi BeHaPe 2015 w Katowicach

nien spełnić pracodawca, aby 
uczynić swój zakład bardziej 
bezpiecznym. Ilość miejsc 
na tym szkoleniu jest ograni-
czona, więc zainteresowani 
proszeni są o wcześniejszy 
kontakt z Sekcją Promocji OIP 
Katowice, tel. 32 60 41 615 
oraz 32 60 41 606 lub mail 
promocja@katowice.pip.gov.pl.

Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Pracowników Służby 
BHP i Państwowa Inspekcja 
Sanitarna przygotowują na 
czas Targów BeHaPe konfe-
rencję panelową pod tytułem 
„Mam świadomość –  pracuję 
bezpiecznie”. 

W salach konferencyjnych 
przewidziana jest możliwość 
prezentowania przez wystaw-
ców profili i ofert swoich firm. 
Więcej na stronie:  
www.behape.fairexpo.pl 
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Integracja sprzętu 
diagnostycznego

Ze względu na użytkowanie w warunkach 
warsztatowych urządzenie to odznacza 
się wysoką wytrzymałością mechanicz-
ną, trwałością eksploatacyjną, łatwością 
i komfortem obsługi. Z komputerowymi 
jednostkami sterującymi pojazdów ko-
munikuje się za pośrednictwem różnych 
przyrządów diagnostycznych Boscha. Dla 
wygody użytkowników łączy w sobie ce-
chy notebooka i tabletu. Jako notebook, 
czyli w połączeniu z klawiaturą, umożli-

wia wykonywanie rozmaitych czynności 
biurowych (np.  szybkiego wprowadzenia 
danych klienta, prowadzenia różnych ro-
dzajów ewidencji, realizacji połączeń in-
ternetowych itp.). Z kolei jako tablet PC 
wyposażony w 11.6-calowy ekran doty-
kowy zapewnia poręczność oraz wygodę 
pracy typowo warsztatowej.

Przełączanie z funkcji tabletu na note-
book jest bardzo szybkie i łatwe. Wbudo-
wana kamera może być wykorzystywana 

do dokumentowania napraw pojazdów 
oraz do fotografowania potrzebnych 
części zamiennych. Na długotrwałą, 
mobilną pracę urządzenia pozwala jego 
zasilanie za pomocą bardzo wydajnych 
akumulatorów litowo-jonowych, z któ-
rych jeden może być ładowany podczas 
korzystania z drugiego. Dzięki specjalnej 
funkcji Hot-Swap ich błyskawicznej za-
miany dokonywać można w trakcie pracy 
komputera. 

Koncepcja modułowa 
Dla kompletnej diagnostyki, profesjo-
nalnych napraw i serwisowania jed-
nostkę DCU 220 łączy się z przyrzą-
dami KTS 570, KTS 540, KTS Truck 
lub FSA 500. Urządzenia te mogą być 
łączone dowolnie, w kombinacjach naj-
bardziej dogodnych dla konkretnego 
warsztatu.

Moduł KTS 540 w połączeniu z jed-
nostką DCU 220 tworzy zestaw o na-
zwie KTS 940, przeznaczony do dia-
gnostyki bezprzewodowej, wykorzystu-
jący adapter USB-Blue tooth o zasięgu 
do 100 m. Na analogicznej zasadzie 
z modułu KTS 570 i kom puterowej 
jednostki DCU 220 powstaje komplet 
oznaczony symbolem KTS 970.   

Oprzyrządowanie to dostarczane jest 
wraz z zasilaczem, walizką, kablem uni-
wersalnym 4-przewodowym, przewodem 
OBD, zintegrowanym wymiennym ada-
pterem IBOX, uchwytem modułu, prze-
wodem USB. Przewody pomiarowe mają 
izolację w kolorze żółtym i niebieskim, 
przewód masowy jest czarny, końcówka 
pomiarowa – czerwona, a zacisk przy-
łączeniowy – czarny. Dodatkowe funk-
cję tych zestawów stanowią: multimetr  
jednokanałowy i oscyloskop.

KTS 940 może być wykorzystywany 
uniwersalnie do diagnozowania samocho-
dów osobowych i użytkowych. Protokoły 
badań diagnostycznych realizowane za 
pomocą tego zestawu to: ISO 9141-2, li-
nie K/L; kody błyskowe SAE-J1850 DLC 

DCU 220
Dane techniczne  

Procesor  Intel Core i5-4200U, 1.6 GHz

Pamięć  RAM 4 GB DDR3L, rozszerzalna do 8 GB

Dysk twardy  256 GB SSD

Wyświetlacz  11.6”, czytelny w słońcu (800 Nitów), rozdzielczość 1366 x 768 pikseli

Ekran dotykowy  Pojemnościowy z obsługą Multi-Touch

Akumulator  2 x 24 Wh, z funkcją Hot-Swap

Sieć  WLAN IEEE 802.11ac oraz Bluetooth 4.0 klasy 1 (wysokiej wydajności)

Porty  2 x USB3.0, 1 x USB2.0
 Gigabit LAN RJ45
 HDMI
 Audio

Kamera  HD

System operacyjny  Windows 7 Professional 64 Bit

Tomasz Nowak
Product Manager / Diagnostyka Samochodowa
Robert Bosch

Podstawą nowej propozycji Boscha dla warsztatów samocho-
dowych jest opracowany specjalnie w tym celu tablet-notebook 
PC DCU 220. Można go wykorzystywać jako jednostkę sterującą 
do różnych testerów Boscha

(dla pojazdów GM); SAE-J1850 SPC (dla 
pojazdów Forda), a także CAN ISO11898 
oraz ISO 15765-4 (OBD).

Przyrząd diagnostyczny TPA 200 
Służy on do odczytu danych z czujników 
ciśnienia w oponach (system TPMS), jak 
również do programowania uniwersal-
nych czujników, np. Schrader EZ-Sensor 
lub Alligator Sens itp. W serwi-
sach ogumienia przy realizacji 
tego rodzaju zadań stanowi 
więc cenne profesjonalne 
uzupełnienie programu 
ESI[tronic] i testera KTS. 
Do diagnozowania ca-
łego systemu TPMS 
w pojeździe na-
leży stosować 
tester KTS  5xx 
/ 9xx itp. z od-
powiednim opro-
gramowaniem.

Przyrządem TPA 200 nastawionym 
na funkcję badanie można sprawdzić 
wszystkie czujniki w kołach i odczytać re-
jestrowane przez nie ciśnienie powietrza 
w oponach. Inne funkcje menu służą do 
kontroli stanu baterii zasilającej, odczytu 
ID czujnika oraz do programowania czuj-
ników po wymianie opon. Korzystając 
z połączenia Bluetooth, można wysyłać 
wszelkie dane zapisane przez TPA 200 
do programu TPA Startcenter albo po-
bierać potrzebne informacje techniczne, 
bądź też dokonywać aktualizacji oprogra-
mowania sprzętowego TPA 200.         n

TPA 200  
– poręczne 
narzędzie 

dodatkowe 
dla nowo-

czesnych 
serwisów 

ogumienia
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• aktualności i produkty
• sprawozdania z imprez branżowych
• artykuły techniczne i ekonomiczne
• prezentacje firm
• encyklopedia motoryzacyjna
• bieżący i archiwalne numery Autonaprawy
• księgarnia internetowa WKŁ

www.e-autonaprawa.pl
Odwiedź stronę:

Zamów bezpłatną 
prenumeratę e-wydań 

miesięcznika
Autonaprawa



Autonaprawa | Luty 2015

12 | WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW

Autonaprawa | Luty 2015

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW | 13 

Fo
t.

 L
au

n
c

h
, w

w
w

.a
tu

.d
e

Fo
t.

 L
au

n
c

h

Bezpieczeństwo 
pracy przy podnośnikach

Andrzej Kowalewski
Prezes Zarządu
Launch Polska

Zadaniem warsztatowych podnośników 
samochodowych jest zapewnienie pra-
cownikom odpowiedniego komfortu 
pracy oraz należytego bezpieczeństwa 
przy obsłudze pojazdów

We wszystkich konstrukcjach dźwigni-
ków samochodowych dopuszczonych 
do eksploatacji stosuje się specjalne roz-
wiązania, zapewniające wystarczający 
poziom bezpieczeństwa obsługi. Ważną 
jego gwarancją jest również przestrze-
ganie ustalonych przepisami terminów 
przeglądów serwisowych i wykonywanie 

ewentualnych napraw przez osoby do 
tego uprawnione. 

Odpowiedzialność warsztatu
W trakcie użytkowania podnośników 
w warsztatach samochodowych ich pra-
cownicy muszą mieć świadomość, że 
i oni ponoszą odpowiedzialność za bez-

pieczeństwo pracy z użyciem tych urzą-
dzeń. Najistotniejszymi zasadami ich 
bezpiecznego użytkowania są:
	przestrzeganie ogólnych zasad BHP;
	dopuszczanie do obsługi wyłącznie 

pracowników do tego uprawnionych 
i odpowiednio przeszkolonych;

	unoszenie wyłącznie pojazdów o wa-
dze zgodnej z nominalną nośnością 
podnośnika;

	przestrzeganie zasad prawidłowego 
ustawienia pojazdu na wysięgnikach 
lub najazdach;

	zapewnienie wolnej przestrzeni nad 
oraz pod podnośnikiem, a także nad 
samochodem w trakcie jego unosze-
nia;

	przestrzeganie zakazu dokonywania 
jakichkolwiek zmian w układzie elek-
trycznym, hydraulicznym lub pneu-
matycznym przez osoby bez wymaga-
nych kwalifikacji i uprawnień;

	okresowe, a zarazem regularne spraw-
dzanie stopnia zużycia elementów 
współpracujących, np. lin i elemen-
tów nośnych, szczelności i skutecz-
ności działania układu hydraulicznego  
(w podnośnikach z hydraulicznym  
napędem);

	regularne przestrzeganie terminów 
przeglądów i konserwacji.

Instrukcja obsługi i eksploatacji
Posiadanie przez warsztat dla każdego 
posiadanego podnośnika szczegółowej 
instrukcji jego użytkowanie jest obowiąz-
kowe, a powinna ona zawierać:
	wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

eksploatacji w zależności od przezna-
czenia i warunków pracy podnośnika;

	informacje dotyczące wymaganych 
kwalifikacji i uprawnień osób zajmu-
jących się jego obsługą i konserwacją;

	opis budowy, działania i regulacji 
mechanizmów napędowych oraz ich 

zespołów i elementów wyposażenia 
mechanicznego, elektrycznego, hy-
draulicznego lub pneumatycznego;

	opis budowy, działania i regulacji 
urządzeń zabezpieczających;

	opis zasad działania oraz obsługi 
urządzeń sterowniczych i sygna-
lizacyjnych, a także przyrządów  
pomiarowo-kontrolnych wraz z rysun-
kami ich rozmieszczenia w konstrukcji 
maszyny, jak również szczegółowych 
obowiązków operatora przed, w trak-
cie i po zakończeniu pracy;

	zasady wykonywania czynności kon-
serwacyjnych należących do zakresu 
obowiązków konserwatora z poda-
niem ich rodzajów i terminów prze-
prowadzanych przeglądów;

	instrukcję smarowania, zawierającą 
określenie miejsc – punktów smaro-
wania oraz rodzajów stosowanych 
środków;

	wykaz usterek lub nieprawidłowości 
mogących występować w trakcie eks-
ploatacji podnośnika wraz z przyczy-
nami ich powstawania i sposobami 
ich usunięcia;

	terminy planowanych przeglądów 
technicznych, określone na podstawie 
czasu efektywnej pracy, z podaniem 
zakresu czynności przeglądu, w tym 
również wykazu części i podzespołów 
podlegających wymianie po danym 
czasie eksploatacji podnośnika;

	zasady, jakie powinny być przestrze-
gane podczas naprawy, a w szczegól-
ności kolejność demontażu, toleran-
cje montażowe, wartości momentów 
dokręcania gwintów oraz sposoby 
sprawdzania skuteczności przeprowa-
dzonej naprawy z podaniem zakresu 
prób i badań.

Dopuszczenie do eksploatacji
Samochodowe podnośniki warsztatowe 
mogą być użytkowane wyłącznie na pod-
stawie decyzji zezwalającej na ich eks-
ploatację, wydanej przez organ właściwej 
jednostki dozoru technicznego. Warun-
kiem koniecznym do wydania takiej de-
cyzji jest przeprowadzenie badań odbior-
czych podnośnika w warunkach gotowo-
ści do pracy, czyli po jego zainstalowaniu. 
Jest to konieczne również w przypadku 

zmiany miejsca zainstalowania pod-
nośnika, czyli jego demontażu i ponow-
nym montażu (także po przeprowadzonej 
naprawie, przebudowie lub modernizacji).   

Wszystkie eksploatowane podnośniki 
samochodowe podlegają badaniom tech-
nicznym wykonywanym przez organy 
dozoru technicznego. Z punktu widzenia 
użytkownika wyróżnić tu można następu-
jące rodzaje badań technicznych:
	odbiorcze – przed wydaniem zezwole-

nia na eksploatację;
	okresowe – prowadzone w trakcie 

eksploatacji dźwignika objętego dozo-
rem pełnym;

	doraźne – polegające na wykonywa-
niu czynności wynikających z doraź-
nych potrzeb eksploatacyjnych, powy-
padkowych i kontrolnych.

Badania podnośnika powinny być wyko-
nywane w obecności eksploatującego lub 
jego przedstawiciela oraz uprawnionego 
konserwatora i obsługującego podnośnik. 
Warsztat zgłaszający do badania pod-
nośnik powinien zapewnić bezpieczne 
warunki pracy oraz oprzyrządowanie do 
przeprowadzenia badań.

Protokół kontroli jakości dźwignika po montażu Protokół odbioru technicznego po montażu
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Badania obejmujące próby techniczne 
odpowiednie dla danego typu podnośni-
ka oraz zastosowanych w nim rozwiązań 
konstrukcyjnych i przeznaczenia polegają 
na sprawdzeniu działania:
	urządzeń sterowniczych i ograniczni-

ków ruchów roboczych;
	układów cięgnowych i ich zamocowań;
	mechanizmów i prędkości ruchów ro-

boczych;
	urządzeń zabezpieczających.
Oprócz tych badań zawsze wykonywane 
są próby:
	statyczna – z obciążeniem kontrolnym 

wynoszącym 125% udźwigu nomi-
nalnego;

	dynamiczna – z obciążeniem równym 
110% udźwigu nominalnego;

	szczelności układów hydraulicznych 
i pneumatycznych – z obciążeniem 
110% udźwigu nominalnego.

Konserwacja	
W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy przy podnośniku wymagana jest 
jego właściwa konserwacja. Konserwa-
tor podnośnika powinien posiadać nie-
zbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną 
w zakresie wykonywanych czynności, 
potwierdzoną posiadaniem zaświadczenia 
kwalifikacyjnego, wydanego przez organ 
właściwej jednostki dozoru technicznego. 

Przy wykonywaniu czynności związa-
nych z konserwacją podnośnika należy:
	przestrzegać instrukcji eksploatacji;
	dokonywać przeglądów urządzeń 

technicznych w terminach i zakresie 
określonym w instrukcji eksploatacji;

	usuwać na bieżąco usterki i nieprawi-
dłowości w działaniu urządzeń tech-
nicznych;

	sprawdzać co najmniej raz w roku 
stan konstrukcji nośnej, w szczególno-
ści połączeń spawanych, nitowanych 
i rozłącznych;

	odnotowywać z aktualną datą i po-
twierdzać podpisem w dzienniku kon-
serwacji wyniki przeglądów i wykony-
wanych czynności;

	bezzwłocznie powiadamiać użyt-
kownika o usterkach powodujących 
konieczność wyłączenia podnośnika 
z eks ploatacji i odnotowywać ten fakt 
w dzienniku konserwacji.               n

Deklaracja CE dopuszczająca podnośniki do eksploatacji

Bardzo ważne są ograniczniki dostępu mocowane do ramion  
podnośnika oraz regulowanej długości łapy, zapewniające stabilne  
unoszenie pojazdu

PROFESJONALNE NARZĘDZIA 
DLA WARSZTATÓW

AKTUALIZUJ SWOJE MOŻLIWOŚCI 
Najnowsze wersje oprogramowań TEXA: 

CALL CENTER GRATIS

www.texapoland.pl

PEŁNA DIAGNOSTYKA CAR 
+ 

SYSTEMY TPMS W CENIE

CAR 57 
TRUCK  34 
BIKE 22 
MARINE 8 
AGRI 11 
CONSTRUCTION 11

WIMAD Sp.j.
51-511 Wrocław, ul. Strachocińska 27. tel./faks 71 346 66 26

info@wimad.com.pl  www.wimad.com.pl
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Naprawy bez zbędnego ryzyka

Gdyby jednak samochody nadal były tak 
proste, to w naszej branży zamiast roz-
woju mielibyśmy w najlepszym wypadku 
stagnację, a może i upadek spowodowany 
opanowaniem rynku napraw przez tech-
nicznych amatorów. Teraz to niemożliwe, 
ponieważ współczesne samochody są na-
faszerowane elektroniką i wprowadzanie 
kolejnych modeli na rynek przypomina 
wyścig zbrojeń. Same skróty nazw skom-
puteryzowanych systemów montowanych 
w trzech najpopularniejszych modelach 
klasy średniej zajęłyby spory akapit tek-

stu. Systemy te często są od siebie zależ-
ne i stale ze sobą współpracują. Przerwa 
w komunikacji wywołuje „choinkę” na de-
sce rozdzielczej, tryb awaryjny i niezbędną 
wizytę pojazdu w serwisie.

Szanse niezależnych
Obecnie o prawo do obsługi samocho-
dów w okresie gwarancyjnym walczą 
z sieciami autoryzowanymi warsztaty 
niezależne. Jednak życie może szybko 
ich plany pokrzyżować, jeśli nie będą 
odpowiednio przygotowane do tego ro-

dzaju zadań. Nie chodzi tutaj wyłącznie 
o narzędzia specjalistyczne niezbędne 
nawet przy wymianie oleju w niektórych 
modelach ani o tester diagnostyczny, bez 
którego trudno wyobrazić sobie obsługę 
jakichkolwiek samochodów z wyjątkiem 
zabytkowych. Chodzi przede wszystkim 
o dostęp do wiedzy technicznej na po-
ziomie przynajmniej równorzędnym ze 
stacjami autoryzowanymi.

Od blisko 10 lat firma Moto-Profil 
prowadzi Dział Technicznego Wsparcia 
Warsztatów Samochodowych, służący 
pomocą partnerom handlowym firmy, 
jak również ich klientom – mechanikom 
samochodowym. Stałe poszerzanie tej 
oferty, współdziałanie z mechanikami na 
wielu płaszczyznach oraz dostosowanie 
się do wymogów i realiów rynku pozwo-
liło na stworzenie, nie obawiam się użyć 
tego określenia, najlepszego i najbardziej 
wydajnego zespołu, pomagającego nie-
zależnym warsztatom. Oferowane przez 
nas narzędzia specjalistyczne oraz sprzęt 
warsztatowy pozwalają na nowoczesne 
i kompleksowe wyposażenie każdego 
stanowiska naprawczego bez względu na 
jego specjalizację. 

Naszymi dostawcami narzędzi specja-
listycznych są firmy Hazet oraz KS Tools. 
Przed sezonem wymiany opon wprowa-
dziliśmy do swej oferty klucz Slim Power 
firmy KS Tools. Został on doskonale przy-
jęty przez mechaników jako istotne uzu-
pełnienie naszego szerokiego asortymentu 
narzędzi pneumatycznych.

Sporą popularnością cieszą się ścią-
gacze oraz klucze dynamometryczne pro-
dukowane przez firmę Hazet. Mechanicy, 
którzy znają jakość tych produktów, bez 
zastanowienia dokupują kolejne typy lub 
dodatkowe elementy. 

Tutaj zdecydowanie pomocny jest sa-
mochód demonstracyjny, dzięki któremu 
każdy mechanik może poznać szero-
ką ofertę naszych narzędzi, jak również 
wypróbować je podczas pracy. Obecnie 
nasz dział daje do dyspozycji naszych 

partnerów trzy takie demo-vany: jeden 
wyposażony w narzędzia Hazet, drugi 
z asortymentem firmy KS Tools oraz trzeci, 
największy, z przekrojową ofertą naszej 
firmy – od narzędzi ręcznych, przez spe-
cjalistyczne, spawalnictwo, narzędzia do 
obsługi pojazdów elektrycznych i hybrydo-
wych, diagnostykę, na obsłudze układów 
klimatyzacji kończąc.

Profesjonalne szkolenia
Na naszej „liście sprzedażowych prze-
bojów” czołowe miejsca zajmuje sprzęt 
do obsługi układów klimatyzacji. Są to 
sprawdzone i znane na rynku stacje kli-
matyzacji (Texa, Bosch, Magneti Marelli, 
Hella Gutmann) oraz urządzenia peryfe-
ryjne, akcesoria i części zamienne. Każ-
da sprzedaż stacji kończy się szkoleniem 
mechanika nie tylko z zakresu obsługi 
samej maszyny, lecz również diagnosty-
ki układu klimatyzacyjnego w samocho-
dzie i omówieniem typowych jego uste-
rek i awarii.

Nasza oferta wyposażenia warsztato-
wego jest oparta na dostawach renomo-
wanych producentów. Zapewniamy stały, 
szybki serwis oraz części zamienne. 

Diagnostyka to bardzo obszerny dział 
naszej oferty. Zdajemy sobie sprawę, że 
mechanik nie kupi testera za 10, 15 czy 
20 tys. zł bez poznania jego praktycznych 
możliwości. Dlatego dysponujemy urzą-
dzeniami demonstracyjnymi, na których 
prowadzimy prezentację tego rodzaju 
sprzętu. Sprzedajemy, a także wypoży-
czamy, testery diagnostyczne firm: Texa, 
Bosch, Hella Gutmann, Magneti Marelli, 
Delphi. 

Po zakupie testera oferujemy nie tyl-
ko szkolenie z jego obsługi, lecz rów-
nież szkolenie z zakresu diagnostyki 
samochodowej dostosowane do potrzeb 
mechanika, jak również wsparcie na-
szego helpdesku w zakresie procedur 
diagnostyki i naprawy. Zasięgnięcie in-
formacji i skorzystanie z pomocy jest 
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem 
niż naprawianie szkód powstających 
wskutek braku wiedzy. Helpdesk jest 
dostępny bezpłatnie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9-17 pod stacjo-
narnym numerem telefonu 326041044 
oraz pod adresem pomoc@moto-profil.pl

Na miarę aktualnych wyzwań
Błyskawicznie reagujemy również na 
innowacje pojawiające się w nowych 
modelach samochodów. Nie tak dawno 
sen z powiek spędzał mechanikom nowy 
czynnik chłodniczy do samochodowych 
układów klimatyzacyjnych, a obecnie 
przychodzi zmierzyć się z systemami 
kontroli ciśnienia w ogumieniu. Od jesie-
ni mamy sporo zapytań o testery takich 
umieszczanych w oponach czujników 
TPMS. Obecnie nasza oferta obejmuje 
w tym zakresie urządzenia firm: Texa, 
Bosch Magneti Marelli oraz Hella Gut-
mann. Wszystkie one są u nas dostępne 
„od ręki”.

Szkolenia oraz dostęp do informa-
cji technicznych to obecnie klucz do 
sukcesu. Można, oczywiście, uczyć się 
na własnych błędach, jest to jednak 
znacznie bardziej kosztowne i szybko 
prowadzi do utraty klientów. Dlatego 
naszym klientom oraz obsługiwanym 
przez nich mechanikom proponujemy 
szereg szkoleń praktycznych, prowa-
dzonych bezpośrednio w warsztatach. 
Interakcyjne szkolenia prowadzone „na 

 
Witold Rogowski
Z-ca Dyr. Handlowego
Dział Technicznego Wsparcia Warsztatów  
Samochodowych
Moto-Profil

Starsi mechanicy z nostalgią stwierdza-
ją, że dziś już nie produkuje się takich 
aut jak kiedyś, gdy do naprawy mercedesa 
W123, VW golfa I lub II wystarczały pła-
skie klucze w kilku najpopularniejszych 
rozmiarach

żywym organizmie” są zdecydowanie 
lepszym rozwiązaniem niż projekcje 
slajdów ze zdjęciami fabryk, statystycz-
nym „torcikiem” rynkowych podziałów 
i optymistycznie rosnącymi „słupkami” 
sprzedaży. Nasi szkoleniowcy nie boją 
się pobrudzenia rąk, trudnych pytań 
ani kontrolek check engine. Katalog na-
szych szkoleń jest regularnie poszerza-
ny i wzbogacany o najbardziej aktualne 
tematy.

Każda inwestycja związana z ofero-
wanym przez nas warsztatowym wy-
posażeniem, każda prezentacja i każde 
szkolenie są inne, ponieważ dotyczą 
innych mechaników i innych warszta-
tów. Tych, którzy skorzystali z naszego 
doradztwa, nie trzeba zachęcać do ko-
lejnych kontaktów. Pozostałych Państwa 
serdecznie zapraszam do zapoznania się 
z naszą ofertą w katalogu internetowym  
http://narzedzia.moto-profil.pl oraz do 
kontaktu z naszymi partnerami w terenie. 
Także w trakcie bezpośrednich spotkań 
w naszej firmie chętnie odpowiemy na 
wszelkie pytania, rozwiejemy wątpliwo-
ści i pomożemy rozwiązać problemy.    nFo
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Zakup nowego sprzętu do warsztatu 
to równocześnie potrzeba pogłębie-
nia teoretycznej wiedzy jego pra-
cowników

Odpowiednio wyposażone samochody 
demonstracyjne pozwalają prowadzić 
indywidualne szkolenia praktyczne

Firma Moto-Profil i należąca do niej 
marka Profi Auto organizują szkole-
niowo-integracyjne spotkania swych 
klientów
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Propozycje ekspertów

Modernizacja sprzętu



Sławomir Dutkiewicz 
Wimad

Przyjazna rewolucja
Najważniejszą nowością, wprowadzoną 
przez naszą firmę do sprzedaży pod ko
niec 2014 r., jest montażownica do kół 
Hunter TCR Revolution. Jak sama nazwa 
wskazuje, poprzez w pełni automatycz
ny proces montażu i demontażu różnego 
rodzaju kół stanowi ona rewolucję. Może 
bowiem zastąpić każdą montażownicę 
do kół samochodów osobowych i do

stawczych lub zapoczątkować nową spe
cjalność w serwisie.

Ze względu na intuicyjny interfejs, 
czytelny instruktaż, animacje szkolące 
operatora w trakcie pracy, filmy szko
leniowe dla początkujących, bibliotekę 
filmów przedstawiających procedury 
specjalne wyświetlane na monitorze 
LCD – jest to urządzenie bardzo przy
jazne dla użytkownika. Wykorzystuje ono 
jedną procedurę dla wszystkich rodzajów 
opon i obręczy. Koło podnoszone jest do 
pozycji roboczej przez samo wrzeciono, 
co eliminuje konieczność jego ręcznego 
podnoszenia, a więc zmniejsza zakres 
pracy operatora.

Korzyści biznesowe wynikające z po
siadania tego urządzenia wiążą się z fak

tem, że montażownica Hunter Revolution 
jest urządzeniem uniwersalnym, służą
cym do montażu wszystkich rodzajów 
kół samochodów osobowych i dostaw
czych. Poza tym, ze względu na łatwość 
i szybkość obsługi zwiększa wydajność 
pracy warsztatu. Z kolei automatyzacja 
sprawia, że obsługa każdego koła jest 
identyczna i nie wymaga znajomości 
roz maitych manualnych technik zmiany 
opony. Wystarczy odbyć szkolenie na 
jednym kole, by posiąść umiejętności po
trzebne przy wszystkich.

Dostawa maszyny, jej instalacja 
i instruktaż zawarte są w cenie zakupu. 
Dodatkowo, bez względu na zautoma
tyzowany proces technologiczny oraz 
przyjazny interfejs urządzenia, bezpłatnie 

Konieczne w toku prowadzonej działalności unowocześ
nianie warsztatowego wyposażenia jest wbrew pozorom 
przedsięwzięciem trudniejszym niż realizacja planowanej 
od nowa inwestycji. Wymaga bowiem nie tylko bilansowania 
aktualnych potrzeb i finansowych możliwości, lecz także 
rozwiązania problemów dotyczących sprzętu dotychczas 
użytkowanego. Które z tych urządzeń dadzą się udoskona
lić bez konieczności wymiany? Na co je można ewentual
nie wymienić? Jakie to przyniesie wymierne korzyści i jak 
naj wygodniej sfinansować ten zakup? Z tymi pytaniami 
zwróciliśmy się, jak zwykle, do kompetentnych ekspertów 
– przedstawicieli firm zajmujących się w Polsce dostawami 
specjalistycznego oprzyrządowania

Możesz wygrać jeden z trzech kompletów informatorów  
technicznych ufundowanych przez firmę Robert Bosch,
jeśli zakreślisz właściwe odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz niektórych 

od powiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Integracja sprzętu diagnostycznego”, następnie wypełnij kupon za

mieszczony poniżej i wyślij go na adres redakcji do 28 lutego 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na 

stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
1  Jednostka komputerowa PC DCU 220 staje się notebookiem po: 
    ❏ a. podłączeniu modułu KTS
    ❏ b. uruchomieniu zasilania akumulatorowego
    ❏ c. przejściu do pracy bezprzewodowej 
    ❏ d. podłączeniu klawiatury

2  Funkcja Hot-Swap w zasilaniu urządzeń diagnostycznych Boscha polega na:
    ❏ a. szybkim ładowaniu akumulatorów
    ❏ b. wymianie akumulatorów podczas pracy
    ❏ c. wykorzystaniu zasilacza sieciowego
    ❏ d. sygnalizacji wyczerpania akumulatora

3  Zestaw diagnostyczny KTS 940 komunikuje się bezprzewodowo w zasięgu:
    ❏ a. 100 m                 ❏ b. 200 m                 ❏ c. 500 m                 ❏ d. 1000 m

4  Przyrząd diagnostyczny TPA 200 powinien być stosowany przede wszystkim w:
    ❏ a. naprawach elektrotechnicznych ❏ b. stacjach kontroli pojazdów
    ❏ c. serwisach ogumienia ❏ d. naprawach powypadkowych

5  Jakie korzyści przynosi warsztatowi stosowanie sprzętu diagnostycznego opracowywanego według  
    koncepcji modułowej?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................
Dokładny adres ................................................................................................................................................
Telefon ........................................ email ..........................................................................................................

Autonaprawa

pl. Nowy Targ 28/14

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

✁
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przeprowadzamy u klienta 6-godzinne 
szkolenie z zakresu obsługi, a przede 
wszystkim teorii montażu i demontażu 
różnego rodzaju kół. Każda przeszkolo-
na osoba otrzymuje dyplom, a warsztat 
dostaje specjalny świetlny kaseton. Może 
on zostać umieszczony jako reklama. 

Proponujemy też naszym klientom 
finansowanie zakupu poprzez leasing 
w kilku wiodących firmach o tej specjal-
ności. Zapewniamy dzięki temu oferty 
leasingowe maksymalnie uproszczone, 
wymagające minimalnej ilości dokumen-
tów. Stałym klientom zapewniamy ko-
rzystne rabaty.

W okresie gwarancji, jak i po niej za-
pewniamy pełną obsługę serwisową wraz 
z przeglądami, wymianą oleju itd.    

Przemysław Treliński 
Magneti Marelli 

Spośród tysiąca referencji
Nie zamierzam tu proponować jedne-
go konkretnego produktu, gdyż nasza 
oferta zawiera ponad 1000 referencji 
i na dodatek wciąż ją rozbudowujemy. 
W ubiegłym roku naszym niewątpliwym 
sukcesem komercyjnym i technologicz-

nym były urządzenia do wymiany płynu 
w auto matycznych skrzyniach biegów. 
Ze względu na rosnący w błyskawicz-
nym tempie rynek „automatów” pojawiła 
się szansa na rozszerzenie działalności 
i uzyskanie wysokich marż przy tego typu 
usługach. Wielu klientów skorzystało 
z promocji, które pojawiały się na począt-
ku sprzedaży, co pozwoliło im uzyskać 
bardzo szybki (po 4-5 serwisach) zwrot 
poniesionych nakładów. 

W tym roku rozszerzamy szkolenia 
i informacje techniczne związane z tema-
tyką skrzyń automatycznych; pojawi się 
między innymi nowa baza danych. Ko-
lejnym istotnym produktem z naszej ofer-
ty jest na pewno urządzenie do obsługi 
systemów TPMS oraz tester alternatorów 
o nazwie MasterAlt.

W przypadku wymienionych wyżej 
produktów trudno jest mówić o bezpo-
średniej modernizacji już posiadanego 
sprzętu lub świadczonych usług, jako 
że są to innowacyjne nowe produkty, 
zupełnie wcześniej nieznane większo-
ści warsztatowców. Zakup np. nowego 
urządzenia do TPMS lub do skrzyń auto-
matycznych na pewno wart jest rozważe-
nia, jeśli warsztat już ma takie wyposa-
żenie, lecz nie działa ono zadowalająco. 
Nasza przystawka do obsługi czujników 
ciśnienia w oponach oceniana jest wy-

soko, tak przez niezależnych ekspertów, 
jak i samych użytkowników. To samo 
dotyczy urządzeń do wymiany płynu 
w skrzyniach, szczególnie że spotkaliśmy 
się z przypadkami samodzielnego wyko-
nywania przez warsztaty takiego sprzę-
tu zbudowanego z różnych elementów. 
Okazywało się zwykle, że koszt amator-
skiej budowy był porównywalny z zaku-
pem nowego urządzenia z naszej oferty!

Przede wszystkim jednak innowacyjne 
urządzenia są w stanie zapoczątkować 

całkowicie nową specjalność usługo-
wej działalności warsztatu. Na przykład 
wspomniany już tester Master Alt może 
obsługiwać alternatory najnowszej gene-
racji, wykorzystujące komunikację po-
przez linię CAN. Daje więc niezależnym 
warsztatom dodatkową możliwość kon-
kurowania z autoryzowanymi. Wszelkie 
nowe na rynku usługi przynoszą z reguły 
duży obrót i marżę, czyli esencję warsz-
tatowej działalności, zwłaszcza w trakcie 
wypełniania się rynkowych nisz. Korzy-
ścią bardzo ważną, choć bezpośrednio 
niewymierną, jest możliwość atrakcyjne-
go zaprezentowania się klientom i kon-
kurentom.

nak uruchomienie porozumień trójstron-
nych dotyczących leasingowania produk-
tów wspólnie z naszymi dystrybutorami.

Arnold Bialas 
Hella Polska 

Diagnostyka bez kompromisów
Tego rodzaju wyposażenie jest podstawą 
nowoczesnych napraw i serwisowania 
pojazdów, a wszelkie aktualne wymogi 
w tym zakresie spełnia nasz mały, lek-
ki i szybki tester diagnostyczny Mega  
Macs 56. To najnowsze kompleksowe 
rozwiązanie diagnostyczne kultowej marki  
Hella-Gutmann zalicza się do środkowego 
segmentu cenowego. Zostało stworzone 
w celu wsparcia techników samochodo-
wych w ich codziennej pracy. Ze względu 
na postępującą globalizację to urządzenie 
diagnostyczne zaspokaja potrzeby różnych 
rynków i różnych typów pojazdów.

Jego podstawowe zalety to pełna mo-
bilność dzięki zasilaniu akumulatorowe-
mu o czasie pracy do 5 godzin i łatwa 
obsługa za pomocą wyświetlacza o wy-
sokiej rozdzielczości. Oprócz głównych 
funkcji diagnostycznych (odczyt/kasowa-
nie kodów usterek, pomiar parametrów, 
kasowanie inspekcji serwisowych, test 
podzespołów wykonawczych, regula-
cja, kodowanie itp.), zapewnia również 
wiele opcji dodatkowych, w tym szybki 
miernik uniwersalny i 2-kanałowy multi-
metr umożliwiający diagnozę w oparciu  

o 12 parametrów oraz jedyną w swoim ro-
dzaju koncepcję napraw w czasie rzeczy-
wistym firmy Hella Gutmann Solutions. 

W porównaniu z poprzednimi mode-
lami tej samej marki Mega Macs 56 po-
siada  podobne możliwości diagnostycz-
ne, lecz realizowane już w najnowszych 
technologiach, pozwalających na ciągłe 
rozszerzanie zakresu posiadanych funkcji 
oraz dostęp do informacji online. Wspo-
mniana diagnoza w czasie rzeczywistym 
to dostęp do danych technicznych i bazy 
danych bezpośrednio podczas procesu 
naprawy. Zintegrowane dane technicz-
ne oraz infolinia stanowią pełny pakiet 
umożliwiający skuteczną naprawę, po-
cząwszy od przyjęcia pojazdu, poprzez 
jego zdiagnozowanie, a skończywszy na 
jednoznacznym wskazaniu usterek i spo-
sobu ich usunięcia. Czas pracy potrzebny 
do wyszukania usterek w warsztacie jest 
dzięki temu skrócony do niezbędnego 
minimum. Przyczynia się do tego rów-
nież identyfikacja pojazdu za pośred-
nictwem kodu VIN lub przez zlecenie  
w asanetwork oraz Car History. 

Następująca potem naprawa przebie-
ga w optymalny sposób i z niezawodnym 
skutkiem, gdyż Mega Macs 56 podaje 
m.in. momenty dokręcania połączeń 
gwintowych, opisy części, schematy po-
łączeń, dane kontrolno-regulacyjne i har-
monogramy serwisowe. 

Usługi posprzedażne zapewniane 
przez dostawcę w okresie gwarancyjnym 
i po upływie gwarancji to aktualizacje 
oprogramowania, dostęp do informacji 
technicznej, bazy danych i infolinii.
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Nagrody: trzy komplety informatorów technicznych BOSCHK
O
N
K
U
R
S Staramy się maksymalnie ograni-

czać kłopoty towarzyszące zazwyczaj 
każdej pionierskiej działalności. Zapew-
niamy zatem pełny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny oraz dostępność części. 
Gwarancja na nasze produkty wynosi  
2 lata i jest już dostosowana do nowych 
przepisów o sprzedaży konsumenckiej 
oraz B2B, które weszły w życie 25 grud-
nia 2014 roku.

Nabywcom naszych urządzeń świad-
czymy wszelką pomoc związaną z dota-
cjami urzędów pracy, dostarczając od-
powiednie certyfikaty i zaświadczenia. 
Samą sprzedaż prowadzimy za pośred-
nictwem dystrybutorów, w związku z tym 
to na nich spoczywa ciężar pomocy przy 
finansowaniu zakupów. Planujemy jed-
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Lucjan Krakus 
Coframa 

Zaniedbany sektor usług
Firma Coframa stara się spopularyzować 
w Polsce działalność usługową wciąż 
jeszcze mało dostępną, a tak przecież 
ważną dla bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego. Sprawdzanie oraz korekta ustawie-
nia kół i osi pojazdów powinny bowiem 
odbywać się znacznie częściej niż tylko 
(a i to nie zawsze) z okazji obowiązko-
wych badań okresowych. Wpływa to 
przecież  również na komfort podróżo-
wania, a także na zużycie paliwa i opon. 
Dlatego promujemy obecnie urządzenia 
do ustawiania geometrii. 

cji z jednostką centralną służy łączność 
radiowa typu Bluetooth. Akumulatory 
zasilające głowice są automatycznie do-
ładowywane po odwieszeniu na wózek 
z komputerem PC, monitorem LCD 19” 
i drukarką. W standardzie wyposażenia 
znajdują się cztery 4-punktowe uchwy-
ty mocujące głowice do kół, obrotnice, 
a także blokada kierownicy i hamulca. 

Przejrzyste, intuicyjne oprogramowa-
nie do obsługi w języku polskim zawiera 
aktualną bazę ponad 90 tys. pojazdów, 
z możliwością dodawania własnych do 
niej wpisów. Kompensacja bicia obręczy 
wymaga jedynie nieznacznego przetocze-
nia pojazdu (obrót kół o kąt 30 stopni). 
Urządzenie generuje animację 3D, która 
prowadzi operatora poprzez procesy po-
miarowe i regulacyjne. Estetyczne i trwa-
łe wykonanie daje rękojmię zadowolenia 

Rafał Markiewicz 
Best Products 

Precyzja, prędkość i ergonomia
Jednym z najnowszych produktów w na-
szej ofercie jest nowa seria wyważarek 
firmy Hofmann Megaplan z podstawo-
wym modelem oznaczonym Megaspin 
420. Jest to urządzenie automatyczne 
przeznaczone głównie dla stacji obsługi 
i serwisów opon o średniej i dużej liczbie 
świadczonych usług. Powstało w drodze 
modernizacji modelu Megaspin 400-2, 
który cieszył się dużym powodzeniem na 
naszym rynku. 

Tę nową serię wyważarek najlepiej 
charakteryzują trzy określenia: precyzja, 
prędkość i ergonomia. Użyty w niej został 
ten sam system czujników, który stosuje 
się w maszynach przemysłowych. Dane 
koła (odległość, średnica i szerokość) są 
mierzone automatycznie. Pneumatyczny 
uchwyt koła (opcja) zapewnia szybkie 
mocowanie felgi do elementu centrują-
cego zawsze z tą samą siłą. Podnośnik 
ZeroWeight (opcja) umożliwia bez wysił-
ku operatora założenie koła na wrzeciono 
i dokładne jego wycentrowanie. 

niż 5 sekund. Ledowe oświetlenie wnę-
trza felgi ułatwia przyklejanie ciężarków 
po uprzednim wyczyszczeniu metalowej 
powierzchni w odpowiednich miejscach. 
Eliminuje to konieczność późniejszego 
poprawiania pozycji ciężarków. Dzięki 
kompletnie nowej obudowie maszyny jej 
przestrzeń robocza jest znacznie łatwiej 
dostępna niż w standardowych wyważar-
kach. 

Firma Best Products jako autoryzowa-
ny dystrybutor firmy Hofmann Megaplan 
GmbH świadczy pełne usługi serwisowe 
zarówno w okresie gwarancji, jak i po 
jego upływie. Z myślą o ułatwieniu klien-
tom zakupów współpracujemy z broke-
rem leasingowym, który przedstawia im 
oferty odpowiednie do indywidualnych 
wymagań i możliwości. Dodatkowo 
współpracujemy z bankiem Credit Agri-
cole w zakresie sprzedaży ratalnej ofero-
wanych przez nas urządzeń.

Barbara Masłowska
Texa Poland 

Nowe systemy – nowe wyzwania         
Najważniejszą nowością w ofercie firmy 
Texa jest rodzina testerów AxoneS ba-
zujących na systemie operacyjnym An-
droid. Daje on użytkownikowi dużą ela-
styczność w posługiwaniu się rozmaitymi 
opcjami oprogramowania oraz charakte-
ryzuje się bardzo dużą szybkością dzia-

łania. Najnowszy produkt tej linii AxoneS 
TPS przeznaczony jest do komunikacji 
(odczyt, kodowanie)  z czujnikami TPMS 
montowanymi w kołach samochodów 
osobowych, a opcjonalnie także dostaw-
czych i nawet motocykli.

TPS – niezależny czytnik/koder czujni-
ków TPMS – może rozszerzyć i uzupełnić 
funkcje wszystkich modułów diagno-
stycznych Texa komunikujących się z PC, 
czyli NanoDiag oraz interfejsów z rodziny 
Navigator TX… Z kolei nowy model Axo-
ne S Car/Bike pod względem możliwości 
diagnostycznych zastępuje w 100% do-
tychczasowe stare testery Texy, np. takie, 
jak Axone2000, Navigator Classic, Mobi-
le itp. Ma przy tym znacznie więcej funk-
cji, jest też łatwiejszy, szybszy i prostszy 
w obsłudze. 

Axone S Car może zastąpić podobne 
testery konkurencji. Daje przy tym dodat-
kowe korzyści w postaci obsługi syste-
mów TPMS za pomocą TPS Key, będą-
cego obecnie standardowym wyposaże-
niem Axone S Car (promocja ograniczona 
czasowo i ilościowo). Warsztatom, które 
nie zajmowały się dotychczas serwisowa-
niem ogumienia, komplet taki umożliwia 
obsługę czujników TPMS od strony bez-
pośredniej komunikacji radiowej z nimi, 
a także przez komunikację szeregową 
z ich sterownikiem. Inne korzyści płyną- 
ce z nabycia tego testera to ogólnie sze-
rokie możliwości diagnostyczne w zakre-
sie Car i Bike, szybkość oraz intuicyjność 
obsługi, wsparcie techniczne w postaci 
danych zawartych w oprogramowaniu 

Jedną z przyczyn dotychczas niedosta-
tecznej ich popularności jest niewygodne 
użytkowanie i mała dokładność pomia-
rów wykonywanych za pomocą tradycyj-
nego, przestarzałego już sprzętu. Takim 
negatywnym stereotypom nie odpowiada 
jednak oferowany przez Coframę model 
TD1780 włoskiej firmy Ravagiolli. Cechu-
je go bowiem szybkość i niezawodność 
działania, wysoka precyzja pomiarów 
i prostota obsługi, a są to cechy, których 
w warsztacie nie da się nie lubić. 

Urządzenie TD1780WS oparte jest na 
systemie czterech aktywnych, 8-sensoro-
wych głowic pomiarowych, komunikują-
cych się wzajemnie bezprzewodowo za 
pomocą podczerwieni. Do ich komunika-

www.nortec.com.pl biuro@nortec.com.pl

Urządzenia warsztatowe dla profesjonalistów

oraz dostępnych dzięki infolinii technicz-
nej Call-Center Texa, która jest bezpłatna 
przez 9 miesięcy od momentu jego zaku-
pu, a potem nie płacą za nią posiadacze 
aktualnej wersji oprogramowania.

Serwis urządzeń Texa znajduje się 
w Krakowie, co skutkuje bardzo krótkimi 
okresami ewentualnych napraw. W uza-
sadnionych przypadkach Texa Poland, 
przy współpracy z dystrybutorem, jest 
w stanie zapewnić na ten czas urządze-
nie zastępcze. Lojalni klienci firmy zgła-
szający usterki są traktowani prioryteto-
wo nie tylko w okresie gwarancyjnym.

Dystrybutorzy, za pośrednictwem 
których można dokonywać zakupów na-
szych urządzeń, w tym również testerów, 
oferują różne dogodne formy finansowa-
nia, na przykład odroczoną spłatę, sprze-
daż ratalną lub specjalne warunki leasin-
gowe.                                               n

nawet najbardziej wymagających użyt-
kownikom.

Coframa  zapewnia serwis gwarancyj-
ny i pogwarancyjny. Przy sprzedaży tych 
urządzeń jest to istotny element oferty, 
ponieważ należy pamiętać, że urządzenia 
do regulacji i ustawień geometrii są urzą-
dzeniami precyzyjnymi i tylko regularne 
przeglądy oraz kalibracje warunkują ich 
prawidłowe działanie.

Nowością w naszej firmie jest oferta 
leasingowa, pozwalająca klientowi zaku-
pić warsztatowe urządzenia na preferen-
cyjnych warunkach, zaledwie w kilka mi-
nut. Nasi przedstawiciele sami załatwiają 
wszystkie formalności na miejscu, nie 
powodując straty czasu nabywcy!

Wyważanie odbywa się bez później-
szego pomiaru kontrolnego, gdyż dwa 
laserowe punkty pokazują dokładną po-
zycję wklejenia ciężarków. Dla kół o śred-
niej wielkości cykl pomiarowy to mniej Fo
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Nie wszystko złoto, co się świeci

W zalewie reklam i tekstów marketin-
gowych bardzo trudno wyrobić sobie 
obiektywną opinię na temat jakości, 
trwałości i wartości użytkowej produktu. 
W przypadku przedmiotów używanych 
przy pracy, takich jak lampy warsztatowe, 
konsekwencje błędnego wyboru są o wie-
le poważniejsze, niż przy zakupie sprzę-
tów domowych. Firma ponosi bowiem 
wymierną stratę, jeśli nowe elementy jej 
roboczego wyposażenia kiepsko spełniają 

swą funkcję lub nie spełniają jej wcale. 
Dlatego pracownikom kilku warsztatów 
motoryzacyjnych powierzyliśmy praktycz-
ne przetestowanie dwu na pozór podob-
nych do siebie lamp inspekcyjnych: marki 
Philips i jej tańszego odpowiednika.

Mogłoby się wydawać, że przenośne 
źródło światła to bardzo proste urządze-
nie. Oczekiwania użytkowników sprowa-
dzają się do tego, by lampa dawała dobre 
światło, była odporna na warunki panu-

jące w warsztacie oraz wygodna w uży-
ciu, czyli bezprzewodowa. Chodzi więc 
o nieco bardziej skomplikowaną i wy-
dajną przenośną latarkę. Nowoczesna 
technologia LED umożliwia dziś takim 
akumulatorowym lampom nieprzerwaną 
pracę przez kilka godzin bez doładowy-
wania, co w ogóle eliminuje potrzebę ko-
rzystania z zasilania przewodowego. 

Jak trudne może być wykonanie takiej 
lampy, by użytkownik był z niej zadowo-

lony? Czy jest sens płacić więcej za mar-
kowy produkt, skoro „to samo” można 
kupić taniej?  

Mniej diod to lepiej czy gorzej?
Produkt Philipsa ma mniej diod niż jego 
konkurent, ale od razu widać, że te mniej 
liczne świecą jaśniej. Dzięki temu obu-
dowa lampy Philips może być mniejsza 
i łatwiej operować nią w ciasnych zaka-
markach samochodu. 

– Bardzo przydaje się dodatkowe, 
punktowe źródło światła podwieszone 
pod otwartą maską – mówi Jarosław 
Wronowski, mechanik w serwisie Bosch 
Service Motolab w Warszawie. 

Podobnie pozytywnie zaskoczony był 
inny z mechaników testujących lampę 
Philips:

– Tyle lat przepracowałem w świetle 
zwykłej żarówki na kablu i wydawało mi 
się to wystarczające. Blisko dwa miesiące 
użytkowania lampy Philips pokazało mi 
jednak, jak duża jest różnica w komforcie 
pracy. Światło jest jasne, a jego snop sze-
roki – stwierdza Mirosław Stępień, który 
od 30 lat prowadzi niewielki warsztat 
w Warszawie.

Mniej diod to też mniejszy pobór prą-
du, a zatem dłuższa praca po jednym 
naładowaniu baterii. Lampy Philips nie 
trzeba ładować przed końcem roboczej 
zmiany. Konkurencyjny produkt o wiele 
szybciej wyczerpywał swoje źródło prą-
du. Dodatkowo, w miarę rozładowywania 
się jego akumulatora, świecił coraz sła-
biej. Lampa Philips zachowuje stabilne 
parametry świecenia do samego końca, 
sygnalizując rozładowanie akumulatora 
zapaleniem diody ostrzegawczej. Gdy na-
pięcie w baterii spadnie poniżej poziomu 
jej rozładowania, lampa po prostu wyłą-
cza się i trzeba ją ponownie naładować. 

– Akumulator trzyma doskonale. 
Mam go dwa miesiące i ładowałem do-
piero dwa razy, choć używam codziennie 
– zapewnia Mariusz Bałaziński, doradca 
klienta w ASO Seat Maran. 

Samo ładowanie ujawnia kolejną 
przewagę produktu Philips, jaką jest wy-
godna stacja dokująca. Konkurencyjna 
lampa wymagała podłączenia zasilacza 
do gniazdka sieciowego, a następnie sa-
mej lampy do zasilacza. Pomijając mniej-

szy komfort takiego rozwiązania, gniazd-
ka połączeniowe są mniej odporne na 
zabrudzenia warsztatowe, a same kable 
i wtyczki łatwo mogą się uszkodzić. 

Obudowa pancerna czy miękka?
Obie lampy porównywane w tym teście 
bardzo różnią się wyglądem. Tańsza lam-
pa wykonana jest z twardego tworzywa, 
podczas gdy produkt firmy Philips ma gu-
mowaną obudowę. Początkowo wydawa-
ło się, że ta solidna z wyglądu obudowa 
doskonale poradzi sobie z warsztatowym 
brudem, wodą i olejami, czyli z wpływami 
normalnego środowiska warsztatu. Nieste-
ty, dobre wrażenie (dosłownie) prysło, gdy 
lampa upadła mechanikowi na pod łogę. 
Konieczne było klejenie pękniętej obudo-
wy. Nie pomogło to na długo i wkrótce 
lampa trafiła po prostu do śmietnika.

Gumowana obudowa lampy Philips 
dzielnie znosiła trudy codziennej pra-
cy w warsztacie. W jednym przypadku 
lampa została nawet przypadkowo prze-
jechana kołem samochodu wprowadza-
nego na podnośnik – i nadal działała. 
Z czasem przeźroczyste tworzywo chro-
niące diody nieco się porysowało. Jednak 
obudowa lampy nadal była cała, a sama 
lampa świeciła równie mocno, jak pierw-
szego dnia. 

Nie tylko w warsztatowej hali 
W czasie testów okazało się, że praktycz-
ne zastosowanie lamp warsztatowych 
Philips nie ogranicza się do samych na-
praw samochodów. Zdaniem Mariusza 
Bałazińskiego:

– Bezprzewodowa lampa Philips ideal-
nie sprawdza się, gdy trzeba coś klientowi 
pokazać i wytłumaczyć przy samochodzie 
na parkingu. Klient widzi, że używamy 
profesjonalnego źródła światła, przez co 
rośnie nasza wiarygodność. 

Lampę tę testował także konserwator 
Urzędu Dozoru Technicznego – Tomasz 
Kulig: 

– W codziennym użytkowaniu lampa 
okazała się bardzo wytrzymała: upadła 
mi z wysokości ok. dwóch metrów, przy-
padkowo zanurzyłem ją w oleju hydrau-
licznym, korzystałem z niej na deszczu…   

Praktyczny test udowodnił, że warsz-
tatowców nie stać na pozorne oszczęd-

Tarek Hamed
Trade marketing manager CE
Philips Lighting Poland SA Automotive

Każdy producent zapewnia, że jego produkt jest najlepszy,  
a konsumenci i tak najczęściej wybierają tańszą ofertę. Warto 
sprawdzić, czy naprawdę opłaca się kupować tanie produkty 
nieznanych marek

ności, polegające na kupowaniu tanich 
i zawodnych produktów. Jeśli chcemy 
korzystać z solidnej lampy inspekcyjnej, 
warto zapłacić nieco więcej za markowy 
produkt firmy, która ma ponad 100 lat 
doświadczenia w dostarczaniu klientom 
najlepszych rozwiązań w zakresie wszel-
kich rodzajów oświetlenia.                  nFo
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Trudno bez akumulatorowej lampy usu-
nąć awarię sieciowego zasilania i znaleźć 
właściwy bezpiecznik

Lampa pozbawiona kłopotliwego kabla 
ułatwia prace diagnostyczne podczas 
wstępnego przeglądu

Z lewej: Philips LED 
Penlight Premium – 
dwufunkcyjna lampa 
akumulatorowa, da-
jąca światło ogólne 
lub punktowe
Z prawej: Philips  
LED Inspection Lamp 
RCH30 – energii  
w akumulatorze wy-
starcza na roboczą 
zmianę, do ładowa-
nia służy wygodna 
stacja dokująca
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Nowy IC Katalog Online  

Na początku 2015 roku dotychczasowy IC Katalog zastąpio-
ny został nowym programem IC Katalog Online. Zapewnia 
on dostęp do najbardziej aktualnej listy pojazdów, nowości 
produktowych oraz cen hurtowych i magazynowych

mienność trybu działania. Nowy program 
sam pobiera dane z Internetu oraz bazy 
danych. Zaskoczyć może użytkowników 
swą nowoczesną estetyką i bardzo pro
stą, intuicyjną obsługą. Równocześnie 
jednak IC Katalog Online kontynuuje po
wszechnie znane z IC Katalogu najważ
niejsze skróty klawiaturowe i całą filozofię 
komunikatywnego działania. 
n Czas to pieniądz
Nowy program ma więcej zalet istot
nych dla użytkownika. Najcenniejszą 
z nich jest znaczna oszczędność czasu. 
Nie trzeba już bowiem pamiętać o aktu
alizacjach bazy danych, gdyż program 
robi to sam. 

Mniej czasu zajmuje teraz poszuki
wanie konkretnych towarów, ponieważ 
ułatwiają to tematycznie specjalizowane 
wyszukiwarki, m.in. opon i akumulatorów. 
Kryteria wyszukiwania można dowolnie 
zawężać. Nowością jest także możliwość 
obsługi wyszukiwania w trybie graficznym. 
n Pieniądz rodzi pieniądz
Łatwiejsze i szybsze stało się również 
prowadzenie rozliczeń. Funkcjonalność 
modułu Rozrachunki została znacznie 
rozbudowana. Użytkownik może na bie
żąco śledzić wszystkie swoje płatności 
oraz konfigurować je w różnych zestawie
niach. Klientom robiącym zakupy przez 
IC Katalog Online naliczane są automa
tycznie punkty w ramach programu lojal
nościowego IC Premia Cash. 
n Płatności online 
Ta nowa usługa jest teraz dostępna dzięki 
współpracy z firmą Przelewy24, jednym 
z najpopularniejszych serwisów zajmują
cych się systemem autoryzacji, rozliczeń 
i płatności online. Zalety tego rozwiązania to:
	szeroki wybór metod płatności – 

86 banków, zapłata kartą Visa lub 
Mastercard, systemy ratalne;

	dostępność – zapłaty za faktury 
przyjmowane są przez 24 godziny 
na dobę i 7 dni w tygodniu;

	szybkość – już po kilku, a maksy
malnie kilkunastu minutach trans
akcja jest odnotowana w firmie 
Inter Cars, a saldo zadłużenia  
zaktualizowane;

	łatwość i wygoda –  nie trzeba 
wpisywać numerów faktur, zliczać 
wartości przelewu, gdyż system 
robi to sam;

	brak dodatkowych kosztów – 
klient nie wnosi dodatkowych opłat 
z tytułu prowizji od zrealizowanego 
przelewu, z wyjątkiem spłat ratal
nych, gdzie naliczana jest prowizja 
lub odsetki przewidziane w umowie 
z wybranym bankiem;

	decyzyjność – klient sam decyduje, 
jak będzie rozliczona jego zapłata, 
bez konieczności uzgadniania roz
liczeń z księgowością, z ogranicze
niem do minimum ryzyka pomyłek.

n Jak płacić online?
Sam proces płacenia jest niezwykle 
prosty. Po zalogowaniu się klienta, 
wszystkie potrzebne dane związane 
z płatnością są uzupełniane automa
tycznie, nie ma już więc potrzeby po
nownego ich wprowadzania. Program 
IC Katalog Online można obsługiwać 
na tabletach z systemem Windows.
n Instrukcje obsługi  
Z myślą o nowych użytkownikach na 
kanale You Tube IC_Katalog Online 
powstał cykl filmów instruktażowych, 
dotyczących korzystania z tego opro
gramowania. Rozbudowano również 
moduł Help, który po zainstalowaniu 
programu staje się najlepszym pod
ręcznikiem obsługi nowego systemu. 
n Jak zainstalować 
Instalacja IC Katalogu Online pole
ga na pobraniu instalatora online 
i jego uruchomieniu. Po jednorazo
wej instalacji (pobierane dane mają  
ok. 60 MB) program będzie już za
wsze aktualny. Instalacja programu 
jest bardzo prosta i trwa maksy malnie 
kilka minut.                                       n

n Lepsza wersja
IC Katalog był od wielu lat podstawowym 
narzędziem komunikacji firmy Inter Cars 
z warsztatami samochodowymi. Umożli
wiał łatwe odnalezienie poszukiwanych 
części, narzędzi, opon i akcesoriów do 
samochodów osobowych, ciężarowych 
i motocykli, a następnie złożenie zamó
wienia przez Internet. Pozwalał też na 
bieżąco śledzić aktualną ofertę, zapozna
wać się z nowościami. Nowy program IC 
Katalog Online zachował wszystkie te za
lety, lecz w jeszcze lepszej wersji. 
n Istota zmiany
Najważniejszą różnicą pomiędzy IC Ka
talogiem a IC Katalogiem Online jest od

Główne menu 
programu  

dające się mody
fikować zgodnie  

z preferencjami 
użytkownika

Pełna prezen
tacja wyników 
wyszukiwania 
ze wszystkimi 
informacjami  
o wybranych 

towarach

Faktura wygene
rowana przez IC 
Katalog Online 

umożliwia do
konanie zapłaty 

online (przez 
Przelewy24)

Zaawansowane 
wyszukiwanie 
opon, z auto

matycznie 
zawężającymi 
się kryteriami 

wyboru

Zainstaluj 
katalog.intercars.com.pl
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Technologia Sikkens UV 

Dariusz Żygadło
Konsultant techniczny 
AkzoNobel Car Refinishes Polska

Szeroko wykorzystywane w wielu gałę-
ziach przemysłu i usług promieniowanie 
ultrafioletowe znalazło zastosowanie 
w branży lakierniczej jako jedna z naj-
efektywniejszych metod utwardzania 
powłok

Światło UV aktywuje fotoinicjatory za-
warte w materiałach lakierniczych, co 
powoduje utwardzanie naświetlanych 
warstw. Proces ten jednak daje pomyślne 
efekty jedynie wtedy, gdy cała powierzch-
nia zaaplikowanego produktu jest pod-
dawana działaniu promieni UV. Sama 
natomiast aplikacja pozostaje identyczna 
jak w przypadku tradycyjnych technologii 
lakierowania renowacyjnego.

Produkty utwardzane UV 
Marka Sikkens jako lider technologii UV 
ma w swej ofercie dwa tego rodzaju pro-
dukty: lakier bezbarwny Autoclear UV 
oraz podkład Autosurfacer UV.  

W przypadku pierwszego z nich po-
wierzchnia jest sucha i utwardzona już 
po kilku minutach naświetlania świeżo 
wylakierowanej powłoki. Po upływie tego 
czasu można już bez ryzyka wystąpienia 
wad lakierniczych rozpocząć uzbrajanie 
naprawianej części pojazdu oraz wyko-
nywać prace wykończeniowe. Standar-
dowe lakiery nawierzchniowe, w tym 
również bezbarwne, wymagają średnio 
30-minutowego suszenia w temperatu-
rze 60°C. Technologia UV pozwala więc 
na skrócenie tej fazy pracy nawet o 80%. 

Dodatkowe korzyści wynikają z braku 
potrzeby przełączania kabiny na program 
suszenia. Oszczędza się w ten sposób 
nie tylko energię konieczną do nagrzania 
całego wnętrza kabiny, lecz także czas 
(w sumie kilkanaście minut) tracony na 
rozgrzewanie i późniejsze schładzanie 
naprawianego elementu. Zostaje zatem 
zwiększona przepustowość kabin i wy-
dajność całej lakierni.

Lakier bezbarwny Sikkens Auto - 
clear UV posiada również inne zalety. 
Po zmieszaniu z utwardzaczem i akty-
watorem nadaje się do użytku aż przez  
8 godzin, podczas gdy analogiczne la- 
kiery tradycyjne tylko przez 30-60 mi-
nut. Dzięki temu jedna partia przygo-
towanego materiału może być użyta 
do kilku kolejnych napraw, co pozwala 
zmniejszyć ilość odpadów.  



Jeszcze więcej korzyści przynosi sto-
sowanie podkładu Sikkens Autosurfacer 
UV. Jest to bowiem produkt jednokompo-
nentowy o nielimitowanym czasie przy-
datności do użytku, a więc całkowicie 
eliminujący straty materiałowe. W zależ-
ności od preferencji klienta produkt ten 
dostępny jest zarówno w postaci odpo-
wiedniej do aplikowania pistoletem la-
kierniczym, jak i w aerozolu. 

Właściwości Sikkens Autosurfacer UV  
umożliwiają jego natryskiwanie na pod-
łoża bez konieczności wcześniejszego 
ich pokrywania podkładem wytrawiają-
cym (reaktywnym). Tym samym unika 
się strat czasu na dodatkowe operacje 
oraz odparowywanie kolejnego produk-
tu. Co więcej, utwardzanie promieniami 
UV nie nagrzewa elementu, nie ma więc 
konieczności jego schładzania zajmują-
cego kolejne cenne minuty. 

Zwiększenie dzięki produktom UV 
szybkości procesów technologicznych 
nie powoduje obniżenia jakości napraw. 
Wygląd końcowy naprawianego ele-
mentu, trwałość powłoki i jej odporność 
niejednokrotnie przewyższają parametry 
uzyskane przy użyciu innych wysoko-
jakościowych systemów lakierniczych.

Niezbędne wyposażenie 
lakierni usługowej
Zastosowanie nowej technologii wiąże 
się z koniecznością spełnienia pew-
nych wymagań. Podczas suszenia cała 
powierzchnia, na którą aplikowano 
podkład lub lakier, musi się znajdować 
w zasięgu promieniowania UV. W prze-

Technologia UV różni się od standardowej rodzajem materiałów lakierni-
czych i zastosowaniem promienników światła ultrafioletowego

Aplikacja poszczególnych warstw powłoki przebiega identycznie jak w przy-
padku standardowych produktów

Wydawnictwo Technotransfer poleca opublikowany  
w ubiegłym roku uniwersalny podręcznik nowoczesnego 
blacharstwa samochodowego.  
Opracowanie to zawiera m.in.:

•  wiadomości na temat budowy współczesnych nadwozi i materiałów  
używanych do ich wykonywania;

•  szczegółowe opisy technologii poważnych, średnich i drobnych  
napraw powypadkowych.

Liczba stron 208, oprawa twarda, cena 48 zł

Książkę można zamówić ze strony www.e-autonaprawa.pl
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lakiernik, poza zwykłym kombinezonem 
ochronnym (koniecznie z długimi ręka-
wami) i obuwiem roboczym, musi być 
wyposażony w okulary lub specjalną 
osłonę twarzy z odpowiednim filtrem 
UV, zgodnym z zaleceniami producen-
ta lakieru. Rekomendowane jest także 
stosowanie kurtyn ochronnych, oddzie-
lających obszar emisji promieniowa-
nia od pozostałej części pomieszczenia  
roboczego.                                       n Fo
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pozwala na realne oszczędności czasu 
i energii. Naprawy mogą więc być wyko-
nywane o wiele szybciej niż w przypadku 
standardowej technologii. 

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Stosowanie technologii UV wiąże się 
z koniecznością zachowania zasad 
bezpieczeństwa. Podczas pracy należy 
stosować odzież chroniącą skórę rąk, ra-
mion oraz środki ochrony oczu. Dlatego 

Dostępne są wersje z promiennikami: 
	pojedynczymi – wystarczającymi do 

wysuszenia powierzchni o wymiarach 
50 x 40 cm, 

	podwójnymi – na wysięgniku (susze-
nie powierzchni 100 x 40 cm),

	poczwórnymi – umożliwiającymi su-
szenie powierzchni 100 x 80 cm oraz 
naprawy elementów poziomych. 

Lampy osadzone są na stabilnych sto-
jakach, a ich wersje o większej liczbie 
promienników wyposażone są w dodat-
kowe systemy, umożliwiające ich dowol-
ne ustawienie w celu suszenia np. dachu 
nadwozia bądź różnych trudno dostęp-
nych elementów.

Opłacalność technologii UV 
Przy drobnych i średnich naprawach la-
kierniczych wykonywanych z użyciem 
tradycyjnych materiałów w lakierni 
o standardowym wyposażeniu pewne 
koszty są stałe, niezależnie od rodzaju 
i zakresu zleceń. O ile samo lakierowa- 
nie i związane z nim prace przygotowaw-
cze trwają przy mniejszych naprawach 
krócej, o tyle czas suszenia powłok w ka-
binie lakierniczej pozostaje w zasadzie 
ten sam. W efekcie rentowność zakładu 
spada, gdyż trudno zmniejszoną wy-
dajność całkowicie zrekompensować 
podwyżkami cen usług. Stosowanie pro-
duktów UV eliminuje konieczność prze-
łączania kabiny na program suszenia, 
nagrzewania jej wnętrza oraz późniejsze-
go schładzania, co, jak już wspomniano, 

Lakier bezbarwny Sikkens Auto
clear UV po wymieszaniu jego 
składników nadaje się do prawi
dłowej aplikacji aż przez 8 godzin

Produkt Sikkens Autosurfacer UV jest natryskiwany na podłoże bez jego 
gruntowania podkładem wytrawiającym (reaktywnym)

ciwnym wypadku produkt nie zostanie 
dostatecznie utwardzony. Optymalnym 
rozwiązaniem są w tej sytuacji oferowa-
ne przez AkzoNobel lampy firmy Che-
micar z promiennikami o mocy 400 W. 

Pojedynczy  
promiennik UV  

o mocy 400 W  
wystarcza  

do utwardze
nia powierzchni 

powłoki o wymia
rach 50 x 40 cm

Po osłonięciu  
kurtynami 

ochronnymi sta
nowiska  

do utwardzania 
produktów UV 

lokalizować moż
na poza kabinami 

lakierniczymi

PRZEWODY ZAPŁONOWE
(SŁOWNICZEK ZWIĄZANYCH Z NIMI TERMINÓW)

Antyzakłóceniowa oporność 
– tłumienie emisji zakłóceń 
radiowych przez zmniejszo
ną przewodność elektryczną 
przewodu zapłonowego lub 
za pomocą dodatkowego, 
podłączonego szeregowo 
opornika.

Budowa przewodu zapłono-
wego – składają się na nią 
w rozmaitych kombinacjach 
następujące elementy: rdzeń 
(miedziany, węglowy lub fer
romagnetyczny), żyłka lub lin
ka nośna, izolacja (silikonowa 
lub elastomerowa), miedziane 
konektory zatrzaskowe, osło
ny konektorów, ewentualnie 
też oplot z drutu stalowego.  

Cewka zapłonowa – transfor
mator elektromagnetyczny, 
generujący wysokonapięcio
we impulsy elektryczne, prze
kazywane następnie przewo
dem zapłonowym.

Dielektryk – materiał o minimal
nej lub zerowej przewodności 
elektrycznej, używany do izo
lowania przewodów.

Elektromagnetyczne fale – cy
klicznie zmienne pola ma
gnetyczne powstające wokół 
przewodnika, w którym prze
pływają impulsy napięciowe 
lub prądowe.

Ferromagnetyczne materiały – 
substancje wykazujące trwa

łe lub doraźne właściwości 
magnetyczne; należą do nich 
m.in.: żelazo, kobalt, nikiel 
oraz wiele metalicznych sto
pów i innych związków che
micznych.

GG Profits – znany polski pro
ducent przewodów zapłono
wych marki Sentech, w tym 
unikatowej ich wersji wire 
wound.

Homologacja – procedura ba
dań laboratoryjnych i eksplo
atacyjnych, potwierdzająca 
(odpowiednim certyfikatem) 
zgodność cech części samo
chodowej z wymogami kon
struktora danego modelu po
jazdu; dotyczy też markowych 
przewodów zapłonowych.

Iskrzenie – niekontrolowany 
przepływ prądu elektrycz
nego przez zjonizowane 
powietrze wokół przewodu 
pozbawionego izolacji bądź 
z uszkodzoną izolacją (w przy
padku przewodów zapłono
wych); iskrzenie pomiędzy 
miejscowym obnażeniem 
rdzenia przewodu zapłono
wego (przebicia izolacji) jest 
łatwo zauważalne w ciemno
ści po uruchomieniu silnika 
i oznacza nadmierne zużycie, 

czyli konieczność niezwłocz
nej wymiany całej wiązki 
przewodów zapłonowych.

Jonizacja powietrza – wystę
puje w pobliżu nośników 
wysokiego napięcia, a pole
ga na zamianie elektrycznie 
obojętnych cząsteczek na 
dodatnie i ujemne jony, co 
nadaje powietrzu przewod
ność elektryczną; w przypad
ku przewodów zapłonowych 
jonizacja polega na pojawie
niu się wokół nich w ciemno
ści całkowicie nieszkodliwej 
niebieskiej poświaty i nie jest 
oznaką zużycia ani uszkodze
nia.                                 Cdn.

Małgorzata Kluch
Marketing manager
GG Profits
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Filtry cząstek stałych (cz. II)

Stefan Myszkowski
Studio Konstrukcyjno-Konsultacyjne

Dążenie do większej czystości spalin 
sprawiło, iż ich filtry o częściowym 
przepływie zastąpione zostały pełno
przepływowymi. Te jednak po przekrocze
niu dopuszczalnego zapełnienia zatykają 
układ wylotowy silnika

łych i średnich silników ZS. Łatwiejszy 
samo zapłon, a więc możliwość spalania 
cząstek stałych w niższych temperatu
rach, uzyskuje się przez wprowadzenie 
do paliwa płynnego katalizatora. 

Pierwszym stosowanym dodatkiem 
o takim działaniu był płyn Eolys, wytwa
rzany na bazie tlenku ceru jako substan
cji czynnej. Specjalny dozownik wtry
skiwał go do paliwa w zbiorniku w pro
porcji 37,5 ml dodatku na 60 l oleju 
napędowego. Zapas dodatku mieścił się 
w zbiorniku o pojemności 5 l, co było 
ilością wystarczającą do przejechania 
ok. 80 000 km.

W układzie z mokrym filtrem cząstek 
stałych (wersja z płynem Eolys) regene
racja pasywna jest możliwa w dwóch za
kresach temperatur:
	od 250 do 400ºC, gdy dwutlenek 

azotu powstający w utleniającym kon
werterze katalitycznym utlenia cząstki 
stałe w filtrze (przebieg tych reakcji 
przedstawiono w pierwszej części 
tego artykułu);

	powyżej 450ºC, gdy tlen zawarty 
w spalinach utlenia (spala) cząstki 
stałe.

Jeśli ze względu za niskie temperatury 
spalin w filtrze zgromadzi się zbyt dużo 
cząstek stałych, następuje przejście do 
regeneracji aktywnej. Wymaga ona okre
sowego zwiększenia temperatury spalin 
w filtrze cząstek stałych. Przyrost tempe
ratury spalin przebiega następująco:
	pierwszy powtrysk paliwa (rys.2) do 

komory spalania powoduje jej zwięk
szenie o 200 do 250ºC;

	reakcje zachodzące w utleniającym 
konwerterze katalitycznym zwiększają 
ją dodatkowo o ok. 100ºC.

W wyniku obu tych procesów, nawet przy 
małym obciążeniu silnika, temperatura 
spalin przekracza granicę samozapłonu 
cząstek stałych wynoszącą  450ºC dzięki 
zastosowaniu dodatku do paliwa. 

Podczas regeneracji aktywnej wy
łączony jest układ recyrkulacji spalin. 
Sterownik silnika tak wówczas steruje 

wielkościami dawek: pilotującej, głównej 
i powtrysku oraz wysokością ciśnienia 
doładowania, aby kierowca nie odczuł 
wpływu tego procesu na osiągi pojazdu. 
Według firmy Citroën, regeneracja aktyw
na jest powtarzana co 400 do 500 km 
i trwa ok. 2 do 3 minut.

Firmy Citroën i Peugeot rozwijały 
konstrukcje „mokrych” filtrów cząstek 
stałych. Wprowadzono kolejne dodatki 
do paliwa, bazujące najpierw na tlenku 
ceru i tlenku żelaza, a później już tylko 
na tlenku żelaza. Dodaje się je do ole
ju napędowego w różnych proporcjach. 
Mają też one różne właściwości. Niektó
re są wzajemnie mieszalne, a niektóre 
nie. Najskuteczniejsze obniżają tempera
turę samozapłonu cząstek stałych nawet 
do 400ºC.

Mokry filtr cząstek stałych stosowała 
również firma Volkswagen w niektórych 
wersjach modelu Passat z dwulitrowym 
silnikiem TDI. Dodatek miał nazwę Sa
tacen i był wytwarzany na bazie tlenku 
żelaza.

„Suchy” filtr cząstek stałych
W tego rodzaju konstrukcjach do uzyska
nia samozapłonu cząstek stałych wyko
rzystuje się tylko zwiększenie temperatu
ry spalin bez stosowania jakichkolwiek 
dodatków do paliwa.

Układ z suchym filtrem stosowany 
przez firmę Volkswagen przedstawia  
rys. 3. W tym wykonaniu filtr cząstek sta
łych ma utleniające pokrycie katalitycz
ne i jest zamontowany bezpośrednio za 
turbo sprężarką. Są rozwiązania, w któ
rych w jednej obudowie mieszczą się: 
utleniający konwerter katalityczny i filtr 
cząstek stałych, a w pozostałych oba te 
elementy są montowane oddzielnie.

W układzie z suchym filtrem cząstek 
stałych regeneracja pasywna jest możli
wa w dwóch zakresach temperatur:
	od 350 do 500ºC, gdy dwutlenek 

azotu powstający dzięki warstwie 
utleniającej filtra utlenia cząstki sta
łe (przebieg reakcji przedstawiono 
w pierwszej części artykułu);

	powyżej 550ºC, gdy tlen zawarty 
w spalinach utlenia (spala) cząstki 
stałe.

Jeśli regeneracja pasywna filtra nie jest 
w stanie usunąć z niego zgromadzonych 

cząstek stałych, konieczna staje się rege
neracja aktywna przebiegająca następu
jąco:
	zawór recyrkulacji spalin zostaje za

mknięty dla podniesienia temperatury 
procesu spalania;

	układ zasilania wtryskuje do komór 
spalania silnika: mniejszą dawkę 
główną paliwa oraz pierwszy lub 
pierwszy i drugi powtrysk celem 
zwiększenia temperatury spalin;

	w trudnych warunkach ruchu miej
skiego, gdy częste jest hamowanie 
silnikiem, wtryskiwana jest mała 
dawka powtrysku, która nie spala się 
w komorze spalania, lecz odparowu
je, a dawka główna nie jest wówczas 
w ogóle wtryskiwana, czyli proces 
spalania nie przebiega;

	temperaturę spalin dodatkowo zwięk
sza utleniająca warstwa katalityczna 
filtra cząstek stałych.

W powyższy sposób można w filtrze czą
stek stałych uzyskać temperaturę spalin 
ok. 650ºC. Nawet w niesprzyjających 
warunkach jej wzrost może wynosić  
ok. 300ºC. Analogicznie jak w układzie 
z mokrym filtrem, również układ stero
wania silnika tak steruje jego pracą, aby 
regeneracja aktywna była możliwie nie
wyczuwalna dla kierowcy. 

„Mokry” filtr cząstek stałych
Rozwiązanie to (rys.1) stosowane jest 
w samochodach marki Citroën. Polega 
ono na obniżeniu temperatury samo
czynnego zapłonu cząstek stałych, 
a ściślej – ich rdzeni węglowych, wy
noszącej ponad 550ºC i na ogół nie
dostępnej w układach wylotowych ma

W takiej sytuacji konieczne stało się wy
muszanie regeneracji filtra. Dodatkowy, 
wciąż jeszcze nierozwiązany problem 
stanowi ocena sprawności filtra pełno
przepływowego (np. podczas okresowego 
badania technicznego pojazdu), a nawet 
sprawdzenie, czy nie został on z samo
chodu wymontowany. 

Są też układy z suchym filtrem cząstek 
stałych, który ma pokrycie katalityczne 
tlenkiem ceru. Jego zadaniem jest obni
żenie temperatury zapłonu cząstek sta
łych. Taki filtr cząstek stałych może być 
w ciągu elementów układu wylotowego 

Rys. 1. Układ oczyszczania spalin pierwszej generacji z tzw. mokrym filtrem czą-
stek stałych stosowany przez firmę Citroën. 1 - zespół utleniającego konwertera 
katalitycznego (7) i filtra cząstek stałych bez pokrycia katalitycznego (8),  
2 - czujnik różnicowy ciśnienia, 3 - sterownik silnika, 4 - zbiornik dodatku 
katalitycznego i dozownik (5) dodający go do paliwa, 6 - system wtryskowy 
Common Rail

Rys. 2. Dawki paliwa wtryskiwane w syste-
mie Common Rail w trakcie jednego cyklu 
pracy silnika ZS: 1 -pierwsza pilotująca, 
wtryskiwana przed GMP; 2 - druga pilotu-
jąca, wtryskiwana przed GMP; 3 - główna, 
wtryskiwana w okolicy GMP; 4 - pierw- 
szy powtrysk, wtryskiwany po GMP;  
5 - drugi powtrysk, wtryskiwany po GMP 
(GMP - górny martwy punkt, DMP - dolny 
martwy punkt tłoka w cylindrze)

8

7

6

1

2

3

4

3

5

4

GMP

3
2

1

5

DMP



34 | KONSTRUKCJE | NAPĘD

Autonaprawa | Luty 2015

NAPĘD | KONSTRUKCJE | 35 

Autonaprawa | Luty 2015

mi przyspieszeniami i duże jego ob
ciążenie przy małych prędkościach 
obrotowych, czyli w zakresach bli
skich tzw. granicy dymienia;

	uszkodzeń zwiększających emisję 
cząstek stałych (np. zużycie wtryski
waczy);

	zużycia oleju silnikowego, ponieważ 
większe powoduje wzmożone wydziela
nie nieusuwalnych tzw. popiołów zale
gających w filtrze, wskutek czego coraz 
mniej cząstek stałych może być na bie
żąco zatrzymywanych, a więc przebiegi 
między regeneracjami maleją.

Jeśli zawodzi regeneracja aktywna, ste
rownik silnika włącza kontrolkę układu 
filtracji spalin. Jest to polecenie dla kie
rowcy, aby stworzył korzystniejsze wa
runki do regeneracji aktywnej, które na 
przykład w wymaganiach firmy Audi są 
określane następująco:
	dłuższa jazda odcinkiem drogi, naj

lepiej bez skrzyżowań wymuszających 
zatrzymywanie, bo regeneracji nie na
leży przerywać;

	poruszanie się w czasie od 5 do 10 min 
z prędkością obrotową silnika od 2200 Fo
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trwającej regeneracji pasywnej ilość 
zgromadzonych cząstek stałych rośnie, 
przekraczając wartość dopuszczalną, 
roz poczyna się regeneracja aktywna. De
cyzję o tym podejmuje sterownik silnika 
na postawie:
	pomiaru oporu przepływu spalin przez 

filtr za pomocą tzw. różnicowego czuj
nika ciśnienia;

	symulacji zanieczyszczenia filtra (mo
del matematyczny);

	przebiegu samochodu i ilości zużytego 
paliwa.

Regeneracja aktywna może być wyko
nana również, gdy nie jest ona jeszcze 
niezbędna, ale warunki do jej przepro
wadzenia są sprzyjające (na przykład 
podczas jazdy autostradowej, czyli przy 
dużym obciążeniu silnika i wysokiej tem
peraturze spalin).

Dopuszczalna długość przebiegów 
samochodu pomiędzy regeneracjami ak
tywnymi zależy od:
	objętości filtra cząstek stałych (im 

większa, tym przebiegi dłuższe);
	stylu jazdy kierowcy, gdyż skraca te 

przebiegi praca silnika z intensywny

po przedzony jednym lub dwoma utle
niającymi konwerterami katalitycznymi. 
Rozwiązaniem alternatywnym jest we
wnętrzne pokrycie filtra cząstek stałych 
warstwami katalitycznymi: utleniającą 
oraz obniżającą temperaturę zapłonu 
cząstek węglowych.

Tu dodatkowa uwaga. W książkach 
i materiałach szkoleniowych autorzy 
piszą o katalizatorze lub warstwie ka
talitycznej bez podawania jej rodzaju – 
utleniająca, redukująca, absorpcyjna itp. 
Brak takiej informacji utrudnia gruntow
ne poznanie pracy katalitycznego układu 
oczyszczania spalin.

Filtracja a regeneracja
W filtrze cząstek stałych przebiegają dwa 
przeciwstawne procesy:
	filtracji zachodzącej przy każdych wa

runkach pracy silnika;
	regeneracji pasywnej lub aktywnej, 

które zachodzą tylko w warunkach 
szczególnych.

Masa cząstek stałych w filtrze rośnie lub 
maleje w zależności od tego, który z tych 
procesów przeważa (rys. 6). Jeśli mimo 

do 2500 obr./min na 4. lub 5. biegu 
przy jednoczesnym utrzymywaniu 
prędkości pojazdu powyżej 60 km/h.

Zalecenia innych firm mogą się różnić 
od powyższego przykładu, więc trzeba 
zawsze postępować zgodnie z zalecenia
mi podanymi w instrukcji obsługi danego 
samochodu. Zgaśnięcie kontrolki układu 
filtracji spalin poinformuje o zakończeniu 
regeneracji. 

Gdy żądanie wymuszenia regeneracji 
zostanie przez kierowcę zignorowane, to 
dodatkowo zapali się kontrolka informu
jąca o uszkodzeniu w układzie sterowa
nia silnika lub kontrolka świec żarowych. 
Oznacza to konieczność wykonania  
tzw. regeneracji serwisowej, kontrolo
wanej przez tester diagnostyczny. Prze
ważnie producent samochodu wymaga 
jeszcze wcześniejszego wykonania re
generacji drogowej.

W przypadku niepowodzenia regene
racji serwisowej lub jej zignorowania ko
nieczna staje się wymiana filtra. 

Rys. 3. Jedna z wersji układu oczyszczania spalin z tzw. suchym filtrem cząstek stałych, stosowanego przez firmę 
Volkswagen: 1 - silnik ZS, 2 - system Common Rail, 3 - zespół wskaźników, 4 - sterownik silnika; 5 - zawór recyrkulacji 
spalin, 6 - sterowana elektrycznie przepustnica w układzie dolotowym, 7 - masowy przepływomierz powietrza,  
8, 12 i 14 - czujniki temperatury spalin, 9 - filtr cząstek stałych z utleniającym pokryciem katalitycznym, 10 - czujnik 
różnicowy ciśnienia; 11 - szerokopasmowy czujnik zawartości tlenu w spalinach, 13 - turbosprężarka

Pożytki i kłopoty wynikające 
ze stosowania filtrów
Do największych korzyści związanych 
z użytkowaniem filtrów cząstek stałych 
należy ograniczanie zanieczyszczeń 
miast i głównych ciągów komunikacyj
nych. Z punktu widzenia zagrożeń dla 
ludzkiego zdrowia istotna jest tu bowiem 
w pierwszej kolejności nie ilość emito
wanych szkodliwych substancji, lecz ich 
stężenie. Wszyscy użytkownicy dróg, za
równo piesi, jak rowerzyści lub kierowcy, 
potrzebują czystego powietrza, więc jest 
to wspólne dobro nadrzędne.

Uzyskuje się je, niestety, kosztem 
pewnych trudności eksploatacyjnych, 
dotkliwych zwłaszcza w przypadku 
silników ZS z niedopracowanymi ukła
dami filtracji cząstek stałych. Przy eks 
 ploatacji samochodu głównie w warun
kach miejskich rzadko występują ko
rzystne warunki do regeneracji pasyw
nej, a wymuszane przez układ sterowa
nia silnika procedury regeneracji aktyw

nej też często nie przynoszą pomyślnych 
efektów. Zalecane wówczas tworzenie 
specjalnych warunków sprzyja jących 
regeneracji oznacza w praktyce ko
nieczność dodatkowych wyjazdów poza 
miasto. Poza tym nie dokończone, czyli 
przerywane regeneracje aktywne, mogą 

Rys. 4. Filtr cząstek stałych z utleniającym 
pokryciem katalitycznym
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SACHS Race Cup 2015
Niech wygra najlepszy!

SACHS Race Cup to trzecia z kolei okazja do spotkań z przedstawicielami warsztatów. 
W 2015 r. zaoferujemy nowe tematy szkoleniowe i dostarczymy niezwykłych emocji 
sportowych. Szczegółowe warunki udziału znajdują się na www.zf.com/pl oraz 
u poszczególnych dystrybutorów.

Zgłoszenia online
na www.zf.com/pl

www.zf.com/pl
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skutkować szkodliwym przedostawa
niem się oleju napędowego do silniko
wego. 

Niewątpliwie rozwój techniki pozba
wił przynajmniej część samochodów 
z silnikiem ZS wspomnianych tu eks
ploatacyjnych uciążliwości, lecz zawsze 
warto „zasięgnąć języka” o specyficz
nych właściwościach określonych pojaz
dów. Jako współpracownik poczytnego 
miesięcznika motoryzacyjnego jeżdżę 
wieloma modelami samochodów i na 
tej podstawie stwierdzam, że nie ma już 
kłopotów z najnowszymi filtrami cząstek 
stałych, ale... dotyczy to pojazdów eks
ploatowanych zarówno w mieście, jak 
i poza nim.

Przy korzystaniu z samochodu głów
nie w ruchu miejskim warto rozważyć 
zakup nowoczesnego modelu z silni
kiem o bezpośrednim wtrysku benzyny 
i nauczyć się wykorzystywać jego zalety 
(duży moment przy niskiej prędkości ob
rotowej).

W przypadku silników wysokopręż
nych regeneracja aktywna wymaga zu

życia dodatkowej ilości paliwa – to praw
da. Taki jest koszt uzyskania bardziej 
czystych spalin. Podobnie jest jednak  
i w silnikach ZI z trójfunkcyjnymi kon
werterami katalitycznymi, które zużywa
ją trochę dodatkowej benzyny w tym 
samym celu. Podawane np. w piśmie 
„Auto Świat” wiadomości na temat szo
kująco wielkiego zużycia paliwa przez 
samochody z filtrami cząstek stałych 
są po prostu nieprawdziwe. Prawdo
podobnie chodzi tu o wartości chwilowe, 
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Rys. 5. Utleniający konwerter katali-
tyczny (1) i filtr cząstek stałych (2) we 
wspólnej obudowie (pozostałe elementy 
rysunku: 3 - przyłącze różnicowego czuj-
nika ciśnienia; 4 i 6 - czujniki temperatury 
spalin za i przed filtrem cząstek stałych; 
5 - przepływ spalin; 6, szerokopasmowy 
czujnik tlenu)

Rys. 6. Zależność masy cząstek stałych w filtrze od czasu pracy silnika,  
czyli trwania procesów filtracji spalin silnika ZS i różnych rodzajów  
regeneracji filtra

podawane przez komputer pokładowy 
podczas regeneracji aktywnej. Podob
ne wysokie, chwilowe wartości zużycia 
paliwa występują przy przyspieszaniu, 
szczególnie gdy silnik jest nienagrzany. 

Sam filtr cząstek stałych nie ulega 
awaryjnym uszkodzeniom, chyba że 
w następstwie awarii innych urządzeń. 
Szczególnie szkodzą mu wszelkie ich 
niedomagania zwiększające emisję czą
stek stałych lub wpływające na przebieg 
procesów aktywnej regeneracji. Dotyczy 
to np. masowego przepływomierza po
wietrza, przepustnicy, czujnika tlenu lub 
wtryskiwaczy. Z tego powodu użytkow
nicy nie powinni bagatelizować świe
cących kontrolek lub nienormalnych 
zachowań silników. Do pracowników 
warsztatów i serwisów należy natomiast 
prawidłowe diagnozowanie i naprawy 
tych usterek.

Cdn.

Rys. 7. Konwerter katalityczny 
zniszczony wskutek nadmiernych 
naprężeń termicznych będących 
efektem przegrzania

Przykładowy wzrost masy cząstek stałych dla danego rodzaju regeneracji filtra cząstek stałych, spowodowany 
tym, że masa cząstek stałych zatrzymywanych przez filtr była większa niż usuwana w procesie regeneracji

Przykładowy wzrost masy cząstek stałych dla danego rodzaju regeneracji filtra cząstek stałych, spowodowany 
skutecznym przebiegiem regeneracji

Regeneracja pasywna

Regeneracja aktywna

Regeneracja inicjowana przez kierowcę, podczas której przez sposób jazdy stwarza on warunki do regeneracji 
aktywnej filtra cząstek stałych

Regeneracja wykonywana w serwisie, której przebieg kontroluje diagnosta za pośrednictwem testera  
diagnostycznego

Przykładowy wzrost masy cząstek stałych, zatrzymywanych przez filtr cząstek stałych po przekroczeniu wartości 
granicznej, powyżej której jakakolwiek regeneracja nie jest już możliwa; konieczna jest wymiana filtra

masa cząstek stałych zatrzymanych 
przez filtr cząstek stałych [g]

wymiana filtra 
cząstek stałych

czas
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Amortyzatory w pojazdach drogowych (cz.VIII)

Konstrukcje dwururowe



Carlos Panzieri
Konsultant techniczny 
EMMETEC

Amortyzator o konstrukcji dwururowej jest nadal najpowszechniej 
stosowany w zawieszeniach samochodowych. Dotyczy to przede 
wszystkim kolumn typu McPherson dominujących w popularnych 
modelach pojazdów

W fazie ściskania ciśnienie oleju zgi
na te blaszki, oddalając ich krawędzie 
od powierzchni tłoka. Następuje zatem 
otwarcie przepływowego kanału. Pod
czas fazy rozciągania olej zgina w podob
ny sposób tylko jedną (pierwszą) blaszkę 
z zaworowego pakietu. Opiera się ona 
o powierzchnię tłoka, lecz równocześnie 
oddziela się od pozostałych, otwierając 
przepływ oleju. 

Jest to system dość pomysłowy w swej 
konstrukcyjnej i montażowej prostocie 
obniżającej koszty wytwarzania. Dlatego 
rozwiązanie to zyskało dużą popularność 
w amortyzatorach przednich niektórych 
modeli Volkswagena.

W trakcie regeneracji amortyzatora 
można (dla zwiększenia tłumienia w fa
zie rozciągania przy małych prędkościach 
i zmniejszenia poprzecznego kołysania 
samochodu) wymienić kalibrator, czyli 
blaszkę wyposażoną w nacięcia promie
niste, na cieńszy, z mniejszą ilością wcięć 
lub z wcięciami o mniejszych rozmiarach.

Tłoki dwustronne
Ten rodzaj tłoka jest najczęściej stoso
wany w amortyzatorach dwururowych. 
Kanały przepływu oleju są tu umieszczo
ne na dwóch okręgach koncentrycznych 
(rys. 6 i 7), przy czym otwory tych ze
wnętrznych zamyka tylko jedna blaszka 
z góry. Olej przepływa tędy w fazie ścis
kania. Z kolei otwory rozmieszczone na 
okręgu wewnętrznym są zamykane wy
łącznie od dołu, przez jedną lub kilka bla
szek otwierających przepływ oleju w fazie 
rozciągania. 

Zespół zaworów zamykających prze
pływ oleju (za pomocą blaszki przesuw
nej lub sprężystej) podczas ściskania 
amortyzatora znajduje się na górnej po
wierzchni czołowej tłoka.

Głównymi częściami amortyzatora dwu
rurowego (rys. 1) są: tłok z tłoczyskiem, 
zespół prowadnicy i uszczelniacza ole
jowego, korpus zewnętrzny i cylinder 
wewnętrzny, dwa systemy zaworów 
umieszczonych w tłoku i w podstawie 
cylindra.

Zasada działania 
Podczas fazy ściskania amortyzatora 
(rys. 2) tłok przesuwa się w kierunku 
podstawy cylindra, a znajdujący się pod 
nim olej przetłaczany jest przez zawory 
do powiększającej wówczas swą obję
tość części cylindra po drugiej stronie 
tłoka. Sumaryczna pojemność komory 
podtłokowej i nadtłokowej ulega przy 

nie wypełnia, a jedynie spręża dopełnia
jące ją powietrze lub azot. 

Objętość oleju przepływającego przez 
zawór podstawy jest równa objętości od
cinka trzpienia znajdującego się we wnę
trzu cylindra. Na drugą stronę tłoka prze
pływa tylko tyle oleju, ile może pomieścić 
część cylindra pomniejszona o objętość 
znajdującego się w niej tłoczyska.

Dlatego opór stawiany przez amor
tyzator w fazie ściskania regulowany 
jest w głównej mierze przepustowością 
zaworu podstawy cylindra, a ilość prze
puszczanego oleju zależy od średnicy 
tłoczyska.

Podczas fazy rozciągania (rys. 3) tło
czysko wysuwa się z cylindra, zwalniając 
stopniowo część sumarycznej przestrze
ni po obu stronach tłoka. Niedobór oleju 
w cylindrze uzupełniany jest wówczas 
przez jego dopływ z przestrzeni kom
pensacyjnej przez zawór podstawy. Opór 
stawiany przez amortyzator podczas roz
ciągania jest wyłącznie efektem działania 

tym zmianie, ponieważ do wnętrza tej 
drugiej wsuwa się tłoczysko i z tego po
wodu nie może pomieścić się w niej cały 
zapas oleju przepływającego przez tłok. 
Nadmiar odprowadzany jest zaworami 
podstawy do przestrzeni kompensacyj
nej pomiędzy rurami cylindra i korpusu 
amortyzatora, lecz nigdy jej całkowicie 

tłoka. Dlatego na ten aspekt charakterysty
ki amortyzatora wpływa głównie regulacja 
przepustowości zaworu w tłoku oraz także 
objętość oleju uczestniczącego w prze
pływie, zależna od średnicy cylindra.

Zadania tłoka
Zewnętrzne średnice amortyzatorów 
jednorurowych i dwururowych o tym 
samym przeznaczeniu są bardzo podob
ne, co sprawia, że średnice tłoków w tej 
drugiej wersji konstrukcyjnej muszą być 
zdecydowanie mniejsze, aby dało się 
pomieścić w przyjętym gabarycie dwie 
koncentryczne rury i oddzielającą je 
przestrzeń kompensacyjną. W praktyce 
więc amortyzatorowi jednorurowemu 
o średnicy 36 mm odpowiada pod wzglę
dem wymiarów amortyzator dwururowy 
z tłokiem o średnicy 30 mm. Na ogół też 
tłoki amortyzatorów dwururowych są ob
rabiane mniej dokładnie od tłoków amor
tyzatorów jednorurowych. Dzieje się tak 
z następujących powodów:
	w amortyzatorze dwururowym tłok 

musi tłumić drgania prawie wyłącznie 
w fazie rozciągania, dlatego wymaga 
starannej obróbki i uszczelnienia tylko 
przy jednej powierzchni czołowej;

	tłoki amortyzatorów dwururowych 
muszą mieć stosunkowo niewielkie 
średnice, więc projektanci nie mogą 
nadawać im zbyt skomplikowanych 
kształtów;

	często, choć nie zawsze, amortyzatory 
dwururowe używane są w samocho
dach klasy średniej i niskiej, gdzie 
ogranicza się maksymalnie koszty 
produkcji.

Przykładem takiego upraszczania kształ
tów jest tłok o jednej tylko roboczej  
powierzchni czołowej. Jego wzdłużne 
przelotowe kanały zamknięte są blasz
kowymi zaworami tylko z jednej strony  
(rys. 4 i 5). 
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Rys. 2. Podczas 
skoku ściskania 
olej przepływa 
przez tłok lub 
przez zawór  
w podstawie 
cylindra

Rys. 3. Podczas 
fazy rozciągania 
olej również 
przepływa przez 
tłok i zawór 
cylindra, lecz 
w przeciwnym 
kierunku

Rys. 1. Przekrój amortyzatora  
dwururowego: A – zawór w pod - 
stawie cylindra, B – tłok, C – od-
bojnik ściskania, D – cylinder,  
E – przestrzeń kompensacyjna  
z olejem (żółty) i gazem (czarny),  
F – korpus, G – prowadnica,  
H – uszczelniacz olejowy,  
I – tłoczysko

Rys. 4. Jednostronny tłok 
przedniego amortyzatora  
w modelu VW Golf IV Rys. 6. Tłok dwustronny

Rys. 7. Przekrój dwustronnego 
tłoka Emmetec

Rys. 5. Przekrój tłoka jedno-
stronnego
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rozciągania amortyzatora (rys. 15). Za-
pewniają one ściśle określony przepływ 
oleju przez tłok nawet wtedy, gdy zespół 
zaworów jest zamknięty. Wielkość tego 
przepływu daje się modyfikować, stosu-
jąc kalibratory o różnej grubości, a także 
liczbie i szerokości nacięć.

Odpowiednio wykonane kanały upu-
stowe (rys. 16) dają efekty bardzo po-
dobne do uzyskiwanych dzięki kalibrato-
rom. Wykonuje się je, tworząc szczeliny 
na powierzchni tłoka za pomocą prasy, 
a następnie przykrywa się je jedną lub 
większą liczbą płaskich blaszek bez na-
cięć i otworów. 

Z tych dwóch systemów Emmetec 
zdecydowanie poleca pierwszy, gdyż wy-
konywanie rowków upustowych prasą 
nie jest precyzyjną obróbką, więc często 
się zdarza, iż dwa amortyzatory z założe-
nia identyczne (np. lewy i prawy w tym 
samym pojeździe) mają charakterystyki 
bardzo różne. W przypadku kalibratorów 
natomiast precyzja regulacji jest o wiele 
większa. 

Więcej informacji na temat amortyza-
torów i warunków uczestnictwa w spe-
cjalistycznych szkoleniach można uzy-
skać na www.emmetec.com            Cdn. R
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wać się jedna lub kilka podkładek po-
wodujących wstępne napięcie sprężyny. 
Ten rodzaj zaworu daje się łatwo regu-
lować poprzez zmianę grubości tarczy  
i/lub sprężyny. Uzyskuje się w ten sposób 
różne wartości wstępnego naprężenia, aż 
do zerowej włącznie (rys. 13). Regulację 

Zawór ciśnieniowy wyposażony 
w blaszkę przesuwną (rys. 8 i 9) składa 
się z bardzo miękkiej sprężyny spiralnej 
stożkowej oraz z tarczy przesuwnej. Nie 
stawia on praktycznie żadnego oporu 
w fazie ściskania, więc wówczas siła 
tłumienia zależy wyłącznie od zaworu 
umieszczonego w podstawie cylindra. 
Wewnętrzny otwór o dużej średnicy 
wykonany w tarczy  umożliwia prze-
pływ oleju podczas rozciągania. Trzy lub  
cztery zęby prowadzą tarczę wzdłuż  
tłoczyska. 

Rys. 8. Tłok dwustronny  
z przesuwną blaszką zaworu  
i sprężyną stożkową

Rys. 9. Przekrój tłoka  
z poprzedniej ilustracji

Rys. 10. Tłok dwustronny wyposażony  
w sprężynę gwiaździstą oraz tarczę  
uginaną: A – tarcza ograniczająca 
podnoszenie się blaszek, B – regulacyj-
na podkładka dystansowa, C – sprężyna 
gwiaździsta (można dobierać jej rodzaje 
różniące się sztywnością, D – podkładka 
regulująca wstępne naprężenie sprężyny,  
E – tarcza uginana, F – tłok dwustronny 
Emmetec

Rys. 11. Przekrój tłoka  
dwustronnego Emmetec

Zawór ciśnieniowy z blaszką sprężystą 
(rys. 10 i 11) składa się z płaskiej sprę-
żyny gwiaździstej oraz centralnie umiesz-
czonej profilowanej tarczy (rys. 12). 
Między sprężyną a tarczą może znajdo-

Rys. 12. Sprężyna gwiaździsta  
i Tarcza uginana

Rys. 13. Współpraca sprężyny 
gwiaździstej i tarczy uginanej 
w fazie rozciągania: A – sprężyna 
miękka z dwiema podkładkami ni-
welującymi jej wstępne naprężenie, 
B – sprężyna miękka z jedną pod-
kładką i określonym naprężeniem 
wstępnym, C – sprężyna miękka bez 
podkładek, czyli z maksymalnym 
naprężeniem wstępnym, D – spręży-
na gwiaździsta sztywna bez naprę-
żenia wstępnego

taką należy jednak przeprowadzać bardzo 
ostrożnie, zmieniając wstępne naprężenie 
sprężyny gwiaździstej małymi etapami, 
z każdorazową kontrolą uzyskanych efek-
tów. Trzeba też pamiętać, że naprężenie 
zbyt silne skraca żywotność zaworu.

Inne systemy kalibracji 
Regulacja siły tłumienia przy rozciąganiu 
amortyzatora może się odbywać także za 
pomocą wykonanych w tłoku kanałów 
obejściowych, czyli systemem by-pass, 
w sposób opisany w dwóch pierwszych 
artykułach niniejszego cyklu. Przepływ 
oleju w tych kanałach może być regulo-
wany w trybie ciągłym za pomocą dła-
wiących go kalibratorów albo dzięki od-
powiednim przekrojom upustów by-pass.

Kalibratory (rys. 14) mają postać bla-
szek z nacięciami promienistymi,  umiesz-
czonych między tłokiem a zaworem 

14. Kalibratory EMMETEC  
z 1, 2, 3 lub 4 nacięciami

Rys. 15. Przekrój tłoka  
dwustronnego z by-passem  
w kalibratorze

Rys. 16. Przekrój tłoka  
dwustronnego z by-passem  
w postaci naciętych rowków 
upustowych
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Podręcznik mechaniki pojazdowej

Tarcza hamulcowa 
z zamontowanym łożyskiem 

pierścienie wewnętrzne. Łożysko jest 
obustronnie zamknięte wargowymi 
uszczelnieniami kasetowymi. Dzięki 
temu jest całkowicie chronione przed 
zanieczyszczeniami, wilgocią, a także 
przed wyciekami smaru. Pierwotny, 
wprowadzony fabrycznie zapas smaru 
wystarcza na cały okres eksploatacji 
łożyska.

Tarcze hamulcowe wykonane z żeli-
wa stanowią jeden odlew wraz z piastą 
koła, który poddawany jest następnie 
precyzyjnej obróbce skrawaniem. Dla 
zapewnienia optymalnego komfortu 
jazdy, łagodnego hamowania i ogra-
niczenia dodatkowego, wibracyjnego 
przeciążania zawieszeń – zespoły tar-
czy hamulcowej i piasty są po obróbce 
starannie wyważane. 

Powierzchnia cierna tarczy hamulco-
wej podlega normalnemu zużyciu pod-
czas eksploatacji pojazdu. Jej twardość 
jest odpowiednio dobierana do rodzaju 
zastosowanych klocków hamulcowych 
tak, aby tarcza zużywała się wolniej 
niż okładziny. W celu ochrony przed 
korozją tarcze hamulcowe są pokryte 
specjalną powłoką ochronną. Po za-
montowaniu przez pierwsze kilometry 
przebiegu powłoka ta ulega ścieraniu 
podczas hamowania. 

W zestawach FAG WheelDisc mon-
towane są aktywne  lub pasywne  en-
kodery ABS – zależnie od konstrukcji 
danego modelu samochodu. W obu 
wariantach sygnał generowany przez 
enkoder jest odbierany za pomocą 
czujnika i kierowany do mikroproce-
sorowych sterowników układów ABS/
ESP/ASR.                                         n

Precyzja montażu wymagana podczas 
wciskania łożysk w piasty kół jest liczo-
na w setnych częściach milimetra. Dla-
tego operacja ta w warunkach warsz-
tatowych staje się niezwykle trudna 
i ryzykowna. 

Błędnie przeprowadzany montaż 
kończy się zwykle uszkodzeniem ło-
żyska lub piasty, a jego powtórzenie 
z użyciem nowych części też nie za-
wsze przynosi w pełni zadowalające 
efekty. Z tego powodu niektórzy produ-
cenci pojazdów postanowili skorzystać 
z kompaktowych i zmontowanych już 
zestawów naprawczych składających 
się z łożyska, piasty i tarczy hamulco-
wej. Takie rozwiązanie ogranicza do 
minimum możliwość popełnienia błędu 
podczas warsztatowego montażu. 

Do takiego zestawu o nazwie FAG 
WheelDisc oprócz wyżej wymienionych 
części producent dołącza jeszcze enko-
dera ABS, aby dostarczać mechanikom 
pełny komplet zapewniający wysoką ja-
kość i skrócony czas naprawy.

Łożysko zamontowane w FAG Wheel - 
Disc należy do generacji 1T, a jego spe-
cjalna konstrukcja odpowiada potrze-
bom fabrycznego montażu w piaście 
zintegrowanej z tarczą hamulcową. 
W nazwie generacji 1 T cyfra ozna-
cza kompaktową konstrukcję łożyska, 
a litera T odpowiada angielskiej nazwie 
jego rodzaju: tapered rolled bearing, 
czyli stożkowe łożysko rolkowe. 

Bieżnie łożysk i rolki są wykonane 
z hartowanej stali chromowej. Oba ło-
żyska tej samej piasty mają wspólny 
pierścień zewnętrzny z dwiema stoż-
kowymi bieżniami oraz dwa oddzielne 

Zestaw tarcz hamulcowych FAG WheelDisc

Tarcza z piastą i enkoderem ABS

Przekrój tarczy z łożyskiem

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
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Dyrektywa prawie kompetentna
Zenon Majkut
Wimad

„Prawie”, jak wiadomo, może oznaczać  
wielką różnicę. Kolejnych dowodów  
na to dostarczyły Parlament Europejski  
i Rada Europy w swej Dyrektywie 2014/45/UE 
dotyczącej okresowych badań pojazdów

Można się spierać, czy jest to w głównej 
mierze dzieło polityków, rozmaitych lob
bystów, propagandystów czy marketin
gowców, z pewnością jednak niewielki 
wpływ na jego ostateczny kształt mieli 
jacykolwiek eksperci motoryzacyjnej 
techniki. 

Składa się ten utwór z 48 fragmentów 
nazwanych „założeniami”. Już pierwszy 
z nich „zakłada”, iż: Unia powinna do 
2050 r. zmniejszyć liczbę śmiertelnych 
ofiar wypadków w transporcie drogo-
wym prawie do zera. Aby osiągnąć ten 
cel, technologia motoryzacyjna powinna 
w znacznym stopniu przyczynić się do 
zwiększenia bezpieczeństwa drogowego.

Zdumiewa użycie tak nieprecyzyjnych 
określeń w akcie prawnym mającym 
wytyczać motoryzacyjną przyszłość ca
łej zjednoczonej Europy. Co znaczy owo 

„prawie do zera” w odniesieniu do za
wsze konkretnych statystyk ludzkich tra
gedii? Ilu dokładnie ludzi powinno zginąć  
za 35 lat, by ten „unijny cel” można było 
uznać za osiągnięty? Bezsensowne też 
wydaje się wyznaczanie jakichś ogólni
kowych powinności dla „technologii 
motoryzacyjnej”, której rozwój zawsze 
przecież rozmijał się nawet ze znacznie 
bardziej solidnymi prognozami. Poza 
tym docelowy stan drogowej „prawie
nieśmiertelności” nie zależy przecież wy
łącznie od samej technologii.

Prawie na temat   
Nawet wówczas, gdy czas byłby już naj
wyższy na przejście do zagadnień bezpo
średnio związanych z okresowymi bada
niami, P.T. autorzy Dyrektywy nie prze
stają bredzić. Dzięki temu w założeniu 
w punkcie 6. trafić można na tezę niby 
banalnie  słuszną, lecz równocześnie tro
chę logicznie rozchwianą: 

Pojazdy z niesprawnymi układami 
technicznymi mają wpływ na bezpie-
czeństwo na drodze i mogą przyczyniać 
się do wypadków na drogach, powodując 
obrażenia lub śmierć ofiar. Wpływ ten 
mógłby zostać zmniejszony, gdyby wpro-
wadzono odpowiednie zmiany do syste-
mu badań zdatności do ruchu drogowe-
go. Wczesne wykrycie usterki mającej 
wpływ na zdatność do ruchu drogowego 
pojazdu przyczyniłoby się do usunięcia 
tej usterki, a tym samym do zapobiega-
nia wypadkom. 

W pierwszej części cytowanego frag
mentu chodzi zapewne o wpływ ne
gatywny, lecz dalszy wywód jest już 
pokrętny i całkiem nieprofesjonalny. 
W każdym współczesnym samochodzie 
funkcjonuje co najmniej kilkanaście wza
jemnie powiązanych układów i w ramach 
powszechnych badań decydujących o do
puszczeniu pojazdu do ruchu na drogach 
publicznych należy kompleksowo spraw
dzać poprawność ich działania i współ
działania zamiast poszukiwać pojedyn
czych usterek, wchodząc tym samym 
w kompetencje warsztatów i serwisów. 

Dyrektywa poświęcona niewątpliwie 
stacjom kontroli pojazdów nie precyzuje 
wyraźnie specyfiki ich zadań, lecz niepo
trzebnie ją rozszerza i komplikuje, o czym 
świadczy choćby następujące stwierdze
nie zawarte w tym dokumencie (pkt. 22.):  
Badania zdatności do ruchu drogowego 
powinny obejmować wszystkie elemen-
ty istotne z punktu widzenia projektu, 
konstrukcji i wyposażenia właściwych 
dla badanego pojazdu… O co właściwie 
chodzi w tym rozróżnieniu między projek
tem, konstrukcją i wyposażeniem? Jaki to 
może mieć wpływ na programy obowiąz
kowej kontroli? 

Niejasne cele, niedostateczne środki
Założenia unijnej Dyrektywy 2014/45/UE  
są według zamierzeń autorów tylko dro
gowskazami wytyczającymi (w rzeczy
wistości nieprecyzyjnie lub całkiem nie
trafnie) kierunki rozwoju kontroli stanu 
technicznego pojazdów drogowych. Wła
ściwe unormowania technicznoprawne 
zawarte zostały natomiast w towarzyszą
cych dokumentowi załącznikach, które 
niestety muszą budzić jeszcze więcej 
profesjonalnych obiekcji.

Na przykład Załącznik I, w punkcie 
5.3.2, podpunkt 1. dotyczy badania sku
teczności tłumienia amortyzatorów, lecz 
nie precyzuje ani metody ich testowania, 
ani kryteriów interpretacji wyników po
miarów. Sugeruje jedynie*: użycie spe-
cjalnych urządzeń i porównanie różnicy 

To prawda, że w stosunkowo niewielu 
krajach sprawdza się amortyzatory lub 
geometrię podczas procedury dopuszcza
nia pojazdów do ruchu. Zaniedbywanie 
tych badań wynika głównie z braku pro
fesjonalnego sprzętu i niedostatecznych 
kwalifikacji diagnostów. Rozwój tech
nologii pozwala jednak przezwyciężać 
te trudności, a prawodawstwo powinno 
temu sprzyjać poprzez sukcesywne pod
noszenie stawianych wymogów. Tymcza
sem najnowsza unijna Dyrektywa zmie
rza wyraźnie w przeciwnym kierunku. 
Wystarczy uważnie przejrzeć załączoną 
tabelę, by przekonać się, iż przynajmniej 

precyzji, zakresu (np. współpraca z ESP) 
i szybkości (czyli dostępności) wykony
wanych nimi badań? Dlaczego jedni 
i drudzy nie dają się przekonać, że dla 
bezpieczeństwa ruchu to prawie żadna 
różnica, czy samochód „trzyma się” dro
gi, czy nie.  

Za jedyną „geometryczną” usterkę po
ważną, która jednak jeszcze nie jest nie
bezpieczna, Dyrektywa uznaje pogorsze
nie stabilności kierunku jazdy na wprost. 
Zrozumiałe zatem, iż w tej sytuacji urzą
dzenie do pomiaru geometrii ustawienia 
kół i osi nie znalazło się na wspomnianej 
liście minimalnego wyposażenia SKP. 

między stroną prawą i lewą, a w ocenie 
stanu technicznego zaleca, by wziąć pod 
uwagę znaczącą różnicę między stroną 
prawą a lewą. Co to są te specjalne urzą
dzenia? Kiedy różnica staje się znacząca? 
Jest tam jeszcze polecenie sprawdzenia, 
czy: minimalne wartości tłumienia zo-
stały osiągnięte, ale bez określenie tego 
minimum. 

Znaczek (X)2 zawarty w tytule tego 
podpunktu pełni tę samą rolę, co drob
ny druk w formularzach podstępnych 
umów. Według ukrytego w dokumencie 
wyjaśnienia: (X) oznacza pozycje, któ-
re dotyczą stanu technicznego pojazdu 
i jego zdatności do ruchu drogowego, ale 
ich kontrola nie jest niezbędna w ramach 
badania zdatności do ruchu. 

Zgodnie z tą zasadą w Załączniku III  
przedstawiającym minimalne wyposaże
nie stacji kontroli pojazdów nie ma 
żadnego urządzenia do badania stanu 
zawieszeń (amortyzatorów). Jak tę nie
frasobliwość pogodzić z faktem, że obec
nie każdy samochód ma system ABS, 
więc przy niesprawności amortyzatorów 
traci zdolność hamowania na nierównej, 
śliskiej nawierzchni? 

Takie samo oznaczenie (X)2 widnie
je przy Pozycji 2.4 „Ustawienie kół”, co 
stanowi kolejny nonsens. Metodę i za
kres pomiarów wyznacza tu zalecenie: 
Sprawdzić ustawienie kół kierowanych za 
pomocą odpowiednich przyrządów, na
wiązujące najwyraźniej do technicznych 
realiów sprzed co najmniej 50 lat. Teraz 
sensowny pomiar geometrii ustawienia 
kół musi dotyczyć wszystkich osi za
równo w samochodach osobowych, jak  
i w ciężarówkach, naczepach czy zesta
wach siodłowych. Trzeba do tego zasto
sować tylko odpowiednią technologię, 
o czym autorzy Dyrektywy piszą już 
w pierwszym jej „założeniu”. 

Czy jednak warto, skoro w oma
wianym punkcie dokument ten stwier
dza, że ustawienie niezgodne z dany
mi producenta pojazdu lub wymogami 
określonymi w homologacji typu jest 
usterką  drobną? Po co jednak w takim 
razie producenci samochodów publikują 
dane regulacyjne parametrów geometrii 
dla poszczególnych ich modeli i wersji? 
Po co konstruktorzy systemów pomiaro
wych tak uparcie dążą do zwiększania 

Czy Dyrektywa UE 2014/45 oznacza czer-
wone światło dla rozwoju okresowych 
badań pojazdów?

Czy takie wyniki pomiarów ustawienia kół rzeczywiście pozwalają uznać nie-
sprawność samochodu za drobną?
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Na przykład we wspomnianym już 
załączniku III wyposażenie do testowania 
hamulców zostało scharakteryzowane 
następująco:

3) w odniesieniu do badania wszel-
kich pojazdów – urządzenie rolkowe do 
kontroli działania hamulców dokonujące 
pomiaru, wyświetlenia i zapisu siły hamo-
wania oraz ciśnienia powietrza w pneu-
matycznych układach hamulcowych 
zgodnie z załącznikiem A do normy ISO 
21069-1 dotyczącej wymogów technicz-
nych dla urządzeń rolkowych do kontroli 
działania hamulców lub zgodnie z równo-
ważnymi normami.

Ten rzeczowy i klarowny opis tech-
nicznych wymogów byłby całkowicie za-
dowalający, gdyby nie sąsiadujący z nim 
punkt kolejny:

4) w odniesieniu do badania pojaz-
dów o całkowitej masie nieprzekracza-
jącej 3,5 tony – rolkowe urządzenie do 
kontroli hamulców zgodnie z pkt. 3, 
które może nie obejmować zapisu i wy- 
 świetlania siły hamowania, siły nacisku 
na pedał hamulca oraz ciśnienia powie-
trza w pneumatycznych układach ha-
mulcowych;

lub 
urządzenie płytowe do kontroli dzia-

łania hamulców równoważne z urządze-

niem rolkowym zgodnie z pkt. 3, które 
może nie obejmować funkcji zapisu siły 
hamowania i siły nacisku na pedał ha-
mulca oraz wyświetlania ciśnienia po-
wietrza w pneumatycznych układach 
hamulcowych.

Trudno rozumieć, dlaczego dopuszcza 
się w ten sposób, by ogromną większość 
kontrolowanych samochodów można 
było badać nawet w dość odległej przy-
szłości za pomocą starych, „przedkom-
puterowych” urządzeń, które po prostu 
nie mają możliwości zapisu i wyświetla-
nia podanych parametrów, nie mówiąc 
już o wydruku, przesyłce i archiwizacji 
danych. 

W innym miejscu tej listy czytamy 
(Załącznik III, pkt. 1, ust. 11):

11) urządzenie do pomiaru współ-
czynnika pochłaniania światła o wystar-
czającej dokładności.

Sąsiedztwo analizatora spalin może 
sugerować, iż chodzi tu o dymomierz, 
lecz całkiem nie wiadomo, jaką jego do-
kładność trzeba uznać za wystarczającą. 
Najobszerniej i najbardziej szczegółowo 
opisanym tu urządzeniem „diagnostycz-
nym” jest szarpak (Załącznik III, pkt. 1, 
ust. 8) dający się, jak wiemy, z powodze-
niem zastąpić w potrzebie zwykłą łyżką 
do opon.

Reszta będąca milczeniem
Rzecz jasna, nie przytoczyłem w tym 
artykule wszystkich niejednoznaczności, 
niespójności i oczywistych błędów oma-
wianej Dyrektywy. Myślę, że odrębne 
i odmienne ich listy mogliby sporządzić 
fachowcy o innych motoryzacyjnych 
specjalnościach niż moja. Bardzo do 
tego zachęcam wszystkich P.T. kolegów 
będących czytelnikami lub autorami 
publikującymi na łamach „Autonapra-
wy”. Zróbmy wszystko, co możliwe,  
być zmienić ten wadliwy akt prawny, 
mający obowiązywać w całej UE. Wcho-
dzi on w życie 20 maja 2018, lecz 
państwa członkowskie muszą wydać  
do niego krajowe przepisy wykonawcze 
do 20 maja 2017 roku. Czasu na reflek-
sję i twórczą krytykę nie ma więc zbyt 
wiele.

* Informacje źródłowe i cytaty podano we-
dług Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 
z dnia 29.04.2014r. poz. L 127/51 – 128.

w Polsce nakazywane Dyrektywą mini-
malne wyposażenie stacji kontroli po-
jazdów ma być w przyszłości znacząco 
uboższe niż obecnie. 

Nadzieję na postęp techniczny w ba-
daniach pojazdów budzi natomiast prze-
widziany w Dyrektywie obowiązek stoso-
wania przyrządów do pomiaru głębokości 
rzeźby bieżników opon. Oczywiście jeszcze 
nie wiadomo, jakie to mają być przyrządy, 
czy stacjonarne testery będące elementami 
linii diagnostycznych, czy używane w do-
wolny sposób kieszonkowe gadżety. 

Ogólnikowość zamiast ogólności
Dokument takiej rangi, jak dyrektywa 
unijna, powinien cechować się precyzją 
sformułowań i zarazem wysokim po-
ziomem uogólnień, aby zakres postulo-
wanych w nim rozwiązań określany był  
jednoznacznie, a równocześnie nie wcho-
dził w sprzeczność z już obowiązującymi 
uregulowaniami szczegółowymi, np. nor-
mami ISO. Ważną jest także wewnętrz-
na spójność tego rodzaju aktów, gdyż 
w przeciwnym razie dają one pole do 
nadinterpretacji i manipulacji. Dyrektywa 
2014/45/UE tych wymogów nie spełnia. 
Sprawia wręcz czasem wrażenie, że zo-
stała w pośpiechu poskładana z wielu 
osobno pisanych fragmentów. 

Porównanie zestawów minimalnego wyposażenia stacji kontroli pojazdów
L.p. Obecnie w Polsce  Od roku 2018r. w krajach UE Uwagi do zapisów Dyrektywy
 (Dz. U.Nr 40, Poz. 275,  (Dyrektywa 2014-45 UE)
 Załącznik nr 2) – Załącznik III, rozdz.I

 1  Urządzenie do podnoszenia: Kanał przeglądowy lub podnośnik do podnoszenia: Kanał przeglądowy w Polsce jest również  
   dopuszczony, ale jest ujęty w innym dziale

  a) całego pojazdu, całego pojazdu; pkt.2

  b) osi pojazdu. osi pojazdu; pkt.2, tylko dla poj. o dmc  
   pow. 3,5 t

2 Urządzenie do kontroli działania hamulców: Urządzenie do kontroli działania hamulców  
  (pkt. 3,4,5,6):

 a) urządzenia rolkowe, urządzenia rolkowe zgodnie z normą  Dla pojazdów o dmc do 3,5 t dopuszcza 
  ISO 21069-1 zał. A się rolki ham. bez funkcji zapisu i wyświe- 
   tlania siły ham., siły nacisku na pedał ham. 

 b) urządzenia płytowe (najazdowe), urządzenia płytowe Dopuszcza się płyty ham. bez funkcji  
   zapisu siły ham., siły nacisku na pedał  
   ham., siły nacisku na pedał ham. oraz  
   wyświetlania ciśnienia pow. w pneum.  
   ukł. ham.

 c) opóźnieniomierze. opóźnieniomierz Jeśli nie ma pomiaru ciągłego, musi re- 
   jestrować pomiary przynajmniej 10 razy  
   na sekundę

 Nie występuje w załączniku Manometry, złącza i przewody; pkt. 6  Do badania pneumatycznych ukł. ham.  
   (dla poj. >3,5 t dmc)

 Nie występuje w załączniku  Urządzenie do pomiaru nacisku kół; pkt.7 Np. waga najazdowa dla 2 kół jednej osi. 
    Dla poj. >3,5 t dmc

3 Przyrząd do pomiaru zbieżności kół  Nie występuje w minimalnym zakresie 
 jezdnych wyposażenia SKP

4 Urządzenie do oceny prawidłowości  Nie występuje w minimalnym zakresie 
 ustawienia kół jezdnych pojazdu wyposażenia SKP

5 Przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia  Nie występuje w minimalnym zakresie 
 powietrza w ogumieniu pojazdu wyposażenia SKP!

6 Przyrząd do pomiaru ustawienia  Urządzenie do sprawdzania ustawienia reflek- 
 i światłości świateł pojazdu torów, zgodnie z dyrektywą 76/756/EWG; pkt.12

7 Miernik poziomu dźwięku Miernik poziomu dźwięku klasy II; pkt.9

8 Dymomierz Urządzenie do pomiaru współczynnika po- 
  chłaniania światła o wystarczającej dokładności;  
  pkt.11 (podkreślenie autora)

9 Przyrząd do kontroli złącza elektrycznego  Nie występuje w minimalnym zakresie  
 pojazd-przyczepa wyposażenia SKP

10 Przyrząd do wymuszania kontrolowanego  Nie występuje w minimalnym zakresie 
 nacisku na mechanizm sterowania  wyposażenia SKP! 
 hamulcem najazdowym przyczepy

11 Urządzenie do wymuszania szarpnięć  Urządzenie do wymuszania szarpnięć  Tu występuje jako „Urządzenie do kontroli 
 kołami jezdnymi pojazdu kołami jezdnymi pojazdu; pkt. 8 zawieszenia.” Dla poj. >3,5 t dmc

12 Wieloskładnikowy analizator spalin Wieloskładnikowy analizator spalin silników,   
 silników o zapłonie iskrowym zgodnie z dyrektywą 2004/22/WE; pkt.10

13 Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia  Nie występuje w minimalnym zakresie 
 kół i osi pojazdu wyposażenia SKP

14 Urządzenie do kontroli skuteczności  Nie występuje w minimalnym zakresie 
 tłumienia drgań (zawieszenia pojazdu  wyposażenia SKP  
 o dopuszczalnej masie do 3,5 t

15 Czytnik informacji diagnostycznych  Urządzenie do połączenia z elektron. Interfejsem 
 do układu OBD II/EOBD poj., jak np. urządzenie skanujące OBD; pkt.14

16 Przyrząd do pomiaru współczynnika prze- Nie występuje w minimalnym zakresie 
 puszczalności światła w szybach pojazdu wyposażenia skp

17 Elektroniczny detektor gazów do kontroli  Urządzenie do wykrywania nieszczelności 
 nieszczelności instalacji gazowej LPG/CNG/LNG…; pkt.15

  Urządzenie do pomiaru głębokości rzeźby  
  bieżników opon; pkt.13

Uniwersalne płyty do badania sił hamowania mogą stanowić konkurencję dla 
powszechnie stosowanych stanowisk rolkowych
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Firma Nissens oferuje kolejne 
produkty z dziedziny chłodze-
nia i klimatyzacji. Są to chłod-
nice silnika do aut BMW X3 
F25 (10-), Chrysler Pacifica 
(05-), Fiat 500 (07-), Hy-
undai i30 (12-), Kia Carens 
(02-), Kia Ceed (12-), Nissan 
Micra (02-), Hyundai Tuscon 
(04-) i Kia Sportage (04-), 
w benzynowych wersjach 
silnikowych 2.0i 16V i 2.7i 
16V z automatyczną skrzynią 
biegów.

Wśród podzespołów klima-
tyzacyjnych pojawił się skra-
placz do Mitsubishi Lancer 
(04-) oraz trzy osuszacze do 

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

Od marca 2015 roku każdy 
warsztat motoryzacyjny bę-
dzie musiał dysponować kasą 
fiskalną. Dlatego firma Inter 
Cars nawiązała współpracę 
z należącą do firmy Comp SA  
polską marką Novitus, uzy-
skując specjalne warun-
ki zakupu i serwisu m.in. 
kasy fiskalnej Nano E moto,  
zaprojektowanej specjalnie 
z myślą o warsztatach sa-
mochodowych, oponiarskich 
oraz stacjach diagnostycz-
nych.

Ceny oferowanych urzą-
dzeń netto: Nano E moto – 
1160 zł; Mała Plus – 890 zł;  
Mała Plus E – 1125 zł; dru-
karka Deon E moto – 2060 zł.

Firma oferuje także pomoc 
we wszystkich zagadnieniach 
związanych z użytkowaniem 
kasy fiskalnej.
www.intercars.com.pl

Kasy fiskalne z Inter Cars Nowe produkty Nissensa

Asortyment produktów firmy 
Hella powiększył się o nowe 
lampy ksenonowe.

Hella: nowe lampy ksenonowe
Emitują one światło o tem-

peraturze barwowej 4300 K  
i mają dwa razy większą ja-
sność od żarówek haloge-
nowych. Wśród nich wyróż-
nia się model Hella Ksenon 
30+, emitujący białe światło 
o temperaturze barwowej aż  
5000 K. Jest ono zbliżone 
barwą do światła diod LED 
stosowanych do jazdy dzien-
nej.
www.hella.pl

NOWOŚĆ
Ksenonowe
lampy
wyładowcze

NOWOŚĆ
Ksenonowe
lampy
wyładowcze

HELLA Polska Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 552
03-994 Warszawa
Tel.: +48 22 514 17 60

www.hella.com.pl

KSENON: WIĘKSZA MOC OŚWIETLENIA
Od ponad stu lat marka HELLA, lider technologiczny na rynku, jest dla kierowców synonimem doskonałej widoczności 
i widzialności. Nowoczesna technologia ksenonowa stanowi prawdziwy kamień milowy w zakresie bezpieczeństwa 
i komfortu jazdy. Temperatura barwowa 4300 K, dwa razy większa jasność w porównaniu z lampą halogenową i ponad 
trzy razy wyższa skuteczność świetlna — białe światło lamp ksenonowych nowej generacji zapewnia optymalne 
bezpieczeństwo i wysoki komfort jazdy.

Nowe lampy ksenonowe HELLA +30 z temperaturą barwową do 5000 K są zbliżone do białego światła diod LED 
używanych w światłach do jazdy dziennej stosowanego w nowoczesnych samochodach i poprzez maksymalne 
oświetlenie zapewniają widoczność zbliżoną do światła dziennego.

HELLA – Jakość gwarancją bezpieczeństwa.

Sprawdź nową ofertę cenową!

HELLA Ksenon

8GS 009 028-111 D1S 35 W PK32d-2 4300 K 3000 h 2000 h Nowa generacja

8GS 007 949-261 D2S 35 W P32d-2 4300 K 3000 h 2000 h Nowa generacja

8GS 007 001-151 D2R 35 W P32d-3 4300 K 3000 h 2000 h Nowa generacja

8GS 009 028-311 D3S* 35 W PK32d-5 4300 K 2500 h 1500 h Nowa generacja

8GS 007 949-311 D4S* 35 W P32d-5 4300 K 3000 h 2000 h Nowa generacja

HELLA Ksenon +30

8GS 009 028-621 D1S 35 W PK32d-2 5000 K 2500 h 1500 h +30 % więcej światła

8GS 007 949-251 D2S 35 W P32d-2 5000 K 2500 h 1500 h +30 % więcej światła

8GS 007 001-241 D2R 35 W P32d-3 5000 K 2500 h 1500 h +30 % więcej światła
Wszystkie lampy wyładowcze należy stosować w połączeniu z atestowanym statecznikiem elektrycznym.
* Nie zawiera rtęci

aut Ford Fiesta (01-), Renault 
Clio (05-) i Volvo S60 (12-), 
a także dziewięć kompreso-
rów, m.in. do Hyundai Accent 
(99-), Hyundai Matrix (01-),  
Hyundai ix35 (09-) i Kia 
Sorento (02-). Ofertę wenty-
latorów rozszerzono o refe-
rencje do Fiata Doblo (01-), 
Fiata Fiorino (08-), Fiata Pa-
lio (05-) i Opla Astra G (98-) 
z silnikami wysokoprężnymi. 
Wprowadzono też chłodnice 
cieczy do Scanii R, P, G, T 
(10-) i Renault  Kerax (05-) 
oraz osuszacz klimatyzacji do 
Renault Kerax (05-).
www.nissens.com.pl

Tak nazywa się urządzenie do 
diagnostyki pompowtryskiwa-
czy samochodów osobowych, 
opracowane przez firma Delta-
Tech Electronics. Umożliwia 
ono przeprowadzanie szczegó-
łowych testów elektrycznych 
oraz mechanicznych, takich 
jak: pomiar BIP, precyzyjny 
pomiar rezystancji cewek 
w zakresie miliomów, pomiar 
pojemności stosów piezoelek-
trycznych, test izolacji elek-

Unit Injector Expert UInEx-2

trycznej pompowtryskiwaczy 
(tzw. pomiar prądu upływu 
pod wysokim napięciem), sy-
mulacja pracy pompowtryski-
waczy elektromagnetycznych 
z programowanym czasem 
otwarcia i liczby wtrysków, 
aktywna synchronizacja mo-
mentu sterowania cewki z na-
pędem camboksa. Ułatwia też 
dobór parametrów elektrycz-
nych sterowania cewki.
www.dte.com.pl

Edycja przygotowana na rok 
2015 zawiera listę zastoso-
wań wszystkich wycieraczek 
marki Denso na rynku wtór-
nym, a także informacje na 
temat wycieraczek szkiele-
towych, płaskich i hybrydo-
wych. Opisane zostały rów-
nież wycieraczki tylnej szyby 
oraz oferowane od niedawna 
wycieraczki hybrydowe z ada-
ptorem 9x3 i 9x4. Wycieracz-
ki hybrydowe Denso pokrywa-
ją obecnie 55% asortymento-
wego zapotrzebowania eu-
ropejskiego parku pojazdów. 
Cały program wycieraczek na 

Katalog wycieraczek Denso 

rynek wtórny obejmuje 1700 
zastosowań (85% europej-
skiego parku pojazdów). 
www.denso-am.pl

Firma Facom opracowała nową 
serię lamp inspekcyjnych 
z diodami LED. Model 779.
SILR (120/240 lumenów) 
jest bezprzewodowy i z na- 
ładowanym akumulatorem 
może pracować do ośmiu go-
dzin. Jest też dostępny w wer-
sji 779.SILC (200/400 lume-
nów) zasilanej z sieci 230 V. 
Obydwa urządzenia są wy- 
posażone w haczyk do zawie-
szenia, uchwyt podpierający 
i gwint ¼” do mocowania na 
trójnogach. Obudowy są od-
porne na upadki, uderzenia, 
olej, smary i rozpuszczalniki. 

Lampy inspekcyjne marki Facom

Sugerowana cena wersji bez-
przewodowej to 415 zł netto, 
sieciowej – 332 zł netto.
www.sbdinc.pl

Rodzina olejów Castrol Pro-
fessional jako pierwsza na 
świecie otrzymała certyfikat 
CO2 neutral. Oznacza to, że 
emisja dwutlenku węgla przy 
produkcji i użytkowaniu ole-
jów została zneutralizowana 
poprzez projekty związane 
z ochroną środowiska. Castrol 
EDGE Professional, Magnatec 
Professional i GTX Professio-
nal spełniają wymagania mię-
dzynarodowych standardów 
ochrony środowiska, w tym 

Oleje Castrol z certyfikatem  
CO2 neutral

pomiarów emisji CO2 i obli-
czania tzw. śladu węglowego 

Do asortymentu systemu 
Standoblue dodano 32 pig-
menty w mniejszych pusz-
kach o pojemności 250 ml. 

Nowe opakowania 
pigmentów Standoblue

ko używane do napraw, a ich 
zakup w większych opakowa-
niach jest mniej opłacalny.
axaltacoatingsystems.com

Pozwalają one za-
chować wysoką ja-
kość naprawy oraz 
ograniczyć straty 
niewykorzystanego 
materiału. Dotyczy 
to zwłaszcza pig-
mentów z efektem 
specjalnym, które 
są stosunkowo rzad-

przez cały cykl życia 
produktu. Dodatko-
wo Castrol prowadzi 
projekty ekologiczne, 
dzięki którym udało się 
w ubiegłym roku ogra-
niczyć emisję dwutlen-
ku węgla o ok. 200 tys. 
ton, a w 2015 roku 
wartość ta ma osią-
gnąć pół miliona ton. 
www.castrol.com

Książki WKŁ w e-autonaprawie 10%taniej
✔  Wejdź na stronę: 
 www.e-autonaprawa.pl
✔  Wybierz przycisk KSIĄŻKI
✔  Przejrzyj katalog
✔  Zaznacz interesujące Cię 
 pozycje 
✔  Kup, nie odchodząc od komputera!
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FORMULARZ PRENUMERATY MIESIĘCZNIKA AUTONAPRAWA
Zamawiam	 ❏  11	kolejnych	wydań	w	cenie	61,50	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	........................
	 ❏  6	kolejnych	wydań	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	realizację	wysyłek.

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

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

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

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

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	od-
biorcy	oraz	umieszczenia	moich	danych	w	bazie	adresowej	wydawnictwa.

.......................................................																																																																																				....................................................................
                           data                                                                                                                                                        podpis               

Wypełniony	formularz	należy	przesłać	faksem	na	numer	71 343 35 41	lub	pocztą	na	adres	redakcji.	Prenumeratę	można	też	zamówić	ze	strony	
internetowej	www.e-autonaprawa.pl,	mailowo	autonaprawa@technotransfer.pl	oraz	tele	fonicznie	71	715	77	95	lub	71	715	77	98
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Uwzględnienie tego modelu w cyklu 
zatytułowanym „Autoemocje” może się 
wydawać ewidentną przesadą. Wielu 
bowiem kibiców motoryzacji nie uznawa-
ło go w ogóle za auto, a emocje budził 
raczej umiarkowanie negatywne, oscylu-
jące pomiędzy ostentacyjnym lekceważe-
niem a pobłażliwą drwiną.

W swej enerdowskiej ojczyźnie Trabant 
(po niemiecku „satelita”), nazwany tak na 
cześć radzieckich sukcesów w kosmosie, 
nie był obiektem masowych marzeń, ra-
czej cierpliwych oczekiwań w kilku letnich 
kolejkach. Jednak to głównie dzięki jego 
łącznej produkcji przekraczającej trzy mi-
liony egzemplarzy Niemiecka Republika 
Demokratyczna stała się najbardziej zmo-
toryzowanym krajem tzw. bloku wschod-
niego. Mimo krajowego deficytu część 
tych produkowanych w Zwickau samo-
chodów eksportowano m.in. do Polski, 
gdzie stanowiły one coś w rodzaju nagro-
dy po cieszenia dla ludzi ubiegających się 
nieskutecznie o przydziały na warszawy, 
škody, wartburgi, moskwicze, a nawet sy-
reny, a potem polskie fiaty i radzieckie łady.

Przed zburzeniem berlińskiego muru 
miała miejsce masowa ucieczka do Austrii 
i RFN wschodnioniemieckich wczasowi-
czów wracających znad Morza Czarnego 
i Balatonu. Rzecz jasna, pomogły w niej 
liczne trabanty, lecz bez żadnych senty-
mentów zostały porzucone na węgier-
sko-austriackiej granicy jako symbol znie-
nawidzonego reżimu i sprzęt całkowicie 
zbędny w „wolnym świecie”, do którego 
przedzierali się ich właściciele. Po zjedno-
czeniu Niemiec z tych samych powodów 
mieszkańcy wschodnich landów zaczęli 
wyzbywać się tych aut na potęgę, chęt-
nie zapominając o długich latach spędzo-
nych z nimi w tak bliskiej i powszechnej  
symbiozie.

Wydawało się to normalną koleją rze-
czy, lecz po zaledwie kilku następnych 
latach niemiecki stosunek do trabantów 
uległ radykalnej zmianie. Pierwszym jej 
przejawem była głośna, publiczna dez-
aprobata towarzysząca strażackim i ra-
towniczym pokazom, w których stare sa-
mochody tej marki pełniły rolę rekwizytów 

dewastowanych w drogowych kolizjach 
i pożarach. Początkowe spontaniczne 
emocje szybko przerodziły się w specyficz-
ny kult. Na motoryzacyjnych targach, wy-
stawach, paradach – poczesna obecność 
tych aut stała się wręcz obowiązkowa. Już 
nikt nie ośmielał się nazywać ich „mydel-
niczkami”, „trampkami” lub „zemstą Ho-
neckera”, popularność zyskało natomiast 
pieszczotliwe zdrobnienie „trabi” 

Co kryje się za takim nawrotem nostal-
gii? Żal za czasami minionej młodości, za 
enerdowskim bezpieczeństwem socjal-
nym? Być może, lecz tylko w nieznacznym 
stopniu. Decydujące wydają się… tech-
niczne zalety tej znakomitej konstrukcji, 
całkiem niezależne od wszelkiej geopoli-
tyki. Kto, chcąc lub nie chcąc, trafił kiedyś 
do grona użytkowników trabantów, z regu-
ły wspomina to doświadczenie ze szcze-
rym podziwem. Model ten po bliższym 
poznaniu imponował elegancką prostotą 
zastosowanych w nim rozwiązań, dosko-
nałą jakością wykonania i komfortem pro-
wadzenia przy stosunkowo niskiej cenie. 
Zwrotnością i stabilnością ruchu pokony-
wał bez trudu w zręcznościowych zawo-
dach wszystkich bardziej renomowanych 
rywali. Był też bardzo ekonomiczny w eks-
ploatacji mimo napędu dwusuwowym sil-
nikiem. I jeszcze jedna jego osobliwość: 
w trakcie produkcji trwającej ponad trzy 
dekady poddawano go licznym moderni-
zacjom, dającym się bez trudu wprowa-
dzać do najstarszych nawet egzemplarzy.

Hubert Kwarta

Trabi
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Promocja w firmie Launch
Launch Polska rozpoczyna 
promocyjną sprzedaż pro-
fesjonalnych testerów dia-
gnostycznych X-431 PRO. 
Oferta jest przeznaczona dla 
dotychczasowych użytkowni-
ków testerów X-431. Oddając 
stary przyrząd X-431, można 
nabyć nowy X-431 PRO za  
2700 złotych netto, choć cena 
katalogowa tego urządzenia 
wynosi 6900 złotych netto.
www.launch.pl

Firma Tech-And Technika 
Warsztatowa oferuje uniwer-
salne przedłużacze łap pod-
nośników dwukolumnowych. 

Przedłużacze łap podnośników
Umożliwiają one stabilne pod-
parcie unoszonego pojazdu. 
W ich skład wchodzą meta-
lowe podstawy nakładane na 
oryginalne łapy podnośników 
o średnicach od 110-130 mm 
i 130-160 mm, a także gumo-
we podkładki przedłużające 
o wysokościach 30 i 50 mm,  
dające się wzajemnie łączyć 
dla uzyskania potrzebnej wy-
sokości przedłużenia łapy.
www.tech-and.pl

Wcześniejsze modele:  
Trabant P50 i 600

Trabant 601S produkowany od 1969 roku
Nowy katalog Valeo

Opublikowany przez firmę 
Valeo nowy katalog Get es-
sential of Brake Pads opisuje 
klocki hamulcowe należące do 
rodziny First. First jest grupą 
produktów przeznaczonych na 
rynek wtórny. Asortyment kloc-
ków obejmuje ponad 300 re-
ferencji do samochodów oso-
bowych i lekkich dostawczych 
(do 3,5 tony), co pozwala na 
80-procentowe pokrycie po-
trzeb parku pojazdów.
www.valeo.pl

Małe pęknięcie przedniej 
szyby samochodowej (o śred-
nicy nie większej niż moneta 
dwuzłotowa) z powodzeniem 
da się usunąć za pomocą ze-

Zestaw do naprawy szyb
stawu naprawczego firmy Li-
qui Moly. Zawiera on m.in. lu-
sterko inspekcyjne, uchwyt do 
aplikacji wypełniacza i żywicy 
do utwardzania, lampę UV 
(6W), szlifierkę z adapterem 
oraz pastę do polerowania 
szkła. Narzędzia i aplikatory 
są przyrządami wielokrotnego 
użytku. Dołączona instrukcja 
wyjaśnia, jak krok po kroku 
przygotować i przeprowadzić 
całą operację.
www.liquimoly.pl
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Być jak William Sidis

W wieku dwóch lat nauczył się czytać. 
Zanim ukończył siedem – napisał  cztery 
prace naukowe. Jako ośmiolatek władał 
ośmioma językami. W 16. roku życia ukoń-
czył Harvard…  

Jego biografowie przekonują, że chło-
pak wiele zawdzięczał rodzicom, którzy od 
małego zaszczepili w nim miłość do nauki. 
William James Sidis, urodzony w 1898 r.  
amerykański matematyk, kos molog, socjo- 
 log, antropolog, jurysta i języko znawca 
– uznawany jest za jednego z naj-
inteligentniejszych ludzi w historii. Po-
dobne przypadki doprowadziły kiedyś 
wybitnych psychologów do wniosku, iż 
przeciętny człowiek rozwija jedynie 10% ze 
swoich ukrytych możliwości umysłowych. 
Tak prawdopodobnie narodził się mit niosą-
cy ludziom niezwykle atrakcyjne przesłanie: 
jesteś potencjalnym geniuszem. 

Mimo późniejszej negatywnej wery-
fikacji naukowej powszechne jest wciąż 
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B

pragnienie, aby ten dawny przesąd okazał 
się jednak prawdą.  Badania prowadzone 
w USA wykazały, że w jego realność wierzy 
ok. 1/3 studentów i absolwentów psycholo-
gii (!). Brazylijskie statystyki mówią o 59% 
zwolenników tego poglądu wśród osób 
z wyższym wykształceniem, z czego aż 
6% stanowią naukowcy. W internetowych 
publikacjach często cytuje się tezy jesz-
cze bardziej optymistyczne, na przykład: 
„Przeciętny człowiek wykorzystuje zaledwie 
5% potencjału swojego mózgu. Geniusz 
na miarę Einsteina potrafi wykorzystać go 
w 11% i to jest ogromne osiągnięcie!(…)”. 

Jeśli jednak przyjmiemy, że wykorzy-
stujemy 10% (lub nawet mniej) naszych 
możliwości, pozostałe 90% lub więcej 
musi kryć w sobie atuty umysłu, których 
dotychczas nie potrafiliśmy wyzwolić. Po-
dobno wszyscy możemy się tego nauczyć, 
jeśli tylko będziemy znać odpowiednie spo-
soby i metody. Takie „klucze do naszych 
umysłów” można po prostu kupić i nie 
brakuje zachęcających ofert. W wymiarze 
finansowym są one nawet dość przystępne.  
Wystarczy wysupłać 250 zł, a nasz mózg 
stanie przed nami otworem. Za dodatkowe 
25 złotych otrzymamy międzynarodowy 
certyfikat (cokolwiek to znaczy). 

Bardziej wyrafinowanych klientów po-
winny skusić oferty z wyższej półki, gwa-
rantujące dostęp do niezwykłych zdolności: 

Ewa
Rozpędowska

medytacji, transcendencji, postrzegania 
pozazmysłowego, telekinezy i wielu innych. 

W ciągu wielu lat przekonanie o niewy-
korzystywanym w pełni potencjale ludz-
kiego mózgu stało się podstawą całkiem 
pokaźnego biznesu. Czerpie on zyski kosz-
tem wielkiej rzeszy osób wierzących w swe 
niezwykłe możliwości i mających nadzieję 
na swój cudowny, bezwysiłkowy „awans 
intelektualny” i dołączenie do grona naj  - 
wybitniejszych.                                                            

Dzięki nowoczesnym metodom pozwa-
lającym badać strukturę i funkcje mózgu 
fakty są jednak bezsporne i dość okrutne. 
Nie wykryto bowiem żadnych „cichych” 
obszarów w mózgu, które mogłyby pełnić 
jakieś nieznane dotąd funkcje. Są jedno-
znaczne dowody na to, że nawet bardzo 
proste czynności wymagają za angażowania 
licznych i rozproszonych obszarów mózgu. 
Wszystkie jego części są cały czas aktywne, 
nawet podczas snu. Tylko w przypadku po-
ważnych uszkodzeń pewne regiony mózgu 
„milczą”.

Nasz mózg  stanowi zaledwie 2-3% 
masy ciała, a zużywa ponad 20% po-
bieranej przez nas energii. Jak piszą 
profesjonalni pogromcy mitów, jest mało 
prawdopodobne, by w toku ewolucji mógł 
powstać jakikolwiek organ tak kosztowny, 
a równocześnie powszechnie marnowany 
w ponad 90%.                                   n

RATUNKU! ZUPEŁNIE NIE WIEM, 
CO SIĘ STAŁO...

PO PROSTU  
KTOŚ ZROBIŁ PANA 

W BALONA !



 


