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Regeneracja sprężarek klimatyzacji dotyczy wyłącznie jednostek oryginalnych. Jest to rynek 
dość chłonny, a jego duży potencjał wynika z coraz większej ekologicznej świadomości spo
łeczeństwa. Znacznym jednak zagrożeniem dla tej branży są podobne podzespoły sprowadzane 
z Azji, gdyż kuszą one nabywców niskimi cenami. Należy jednak zauważyć, iż niejednokrotnie 
produkty te cechują się także odpowiednio niższą jakością, zwłaszcza w porównaniu z regene
rowanymi fabrycznie wyrobami renomowanych producentów.                               str. 26

Rynek regenerowanych sprężarek klimatyzacji stanowi zachętę do rozpoczęcia i rozwijania 
różnych form działalności w tym zakresie. Z drugiej jednak strony, stawia wysokie wymagania 
jakościowe i asortymentowe, w tym także konieczność śledzenia zmian wprowadzanych przez 
producentów, do czego niezbędni są wykwalifikowani, innowacyjnie nastawieni pracownicy.
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Nie ma dziś zbyt wielu powodów, by w trakcie drogowych podróży oglądać dokładnie 
centra prowincjonalnych miasteczek, chociaż od najdawniejszych czasów to one właśnie 
stanowiły najlepszy wskaźnik ogólnej kondycji kraju i służyły praktycznej wygodzie wędrow-
ców. Jeszcze w przypadających w Polsce na przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku początkach masowej motoryzacji nie miała ona własnego zaplecza z wy-
jątkiem rzadkich stacji benzynowych. Sklepy, hotele, gastronomia, nawet samochodowe 
warsztaty zaspokajały nie tylko lokalne potrzeby, lecz także na równych prawach korzystali 
z nich przejezdni. 

Doświadczony podróżnik musiał zatem znać ich niepowtarzalną specyfikę, rozwijaną 
stopniowo w czasach pomyślności, rujnowaną gwałtownie przez wojny i niszczejącą wol-
no w okresach gospodarczych niepowodzeń. Starczało jednak ludzkiej pamięci, by w tej 
pogmatwanej zabudowie już po kilku przejazdach bezbłędnie znaleźć piekarza, rzeźnika, 
powroźnika… Wszystko to trwało bowiem niezmiennie na swych tradycyjnych miejscach.

Nawet epoka PRL, mimo upaństwowienia handlu i rzemiosła, nie przekształciła 
radykalnie małomiasteczkowych krajobrazów. Jedynie indywidualne, prywatne szyl-
dy wymieniono na standardowe potwierdzenia ich przynależności do jakichś geesów,  
peesesów itd., co nie miało dla klientów istotnego znaczenia. O wiele bardziej liczył się 
powszechnie rosnący deficyt towarów i usług. Potem pojawiły się tu i ówdzie jednakowe 
i pustawe wszędzie wielobranżowe pawilony, kontrastujące nieprzyjemnie z porządkiem 
starej zabudowy.

Powrót wolnego rynku i prywatnej przedsiębiorczości budził nadzieję na odrodzenie 
i modernizację pierwotnych form handlowo-usługowej działalności. Nastąpił jednak w jego 
efekcie wielki wysyp placówek wprawdzie indywidualnych, lecz niemal identycznych pod 
względem swego spożywczo-mięsno-monopolowego asortymentu. W tej właśnie rozwojo-
wej fazie wędrowni klienci zaczęli tracić z nimi bezpośrednie kontakty, gdyż coraz częściej 
omijają je z daleka osłonięte ekranami obwodnice albo ruch tranzytowy tak się wśród nich 
piętrzy, iż cenić tu można najwyżej względną łatwość szybkiego przejazdu. 

Mijając takie miasteczka-zawalidrogi, podróżni utwierdzali się w przeświadczeniu, że nic  
ciekawego się w nich nie dzieje. Przeoczyli więc etap, w którym ten nowy, monotonny ład 
gospodarczy zniszczony został niemal doszczętnie przez zajadłą konkurencję wzajemną, 
a jeszcze bardziej przez gęstniejące sieci prowincjonalnych marketów. 

Teraz przypadkowy obserwator zjeżdżający z obwodnicy na „stary szlak” zaskakiwany 
jest faktem, iż miejsca po zlikwidowanych punktach usługowych i sklepach wcale nie 
pozostają wolne. Zapełnia je bowiem coraz szczelniej obfitość najrozmaitszych placówek 
bankowych. Trudno zrozumieć, z czego one żyją i komu są potrzebne, skoro żadnych 
realnych dóbr przecież nie tworzą. Co zatem ich istnienie i niewątpliwy rozwój oznaczają 
w bliższej lub dalszej perspektywie dla wiążących jeszcze przysłowiowy „koniec z końcem” 
mieszkańców, żyjących z dala od ruchliwych tras i wielkomiejskich ośrodków?

                                                 Marian Kozłowski     
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Tak dobre jak nowe: regenerowane 
wtryskiwacze Common Rail Bosch eXchange

Jakość wyposażenia oryginalnego
dzięki seryjnej regeneracji fabrycznej

Oryginalna jakość Bosch
Wszystkie elementy

są wymieniane na nowe
w 100% jakości Bosch

Wyjątkowa niezawodność
i długi okres eksploatacji

 – dzięki wieloletniemu
doświadczeniu firmy Bosch

Tak dobre, jak nowe
części – gwarancja
taka jak dla nowych
produktów

Najwyższe standardy jakości:
Testy jakości identyczne jak
dla nowych części

Bosch eXchange to 100% pewna jakość. Program wymiany części zamiennych na 
regenerowane fabrycznie – Bosch eXchange – obejmuje ponad 1000 produktów do 
dieslowskich układów wtryskowych. Bosch eXchange to rozwiązanie korzystne dla 
warsztatów samochodowych. Seryjna regeneracja części ma miejsce w specjalnie 
certyfikowanych zakładach Bosch. Rezultat jest wyjątkowy - regenerowane produkty Bosch 
eXchange z gwarancją taką jak na nowe części. 

www.motobosch.pl

Bosch_diesel_BX2_rekl_A4.indd   1 2015-03-23   14:55:20
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Wydarzenia Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Spis treści

sprzedawcy samochodów, pro- 
ducenci części motoryzacyj-
nych i akcesoriów oraz do-
stawcy wyposażenia warsz-
tatów. Na stoiskach będą od-
bywać się pokazy, prezenta-
cje i konkursy dla odwiedza-
jących.

Organizatorzy przewidzie-
li atrakcje w postaci imprezy 
motoryzacyjnej ProfiAuto FMX 
& Music Show – motocrosso-

wych zawodów w freestyle’u, 
w których wystąpią najlepsi 
polscy i zagraniczni wyczy-
nowcy. Udział potwierdził już 
aktualny mistrz Polski FMX – 
Artur Puzio.

Bilety na targi ProfiAuto 
Show oraz imprezę ProfiAuto 
FMX & Music Show są do-
stępne w serwisie Eventim 
(http://bit.ly/1833jyv i bit.ly/
1NzCanz).

Dwunasta edycja targów moto-
ryzacyjnych ProfiAuto Show 
odbędzie się 23 i 24 maja 
w Katowicach. Po raz pierw-
szy zajmie ona nie tylko tere-
ny „Spodka”, lecz także nowo-
powstałego Międzynarodowe-
go Centrum Kongresowego 
w Katowicach. Swoje oferty 
zaprezentują najważniejsze  
światowe marki z branży mo-
toryzacyjnej, a wśród nich  

ProfiAuto Show 2015
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Pod hasłem „Moja praca, moja 
pasja… od zawsze” odbywa 
się 13. konkurs Mechanik 
Roku. Rywalizują w nim me-
chanicy z całej Polski, odpo-
wiadając na konkursowe pyta-
nia i kupując produkty partne-
rów konkursu. Na zwycięzcę 
rywalizacji czekają: samochód 
osobowy oraz sprzęt warszta-
towy. Łączna wartość nagród 
wynosi ponad 200 000 zł  

Mechanik Roku 2015
i nadal rośnie. Partnerami 
konkursu oraz sponsorami są 
producenci części zamiennych 
i eksploatacyjnych: Bosch, Ca-
strol, ATE, Kager, Philips, Rai-
cam, ZF (Sachs) i SKF.

Prawidłowe odpowiedzi 
udzielone w testach oraz każ-
de 1000 zł wydane na zaku-
py są przeliczane na punkty. 
Do półfinałów trafi 50 osób, 
które zgromadzą najwięcej 

punktów oraz ośmiu zwycięz-
ców odcinków specjalnych. 
Następnie wyłoniona zostanie 
piątka najlepszych. Wezmą 
oni udział w finale polegają-
cym na rozwiązywaniu za-
dań praktycznych. Konkurs 
trwa do 31 maja. Pół finał 
i finał (planowany na 19  
i 20 czerwca 2015 roku) od-
będzie się w jednym z luksu-
sowych hoteli nad morzem.

Zaprosili nas
Firmy: Launch, SsangYong Motors Polska, Yoko
hama – na swoje stoiska targowe i konferencje praso-
we organizowane podczas międzynarodowych targów 
Genewa Motor Show 2015 (Genewa, 5-15 marca)
Continental Opony Polska –  na wiosenną konfe-
rencję prasową (Warszawa, 7 marca)
Castrol Magnatec  – na spotkanie prasowe (War-
szawa, Pałac Sobańskich, 25 marca)
Siemens – na konferencję prasową (Hannover, 
13 kwietnia)

Firma Hella rozpoczyna dru-
gą edycję akcji edukacyjnej 
„Świecimy przykładem” dla na-
uczycieli ponadgimnazjalnych 
szkół technicznych o kierunku 
samochodowym. Trwać będzie 
ona od września bieżącego  

Hella szkoli nauczycieli
roku do czerwca 2016. Przy-
gotowania do kolejnej kampa-
nii ruszają już w marcu. Każ-
da placówka szkolna biorąca 
udział w tej akcji otrzyma ze-
stawy pomocy edukacyjnych, 
zawierające prezentacje multi-

medialne, broszury, materiały 
filmowe oraz dostęp do portali 
internetowych i szkoleń bez-
pośrednich. Dodatkowo w ra-
mach cyklu spotkań edukacyj-
nych odbędzie się konkurs wie-
dzy przeznaczony dla uczniów.

Inter Cars świętuje swe ćwierć-
wiecze. Główne uroczystości 
odbędą się we wrześniu na 
Stadionie Narodowym w War-
szawie. 

Firma ta zajmuje obec-
nie 5. miejsce w Europie  
i 10. na świecie wśród dystry-
butorów części zamiennych. 

Jubileusz Grupy Inter Cars

Z jubileuszowej okazji przygo-
towała trzy promocje: „Kupuj 
z nagrodami”, „Wielka Gala 
Mistrzów Warsztatu” i „Łap 
nagrody”. Informacje dotyczą-
ce konkursów zamieszczono 
na stronie: 25ic.pl .

Główne obchody 25-lecia 
zaplanowano na 19 września 

na Stadionie Narodowym. Tam 
też w dniach 18-20 września 
w specjalnej hali ustawionej 
na Błoniach Stadionu Naro-
dowego odbędą się 15. Targi 
Części Zamiennych, Narzędzi 
i Wyposażenia Warsztatów 
oraz Wielka Gala Mistrzów 
Warsztatu.

Więcej informacji i regula-
min konkursu na:
www.MechanikRoku.fota.pl
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Producenci i dystrybutorzy części łączą się

Stowarzyszenie Dystrybuto
rów i Producentów Części 
Motoryzacyjnych (SDCM), 
Stowarzyszenie Techniki Mo
toryzacyjnej (STM), MOVEO 
i Związek Pracodawców Bran
ży Motoryzacyjnej (ZPBM) 
utworzyły koalicję o nazwie 
Kampania R2RC – Kierunek 

wywaniu opinii i stanowisk 
środowiska w sprawach istot
nych z punktu widzenia nie
zależnego rynku motoryzacyj
nego, uwzględniając szeroki 
punkt widzenia na podejmo
wane kwestie.

– Powstanie koalicji to 
odpowiedź na wyzwania, 
przed którymi stoi branża. 
Dynamiczny rozwój sektora 
motoryzacyjnego wymaga, 
aby także prawo nadążało 
za zmianami i we właściwy 
sposób regulowało funkcjono-
wanie rynku motoryzacyjnego 
– dodaje Jarosław Sojewski, 
prezes ZPBM.

Spotkanie inicjatywne za
kończyło się oficjalnym pod
pisaniem umowy koalicyjnej. 
Członkowie koalicji podkre
ślają, że jest ona otwarta i za

praszają do współpracy także 
inne organizacje.

SDCM zrzesza i reprezentu
je interesy międzynarodowych 
przedsiębiorstw działających 
w przemyśle motoryzacyjnym, 
jak również polskich produ
centów i dystrybutorów części 
motoryzacyjnych. STM skupia 
i reprezentuje przedsiębiorstwa 
działające w branży wyposaże
nia warsztatowego. Prezesem 
STM jest Rafał Sosnowski. 
MOVEO zrzesza przedstawi
cieli firm usługowych z branży 
motoryzacyjnej, reprezentując 
w szczególności niezależne 
warsztaty i stacje kontroli po
jazdów. Jej prezesem jest Jerzy 
Maliński. Natomiast ZPBM to 
organizacja zrzeszająca praco
dawców MŚP sektora moto
ryzacyjnego.

2020. Celem koalicji jest 
zintensyfikowanie działań 
z uwagi na brak znajomości 
niezależnego rynku motoryza
cyjnego wśród osób odpowie
dzialnych za tworzenie prawa.

Jak wyjaśnia prezes SDCM 
Alfred Franke, koalicja będzie 
się koncentrować na opraco

Świętuj z nami
25-lecie Inter Cars

Wejdź na www.ic25.pl
i wygrywaj!

Świętuj z nami
25-lecie Inter Cars25-lecie Inter Cars

Wejdź na www.ic25.pl
i wygrywaj!

Wejdź na www.ic25.pl
i wygrywaj!

Wejdź na www.ic25.pl

-  PA R T N E R Z Y  S T R A T E G I C Z N I  -

oleje rekomendowane przez Inter Cars 

J. Maliński (MOVEO), A. Franke (SDCM), J. Sojewski (ZPBM), R. Sosnowski (STM)

Inter Cars ogłasza konkurs dla 
absolwentów szkół motoryza
cyjnych z całej Polski objętych 
programem Młode Kadry. Za
danie uczestników polega na 
przygotowaniu materiału opi
sującego ich ścieżkę edukacji 
oraz obecną sytuację zawodo

Konkurs dla absolwentów programu Młode Kadry 
wą. Autorom najlepszych prac 
zostaną przyznane nagrody:

I – tablet,
II – wideo rejestrator,
III – przenośny akumulator 

zapewniający ładunek energii 
do ładowania baterii w róż
nych urządzeniach.

Prace konkursowe w do
wolnej formie należy przesy
łać do 31 lipca 2015 r. na ad
res emailowy: mlodekadry@
intercars.eu bądź pocztą tra
dycyjną (Centrum Szkoleń In
ter Cars SA, ul Gdańska 27, 
05152 Cząstków Polski). 

Młode Kadry to program 
zainicjowany przez spółkę In
ter Cars, polegający na współ
pracy ze szkołami m.in. po
przez wyposażenie placówek 
w nowoczesny sprzęt do na
prawy i diagnostyki pojazdów.

Marzec i kwiecień to dla 
uczniów warszawskich i wro
cławskich gimnazjów czas 
warsztatów kreatywnych  
5. edycji Akademii Wyna
lazców im. Roberta Boscha. 
W ich trakcie gimnazjaliści 
uczą się m.in. budować tu

Akademia Wynalazców
nel aerodynamiczny, sterować 
dronem i drukować w tech
nologii 3D. Zajęcia prowa
dzą studenci Politechniki 
Warszawskiej i Wrocławskiej. 
Od lat największym zaintere
sowaniem cieszą się zajęcia 
poświęcone robotyce, dlatego 
w tym roku studenci zorganizują  
aż 12 warsztatów, podczas 
których uczniowie będą mogli 
dowiedzieć się więcej na te
mat konstruowania robotów, 
ich programowania i zastoso
wania do celów badawczo 
rozwojowych.

Polska Izba Paliw Płynnych 
organizuje w dniach 1315 
maja, w warszawskim Cen
trum Expo XXI, XXII Między
narodowe Targi Stacja Paliw 
2015. Program obejmuje: 
	cykl prelekcji, szkoleń 

i warsztatów o nazwie Aka
demia Przedsiębiorcy; 

	prezentację myjni samo
chodowych; 

	cykl wykładów Młoda Ka
dra dla słuchaczy kierun
ków branżowych; 

	forum dyskusyjne „Rynek 
paliw w Polsce 2015”; 

Targi Stacja Paliw 2015

	spotkania przedstawicie
li grup zakupowych pod 
hasłem „Strefa B2B”; bez
płatne konsultacje eksper
tów i praktyków z zakresu 
prawa, podatków, banko
wości i finansów oraz fun
duszy UE;

	prezentacje zastosowań ga
zu ziemnego w motoryzacji.
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Szóste międzynarodowe  
targi GasShow 

Odbyły się w dniach 5 i 6 marca 2015 roku tradycyjnie już wraz z towarzyszącą  
im ekspozycją Autoservice Expo i jak zwykle zorganizowano ją w halach wystawo-
wych warszawskiego centrum Expo XXI

z wojennych zniszczeń, a z czasem 
pięknie odrestaurowanym i zmodernizo-
wanym. Przydałaby się w nim teraz ja-
kaś informacyjna tablica, wyjaśniająca, 
co ta potężna ceglana rotunda mogła 
mieć kiedyś wspólnego z techniką paliw 
gazowych. Nie jest to bowiem oczywiste 

Chyba tylko bardzo nieliczni spośród 
personelu prezentującego tu oferty po-
nad 120 firm zdawali sobie sprawę, iż 
ta największa we wschodniej Europie, 
specjalistyczna impreza branży LPG/
CNG/LNG gości w przemysłowym obiek-
cie dawnej miejskiej gazowni, ocalałym 

nawet dla czołowych światowych spe-
cjalistów od stacjonarnych i mobilnych 
systemów gazowego zasilania.

W przyszłym roku Targi GasShow 
zaplanowano jako imprezę trzydniową, 
odbywającą się  w dniach 17-19 mar- 
ca 2016.

samochodowych systemów i podzespo-
łów. Zgodnie z tą zasadą, dystrybutor 
irydowych świec marki Brisk Premium+ 
podkreślał w Warszawie ich walory 
istotne dla spalania LPG/CNG, takie jak 
stabilność parametrów iskry i okres wy-
miany wydłużony do 100 tys. kilometrów 
przebiegu pojazdu.

Także wśród zwiedzających najwięcej 
było profesjonalistów zajmujących się 
na co dzień montażem i obsługą samo-
chodowych instalacji gazowych oraz 
zwykłych użytkowników gazowych paliw, 
chętnie zasięgających opinii zgromadzo-
nych tu ekspertów.

Na tegorocznych Targach zadebiutowa-
ła działająca już od ponad 30 lat firma 
Cer Motor, będąca także organizatorem 
i koordynatorem sieci warsztatowej Engi-
ne Expert, skupiającej ponad 100 spe-
cjalistów od napraw silników. Jej bogata 
oferta skierowana do serwisów instalacji 
gazowych cieszyła się dużym zaintereso-
waniem zwiedzających.

Firma APP Studio zajmuje się projek-
towaniem mikroprocesorowych syste-
mów sterowania (Agis, Altis) silników 
korzystających z gazu LPG/CNG. Do-
starcza także reduktory Ares i wtryski-
wacze Solo. Prezentowane nowości to: 
system Agis Direct Liquid do silników 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa FSI 
(Grupa Volkswagena) oraz reduktor  
Ares 200.

Techniczną i rynkową nowością znanej 
na całym świecie białostockiej firmy AC 
były między innymi sterowniki z nowej 
linii Q-Generacja. Nowy sterownik Qmax 
Plus jest przeznaczony głównie do silni-
ków 4-cylindrowych, lecz łatwo daje się 
zastosować w konstrukcjach o większej 
liczbie cylindrów.

Okazała ekspozycja firmy AG Auto-Gaz 
Centrum z Radomia odpowiadała w pełni 
rynkowej pozycji przedsiębiorstwa na-
leżącego do największych w branży. Te-
goroczne firmowe nowości to sterowniki: 
BLUBoxo, Compact, Zenit pro, Zenit pro 
OBD, Zenit pro Diesel.

Landi Renzo – jedna z najstarszych i naj-
bardziej zaawansowanych firm zajmująca 
się instalacjami gazowymi silników spa-
linowych – jest jedynym autoryzowanym 
dostawcą instalacji gazowych do nowych 
samochodów marki Škoda. Podpisała tak-
że podobne umowy z markami Renault 
i Dacia. Na warszawskich targach zapre-
zentowała instalacje wtrysku sekwencyj-
nego do najnowszej Škody Fabii.

Produkty opracowane specjalnie do sa-
mochodów zasilanych gazem oferują dziś 
niemal wszyscy renomowani producenci 

Regularnie w tych targach uczestniczy fir-
ma Integra Software z Koszalina – produ-
cent specjalistycznego oprogramowania 
stosowanego w pojazdach i warsztatach. 
Profesjonalną część publiczności naj-
bardziej interesowały najnowsze aplika-
cje Integra Data Service, bardzo pomoc-
ne w organizowaniu codziennej pracy 
serwisu.                                            n
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Nowe produkty APP: 
linia Quartz

lub dwie warstwy. Czas schnięcia przy 
temperaturze lakierowanego elementu 
wynoszącej 60oC to 15 minut.

Krótki czas schnięcia jest – według 
Tomasza Gołdy, dyrektora Działu Zarzą-
dzania Produktem APP – ważną zaletą 
nowego lakieru. Tradycyjne lakiery wy-
sychają po 30 minutach, więc skróce-
nie tego czasu o połowę pozwala lepiej 
wykorzystać kabinę lakierniczą. Lakiero-
wanie jest możliwe z użyciem dyszy 1,2 
lub 1,3. Zastosowanie mniejszej dyszy 

daje dodatkową oszczędność w postaci 
niższego zużycia preparatu, którą w APP 
oceniają na 30%. Lakier ma też długi 
czas odparowania: w trakcie wysychania 
odparowują wszystkie rozpuszczalniki 
i dopiero wtedy następuje „zamykanie” 
powierzchni.

Prace nad nowym lakierem trwały po-
nad rok. W tym czasie lakierowane ele-
menty były między innymi sezonowane 
w różnych warunkach (na śniegu i desz-
czu), badano też niedosuszone elementy 
w celu zdobycia wiedzy, jak lakier reagu-
je na zarysowania, czy blaknie z czasem 
itd. Na różnych etapach przygotowań 
w pracach brało udział 14 osób, w tym 
na stałe trzej technicy.

Linia APP Quartz ma być grupą pro-
duktów z branży lakierniczej, autokosme-
tyki i BHP. W najbliższym czasie na rynku 
pojawi się kombinezon roboczy Quartz, 
a następnie trzykrokowy system polerski. 
Jakość tego ostatniego jest już sprawdzo-

www.warsztat24.pl, zajmujący się dys-
trybucją produktów blacharsko-lakierni-
czych, zarówno własnych, jak i obcych. 
Wysyłka następuje najpóźniej po trzech 
godzinach. – Kupić może każdy, nawet 
drobny warsztat lakierniczy. Minimalne 
zamówienie to 500 ml z postąpieniem 
100 ml. Klient zamawia podkład, farbę 
i lakier dla konkretnej marki i modelu, 
a następnego dnia kurier przywozi mu 
paczkę do zakładu.

W rękach właścicieli APP są też trzy 
inne spółki. NTS to ciężkie wyposaże-
nie warsztatowe, jak kabiny lakiernicze, 
kompresory i instalacje pneumatyczne, 
a do tego serwis. XS Logistics świadczy 
usługi logistyczne, prowadząc magazyny 
własne (dla APP i NTS) oraz dla klientów 
zewnętrznych (z obsługą i wysyłką, rów-
nież drobnicową). S-Plus zarządza siecią 
franczyzową ponad 70 punktów w całej 
Polsce zajmujących się autodetailingiem 
i naprawami typu smart repair.            n

na i zatwierdzona, trwają jeszcze ostatnie 
ustalenia dotyczące komunikacji i dystry-
bucji nowego produktu. 

APP działa we wszystkich obszarach 
rynku. Firma sprzedaje w segmencie C, 
czyli wśród małych warsztatów lakierni-
czych, w segmencie B, reprezentowa-
nym przez dobrze wyposażone warsztaty, 
często z własnymi kabinami i wykwali-
fikowanym personelem, a także w seg-
mencie A, czyli premium. Jak twierdzą 
w APP, ta ostatnia grupa odbiorców już 
od pewnego czasu poszukuje produktów 
odpowiadających jakością klasie A, lecz 
tańszych. Linia produktów APP Quartz 
jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie.

Od bagażnika po 15 tysięcy palet
Firma Auto-Plast Produkt powstała  
21 lat temu i do dziś ma w stu pro-
centach polski kapitał. Zaczęło się od 
bagażnika, później było kombi, jedna 
hala, druga hala... – Pewnego dnia 7 lat 

temu do starego magazynu wjechało 
17 ciężarówek i nie byliśmy w stanie 
sobie z tym poradzić. Rozstawiliśmy  
15 plandek i urządziliśmy nocleg – opo-
wiada dyrektor Gołda. – Po dwóch latach 
w pododdziale Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej pod Wrześnią sta
nął biurowiec liczący 1200 m kw. po
wierzchni biurowej i hala magazynowa 
o powierzchni 12 tys. m kw., mieszczą
ca 15 tys. europalet. W samym dziale 
handlowym pracuje 60 osób. W innym 
miejscu we Wrześni mieszczą się cen
tra szkoleniowe: z lakiernictwa, auto
detailingu i napraw smart repair.

Firma zaczynała od 28 produktów, 
a dziś ma w ofercie 3000 indeksów, 
wprowadzając rocznie 300 nowych. APP 
to również sieć odbiorców w 22 kra- 
jach Europy – albo jest tam własny 
oddział, albo lokalny dystrybutor. Roz-
wija się sprzedaż elektroniczna e-com-
merce: od sierpnia 2014 działa serwis  

Auto-Plast Produkt wprowadza na rynek nową linię  
produktów o nazwie APP Quartz. Zaczyna ją od lakieru 
bezbarwnego i utwardzacza, wkrótce będą następne  
produkty w linii

Na prezentacji, która odbyła się 10 mar-
ca 2015 roku w siedzibie APP we Wrze-
śni, pokazano lakier bezbarwny Quartz 
Q301 oraz utwardzacze Q3010 (normal-
ny) i Q3011 (szybki, na chłodne dni –  
do 2oC). Akrylowy, bezbarwny lakier kla-
sy 420 spełnia wymogi europejskie o lot-
nych związkach organicznych VOC. 

Nowy lakier stosuje się w proporcjach 
2:1 z utwardzaczem bez rozcieńczania, 
a czas użycia mieszanki przy 20oC wy-
nosi 90 minut. Nakłada się ją na półtorej 

Nowy lakier bezbarwny i utwardzacz firmy APP to 
pierwsze produkty z linii Quartz

Piotr Olejnik, technik APP, prezentuje lakierowanie  
nowym produktem APP Quartz

Tomasz Gołda opowiada o drodze od 28 do 3000 pro-
duktów APP

W magazynie APP kilkanaście osób zajmuje się wysyła-
niem paczek dla klientów
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Hella zaprezentowała nową ofertę 

nadwozi. Ponadto znalazło się w nim  
190 produktów alternatywnych, oferowa
nych równolegle z oryginalnymi. Dotyczy 
to na przykład sprężarek lub skraplaczy 
klimatyzacyjnych, gdzie tańsze zamienni
ki odpowiadają zwłaszcza oczekiwaniom 
związanym z naprawami starszych samo
chodów. 

Dla tej grupy klientów Hella przy
gotowała też specjalną ofertę alternatorów 
i rozruszników z linii TimeFit, obejmującą 
blisko 700 referencji i pokrywającą około 
70% potrzeb polskiego rynku. 

W przypadku systemów termicznych 
(chłodzenie silnika) firma deklaruje asor
tyment odpowiedni dla 90% polskiego 
parku samochodowego i nadal pracuje 
nad jego rozwojem. 

W dziedzinie oświetlenia i elektroniki 
pojawiło się w tym roku aż kilkaset nowo
ści, a w ich liczbie 250 lamp do samo
chodów osobowych i 80 do ciężarowych, 
a także 120 lamp oświetlenia uniwer
salnego i lamp roboczych. Wśród źródeł 
światła na uwagę zasługuje nowa ge
neracja lamp ksenonowych Hella +30, 
charakteryzujących się temperaturą bar
wową 5000 K, czyli zbliżoną do białego 
światła diod led. Wprowadzono także 
trzy wersje specjalne żarówek halogeno

wych: Chrome Top 2.0, Blue Light oraz 
Performance +120.

Wyposażenie warsztatowe produko
wane przez firmę Hella, np. urządzenia 
do diagnostyki i obsługi klimatyzacji sa
mochodowych oraz lampy warsztatowe, 
zaprezentowano w praktycznym działa
niu w oddzielnej części spotkania.       n

Na spotkaniu prasowym zorga-
nizowanym 10 marca 2015 roku 
w warszawskiej siedzibie firmy 
Hella Polska pokazano i omó-
wiono szereg nowych produk-
tów działu wyposażenia warsz-
tatowego

Firma, będąca również wiodącym do
stawcą części do pierwszego montażu 
pojazdów, stale poszerza swą ofertę 
aftermarketowych komponentów samo
chodowych. Podczas konferencji zapo
wiedziano, iż w tym roku cześć tych pro
duktów będzie oferowanych warsztatom 
samochodowym po specjalnych cenach 
lub w ramach sprzedaży na szczególnie 
atrakcyjnych warunkach.

Od marca 2015 r. dostępny jest 
nowy katalog zatytułowany „Klimatyza
cja, samochody osobowe i dostawcze 
2015/16“. Obejmuje on ponad 2700 pro
duktów do 68 marek i niemal 1900 mo
deli samochodów we wszystkich wersjach 

Monika Maciejewska, kierująca marketingiem firmy Hella Polska, przedstawiła 
w swym wystąpieniu między innymi zasady kampanii „Świecimy przykładem na 
drodze” oraz zapowiedziała pojawienie się w maju nowego portalu Hella Part-
ner World

Prezentacji nowości działu 
systemów termicznych dokonał 
Krzysztof Warywoda (na zdjęciu), 
aktualną zaś ofertę oświetlenia 
przedstawił Tomasz Olawa, a Jaro-
sław Cichecki omówił najnowsze 
firmowe propozycje w dziedzinie 
alternatorów i rozruszników

Tester Mega Macs 56, który już  
wkrótce będzie dostępny w pro-
mocyjnej ofercie, zademonstro-
wany został przez Krzysztofa 
Skrzypczaka z działu wyposażenia 
warsztatowego

Zenon Rudak (z prawej), kierownik 
Centrum Technicznego Helli  
i pomysłodawca edukacyjnej akcji 
„Świecimy przykładem”, oraz Arnold 
Bialas, szef działu wyposażenia 
warsztatowego – odpowiadali na 
liczne pytania branżowych mediów 

 

Lekka i kompaktowa automatyczna stacja 
oferująca wysokiej jakości obsługę klimatyzacji. 
  Zredukowana waga i rozmiary ułatwiają manewrowanie
  Automatycznie odzyskuje, oczyszcza i napełnia czynnik
  Automatycznie separuje i dozuje olej
  Pompa próżniowa 50 L/min
  Zbiornik 10 kg (7 kg ilości roboczej)
  Baza danych AUTODATA
Ref. 710201

Najwyższej jakości w pełni automatyczna stacja do obsługi 
klimatyzacji samochodów osobowych, dostawczych,                                 
ciężarowych, maszyn rolniczych oraz samochodów 
hybrydowych i EV.
  Dostosowana do obsługi 134a lub opcjonalnie 1234yf
  Ekologiczne i ekonomiczne złącza ClimFill® Lock
  Wydajna pompa próżniowa 100 L/min
  Zbiornik 18 kg (12,6 kg ilości roboczej)
Ref. 710202 - ClimFill® Pro
Ref. 710295 - ClimFill® Pro HFO do obsługi nowego gazu

ClimFill® Easy

ClimFill® Pro & Pro HFO

Stacje klimatyzacji
Valeo

ClimFill® Maxi
W pełni automatyczna stacja do obsługi dużych układów 
A/C w samochodach ciężarowych i autobusach.
  Kolorowy wyświetlacz dotykowy
  Wydłużone okresy między przeglądami dzięki regeneracji oleju
  Program super doładowania by skutecznie napełniać A/C
  Wydajna pompa próżniowa 167 L/min
  Zbiornik 32 kg (22,4 kg ilości roboczej)
  Baza danych AUTODATA
Ref. 710203

Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa
TEL.: (+48) 22 543 43 01
FAX: (+48) 22 543 43 05
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Usługa serwisowania 
klimatyzacji

Firma Magneti Marelli ma w swojej ofer-
cie całą gamę przeznaczonych do tego 
urządzeń serwisowych i dodatkowych 
narzędzi. Można skomponować z nich 
zestawy umożliwiające świadczenie 
usług serwisowych, a różniące się po-
ziomem nakładów finansowych i po-
tencjalną rentownością zastosowań. We 
wszystkich za technologiczne minimum 
trzeba uznać: regenerację czynnika 
chłodniczego, wymianę oleju do sprę-
żarki oraz stosowanie kontrastu UV lub 
oleju kontrastem UV.

Przykłady konkretnych zestawów
Najtańszym rozwiązaniem jest tzw. ze-
staw ekonomiczny, złożony ze stacji do 
obsługi klimatyzacji Clima Tech Mobi-

le wraz z urządzeniem do obsługi oleju 
sprężarkowego, oprzyrządowaniem typu 
ozon maker (do odkażania i usuwania 
nieprzyjemnych zapachów z wnętrza 
nadwozi), a także lampy warsztatowej 
z UV do wykrywania nieszczelności za 
pomocą kontrastu UV. Stacja Clima Tech 
Mobile nadaje się zarówno do zastoso-
wań mobilnych (transport nawet więk-
szymi samochodami kombi), jak i do pra-
cy w warsztacie, posiada menu w języku 
polskim, butlę na czynnik 12 kg, opcjo-
nalną możliwość podłączenia drukarki 
oraz karty pamięci z bazą danych. Baza 
standardowa jest książkowa.

Bogatszy zestaw zaawansowany to 
stacja do obsługi klimatyzacji Clima Tech 
Plus wraz z wymienionym poprzednio 

menu w języku polskim, butlę na czynnik  
12 kg, pompę próżniową o wydajności 
100 l/min, przyłącze do azotu oraz złą-
cze do opcjonalnej przystawki  płukania 
układu. Wyposażenie opcjonalne stanowi 
drukarka i karta pamięci z elektroniczną 
bazą danych. Możliwa jest konwersja na 
nowy czynnik YF1234.

Zestaw zaawansowany HD (dający do-
datkową możliwość obsługi autobusów) 
tworzy stacja do obsługi klimatyzacji Cli-
ma Tech HD wraz z całym wymienianym 
uprzednio wyposażeniem dodatkowym. 
Całość zapewnia te same możliwości 
i funkcje, co zestaw zaawansowany, 
a dodatkowo daje możliwość obsługi ukła-
dów o bardzo dużej pojemności dzięki butli  
27 kg i pompie próżniowej o największej 
wydajności w tym segmencie, wynoszącej 
226 l/min. Tu też dostępne są wspomnia-
ne poprzednio akcesoria opcjonalne oraz 
możliwość konwersji na YF1234.

Najbardziej funkcjonalny zestaw pro-
fesjonalny wykorzystuje stację Clima 
Tech Top Next Maxi, wszystkie uprzed-
nio wymieniane urządzenia dodatkowe, 
a poza tym jeszcze zestaw do badania 
nieszczelności Hydrogenem. Umożliwia 
obsługę układów hybrydowych, ma zin-
tegrowane elektroniczne badanie szczel-
ności azotem lub (nowość!) hydrogenem 
będącym mieszaniną azotu i wodoru, bu-
tlę na czynnik 27 kg, pompę próżniową 
100 l/min, pełną automatykę olejową, 
kalkulator diagnostyczny układu klima-
tyzacji, możliwość konwersji na nowy 
czynnik YF1234. 

Oprócz wspomnianych dotychczas 
urządzeń oferujemy też przyrząd CLT1 
(generator sygnału PWM do wystero-
wania zaworu w sprężarkach nowego 
typu), jak również pełny wybór olejów 
do klimatyzacji, kontrastów UV, o-ringów  
i innych akcesoriów pod własną marką 
Cool Weather.

Ponadto wszystkie nasze urządzenia 
do obsługi układów klimatyzacji posiada-
ją technologię Shock Free, czyli konstruk-
cję odporną na uszkodzenia w transpor-
cie, dodatkową 2-letnią gwarancję oraz 
bardzo niskie koszty eksploatacji i ser-
wisowania. Towarzyszy im cały system 
firmowych szkoleń technicznych. 

Nowe metody 
wykrywania nieszczelności
Jedną z najczęstszych usterek klimatyzacji 
jest nieszczelność obiegu czynnika chłod-
niczego. Istnieje kilka metod ich wykrywa-
nia, lecz nie każda jest zgodna z obowią-
zującymi przepisami dyrektyw unijnych 
(2006/40/WE  i 307/2008/WE).

Określają one maksymalny dopusz-
czalny ubytek czynnika chłodniczego, 
a więc nie spełnia ich wymogów poszu-
kiwanie nieszczelności poprzez wprowa-
dzenie do obiegu czynnika i stosowanie 

Przemysław Treliński
Kierownik działu technicznego
Magneti Marelli Aftermarket

W nadchodzącym sezonie zwiększy się  
popyt na usługi związane z układami  
klima tyzacji w pojazdach samochodo-
wych. Wiele warsztatów stanie więc przed 
dyle matem, jak tę koniunkturę optymalnie 
wykorzystać

elektronicznego detektora, a także wyko-
rzystanie czynnika ze środkiem kontra-
stowym UV i lampy UV. Obie te metody 
wychodzą z użycia w niektórych pań-
stwach Unii Europejskiej, chociaż w Pol-
sce nie są jeszcze zabronione.

Najczęściej stosowana dotychczas 
metoda to „wykrywanie na bąbelki”. Po-
lega na pokryciu przewodów łatwo pie-
niącym się środkiem (np. aerozolem do 
kontroli szczelności instalacji gazowych, 
wodą z mydłem itp.). Warunkiem ko-
niecznym jest zachowanie w instalacji 
cząstkowego nadciśnienia albo  stworze-
nie go za pomocą azotu doprowadzonego 
z butli wyposażonej w reduktor i mano-
metry. 

Tym samym zestawem można rów-
nież dokonać testu szczelności, polega-
jącego na napełnieniu układu azotem 
pod ciśnieniem około 20 barów (niektóre 
układy można napełniać maks. 10 ba-

rów) i kontroli tegoż ciśnienia po upływie 
około 20 minut. Nawet niewielki spadek 
świadczy o nieszczelności.

Najnowszym i najlepszym sposobem 
wykrywania nieszczelności jest zastoso-
wanie mieszaniny 95% azotu i 5% wo-
doru. Jest ona nietoksyczna, niepalna, 
nieszkodliwa dla środowiska i nie powo-
duje korozji. Badanie polega na wpro-
wadzeniu gazu poprzez złącze serwiso-
we do układu klimatyzacji pod ciśnie-
niem 5 barów. Następnie elektroniczny 
detektor przesuwany wzdłuż przewodów 
i połączeń klimatyzacji emituje sygna-
ły świetlne i dźwiękowe w przypadku 
wykrycia przecieku. Zestaw ten jest 
w stanie wykryć przecieki przekraczające  
0,3 g rocznie i nadaje się również do 
układów z czynnikiem R1234yf. Film 
prezentujący jego użycie dostępny jest 
na:  www.youtube.com kanał: magneti-
marellipolska                                     n

  Stacje klimatyzacji Magneti Marelli

 CLIMA TECH TOP HFO CLIMA TECH TOP NEXT CLIMA TECH TOP MAXI CLIMA TECH PLUS NEXT CLIMA TECH HD NEXT CLIMA TECH MOBILE
Czynnik chłodniczy R1234yf R134a/R1234yf R134a/R1234yf R134a/R1234yf R134a/R1234yf R134a
Tryb pracy automat/półautomat automat/półautomat automat/półautomat automat/manual automat/manual półautomat/manual
Typ obsługiwanych pojazdów osobowe/ciężarowe osobowe/ciężarowe osobowe/ciężarowe osobowe/ciężarowe osobowe/ciężarowe/ osobowe/ciężarowe 
     autobusy
Baza danych pojazdów tak tak tak tak tak tak 
Pojemność butli wewnętrznej 12,4 l 12,4 l 27,2 l 12,4 l 27,2 l 12 l
Wydajność pompy próżniowej 100 l/min 100 l/min 100 l/min 100 l/min 226 l/min 100 l/min
Dozowanie oleju automat automat automat automat/manual automat/manual automat/manual
Dozowanie barwnika UV automat automat automat automat/manual automat/manual automat/manual
Elektroniczne wagi oleju/UV tak tak tak nie nie nie
Manualne zawory HP/LP nie nie nie tak tak tak
Hermetyczne zbiorniki oleju/UV tak-opcja tak-opcja tak-opcja tak-opcja tak-opcja tak-opcja
Obsługa obu czynników R134a i R1234yf tak tak tak tak tak nie
Obsługa pojazdów hybrydowych tak tak tak tak-opcja tak-opcja nie
Drukarka tak tak tak tak-opcja tak-opcja tak-opcja
Diagnostyka układu tak tak tak tak-opcja tak-opcja nie
Złącze do azotu tak tak tak tak tak nie
Dodatkowe uwagi podłączenie azotu wraz z elektronicznym testem i wydrukiem, odzysk zgodnie podłączenie azotu wraz z elektronicznym testem  małe rozmiary,  
 z normą SAE 2788, obsługa hybryd, diagnostyka układu, bilans czynnika,  i wydrukiem, diagnostyka układu (opcja), funkcja niewielka waga 
 personalizacja wydruku, funkcja płukania, baza danych car+truck,   płukania, baza danych car+truck, aktualizacja  
 aktualizacja przez USB przez kartę lub książkowa baza danych; 
W zestawie pokrowiec, baner reklamowy, komplet rękawiczek 100 szt., szkolenie, rabat na całodniowe szkolenie techniczne 10%, przyłącza do butli; 2 lata gwarancji 
Wymiary mm (wys./szer./głęb.) 1104x704x698 1104x704x698 1104x704x698 1104x704x698 1104x704x698 900x650x577
Waga kg 97 97 97 95 106 65
Indeks 007950015070 00795001090 007950015095 00795005110 007950015130 007950015150
Cena detaliczna PLN netto 16 000 15 000 15 000 12 500 14 000 9 900

zespołem olejowym, ozon ma-
kerem i lampą UV, uzupełnio-
ny dodatkowo elektronicznym 
wykrywaczem nieszczelności, 
reduktorem do butli z azotem 
i manometrami do azotu. Ze-
staw ten oprócz możliwości ze-
stawu ekonomicznego dysponu-
je systemem badania szczelno-
ści układu metodą ciśnieniową 
za pomocą azotu. Stacja Clima 
Tech Plus odznacza się dosko-
nałym stosunkiem funkcjonal-
ności do ceny, ma przejrzyste 

Zestaw oprzyrządowania do ciśnieniowej kon - 
troli szczelności obiegu czynnika chłodniczego 
za pomocą azotu
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Samochodowe klimatyzacje Delphi

Już w latach 50. XX wieku wprowadziła 
na rynek pierwszy kompresor. Od tego 
czasu udoskonaliła swą wiedzę w tym 
zakresie i jako pierwsza zintegrowała 
elektronikę, czujniki i specjalne algoryt-
my z systemami klimatyzacji, co spowo-

dowało, że stały się one bardziej precy-
zyjne i szybkie w działaniu. 

Technologie Delphi pozwalają na pre-
cyzyjne sterowanie obiegiem powietrza 
w samochodzie, a precyzja czujników 
temperatury umożliwia jej ustawianie 

z dokładnością do dziesiątych części 
stopnia. 

Dostarczane przez Delphi elementy 
układu klimatyzacji i chłodzenia silnika 
montowane są jako wyposażenie fa-
bryczne w samochodach takich marek,  
jak: BMW, Chrysler, Ferrari, Fiat, Ma-
serati, Mercedes, PSA Peugeot Citroën, 
Renault i Volkswagen.   

Tradycyjne systemy klimatyzacji uży-
wane w gorącym klimacie mogą powo-
dować wzrost średniego zużycia paliwa 
nawet o 5%, a tym samym – zwiększoną 
emisję CO2. Technologie zastosowane 
w systemach klimatyzacji Delphi pozwa-
lają nie tylko zmniejszyć zużycie paliwa, 
lecz także zapewniają najwyższy komfort 
podróży pasażerom.                            n

Piotr Podrażka
Delphi Product & Service Solutions (DPSS)

Firma Delphi zajmuje się sterowaniem 
temperaturą i przepływem powietrza oraz 
płynami w układzie chłodzenia i klimaty-
zacji dłużej niż jakikolwiek inny dostaw-
ca wyposażenia fabrycznego OE na świecie

Osuszacze tej firmy dzięki kalibracji przewodów powrotnych obiegu czynnika chłodniczego i jego osuszaniu na „molekularnym 
sicie” zapewniają stałą kontrolę poziomu wilgoci w układzie i zapobiegają korozji części metalowych.  

Dmuchawy są zawsze wstępnie wyważone z dokładnością stosowaną przy produkcji wyposażenia fabrycznego OE. Wysoka 
jakość tych produktów czyni je trwale odpornymi na duże zmiany temperatury, zapylenie i zawilgocenie powietrza oraz wibracje. 
  

Filtry kabinowe (przeciwpyłowe z węglem aktywnym) zgodnie ze specyfikacjami dla wyposażenia fabrycznego OE służą 
do optymalnego zatrzymywania zanieczyszczeń z wdmuchiwanego powietrza, czyli zapewnienia higieny i komfortu we wnętrzu 
kabiny. 

Sprężarki produkowane są zgodnie z opatentowanymi technologiami, dzięki czemu spełniają wszystkie wymogi dotyczące 
wyposażenia fabrycznego OE. W praktyce przekłada się to na lepszą wydajność chłodzenia, niższy poziom emisji spalin oraz 
obniżenie zużycia paliwa. 

Skraplacze Delphi odznaczają się wysoką efektywnością wymiany ciepła dzięki zastosowaniu przy ich produkcji unikatowej 
technologii wieloportowej rurki zwijanej, opracowanej w polskich zakładach tej firmy.  

Parowniki firmy Delphi są projektowane i wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami dla części montowanych fabrycznie OE. 
Zapewniają szybkie odprowadzenie ciepła i optymalną pracę układu. W parownikach Delphi zastosowano opatentowaną tech-
nologię sterowania poziomem wilgoci. 

Nagrzewnice Delphi spełniają specyfikacje dla części montowanych fabrycznie OE. Ich wysoką trwałość eksploatacyjną zapew-
nia wykonanie rdzeni ze specjalnych stopów i zastosowanie jednostopniowego procesu lutowania.

  Części układu klimatyzacji marki Delphi

Idealne połączenIe

Kompresor klimatyzacji od światowego specjalisty 
w dziedzinie termiki pojazdowej Behr Hella Service  
i olej PAO 68 razem pracują w pełnej harmonii.  
Teraz możesz sprawdzić jak działa to idealne 
połączenie.*
*Dla wszystkich sprężarek układów klimatyzacji z czynnikiem R134a z wyłączeniem 
sprężarek łopatkowych i z wewnętrzny silnikiem elektrycznym.

Do każdego kompresora klimatyzacji firmy  
Behr Hella Service otrzymasz olej PAO 68 Plus UV 
(250 ml) za 1 gr.

Oferta ważna od 02.03.2015 do wyczerpania zapasów.
Szczegóły oferty dostępne u wybranych Dystrybutorów.

1 gr*
Używając pao oil 68 

aa1 i pao oil 68 aa1 
plus UV Behr Hella 

Service w pełni 
utrzymujesz 
uprawnienie 
gwarancyjne 
kompresora.

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

www.hella.com.pl

*sugerowana cena 
detaliczna

46 zł.
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Diagnozowanie klimatyzacji



Układ ten wymaga okresowego, profe-
sjonalnego serwisu, lecz poza tym po-
jawiają się w nim, zwłaszcza w przy-
padku starszych pojazdów, rozmaite 
usterki, które trzeba najpierw odpowied-
nio zdiagnozować, a potem naprawić. 
Diagnozowanie poprzez odczyt kodu 
błędu zapisanego w pamięci centralne-
go sterownika nie zawsze jest dostępne 
lub wystarczająco precyzyjne. Na szczę-
ście tradycyjne zasady diagnostyczne 
umożliwiające rozwiązywanie niemal 
wszystkich praktycznych problemów są 
stosunkowo proste.

Procedura subiektywnej kontroli 
Jest to zawsze obowiązujące diagnozo-
wanie wstępne, polegające na szybkim 
sprawdzeniu prawidłowości działania 
i wydajności układu. Warunkiem uzyska-
nia wiarygodnych wyników tej metody jest 
przeprowadzenie testu w temperaturze 
otoczenia wynoszącej ponad 15ºC i po-
przedzenie go co najmniej 10-15-minuto-
wą pracą układu.

W ramach właściwych czynności 
kontrolnych należy nastawić klimatyza-
cję na maksymalne chłodzenie, ustawić 
obroty silnika na 2000-2500 obr./min,  

odczekać ok. 1 minutę i dotykiem ręki 
sprawdzić ciepłotę przewodów. Na od-
cinku po między sprężarką a skrapla-
czem powinny być one bardzo gorące, 
przed filtrem-osuszaczem i przed zawo-
rem rozprężnym – ciepłe, a przed sprę-
żarką – zimne (może na nich skraplać 
się para wodna, ale skropliny nie powin-
ny zamarzać).

Procedura prostych mierników
Metodą bardziej zaawansowaną tech-
nicznie jest kontrola ciśnień i tempera-
tury nawiewanego do kabiny powietrza, 
w podanych wyżej warunkach, za pomo-
cą manometrów i termometrów o odpo-
wiednich zakresach pomiarowych. 

Manometr podłącza się najpierw do 
czerwonego zaworu serwisowego połą-
czonego z wysokociśnieniową częścią 
układu. Powinien wskazywać on ciśnie-
nie w granicach 9-17 barów. Z kolei 
w zaworze ciśnienia niskiego (niebie-
skim) prawidłowy zakres wskazań wyno-
si 1,5-3 bary. Następnie, po nastawieniu 

Zenon Rudak
Kierownik Centrum Szkoleniowego
Hella Polska

Wiele warsztatów wykonuje obsługę samochodowych klimatyzacji 
tylko w podstawowym zakresie i przeważnie niejako „przy okazji” 
innych napraw. Jednak coraz częściej nie odpowiada to już oczeki-
waniom klientów

Przekrojowy rysunek sprężarki klimatyzacyjnej

zawór ssący

głowica cylindrowa

uszczelka tłok tarcza skośna

wał napędowy

korpus

korek wlewu oleju

koło zębate

złącza śrubowe

Widok wewnętrznych  
mecha nizmów sprężarki

Klimatyzacja w autach używanych
Prawie 70% warsztatów 
deklaruje zainteresowa-
nie naprawą układów 
klimatyzacji. Jednak pro-
blemem wciąż pozostaje 
dostępność ich elementów 
w powszechnie akcepto-
walnych cenach.

Jak każdy układ poddawa-
ny obciążeniom mechanicznym 
i termicznym, klimatyzacja pod-
lega zużyciu i awariom. Od kilku 
lat, wraz z upowszechnieniem się 
klimatyzacji i stałą presją produ-
centów na obniżanie kosztów 
wytwarzania aut, obserwowany 
jest spadek trwałości nawet ory-
ginalnych elementów. 

Tymczasem uboga oferta 
rynkowa elementów zamien-
nych do układów klimatyzacji, 
zbyt wysoka cena części ory-
ginalnych w porównaniu z rynkową wartością 
samochodów używanych, kiepska dostępność – 
wszystko to niejednokrotnie zniechęca właścicieli 
samochodów do podjęcia trudu przywrócenia 
autom sprawności w tym zakresie.

I tu ze swoją ofertą przychodzi HC Cargo, 
dzisiaj część koncernu Bosch. Marka HC Cargo 
jest znana jako referencyjna w dziedzinie elektro-
mechaniki – rozruszników, alternatorów i części 
do nich. Firma od kilku lat poszerza swoją ofertę 

elementów układu klimatyzacji, 
mocno akcentując ich atrakcyj-
ność cenową i dostosowanie do 
rynku napraw aut kilku letnich.

W ramach naprawy układu 
klimatyzacji najczęściej poszu-
kiwane są: skraplacze (niepra-
widłowe naprawy powypadko-
we lub korozja), kompresory 
(nieprawidłowa eksploatacja 
i serwisowanie oraz ciągły cha-
rakter pracy w nowej generacji 
sprężarek)  oraz osuszacze (po-
winny być zawsze wymieniane 
w komplecie), rzadziej zawory 
rozprężne i czujniki ciśnienia, 
a zdecydowanie najrzadziej pa-
rowniki. Wszystko to znajduje się 
w ofercie  HC Cargo. Dostępne 
są też elementy eksploatacyjne: 
przede wszystkim pełna gama 
olejów PAG (z barwnikiem i bez) 

a także same barwniki, środki do czyszczenia 
i dezynfekcji parowników i wiele innych – łącznie 
3000 referencji z zakresu samej klimatyzacji

Paulina Dubert, Krzysztof Grabowski
HC Cargo
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dmuchawy klimatyzacyjnej na maksy-
malną wydajność nadmuchu, mierzy się 
temperaturę wewnątrz dyszy wylotowej 
w konsoli środkowej. Jej prawidłowa 
wartość to 2-8ºC.

Zgodność ciśnień i temperatur z wy-
sokimi, określonymi wyżej granicami, 
pozwala uznać, że kontrolowany układ 
pracuje poprawnie.

Procedura wykrywania usterek 
Ta metoda jako uniwersalna może być 
wykorzystywana do diagnozowania ukła-
du klimatyzacji w różnych modelach sa-

 Układ z zaworem rozprężnym

 Układ z dyszą rozprężną

Niskie ciśnienie Wysokie ciśnienie Temperatura powietrza  Możliwe przyczyny awarii 
  wydmuchiwanego  
  z układu wentylacji
wysokie wysokie wyższa, bliska otoczenia przegrzany silnik, zanieczyszczony 
   skraplacz, uszkodzony wentylator,  
   instalacja przepełniona
czasowo normalne  wysokie, czasowo wyższa czasowo zakleszcza się zawór 
do niskiego  ewentualnie zmienna rozprężny w pozycji zamkniętej
normalne wysokie nieznacznie wyższa zbyt stary filtr-osuszacz,  
   zanieczyszczony skraplacz
wysokie normalne  wyższa  zbyt duży opór przepływu czynnika 
 do wysokiego  między sprężarką a zaworem  
   rozprężnym 
normalne normalne wyższa zbyt wiele oleju w instalacji
normalne, ale  normalne,  wyższa  wilgoć w instalacji, uszkodzony 
nierównomierne ale nierównomierne  zawór rozprężny
zmienne zmienne zmienna uszkodzony zawór rozprężny  
   lub sprężarka 
normalne  normalne  wyższa zanieczyszczony parownik,   
do niskiego do niskiego  brak czynnika chłodniczego
wysokie niskie wyższa, prawie otoczenia zawór rozprężny zakleszczył się  
   w pozycji otwartej, uszkodzona  
   sprężarka
niskie niskie wyższa, bliska otoczenia brak czynnika chłodniczego
takie samo niskie  takie samo niskie  otoczenia brak czynnika chłodniczego,  
i wysokie ciśnienie i wysokie ciśnienie  uszkodzona sprężarka, usterka  
   w instalacji elektrycznej, brak  
   zasilania sprzęgła sprężarki

Niskie ciśnienie Wysokie ciśnienie Temperatura powietrza  Możliwe przyczyny awarii 
  wydmuchiwanego  
  z układu wentylacji
wysokie wysokie wyższa, bliska otoczenia przegrzany silnik, zanieczyszczony 
   skraplacz, uszkodzony wentylator,  
   instalacja przepełniona
normalne  wysokie wyższa przepełniona instalacja,  
do wysokiego   zanieczyszczony skraplacz
normalne normalne  zmienna  wilgoć w instalacji, czasowo 
do wysokiego   zatkana dysza rozprężna
wysokie normalne wyższa uszkodzona dysza rozprężna
normalne normalne wyższa zbyt dużo oleju w instalacji
normalne  normalne  wyższa  brak czynnika chłodniczego 
do niskiego do niskiego
takie samo niskie  takie samo niskie  temperatura otoczenia brak czynnika chłodniczego,   
i wysokie ciśnienie i wysokie ciśnienie  uszkodzona sprężarka, usterka  
   w instalacji elektrycznej, brak  
   zasilania sprzęgła sprężarki

mochodów, choć nie zawsze rozwiązuje 
ona wszelkie problemy i wątpliwości. Jej 
schemat można ująć w następujących 
punktach: 

1. Uruchomienie silnika, klimatyza-
cji i nawiewu powietrza do kabiny, jeśli 
dmuchawa działa – można przejść do 
punktu 3.

2. Dmuchawa nie działa, więc trzeba 
sprawdzić elektryczny bezpiecznik jej sil-
nika, a następnie przełącznik, przekaźnik 
i przewody sterujące oraz zasilające. Na-
leży wyeliminować również mechaniczne 
zablokowanie wirnika.

3. Jeśli przy nastawieniu układu kli-
matyzacji na maksymalne chłodzenie 
działa sprzęgło sprężarki, można przejść 
do pkt. 5.

4. Gdy sprzęgło sprężarki nie działa, 
sprawdzenia wymaga jego podłączenie 
elektryczne oraz działanie czujników 
temperatury i ciśnienia (brak usterek 
elektrycznych wskazuje na niedobór 
czynnika chłodniczego w obiegu, czyli 
konieczność jego uzupełnienia.

5. Jeżeli po kilkuminutowej pracy kli-
matyzacji nastawionej na maksymalne 
chłodzenie temperatura powietrza na-
dmuchiwanego do kabiny wynosi od 3 
do 8ºC, można przejść do pkt. 7.

6. Za wysoka temperatura nawiewu 
może być skutkiem włączonego ogrze-
wania, niedrożności filtra kabinowego, 
uszkodzenia czujnika temperatury lub 
termostatu oraz niesprawności klapek 
dysz nawiewowych, zaworów nagrzewni-
cy, dmuchawy bądź parownika.

7. Ciśnienia w układzie przy prędkości 
obrotowej wału korbowego 2000-2500 
obr./min. powinny wynosić po stronie ni-
skiego ciśnienia: 1,5-3,0 bary, a po stro-
nie wysokiego ciśnienia: 9,0-25,0 ba-
rów, w układach ze sprężarkami o auto-
matycznie regulowanej wydajności niskie 
ciśnienie musi pozostawać niezmiennie 
na poziomie ok. 2 barów.

Jeżeli wielkości uzyskane z pomiarów 
znacznie różnią się od wyżej podanych, 
usterki należy zidentyfikować za pomocą 
załączonych tabel.

Diagnozowanie sprężarki
Jak wynika z załączonych tabel, uszko-
dzenie sprężarki może się objawiać 
przede wszystkim nieprawidłowym ciś-
nieniem w wysokociśnieniowej części 
obiegu czynnika chłodniczego. Sprężar-
ki dzielimy na te ze sprzęgłem elektro-
magnetycznym i tzw. bezsprzęgłowe, 
nazywane też sprężarkami o zmiennej 
wydajności. W obu wypadkach decyzję 
o ewentualnej wymianie tego podzespo- 
łu powinno poprzedzić sprawdzenie 
prawidłowości działania jej mechanicz-
nego napędu oraz zasilania i sterowa-
nia elektrycznego.

Sprężarka ze sprzęgłem pracuje tylko 
po jego elektromagnetycznym włączeniu, 

www.nissens.com.pl
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 Diagnostyka i wymiana

czyli nie obraca się, gdy klimatyzacja jest 
wyłączona, albo nastąpi całkowity wy
ciek czynnika, co dzięki odpowiednim 
czynnikom nie „zezwala” na elektryczne 
zasilanie sprzęgła. Regulacja wydajności 
opiera się wyłącznie na jego okresowym 
włączaniu i wyłączaniu.

Sprężarka bezsprzęgłowa o zmien
nej wydajności jest napędzana paskiem 
klinowym nieprzerwanie podczas pracy 
silnika pojazdu. Sterowanie ciśnieniem 
realizowane jest przez zawór elektro
magnetyczny, zamykający się po włą

czeniu elektrycznego napięcia na jego 
zaciski. Bez tego zasilania pozostaje on 
otwarty i czynnik przepływa z komory 
tłocznej na stronę ssącą sprężarki. Przy
mknięcie zaworu powoduje natomiast 
wzrost ciśnienia w układzie klimatyzacji. 
Zawór jest więc nieprzerwanie sterowany 
zmiennymi impulsami, których współ
czynnik wypełnienia powoduje płynny 
wzrost ciśnienia w klimatyzacji. Diagno
styka sprężarki zarówno tej ze sprzęgłem 
elektromagnetycznym, jak i bezsprzęgło
wej musi polegać w pierwszej kolejności 

na sprawdzeniu samego elektromagnesu 
sprzęgła lub zaworu metodą pomiaru re
zystancji jego cewki. Najczęściej wynosi 
ona kilkanaście omów. 

W przypadku wersji o zmiennej wy
dajności następnym krokiem jest spraw
dzenie (najlepiej oscyloskopem) obecno
ści impulsów sterujących. Jeśli impulsy 
się pojawiają i rezystancja cewki jest 
właściwa, to sprężarka nie wytwarza ciś
nienia z powodu uszkodzeń mechanicz
nych i oczywiście wymaga wymiany lub 
specjalistycznej naprawy.                   n

Znalezienie przyczyny:
a) usterka w obiegu chłodniczym
b) usterka elektryczna
c) usterka w okolicy sprężarki  
(napęd pasowy, urządzenia dodatkowe)

Brak nieprawidłowości

Sprężarkę sprawdzać 
bez jej wymontowywania





Rada:
a) sprzęgło elektromagnetyczne
b) uszkodzenie mechaniczne
c) elektryczny zawór regulujący
d) nieszczelność

Rada:
Przed montażem można w razie potrzeby 
zamontować sitko w przewodzie ssącym 
sprężarki

Rada:
Przestrzegać zaleceń producenta:
a) czas próżni
b) ilość czynnika chłodniczego

Rada:
Wprowadzić kontrast

Stwierdzenie nieprawidłowości

Odessać czynnik chłodniczy

Wymontować sprężarkę

Sprawdzić układ pod kątem 
zabrudzeń/ciał obcych/przenikalności

Montaż nowej lub regenerowanej 
sprężarki

Wymienić zawór rozprężny/zawór dławiący/ 
osuszacz i o-ringi

Przy użyciu stacji serwisowej:
1. wytworzyć próżnię

2. wykonać próbę szczelności
3. wlać czynnik chłodniczy

1. próba ciśnieniowa układu
2. próba szczelności
3. kontrola układu

1. nakleić naklejkę serwisową
2. wykonać jazdę próbną

3. udokumentować wykonane prace

Uwaga!
Przed montażem nowej sprężarki należy 
sprawdzić ilość i lepkość oleju zgodnie 
z zaleceniami producenta i w razie potrze
by dolać olej. W tym celu trzeba opróżnić 
sprężarkę i następnie wlać odpowiednią 
ilość nowego oleju zgodnie z zaleceniami 
producenta. Podczas montażu należy 
wymienić oringi

Uwaga!
Napełnianie układu klimatyzacji
Przestrzegać zasad docierania

Uwaga!
Wymiana sprężarki powoduje konieczność przepłukania całego układu klimatyzacji i wymiany 
środków eksploatacyjnych oraz elementów, których nie można przepłukać
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Klimatyzacja	
– usuwamy nieprzyjemny zapach
Wielu użytkowników samochodów z klima-
tyzacją doświadczyło już zjawiska nieprzy-
jemnego zapachu wydobywającego się  
z układu wentylacji. Przyczyną takiego sta-
nu najczęściej jest zanieczyszczony parow-
nik klimatyzacji. 

Napływające z powietrzem bakterie, pyłki 
roślin, zarodniki grzybów i pleśni, cząstki po-
chodzenia organicznego przyklejają się do 
wilgotnej powierzchni parownika, tworząc na 
nim z czasem organiczny, żywy dywan. Prze-
strzeń i warunki, w jakich pracuje parownik,  
a dokładniej ciepło i wilgoć – tworzą znakomi-
te warunki do rozwoju bakterii, pleśni i innych 
mikroorganizmów. Skutkiem tego zjawiska jest 
nieprzyjemny zapach z układu wentylacji. Zja-
wisko to, wcześniej czy później, występuje we 
wszystkich używanych układach klimatyzacji. 
Nieprzyjemny zapach daje dyskomfort, ale do-
datkowo mogą wystąpić podrażnienia dróg od-
dechowych, alergie, mdłości i złe samo poczucie. 
To właśnie parownik jest elementem, który mu-
simy systematycznie oczyszczać. 

Henkel Polska sp. z o.o. oferuje nowoczesne 
technologie czyszczenia klimatyzacji w opar-
ciu o produkty Loctite Hygiene Spray oraz 
Terosept. 

rownika zostają spłukane. Zużycie preparatu 
zależy od wielkości parownika oraz intensyw-
ności zabrudzeń i wynosi ok. 0,5 litra na samo-
chód. Po aplikacji Teroseptu należy odczekać  
20 minut, następnie osuszyć parownik, prze-
wietrzyć wnętrze i gotowe.

Czyszczenie (odgrzybienie) klimatyza-
cji powinno wykonywać się minimum raz  
w roku. Optymalnym rozwiązaniem jest czysz-
czenie klimatyzacji przy każdym przeglądzie 
samochodu w serwisie z jednoczesną wymianą 
filtra pyłkowego. 

Loctite Hygiene Spray to wielofunkcyjny 
preparat do czyszczenia i dezynfekcji. Zabija 
bakterie, grzyby i wirusy, a nieprzyjemne za-
pachy zastępuje świeżym mentolowo-euka-
liptusowym zapachem. Na czas czyszczenia, 
Loctite Hygiene Spray pozostawia się z otwar-
tym zaworem we wnętrzu kabiny samochodu, 
przy pracującej wentylacji i załączonym obiegu 
wewnętrznym powietrza. Produkt czyszczący 
jest doprowadzany do parownika w posta-
ci gazowej razem z powietrzem krążącym w 
kabinie. Czyszczenie trwa 15 minut, po tym 
czasie należy przewietrzyć wnętrze samo-
chodu i gotowe. Jedno opakowanie Loctite  
Hygiene Spray wystarcza na oczyszczenie kli-
matyzacji w jednym samochodzie. System 
czyszczenia klimatyzacji przy użyciu Loctite 
Hygiene Spray jest bardzo prosty w użyciu, 
skuteczny i niezawodny. 

Terosept to wodny, bezzapachowy pre-
parat, zawierający substancje do niszczenia 
pleśni i bakterii w samochodowych syste-
mach klimatyzacji. Terosept należy natrysnąć 
bezpośrednio na powierzchnię parownika. 
Oprócz działania chemicznego produktu, wy-
korzystujemy działanie mechaniczne, gdyż 
wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni pa-

65
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Klimatyzacja 
usuwamy nieprzyjemny zapach
WIELU UŻYTKOWNIKÓW SAMOCHODÓW  
Z KLIMATYZACJĄ NIE RAZ I NIE DWA ODCZUŁO 
NIEPRZYJEMNY ZAPACH WYDOBYWAJĄCY SIĘ 
Z UKŁADU WENTYLACJI. PRZYCZYNĄ TAKIEGO 
STANU NAJCZĘŚCIEJ JEST ZANIECZYSZCZONY 
PAROWNIK KLIMATYZACJI.

Napływające z powietrzem bakterie, pyłki 
roślin, zarodniki grzybów i pleśni, cząstki po-
chodzenia organicznego przyklejają się do 
wilgotnej powierzchni parownika, tworząc 
na nim z czasem organiczny, żywy dywan. 
Przestrzeń i warunki, w jakich pracuje parow-
nik, a dokładniej ciepło i wilgoć tworzą zna-
komite warunki do rozwoju bakterii, pleśni 
i innych mikroorganizmów. Skutkiem tego 
zjawiska jest nieprzyjemny zapach z układu 
wentylacji. Zjawisko to wcześniej czy później 
występuje we wszystkich używanych ukła-
dach klimatyzacji. Nieprzyjemny zapach daje 
dyskomfort, ale dodatkowo mogą wystąpić 
podrażnienia dróg oddechowych, alergie, 
mdłości i złe samopoczucie. To właśnie pa-

rownik jest elementem, który musimy syste-
matycznie oczyszczać. 
Firma Henkel Polska oferuje nowoczesne 
technologie czyszczenia klimatyzacji w opar-
ciu o produkty Loctite Hygiene Spray oraz 
Terosept. 
Loctite Hygiene Spray to wielofunkcyjny 
preparat do czyszczenia i dezynfekcji. Zabi-
ja bakterie, grzyby i wirusy, a nieprzyjemne 
zapachy zastępuje świeżym mentolowo-
-eukaliptusowym zapachem. Na czas czysz-
czenia Loctite Hygiene Spray pozostawia się 
z otwartym zaworem we wnętrzu kabiny 
samochodu przy pracującej wentylacji i za-
łączonym obiegu wewnętrznym powietrza. 
Produkt czyszczący jest doprowadzany do 
parownika w postaci gazowej razem z po-
wietrzem krążącym w kabinie. Czyszczenie 
trwa 15 minut, po tym czasie należy prze-
wietrzyć wnętrze samochodu i gotowe. 
Jedno opakowanie Loctite Hygiene Spray 
wystarcza na oczyszczenie klimatyzacji w 
jednym samochodzie. System czyszczenia 
klimatyzacji przy użyciu Loctite Hygiene 
Spray jest bardzo prosty w użyciu, skuteczny 

i niezawodny. 
Terosept to wodny, bezzapachowy preparat 
z substancjami czynnymi do niszczenia bak-
terii i pleśni w samochodowych systemach 
klimatyzacji. 
System czyszczenia klimatyzacji w oparciu 
o Terospet oraz Pistolet natryskowy AC 
650 jest dedykowany dla profesjonalistów. 
Preparat należy natrysnąć bezpośrednio na 
powierzchnię parownika. Oprócz działania 
chemicznego produktu, wykorzystujemy 
działanie mechaniczne, gdyż wszelkie zanie-
czyszczenia z powierzchni parownika zostają 
spłukane. Zużycie preparatu zależy od wiel-
kości parownika oraz intensywności zabru-
dzeń i wynosi ok. 0,5 litra na samochód. Po 
aplikacji środka należy odczekać 20 minut, 
następnie osuszyć parownik, przewietrzyć 
wnętrze i gotowe.
Czyszczenie (odgrzybienie) klimatyzacji po-
winno wykonywać się minimum raz w roku. 
Optymalnym rozwiązaniem jest czyszczenie 
klimatyzacji przy każdym przeglądzie samo-
chodu w serwisie z jednoczesną wymianą 
filtra pyłkowego. 

Terosept – płyn do czyszczenia klimatyzacji

To profesjonalny preparat do czyszczenia urządzeń  
klimatyzacyjnych. Czyszczenie usuwa i zapobiega  
namnażaniu się bakterii i drobnoustrojów, wywołujących 
nieprzyjemne zapachy. Nie zawiera roz puszczalników 
organicznych. Oparty jest na bazie wodnej, bez zapachu, 
nietoksyczny i niealergizujący.

PROMOCJA 
Loctite® Hygiene Spray 

trwa od 23.03. do 31.05.2015 
lub do wyczerpania zapasu nagród.

Każdy, kto jednorazowo kupi  
12 szt. Loctite Hygiene Spray 150 ml, 

otrzyma opakowanie Persil  
Duo Caps Lavender (30 kapsułek).  

Ilość nagród jest ograniczona. 

Organizatorem Promocji  
jest Henkel Polska Sp. z o.o.,  

ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa,  
tel. 22 56 56 200. 

Regulamin Promocji dostępny w siedzibie  
Organizatora oraz u Dystrybutorów.

Oferujemy kleje i uszczelniacze inżynieryjne do napraw karoserii i zespołów mechanicznych pojazdów
Sprawdzone w najtrudniejszych warunkach, również w Twoim samochodzie i motocyklu!
Produkty profesjonalnej chemii warsztatowej Loctite i Teroson dostępne są w szerokiej gamie rodzajów i zastosowań.
Dołącz do naszego programu szkoleniowego online, który pomoże zwiększyć efektywność Twojej pracy: www.Teroson-Training.com • Znajdź najbliższego Dystrybutora: www.loctite.pl

Henkel	Polska	Sp.	z	o.o.	Adhesive	Technologies,	General	Industry, ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska • tel. +48 22 56 56 200, Infolinia 801-111-222, e-mail: loctite.polska@henkel.com, www.locite.pl

Loctite Hygiene Spray – wielofunkcyjny 
środek do dezynfekcji i czyszczenia klimatyzacji

Szybko eliminuje nieprzyjemne zapachy  
pochodzące z zanieczyszczonych systemów  
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, pozostawiając 
świeżą mentolowo-eukaliptusową woń.

KLIMATYZACJA – CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA
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Dobór oleju do sprężarki

Wybór  oleju do konkretego modelu samochodowej klima-
tyzacji wymaga równoczesnego uwzględnienia kilku kryte-
riów. Ewentualne błędy prowadzą tu do poważnych awarii, 
łącznie z całkowitym uszkodzeniem sprężarki

W układzie klimatyzacji olej służy przede 
wszystkim do smarowania części rucho
mych, czyli kompresora i iglicy zaworu 
rozprężnego, a także do odprowadzania 
ciepła ze sprężarki. Warstwa oleju chroni 
też gumowe uszczelki w przewodach i na 
złączkach, zmniejszając wycieki czyn
nika chłodniczego.

Aby zapewnić prawidłowy obieg oleju 
i czynnika chłodniczego, olej do spręża
rek musi być odporny na zmiany ciśnie
nia i temperatury w różnych warunkach 
pracy. Sprężarki należy napełniać wy
łącznie olejem do układu chłodniczego 
zatwierdzonym przez producenta samo
chodu lub kompresora. Stosowanie nie
właściwych olejów, na przykład uniwer
salnych lub mieszanych, nieuchronnie 
prowadzi do uszkodzenia sprężarki. 

Oleje uniwersalne, często preferowa
ne przez warsztaty, są olejami PAO lub 

olejami mineralnymi i mają inną lepkość 
niż syntetyczne oleje PAG. Ponieważ nie 
mieszają się one ze sobą ani z czynnika
mi chłodniczymi R134a oraz R1234yf, 
ich łączenie prowadzi do złego smarowa
nia, uszkodzenia uszczelek i zwiększone
go zużycia sprężarki.

Substytutem oleju ND 8 jest PAG 46, 
a substytutem oleju ND 9 – PAG 100.  
ND 11 to olej elektroizolacyjny do spręża
rek elektrycznych, natomiast ND 12 jest 
przeznaczony do czynnika HFO1234yf.

Oleje Denso nie są higroskopijne i nie 
nasycają się wilgocią. Dzięki temu na
sycenie wilgocią filtraosuszacza nastę
puje o wiele wolniej.

Od oleju wiele zależy
Zmiana właściwości oleju kompresorowe
go poprzez wymieszanie go z innym ole
jem prowadzi do uszkodzenia sprężarki. 

Po wymieszaniu różnych typów olejów 
może też wytwarzać się parafina, która 
blokuje kompresor i przepływ czynnika 
chłodniczego wraz z olejem. Efektem czę
sto jest zatarcie kompresora.

Jeżeli rozrzedzimy olej (użyjemy ole
ju o niższej lepkości, zbyt dużej ilości 
barwnika UV, barwnika niezgodnego ze 
specyfikacją SAE lub innych dodatków), 
warstwa nośna środka smarnego zmniej
szy się, a tłok zacznie się ocierać o gładź 
cylindra. Olej zbyt gęsty nie jest w stanie 
„przecisnąć” się pomiędzy cylindrem a tło
kiem, powodując zwiększone opory tarcia, 
wzrost temperatury kompresora i jego za
cieranie.

Nie tylko jakość, ale też ilość oleju 
w układzie klimatyzacji ma ogromne zna
czenie. Zbyt mała ilość oleju oznacza nie
wystarczające smarowanie kompresora, 
wzrost temperatury sprężarki i zwęglanie 
oleju po stronie ssania kompresora. Zwę
glanie oleju na płycie zaworowej powodu
je jej nieszczelność i brak odseparowania 
strony ciśnienia wysokiego od niskiego. 
Zbyt duża ilość oleju w układzie prze
kłada się na jego nadmiar pod tłokiem 
i wzrost obciążenia w układzie tłokowo 
korbowym, a w konsekwencji – blokowa
nie łożyska oporowego w korpusie czoło
wym i „twardą” współpracę tłoka z wy
chylną płytą ślizgową.

Serwisowanie powinno być regularne
Elementy układu klimatyzacji, ciśnie
nie oraz temperaturę wydmuchu zawsze 
sprawdzamy po prawidłowym napełnie
niu w czynnik chłodniczy i olej. W ukła
dzie kontrolujemy temperaturę wydmuchu 
z kratki wentylacyjnej oraz ciśnienie przed 
i za kompresorem. Do czynności diagno
stycznych należy również sprawdzenie 
temperatury przewodów przed kompreso
rem i za skraplaczem. Strona wysokiego 
ciśnienia powinna być gorąca i sucha, 
a strona niskiego ciśnienia – chłodna. 
Należy ocenić czystość skraplacza i chłod
nicy oraz poprawność pracy wentylatora. 

Schemat działania układu klimatyzacji samochodowej

skraplacz zintegrowany  
z filtroosuszaczem

sprężarka

zimne powietrzeparownik

zawór rozprężny

niskie ciśnienie

wysokie ciśnienie

zimne powietrze

ciepłe powietrze

przepływ czynnika 
chłodniczego

Sprężarki klimatyzacyjne dostarczane na rynek części zamiennych napełniane 
są fabrycznie właściwym olejem i uszczelniane pomocniczymi zaślepkami

Pojawienie się wilgoci lub szronu po stro
nie wysokiego ciś nienia świadczy o zwę
żeniu przepływu czynnika chłodniczego.

Zużycie filtraosuszacza możemy 
diagnozować poprzez pomiar tempera
tury przewodów przed i za nim. Różni
ca temperatury przed i za osuszaczem 
o więcej niż 3oC świadczy o napełnieniu 
filtra wilgocią. Pojawienie się zlodowa
cenia po stronie wysokiego ciśnienia jest  
spowodowane całkowitą blokadą prze
pływu czynnika chłodniczego. Brak 
przepływu czynnika to również brak prze
pływu oleju i w konsekwencji – zatarcie 
kompresora. Należy też skontrolować 
naprężenie i stan paska napędzającego 
sprężarkę, a także wsłuchać się w ewen
tualne nietypowe hałasy z kompresora, 
zaworu rozprężnego, wentylatorów, dmu
chawy i przewodów klimatyzacji.

Artykuł opracowany na podstawie 
materiałów firmy Denso

KOMPRESORY KLIMATYZACJI
PEŁNA GAMA OLEJÓW
SKRAPLACZE • OSUSZACZE • PAROWNIKI
ZAWORY ROZPRĘŻNE • BARWNIKI UV
ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI PAROWNIKÓW

Najpopularniejszy nowy kompresor klimatyzacji 
do aut marki: Volkswagen, Seat, Skoda i Audi

639 zł! (netto)

NAJSZERSZA OFERTA AC NA RYNKU!
                               PONAD 3000 REFERENCJI

               Światowy ekspert w branży elektromechaniki

  Your Expert in Parts
Robert Bosch Sp. z o.o.

(HC-CARGO)
ul. Firlika 20

60-692 Poznań
www.hc-cargo.com
tel. 61 84 00 940
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Rynek regeneracji 
sprężarek klimatyzacyjnych

Po II wojnie światowej powstała głębsza 
niż dotychczas potrzeba oszczędzania 
dostępnych surowców. Rozkwitać więc 
zaczęła idea ponownego wykorzystywa
nia elementów wcześniej uznawanych za 
złom. Obecnie rynek części regenerowa
nych stanowi znaczną część całego ryn
ku części zamiennych, co jest uzasadnio
ne nie tylko ekonomiczną opłacalnością 
zakupu części poddanej profesjonalnej 

regeneracji, ale również jej wysoką jako
ścią, porównywalną z nowym oryginal
nym odpowiednikiem. 

Nie bez znaczenia pozostaje również 
aspekt ekologiczny samego procesu re
generacji, który pozwala na uzyskanie 
pełnowartościowego produktu z części 
lub podzespołu, który potencjalnie mógł 
zanieczyścić środowisko. Nierzadko firmy 
profesjonalnie regenerujące zużyte ele

menty za jeden z głównych celów swojej 
działalności uważają właśnie jej aspekt 
ekologiczny.

Regenerowane sprężarki klimatyzacji 
Stanowią one istotną gałąź rynku pod
zespołów i części regenerowanych, a roz
wój tego segmentu cechuje się wysoką 
dynamiką wzrostu. Coraz więcej firm 

Wejdź na www.airstal.com

Specjalizujemy się w regenerowaniu i sprzedaży kompresorów 

oraz olejów i środków chemicznych do całego układu klimatyzacji

klimatyzacji   do samochodów osobowych, ciężarowych, 
dostawczych, autobusów, maszyn specjalistycznych

e-mail: airstal@airstal.com; www.airstal.com
tel.: +48 46 874 66 46, fax: +48 46 874 66 47

WYSOKA JAKOŚĆ
24 MIESIĄCE GWARANCJI

PONAD 3700 APLIKACJI

oraz sprzedaży wysokiej jakości olejów do klimatyzacji. Airstal Sp. z o.o., Jordanów 4, 95-060 Brzeziny

 i już teraz sprawdź naszą szeroką gamę produktów, części zamiennych do sprężarek klimatyzacji 

zewnętrznych, jak i producentów samo
chodów prowadzi program polegający 
na sprzedaży kompresora po regeneracji 
pod warunkiem zwrotu zużytego. Warto 
zaznaczyć, że niejednokrotnie sprężar
ki regenerowane posiadają gwarancję 
równo ważną z gwarancją jednostki orygi
nalnej. Na przykład firma Airstal na swe 
regenerowane wyroby udziela 24mie
sięcznej gwarancji.

Sam rynek regeneracji jest wysoce 
wymagający. Dostosowanie sprzętu, 
technologii oraz kompletacja wykwalifi
kowanej kadry to jego priorytety. Rege
neracja sprężarek klimatyzacji dotyczy 
wyłącznie jednostek oryginalnych. Jest to 
rynek dość chłonny, a jego duży poten
cjał wynika z coraz większej ekologicznej 
świadomości społeczeństwa. 

Znacznym jednak zagrożeniem dla tej 
branży są podobne części sprowadzane 

Renata Majkowska
Asystent Działu Sprzedaży - Specjalista ds. marketingu
Airstal

Regeneracja części i podzespołów samo-
chodowych jest nieodzownym elementem 
rynku motoryzacyjnego od lat czterdzie-
stych XX wieku

z Azji, gdyż kuszą one nabywców niski
mi cenami. Należy jednak zauważyć, 
iż niejednokrotnie produkty te cechują 
się także odpowiednio niższą jakością, 
zwłaszcza w porównaniu z regenerowa
nymi fabrycznie wyrobami renomowa
nych producentów podzespołów nowych. 

Główne wyzwania
Każda firma zajmująca się profesjonalną 
regeneracją samochodowych podzespo
łów, a zwłaszcza sprężarek klimatyzacyj
nych, musi zmierzyć się z problemem po
zyskiwania części zużytych, nadających 
się do powtórnego wykorzystania, gdyż 
ich podaż na rynku jest ograniczona. 

Inne trudności sprawia konieczność 
ciągłego dostosowywania technik rege
neracji do nowych rozwiązań wprowa
dzanych przez producentów części ory
ginalnych. 

Dodatkowym mankamentem naszej 
działalności jest sezonowość zapotrze
bowania, a w efekcie również produkcji. 
Wprawdzie klimatyzacji w samochodach 
dla prawidłowego jej funkcjonowania po
winno się używać regularnie przez cały 
rok, ale znacznie zwiększone zaintereso
wanie zakupem części nowych i regene
rowanych obserwujemy przede wszyst
kim w okresie letnim.

Reasumując, rynek regenerowanych 
sprężarek klimatyzacji stanowi zachętę 
do rozpoczęcia i rozwijania różnych form 
działalności w tym zakresie. Z drugiej 
jednak strony, stawia wysokie wymaga
nia jakościowe i asortymentowe. Wiąże 
się to z koniecznością systematycznego 
śledzenia zmian wprowadzanych przez 
producentów, a do tego niezbędna jest 
wykwalifikowana, innowacyjnie nasta
wiona kadra pracownicza.                   n

Porównanie sprężarek klimatyza-
cyjnych przed i po regeneracji

Stanowisko regeneracji elektromagnesów Tester wydajności kompresorów
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Common rail w warsztacie

W układzie common rail proces wytwa
rzania ciśnienia paliwa oraz sterowanie 
wtryskiem są rozdzielone, a każdy z nich 
wymaga innego podejścia podczas dia
gnostyki. Osobne są także obwody nis
kiego i wysokiego ciśnienia. W części 
niskociśnieniowej, przy biegu jałowym 
silnika panuje przeważnie ciśnienie  
ok. 300 barów, a po stronie wysoko
ciśnieniowej przy pełnym obciążeniu się
ga już nawet 2200 barów.

Do obwodu niskiego ciśnienia nale
żą zbiornik paliwa z zanurzoną w nim 
elektryczną pompą zasilającą, podgrze
wacz paliwa, filtr paliwa oraz przewody 
niskociśnieniowe. Obwód wysokiego ciś
nienia tworzą natomiast takie elementy, 
jak pompa wysokiego ciśnienia, elektro

magnetyczny zawór regulujący ciśnienie 
paliwa, przewody wysokociśnieniowe, 
zasobnik paliwa zwany wspólną szy
ną paliwową (common rail) z zaworem 
redukcyjnym, czujnik ciśnienia paliwa, 
wtryskiwacze elektromagnetyczne bądź 
piezoelektryczne.

Zasada działania systemów wtry
skowych common rail jest zawsze taka 
sama, a różnią się jedynie konstrukcje 
elementów tych układów. Dlatego ich 
diagnozowanie powinno być poprze
dzone identyfikacją producenta (Bosch, 
Delphi, Continental/Siemens, Denso). 
Obecnie najczęściej spotykane są sys
temy Boscha. Potem identyfikujemy typ 
pompy wysokiego ciśnienia i wtryski
waczy.  

Sterowanie ciśnieniem
Rozpoznanie pompy wysokociśnieniowej 
pozwala zidentyfikować również sposób 
regulacji wysokiego ciśnienia. Może to od
bywać się za pomocą zaworu upustowego 
DRV po stronie wysokiego ciśnienia albo 
zaworu dozującego ZME (MPROP) po 
stronie niskiego ciśnienia, przy zasilaniu 
pompy wysokociśnieniowej. 

Każdy z tych elektrozaworów jest ste
rowany bezpośrednio przez sterownik 
silnika sygnałem PWM. Mechanik ma 
możliwość odczytania testerem procen
towej zmiany współczynnika wypełnienia 
tego sygnału w odczycie wartości rzeczy
wistych. Posiadanie testera diagnostycz
nego lub oscyloskopu to jednak tylko 
połowa sukcesu. Konieczna jest bowiem 
także właściwa interpretacja wartości 
tego sygnału, podawanej w procentach. 

Spróbuję w tym krótkim artykule przy
bliżyć tok postępowania i interpretacji wy
ników pomiarowych dotyczących jedynie 
sposobu sterowania ciśnieniem w ukła
dzie paliwowym common rail w syste
mach Bosch. Przeanalizujemy więc trzy 
sposoby regulacji ciśnienia: 
	tylko zaworem upustowym DRV, 
	tylko zaworem dozującym ZME, 
	systemie dwustopniowym korzystają

cym z obu zaworów.
Pierwszy z wymienionych sposobów 
polega na upuszczaniu w większym lub 
w mniejszym stopniu nadmiaru paliwa 
tłoczonego przez pompę wysokiego ciś
nienia. Wydajność tej pompa zawsze 
jest nadmierna, aby pokrywała zwięk
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Możesz wygrać jedną z trzech akumulatorowych
lampek ołówkowych ufundowanych przez firmę Hella,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje 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 „Diagnozowanie klimatyzacji”, następnie wypełnij kupon 

zamieszczony poniżej i wyślij go na adres redakcji do 30 kwietnia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza 

na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
1 Najprostsza metoda diagnozowania klimatyzacji nazywana jest subiektywną, gdyż:
    ❏ a. nie korzysta z żadnych mierników
    ❏ b. stosuje się ją na życzenie klienta
    ❏ c. nadaje się do nielicznych marek aut
    ❏ d. nie wszyscy potrafią ją stosować 

2 Nadmiar oleju w klimatyzacji sprawia, że powietrze wdmuchiwane do kabiny ma temperaturę:  
    ❏ a. otoczenia     ❏ b. niestabilną
    ❏ c. zbyt niską     ❏ d. zbyt wysoką

3 Sprawność elektromagnesu sprzęgła lub zaworu sprężarki bada się:
    ❏ a. amperomierzem     ❏ b. woltomierzem
    ❏ c. omomierzem     ❏ d. oscyloskopem

4 Brak zasilania elektromagnetycznego sprzęgła sprężarki powoduje:
    ❏ a. spadek ciśnienia czynnika      ❏ b. wyłączenie klimatyzacji
    ❏ c. za niską temperaturę nadmuchu     ❏ d. zatarcie mechanizmu sprężarki

5 Jak długo wolno jeździć samochodem wyposażonym w sprężarkę o zmiennej wydajności  
   po wycieku czynnika chłodniczego z instalacji klimatyzacyjnej?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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

✁

szone zapotrzebowanie przy wzroście 
obciążenia silnika. W sprawnie działa
jącym układzie wysterowanie zaworu 
DRV na biegu jałowym powinno mieścić 
się w zakresie 18 – 25%. Umożliwia to 
utrzymanie na biegu jałowym ciśnienia 
ok. 300 barów. 

Zbyt wysokie wysterowanie, wynoszą
ce np. 30% na biegu jałowym, skutkuje 
doszczelnieniem przelewu, a co za tym 
idzie – tworzeniem wyższego ciśnienia 
na szynę common rail. Sterownik silni
ka, analizując wartość tego ciśnienia 
sygnalizowaną przez czujnik, może więc 
od powiednio wyżej przesterować zawór 
DRV, np. do 30%, próbując w ten spo
sób podnieść to ciśnienie i tym samym 

doszczelnić przelew. Pozwala to już 
wstępnie podejrzewać konkretne uster
ki, czyli np. nieszczelność wtryskiwaczy, 
nieszczelność sekcji pompy wysokiego 
ciśnienia, blokowanie mechaniczne za
woru regulacji dawki DRV.

Z kolei zbyt niskie wysterowanie zawo
ru DRV, np. 13%, skutkuje zwiększeniem 
przelewu po stronie wysokiego ciśnienia. 
Sterownik silnika próbuje w ten sposób 
zniwelować nadmiar ciśnienia paliwa. 
Przyczyną takiego stanu mogą być pro
blemy ze zbyt szybkim wzrostem ciśnie
nia w szynie common rail. Tu również 
można podejrzewać usterkę wtryskiwa
czy, np. zakoksowanie dyszy rozpylacza 
i przyklejenie iglicy do jej gniazda, skut

kujące zablokowaniem przepływu paliwa 
do komory spalania. W układach z zawo
rem DRV wyposażonych w sitko filtrują
ce może dojść również do jego zatkania, 
ponieważ średnica otworków wynosi  
ok. 5 µm. Paliwo jest przez zatkane sitko 
dławione na przelewie, przez co ciśnienie 
common rail nadmiernie rośnie. Sterow
nik próbuje poprzez wolniejsze wyste
rowanie zaworu DRV upuścić nadmiar 
paliwa do przelewu. Przy maksymalnym 
obciążeniu silnika wysterowanie tego za
woru wynosi ok. 50% – 60%.

W nowszej generacji układów com
mon rail, gdzie ciśnienia maksymalne po 
stronie wysokociśnieniowej przekraczają 
1450 barów, stosuje się regulację zawo

Witold Rogowski
Zastępca Dyrektora Handlowego
Dział Technicznego Wsparcia Warsztatów Samochodowych
Moto-Profil

Nowoczesne układy wtryskowe typu common rail stają się kło-
potliwe w warsztatowej obsłudze i naprawach, gdyż niedosta-
teczne są: wiedza mechaników, dostęp do danych technicznych 
i specjalistycznego wyposażenia

pompa
wysokiego
ciśnienia

zawór
dozujący ZME

zawór
upustowy 

DRV

czujnik
ciśnienia

rail

wewnętrzna
recyrkulacja

wkład filtra

chłodnica paliwa pompka

zbiornik paliwa

T oC

T oC

szyna rail

wysokie ciśnienie
powrót wtr. 10 barów
powrót
niskie ciśnienie filtr paliwa

Schemat układu  
zasilania common rail
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zaworu, mamy do czynienia z różnymi 
sygnałami sterującymi. 

Zawór ZME normalnego działania po 
odłączeniu zasilania elektrycznego pozo
staje w pozycji otwartej i paliwo przepły
wa nim swobodnie. Zawór odwrotnego 
działania po odłączeniu zasilania zamyka 
się i odcina przepływ paliwa. W podobny 
też sposób identyfikuje się typ tego zawo
ru przy silniku pracującym na biegu ja
łowym. Jeżeli po odpięciu wtyczki silnik 
nie gaśnie, to mamy zawór normalnego 
działania, a jeśli zgaśnie – to działania 
odwrotnego.

Wysterowanie tego zaworu na biegu 
jałowym w przypadku ZME standardowe
go działania opiera się na sygnale oscy
lującym w zakresie 35% – 40%. W ZME 
odwrotnego działania zakres tych zmian 
wynosi 20% – 30%.

Najczęstszą usterką tego zaworu jest 
jego zanieczyszczenie elementami stałymi 
i jego blokowanie mechaniczne. Ze wzglę
du na to, że znajduje się on zaraz za me
chaniczną (zębatkową) pompą zasilającą, 
opiłki powstające w tej pompie mogą po
wodować jego przyspieszone domykanie. 

Po zmniejszeniu obrotów silnika za
wór ZME powinien się szybko domknąć. 
Jego zablokowanie sprawia, że obroty 
maleją powoli i słychać twardą pracę sil
nika – „klekotanie”.

Trzeci sposób sterowania umożliwia 
jeszcze bardziej precyzyjną regulację ciś
nienia w szynie common rail. Wstępnie 
jest ona realizowana za pomocą zaworu 
dozującego ZME, a potem korygowana 
ostatecznie zaworem upustowym DRV. 
W niektórych układach na biegu jałowym 
i przy niskich obciążeniach, kiedy zapo
trzebowanie na paliwo jest małe, zawór 
upustowy DRV może nie być w ogóle 
sterowany, a jego funkcję przejmuje sam 
zawór dozujący ZME.

Wysterowanie tych zaworów na biegu 
jałowym wygląda następująco: przy za
worze ZME normalnego działania sygnał 
PWM mieści się w zakresie 30% – 40%, 
przy zaworze ZME odwrotnego dzia
łania sygnał zmienia się w zakresie 
20% – 30%, natomiast zawór upusto
wy DRV wysterowywany jest w zakresie  
20% – 30%.                                      n

✁
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rem dozującym ZME po stronie niskiego 
ciśnienia, na zasilaniu pompy wysokiego 
ciśnienia. ZME jest również sterowany 
bezpośrednio przez sterownik silnika sy
gnałem PWM. Stosowanie tego sposobu 
sterowania zmniejsza (w porównaniu 
z zaworem DRV) straty energii powodo
wane dławieniem przepływu paliwa po 
stronie wysokiego ciśnienia.

Zawór dozujący ZME (lub MPROP), 
jak sama nazwa wskazuje, odmierza 
ściśle ustaloną dawkę paliwa przed jej 
sprężeniem przez kolejne sekcje pompy 
wysokiego ciśnienia. Sterownik koryguje 
sygnałem sterującym ustawienie zaworu 
na podstawie zmian ciśnienia w szynie 
common rail odczytywanego przez czuj
nik. Stosowane są dwa rodzaje tego za
woru: normalnego działania i odwrotne
go działania. Zależnie od zastosowanego 

Z lewej: zawór DRV, z prawej: zawór ZME

Nagrody:  
trzy uniwersalne,  
zasilane akumulatorem 
lampki ołówkowe
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Amortyzatory w pojazdach drogowych (cz.X)

Konstrukcje dwururowe (III)



Carlos Panzieri
Konsultant techniczny 
EMMETEC

Charakterystykę amortyzatora dwururo-
wego w fazie ściskania (dobicia) wyznacza 
zawór denny. Przeważnie jest to cały sys-
tem zespolonych zaworów umieszczonych 
na dnie cylindra wewnętrznego

Zawór denny Emmetec 
Ta wersja konstrukcyjna (rys. 4 i 5) skła
da się (od prawej) z centralnej śruby, 
tłoczka, kalibratora, jednej lub kilku bla
szek sprężystych, korpusu, sprężyny ta
lerzowej lub stożkowej, tarczy ogranicza
jącej skok oraz nakrętki mocującej.  Przy 
rozciąganiu amortyzatora olej po pycha 
tłoczek ku wnętrzu cylindra, odrywa go 
od korpusu zaworu, tworząc w ten spo
sób wylot przepływu. Nacisk  sprężyny 
talerzowej (lub stożkowej) jest nieznacz
ny, więc niemal zerowy opór stawia za
mykany nią zawór. 

W fazie ściskania olej przepły
wa przez wzdłużne otwory tłoczka, 
a następnie napotyka na kalibrator i na 
blaszki, których sprężystość wyznacza 

charakterystykę tłumienia przy niskich 
i średnich prędkościach. W zakresie 
wysokich prędkości funkcję tę pełnią 
tłoczki z większą lub mniejszą liczbą 
otworów o różnych przekrojach. Jeśli 
stosuje się tłoczyska o grubości 20 lub 
22 mm, odpowiednie są tłoczki z czte
rema lub z większą liczbą otworów, gdyż 
zmniejszają one szybkość przepływu 
oleju, co poprawia komfort jazdy na nie
równościach.  

Zawór denny przepuszcza olej w obie 
strony, lecz tylko przy ściskaniu odbywa 
się to ze zwiększonym oporem. Podobnie 

(oznaczonego kolorem zielonym), górnej 
sprężyny stożkowej (kolor czerwony), tar
czy przesuwnej (kolor ciemnoniebieski), 
korpusu (kolor czarny), elementu zamy
kającego (kolor błękitny), dolnej sprężyny 
cylindrycznej (kolor czerwony) i tarczy 
oporowej (kolor różowy). 

W trakcie rozciągania amortyzatora 
olej przepływa przez kanały bliższe ob
wodu zaworu i podnosi tarczę przesuw
ną, która nie stawia przy tym większego 
oporu. W konsekwencji więc zawór den
ny nie wpływa na charakterystykę amor
tyzatora w fazie rozciągania. 

Korpusy zaworów mogą być wyko
nywane w różnych formach. Z lewej 
strony (rys. 2) pokazano jego kształt 
najbardziej popularny, przy którym pod
czas niskich prędkości ruchu olej omi
ja zawór, przepływając przez bypass 
utworzony  pod tarczą przesuwną, czyli 
przez otwór osiowy, a następnie przez 
otwór promieniowy sworznia. Tak trafia 
do elementu zamykającego, znajdując 
ujście po pokonaniu wstępnego na
prężenia sprężyny. 

Z prawej strony (rys. 2) przedstawio
no najbardziej rozwiniętą formę zaworu, 
wyposażoną w dodatkowe kanały umoż
liwiające bezpośredni przepływ oleju 
do elementu zamykającego, bez korzy
stania z otworów w sworzniu. W obu 
pokazanych wersjach charakterystyka 
tłumienia przy średnich prędkościach 
zależy od przekroju wydrążenia tarczy 
oporowej (rys. 3) oraz sztywności dolnej 
sprężyny. 

jak zawór w tłoku, jest on wyposażony 
w bypassy i otwory przepływu oleju za
mykane płytkami dociskanymi przez ele
menty sprężyste. Jego część górna, czyli 
wewnętrzna względem przekroju cylindra 
wewnętrznego, ma na ogół konstrukcję 
bardzo podobną do stosowanej w górnej 
części tłoków o dwóch powierzchniach 
roboczych. 

Konstrukcja ze sprężyną cylindryczną  
Zawór denny ze sprężyną cylindrycz
ną (rys. 1 i 2) składa się ze sworznia 

W przypadku przedstawionym z lewej 
strony ustawienie przy wysokich pręd
kościach ruchu zależy od liczby kana
łów promieniowych oraz ich przekroju. 
W przypadku przedstawionym z prawej 
natomiast nie ma możliwości regulacji. 
Nie jest ona konieczna, gdy przekroje 
przepływu w korpusie zaworu są dużo 
większe niż w sworzniu. Dzięki temu 
utrzymana zostaje mniejsza prędkość 
przepływu oleju, korzystna dla komfor
tu jazdy po nierównościach. Poza tym, 
system pokazany z lewej strony może 
powodować nieprzyjemne gwizdy. Drugi 
z systemów jest zatem o wiele lepszy, 
choć i on w praktyce ma następujące 
wady:
	Luzy między sworzniem a korpusem 

i elementem zamykającym będące 
skutkiem zużycia bardzo utrudniają 
regulację tłumienia w fazie ściskania 
amortyzatora. 

	Sprężyny cylindryczne o małych wy
miarach znacznie różnią się między 
sobą, co powoduje wyżej wspomnia
ne problemy także przy średnich pręd
kościach ruchu.

	Sprężyny cylindryczne o małych 
wymiarach szybko tracą sztywność 
i amortyzator staje się zbyt „miękki”.

	Wstępne naprężenie sprężyny zależy 
w znacznym stopniu od doszczelnie
nia talerzyka, wpływającego również 
na wycieki oleju i niewłaściwe prze
suwanie się elementu zamykającego. 
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Rys. 1. Komplet elementów zaworu dennego ze sprężyną cylindryczną

Rys. 2. Przekrój zawo - 
ru dennego ze sprę-
żyną cylindryczną, 
po prawej stronie 
olej może przepły-
wać przez kanały 
równoległe do osi 
wzdłużnej, po lewej 
może przepływać 
tylko przez zawór 
po podniesieniu się 
jego blaszki w fazie 
rozciągania

Rys. 3. Widok z góry i przekrój 
poprzeczny dwóch elementów 
zamykających

Rys. 4. Zawór denny Emmetec, 
olej przy dobiciu przepływa 
przez trzy otworki wyznacza-
jące charakterystykę amorty-
zatora przy wysokich szybko-
ściach ruchu

Rys. 5. Części zaworu dennego Emmetec: A. nakrętka, B. tarcza ograniczająca 
podnoszenie blaszek, C (1 i 2). sprężyny talerzowe, D. korpus zaworu, E. podkład-
ka, F. blaszki pełne dostępne w różnych grubościach, G. kalibratory dostępne  
z 1, 2, 3 lub 4 wcięciami, H. tłoczek dostępny z 1, 2 lub 4 otworami, których licz-
bę można zwiększyć do 6 lub 8 dla zmniejszenia szybkości przepływu oleju

Główne zalety zaworu Emmetec to:
	prostota budowy i działania, 
	łatwość demontażu i czyszczenia,
	samoczynne wypłukiwanie zanieczysz

czeń spomiędzy tłoczka i korpusu. 

Konstrukcja blaszkowa 
Zawór denny blaszkowy (rys. 6 i 7) 
składa się z profilowanej nakrętki (kolor 
błękitny), sprężyny stożkowej (kolor czer-
wony), tarczy przesuwnej (kolor czarny), 
korpusu zaworu (czarna linia przerywa-
na), pierwszej podkładki (kolor wiśnio-
wy), blaszek zamykających (kolor czarny 
pod korpusem zaworu), drugiej podkład
ki (kolor wiśniowy), kalibratora z zespo
łem blaszek (niebieska linia przerywana) 
oraz śruby (kolor zielony). W niektórych 
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statycznych na zasadzie naczyń połączo-
nych, czyli przepływu oleju z jednej rury 
do drugiej przez np. by-pass zaworu den-
nego. Problem ten rozwiązuje umieszcze-
nie blaszki zamykającej by-pass w zawo-
rze dennym (czarna blaszka na rys. 7) 
albo zwiększenie ciśnienia gazu w amor-
tyzatorze dla podniesienia poziomu oleju 
w rurze wewnętrznej.

W warunkach dynamicznych pro-
blem staje się o wiele poważniejszy, gdyż 
przeważnie spowodowany jest brakiem 
wzajemnego dostrojenia oporów stawia-
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cylinder wewnętrzny był zawsze wypeł-
niony olejem. W przeciwnym wypadku 
tłok pracuje częściowo w środowisku 
gazowym, co sprawia, iż tłumienie staje 
się nieregularne. Jeśli z jakiegoś powodu 
górna część cylindra opróżni się częścio-
wo z oleju, a ubytek ten zostanie skom-
pensowany powietrzem (lub gazem), tłok 
porusza się bez oporu. Tak dzieje się do 
momentu ponownego wypełnienia cylin-
dra olejem, co objawia się nagłym, ude-
rzeniowym wzrostem siły tłumienia.  

Próby takiego amortyzatora na stole 
testowym opisuje wykres siły/skok (za-
znaczony na rys. 8 kolorem czerwonym). 
Częściowe opróżnienie cylindra we-
wnętrznego może nastąpić w warunkach 

wykonaniach nakrętka i śruba mogą być 
zastąpione połączeniem wciskowym.  

Korpus zaworu dennego posiada liczne 
otwory rozmieszczone na współśrodko-
wych okręgach. W fazie rozciągania olej 
wypływa ze szczeliny do cylindra, przepły-
wa przez otwory umieszczone w skrajnym 
zewnętrznym okręgu i podnosi blaszkę 
przesuwną, wstępnie do ciskaną przez 
sprężynę stożkową. Podobnie jak w in-
nych zaworach dennych opór przepływu 
jest tu nieistotny, natomiast w fazie ściska-
nia olej z cylindra wewnętrznego przepły-
wa przez zawór kanałami umieszczonymi 
bliżej środka korpusu. Olej ugina spręży-
stą blaszkę zamykającą i otwiera w ten 
sposób kanał prowadzący do kalibratora 
oraz zespołu kolejnych zaworów blaszko-
wych. Ich sztywność i wstępne napręże-
nie wyznaczają charakterystykę tłumienia 
przy niskich i średnich prędkościach ru-
chu tłoka. Tłumienie przy dużych prędko-
ściach wynika z liczby i średnic kanałów 
umieszczonych w pobliżu środka zaworu. 

Konstrukcja ta jest bardzo korzystna 
z następujących względów: 
	brak elementu zamykającego ze sprę-

żyna cylindryczną eliminuje problem 
szczelności;

	eliminacja sprężyny cylindrycznej 
zapobiega różnicom w charakterysty-
kach amortyzatorów z tej samej partii;

	wszystkie części przesuwne i spręży-
ste są bardzo lekkie, co zmniejsza ich 
inercję i hałas w porównaniu z ma-
sywnym elementem zamykającym.

Regulacja by-passów 
Dla sprawnego działania amortyzatora 
dwururowego konieczne jest, by jego 

Rys. 6. Zawór denny blaszkowy

Rys. 7. Przekrój zaworu  
blaszkowego

[kg]

wymiarowe średnic tłoczyska, cylindra 
wewnętrznego oraz by-passów zaworu 
dennego i tłoka utrzymywały się w gra-
nicach podanych na rys. 9. W praktyce 
najprostszym sposobem kontroli regulacji 
by-passów jest napełnienie olejem tylko 
cylindra wewnętrznego, włożenie do nie-
go tłoka i osiowe poruszanie tłoczyskiem. 
Jeśli olej przepływa przez tłok z góry 
w dół, utrzymując pełny cylinder we-
wnętrzny, by-passy można uznać za do-
brze uregulowane. Jeżeli natomiast olej 
będzie wypychany do rury zewnętrznej 
przez zawór denny, przekrój by-passów 
w zaworze należy zmniejszyć. 

 
Powietrze czy azot? 
Górna część cylindra zewnętrznego musi 
zawierać substancję gazową, czyli ściśli-
wą. Najprostszym rozwiązaniem jest po-
zostawienie w tej przestrzeni powietrza 
pod ciśnieniem atmosferycznym. Taki 
amortyzator potocznie nazywany jest ole-
jowym, choć to określenie błędne, ponie-
waż we wszystkich amortyzatorach hy-
draulicznych olej pełni funkcję tłumienia. 

Rys. 8. Charakterystyka (wykres 
siła-skok) amortyzatora prawidło-
wo działającego (niebieska krzywa) 
i przy niedoborze oleju powodu-
jącym opróżnienie wewnętrznego 
cylindra (czerwona krzywa) 

nych w fazie ściskania przez tłok i zawór 
denny. Taka sytuacja może być spowo-
dowana:
	zbyt ciasnym przekrojem by-passów 

tłoka w stosunku do przekroju za-
woru dennego (przy niskich prędko-
ściach); 

	zbyt sztywnymi lub za mocno naprę-
żonymi sprężynami (przy średnich 
prędkościach);

	obecnością zanieczyszczeń w oleju, 
powodującą niedostateczne domyka-
nie się blaszek; 

	nieszczelnością rury wewnętrznej 
i przeciekami oleju do zewnętrznej.

W celu uniknięcia powyższych proble-
mów należy zadbać o to, by proporcje 

Według innej koncepcji po zamknięciu 
amortyzatora dwururowego zwiększa się 
w nim ciśnienie, odpowiednio do śred-
nicy tłoczyska (rys.10). W taki sposób 
otrzymuje się amortyzator dwururowy ze 
zwiększonym ciśnieniem, który potocz-
nie bywa nazywany amortyzatorem gazo-
wym, co też jest określeniem błędnym, 
ponieważ gaz służy tu tylko do zwiększe-
nia ciśnienia. Same zaś te określenia nie 
powinny być używane, ponieważ wnoszą 
jedynie terminologiczny zamęt. Należało-
by raczej stosować konsekwentnie termi-
ny: jednorurowy, dwururowy i dwururowy 
ze zwiększonym ciśnieniem. Zwiększenie 
ciśnienia w amortyzatorze dwururowym 
przynosi następujące korzyści:
	ułatwia montaż sprężyn zawieszeń 

dzięki wydłużeniu tłoczyska; 
	stałe wypełnienie olejem cylindra we-

wnętrznego zapewnia cichą pracę tłoka;
	zapobiega mieszaniu się oleju z po-

wietrzem i wytwarzaniu piany; 
	podwyższa temperaturę wrzenia oleju 

amortyzatorowego.
Najlepszym sposobem zwiększania ciś-
nienia w amortyzatorze jest użycie na-
rzędzia Emmetec 93-100 (rys. 11) 
z końcówkami dostosowanymi do róż-
nych średnic tłoczysk. Stosowanie narzę-
dzi z igłą, takich jak Emmetec 99-810  
(rys. 12), jest możliwe tylko w przypad-
ku amortyzatorów jednorurowych wypo-
sażonych w silikonowy zawór. Źródłem 
sprężonego powietrza w sytuacjach wy-
kluczających użycie narzędzia Emmetec 
93-100 może być sprężarka Emmetec 
Bottom 93-200.                              Cdn.

Rys. 9. Do opróżnienia cylindra przy przy niskich prędkościach ruchu 
nie dochodzi, gdy po ustaleniu średnicy tłoka i tłoczyska stosunek 
przekrojów by-passów tłoka i zaworu dennego przekracza wartości 
charakterystyczne dla danej konstrukcji

Rys. 10. Ciśnienie w amortyza-
torach dwururowych musi się 
zmniejszać wraz ze wzrostem 
średnicy tłoczyska zgodnie  
(w przy bliżeniu) z wartościami 
podanymi w tabeli

	 średnica	 	średnica	 współ-																																														powierzchnia	by-passa	zaworu	stopowego	[mm2]
	 trzpienia	 tłoka	 czynnik
						[mm]									[mm]	 	 	 	 0,0	 0,5	 1,0	 1,5	 2,0	 2,5	 3,0	 3,5

	 10	 30	 8,00	 powierzchnia	 0,0	 4,0	 8,0	 12,0	 16,0	 20,0	 24,0	 28,0
	 11	 30	 6,44	 by-passa	 0,0	 3,2	 6,4	 9,7	 12,9	 16,1	 19,3	 22,5
	 12	 30	 5,25	 tłoka	 0,0	 2,6	 5,3	 7,9	 10,5	 13,1	 15,8	 18,4
	 14	 30	 3,59	 [mm2]	 0,0	 1,8	 3,6	 5,4	 7,2	 9,0	 10,8	 12,6

Proste wyważenia by-passów dla tłoka 30 mm
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rys. 13. Regulację ciśnienia,  
a zwłaszcza jego zwiększanie,  
można wykonywać tylko w amor-
tyzatorze osadzonym w specjal-
nym statywie

Rys. 12. Jeśli konstrukcja amorty-
zatora uniemożliwia bezpośrednie 
użycie narzędzia 93-100, trzeba 
zastosować dodatkowy przyrząd 
Emmetec Bottom System 93-200

Rys. 11. Do szybkiego i bezpieczne-
go zwiększenia ciśnienia w amor-
tyzatorach dwururowych należy 
użyć sprężarki Emmetec 93-100 

 średnica tłoka [mm]  ciśnienie [bar]
 11 4,5
 12 4,5
 14 4,0
 16 2,5
 18 2,0
 20 2,0
 22 2,0
 25 2,0
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Podręcznik mechaniki pojazdowej

Tłumienie drgań napędu pasowego
noszonymi z wału korbowego stosuje się 
we współczesnych samochodach  wolne 
koła alternatora OAP (overrunning alter-
nator pulley). Dzięki nim m.in. nowo -
czesne napędy osprzętu nie wymagają 
dodatkowej obsługi, a ich okres bez-
awaryjnej eksploatacji wynosi około  
240 000 km. 

Wolne koło alternatora
Pierwsze wolne koła pasowe (OAP) zo-
stały wprowadzone przez koncern INA 
w 1996 roku. Ich działanie polega na 
wysprzęglaniu napędu, gdy prędkość 
obrotowa wału korbowego spada poniżej 
np. 2000 obr./min. Czas, w którym to 
następuje, zależy ponadto od konstrukcji 
napędu, amplitudy drgań skrętnych wału 
korbowego, elastyczności paska, ob-
ciążenia elektrycznego alternatora i jego 
momentu bezwładności. 

W rezultacie przy nieregularnych ob-
rotach wału korbowego alternator jest 
napędzany jedynie podczas ruchu przy-
spieszającego. Podczas zmiany biegów 
wirnik alternatora jest także odłączany 
od zmniejszających się obrotów silnika. 
Zapobiega to niepożądanym hałasom po-
wodowanym poślizgiem paska. 

Przy nowej generacji silników sto-
sowanych w samochodach osobowych 
wolne koło musi zapewniać bezawaryj-
ną pracę przez cały okres eksploatacji 
napędu osprzętu. Nie można stosować 
zamiast niego stałego koła pasowego, po-
nieważ generowane przez silnik drgania 
skrętne przeniesione do układu osprzętu 
silnika powodują szkodliwe przyśpiesza-
nie i opóźnianie kątowe jego komponen-
tów, a w efekcie tych przeciążeń mecha-
nicznych rozgrzewają się one, ulegając 
przyspieszonemu zużyciu.                   n

Firma Schaeffler od 1977 roku dostar-
cza elementy napędów pasowych do 
masowej produkcji pojazdów samocho-
dowych. Statystycznie w każdym nowym 
samochodzie są aż dwa elementy napę-
dów pasowych marki INA.

Najważniejszym zadaniem współ-
czesnych napędów rozrządu jest zapew-
nienie ich maksymalnej sprawności me-
chanicznej przez cały okres eksploatacji 
pojazdu, a co za tym idzie – ograniczenie 
spalania i emisji CO2.  

Układy napędowe 
Napędy urządzeń pomocniczych mogą 
składać się z jednej, dwu lub kilku od-
dzielnych przekładni, lecz zwykle są pro-
jektowane jako integralny układ paska 
wieloklinowego lub wielorowkowego. 
Jego naprężenie wstępne jest precyzyj-
nie dobrane do wymaganych obciążeń 
i realizowane mechanicznym lub hy-
draulicznym napinaczem. Właściwy do 
napędzania urządzeń pomocniczych kąt 
opasania kół pasowych zapewniają rolki 
prowadzące, które mogą być także wyko-
rzystywane  jako stabilizatory eliminują-
ce wibracje dłuższych odcinków paska.
 
Tłumienie drgań   
Okresowe nieregularności obrotów wału 
korbowego są przenoszone przez napęd 
na elementy osprzętu silnika. To spra-
wia, że wirujące w nich masy doznają 
nieustannych przyspieszeń i opóźnień, 
powodując uciążliwy hałas oraz okresowe 
przeciążenia paska i napinacza, a w kon-
sekwencji ich przedwczesne zużycie. 

Największy moment bezwładności 
ma w tym układzie wirnik alternatora, 
a moc i masa tych urządzeń wciąż rosną. 
Dla ich ochrony przed drganiami prze-

Przekrój rolki napinającej INA

Zestaw komponentów układu napędu  
pomocniczego z paskiem INA KIT

Wolne koło alternatora INA OAP

Grupa Schaeffler jest wiodącym dostawcą części zamiennych do pojazdów  
użytkowych i urządzeń przemysłowych na całym świecie. Jako dostawca precyzyjnych  
produktów i rozwiązań dla silników, skrzyń biegów oraz podwozia, jak również 
łożysk tocznych i ślizgowych dla różnorodnych urządzeń przemysłowych,  
Schaeffler ma zdecydowany udział w kształtowaniu „mobilności jutra”
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Amortyzatory czarne czy żółte? 

Kolor obudowy amortyzatora określa jego 
przeznaczenie: czarny do zwykłej, co-
dziennej jazdy, a żółty – na trasy pokony-
wane ze sportowym zacięciem.

Zbyt często właściciele samochodów 
słyszą w polskich warsztatach pytania: 
„Amortyzatory? A jakie? Dobre czy tanie?”. 
To fałszywa alternatywa. W rzeczywistości 
chodzi o właściwy dobór amortyzatorów 
do samochodu i stylu jazdy kierowcy. 
Inne bowiem potrzeby i oczekiwania ma 
użytkownik starszego auta, które służy mu 
do codziennych dojazdów do pracy, inne 
– osoba jeżdżąca nowszym samochodem 
napędzanym silnikiem o znacznej mocy.

Bilstein jest dostawcą amortyzatorów 
na pierwszy montaż dla czołowych pro-
ducentów samochodów, zatem amorty-
zatory z niebiesko-żółtym logo to produk-
ty oryginalne. Trzy główne linie produkto-
we tej marki oznaczone są skrótami B2, 
B4 i B6/B8. 

Pierwszą grupę stanowią hydraulicz-
ne amortyzatory Bilstein B2. To produkt 
wysokiej jakości oferowany w korzystnej 
cenie, przeznaczony zwłaszcza do pojaz-
dów fabrycznie wyposażonych w amorty-
zatory olejowe – czyli głównie starszych 
aut miejskich i kompaktowych.

Druga grupa to amortyzatory olejowo-
gazowe Bilstein B4, potocznie nazywane 
amortyzatorami gazowymi. Przy rosną-
cych obciążeniach i temperaturach sprę-
żony gaz znajdujący się ponad lustrem 
oleju redukuje jego pienienie się. Daje 
to niezmienną siłę tłumienia nawet przy 
ekstremalnie wysokich obciążeniach. 
Technologia zastosowana po raz pierwszy 
przez firmę Bilstein ponad 50 lat temu 
jest obecnie standardem w większości 
samochodów. Zalety tego rozwiązania 

zostaną docenione szczególnie w dy-
namicznych sytuacjach drogowych, ta-
kich jak gwałtowne hamowanie, szybki 
wjazd w zakręt, omijanie przeszkody itp. 
Jedno cześnie, obok sportowych osiągów, 
rozwiązanie Bilstein B4 to także wysoki 
komfort, dający przyjemność z codzien-
nego użytkowania samochodu.

Amortyzatory Bilstein B2 i B4 mają 
czarne obudowy, natomiast bardziej 
sportowe Bilstein B6 i B8 malowane są 
na żółto. Wyróżniają się one nie tylko ko-
lorem, ale i specjalną konstrukcją, dzięki 
której zapewniają doskonałą przyczep-
ność kół do nawierzchni.

Jednorurowa konstrukcja umożliwia 
lepsze odprowadzanie ciepła generowane-
go w dużych ilościach podczas pracy tłoka 
w cylindrze amortyzatora. Świat sportów 
samochodowych niejednokrotnie był już 
świadkiem rozerwania amortyzatorów na 
skutek niewłaściwego odprowadzania cie-
pła. Z kolei dla uniknięcia spieniania ole-
ju, które pogarsza charakterystykę tłumie-
nia przy dużym obciążeniu, amortyzatory 
B6 i B8 wypełnione są także sprężonym 
gazem. To jednak nie wszystko. 

Wprost ze sportu motorowego pocho-
dzi technologia upside-down. W zainsta-
lowanym „do góry nogami” amortyzato-
rze tłoczysko znajduje się na dole, a rura 
amortyzatora prowadzona jest po łoży-
skach ślizgowych. Umożliwia to rozkład 
siły tarcia na większej powierzchni, pod-
czas gdy siły tłumienia pozostają na takim 
samym poziomie w każdych warunkach 
pracy. Dzięki temu stabilność prowadze-
nia pojazdu ulega zauważalnej poprawie.

Rozwiązania te sprawdzają się zarówno 
w sporcie, jak i podczas normalnej eks-
ploatacji samochodu, przy częstym prze-

Bilstein, niemiecki ekspert w zakresie samochodo-
wych zawieszeń, oferuje czarne i żółte amortyza-
tory do wszystkich niemal samochodów, w cenach 
dostępnych dla ich właścicieli i użytkowników

wożeniu ładunków czy holowaniu przyczepy. 
Zapewniają lepsze prowadzenie i optymalną 
przyczepność kół do nawierzchni. Oferta 
Bilstein B8 jest przeznaczona do pojazdów 
z obniżonym zawieszeniem. Amortyzatory te 
muszą być montowane ze specjalnymi, krót-
szymi i twardszymi sprężynami.

Wszystkie amortyzatory Bilstein są 
sprawdzane m.in. na torze testowym Mer-
cedesa oraz na najbardziej wymagającym 
obiekcie świata, czyli północnej pętli toru 
Nürburgring. Pozwala to przetestować ich 
zachowanie w ekstremalnych sytuacjach. 
Decydującym warunkiem o wprowadzeniu 
danego produktu do sprzedaży jest pozy-
tywne zaliczenie wszystkich prób, bo tylko 
dzięki temu klienci otrzymują amortyza-
tor gwarantujący komfort i poczucie bez - 
pieczeństwa.                                        n
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AutoFlow 4:G 
w naprawach powypadkowych

Adam Nałęcz 
Dyrektor ds. Rozwoju Klientów Sieciowych 
Europy Centralnej 
Akzo Nobel Car Refinishes Polska

W każdej branży najważniejsza i najcen-
niejsza jest informacja. Dotyczy to rów-
nież działalności blacharsko-lakierniczej, 
co w pełni potwierdza nowy program 
AutoFlow 4:G oferowany przez AkzoNobel

Jego zastosowanie zastępuje w praktyce 
całe regały segregatorów z dziesiątkami 
dokumentów, które do tej pory stano-
wiły główne narzędzie zarządzania na-
prawami w wielu serwisach. AutoFlow 
4:G jest bowiem pierwszym i jedynym 
w Polsce programem typu BMS (body-
shop management system), służącym 
do kompleksowego zarządzania działal-
nością blacharsko-lakierniczą. Pozwala 
ująć w wygodne ramy wszystkie proce-
sy i podprocesy likwidacji szkody, aż po  



wypłatę odszkodowania, uwzględniając 
też oczywiście sam przebieg naprawy. 

AutoFlow monitoruje warsztatowy 
ciąg technologiczny wraz z poszczegól-
nymi jego etapami, a przede wszystkim 
też cały proces likwidacji szkody – od 
jej zgłoszenia do wydania pojazdu i wy-
stawienia faktury VAT. Jedną z najistot-
niejszych cech tej aplikacji jest podjęcie 
działania natychmiast po otrzymaniu 
informacji o zaistnieniu szkody, co 
nie musi na tym etapie pokrywać się 
z formalnym zgłoszeniem. Punkt startu 
oznaczony jako FNOL (first notification 
of loss) pozwala na rejestrację zdarzenia 
i od tego momentu proces jest monito-
rowany. W przypadku autoryzowanej 
stacji możliwa jest bezpośrednia wymia-
na danych między AutoFlow 4:G a sys-
temem DMS (dealership management 
system), a co za tym idzie – nie będzie 
konieczna zmiana dotychczasowego 
programu, wymaganego przez importera 
danej marki.

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Silniczki i mechanizmy 
wycieraczek
Pierwszomontażowe, wydajne i ciche silniczki wycierczek 
szyby przedniej i tylnej, mechanizmy wycieraczek odporne 
na zatarcia i pracę nawet w najbardziej niekorzystnych  
warunkach atmosferycznych. Przeznaczone do 
samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych.

Maribor, Słowenia

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

AutoFlow 4:G 
oferowany przez 
AkzoNobel umoż-
liwia filtrowanie 
pod kątem wybra-

nego kryterium 
oraz śledzenie 
historii zmian  

w zleceniu
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czycielem lub klientem indywidualnym, 
udostępniając wybrane dane online  
(np. bieżący status naprawy). 

Rejestracja wszystkich czynności, per-
sonalnie przypisanych i zaznaczonych na 
osi czasu, pozwala natychmiast wyjaśnić 
wszelkie ewentualne spory związane  
np. z minimalizowaniem skutków szko-
dy przez serwis (jak choćby rozliczanie 
samochodu zastępczego z OC sprawcy). 
Umożliwia także sprawne rozpatrzenie 
reklamacji klienta. W ten sposób cała 
działalność serwisu jest transparentna 
zarówno dla osób zarządzających, jak  
i w razie konieczności dla osób trzecich. 

Korzyści główne i dodatkowe
Wszystko to razem powoduje optyma-
lizację procesów, a przede wszystkim 
ich skrócenie i w rezultacie wymierne 
korzyści finansowe, zarówno po stronie 
wzrostu potencjału naprawczego warsz-
tatu, jak i redukcji kosztów na każdym 
z etapów pracy.

Wartość dodaną stanowią liczne udo-
godnienia dla odbiorców programu. Na-
leży tutaj wymienić zarządzanie samo-
chodami zastępczymi, planowanie pracy 
w czasie rzeczywistym lub dostęp do 
serwisów online. AutoFlow 4:G jest przy-
stosowany do obsługi w sposób intuicyjny. 
Użytkownicy mają dostęp tylko do paneli, 
które są niezbędne na ich stanowisku pra-
cy i zgodne z ich zakresami obowiązków.

System zintegrowany jest również 
z narzędziem do kalkulacji szkód, w tym 
przede wszystkim Autadex. Pozwala to na 
zarządzanie poszczególnymi operacjami 
w zleceniu, a jednocześnie na uniknięcie 
podwójnego wprowadzania danych, jak 
to się dzieje obecnie przy wystawianiu 
faktury VAT.

Dzięki funkcjom kontrolnym i moż-
liwościom analitycznym, jakie daje pro-
gram AutoFlow 4:G, zarządzanie serwi-
sem blacharsko-lakierniczym jest znacz-
nie skuteczniejsze. Z kolei efektywniej-
sze wykorzystanie zasobów skraca czas 
naprawy, co oznacza nie tylko większe 
zyski, ale także wzrost satysfakcji klien-
ta, który krócej czeka na auto. Wszyst-
kie procesy w serwisie są transparentne, 
co jest szczególnie ważne w przypadku 
ewentualnych sporów z ubezpieczycie-
lem lub klientem.                               n Fo
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również zautomatyzowane zarządzanie 
przepustowością serwisu. System sam 
ustawia kolejność wykonywania operacji, 
wykorzystując wszelkie zarejestrowane 
dane o zasobach serwisu (dyspozycyj-
ność pracowników, ich kwalifikacje, go-
dziny pracy etc.). W ten sposób kończy 
się era przegródek z dziesiątkami wydru-
ków  jako narzędzia do zarządzania stru-
mieniem napraw, a wprowadzony zostaje 
najbardziej efektywny, maksymalizujący 
wydajność system.

Warte podkreślenia są moduły two-
rzenia raportów, pozwalające na bardzo 
szczegółową analizę wykonywanych 
operacji. Możliwe jest na przykład fil-
trowanie na podstawie wybranego kry-
terium szkody (np. szkody przetermino-
wane, do wydania na konkretny dzień, 
skalkulowane, oczekujące autoryzacji 
kosztów, obecnie naprawiane) lub statu-
su likwidacji szkody oraz śledzenie histo-
rii zmian w zleceniu, z uwzględnieniem 
identyfikacji osób, które ich dokonały. 
System stanowi także udogodnienie dla 
serwisów zorganizowanych w sieć, po-
zwalając na zarządzanie wieloma loka-
lizacjami. Umożliwia również komunika-
cję ze zleceniodawcą flotowym, ubezpie-

Optymalizacja zarządzania
AutoFlow 4:G daje również możliwość 
reakcji na zdarzenia niezaplanowane 
bez konieczności stałego, manualnego 
monitorowania operacji. Osoba zarzą-
dzająca, opierając się na informacjach 
z systemu, które są dostępne w czasie 
rzeczywistym, podejmuje decyzję, kto 
ma wykonać daną naprawę, kiedy ona 
może być wykonana itd. Możliwe jest 

AutoFlow 4:G 
pozwala  
na efektywne 
zarządzanie 
przepustowością 
serwisu
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PRZEWODY ZAPŁONOWE (3)
(SŁOWNICZEK ZWIĄZANYCH Z NIMI TERMINÓW)

Rdzeń – część kabla zapłonowe
go przewodząca elektrycz
ność. Nie powinna genero
wać zakłóceń elektromagne
tycznych. 

Sentech – marka elementów 
układów zapłonowych pro
dukowanych przez polską fir
mę GG Profits.

Spiralny rdzeń – nierdzew
ny przewodnik elektryczny 
nawinięty na rdzeń ferro
magnetyczny. W momencie 
przepływu prądu wysokiego 
napięcia pole magnetycz
ne powstaje wewnątrz jego 
zwojów, co zapewnia tłu
mienie zakłóceń w efekcie in
dukcji oraz oporności wyno
szącej (w produktach marki 
Sentech) 5600 Ohm/m. Dzię
ki temu rdzeń spiralny łączy 
w sobie zalety pozostałych 
konstrukcji alternatywnych.

Świecenie przewodów – efekt 
silnego jonizowania cząste
czek powietrza w okolicy 
nośnika wysokiego napięcia. 
Jest to zjawisko naturalne 
i nieszkodliwe w przypadku 
pola elektromagnetycznego 
występującego w obrębie 
przewodów zapłonowych 
zamontowanych w samocho

dzie. Ujawnia się w postaci 
delikatnej, niebieskawej łuny 
świetlnej. Nie należy go mylić 
z iskrzeniem powstającym na 
skutek przebicia izolacji.

Trwałość kabli zapłonowych – 
wydaje się fizycznie nieogra
niczona, w praktyce jednak 
ulega zmniejszeniu przez 
korozję elementów metalo
wych, starzenie się materia
łów izolacyjnych i tzw. zużycie 
zmęczeniowe na skutek me
chanicznych drgań. Dlatego 
niezależnie od nienagannego 
stanu wizualnego i popraw
nego funkcjonowania zaleca 
się wymieniać kompletne 
wiązki przewodów nie rza
dziej niż co 50 000 km prze
biegu pojazdu.

Upływność – niekorzystna cecha 
wszelkich materiałów izola
cyjnych, polegająca na prze
wodzeniu niewielkich prądów 
powstających podczas przy
łożenia napięcia. Przepływ 
ten może się odbywać przez 
materiał izolatora albo po 
jego powierzchni. Im więk
sza upływność, tym izolator  
(i cały przewód) gorszy.

Węglowy rdzeń – przewodnik 
ze sproszkowanego węgla 
umieszczony wewnątrz ka
bla zapłonowego, popular
ny szczególnie w pojazdach 
amerykańskich. Jego zaletą 
jest równomierne rozkładanie 
się oporności wzdłuż długości 
kabla, wadą – krótka żywot
ność i stopniowa utrata prze
wodności w dłuższym okresie 
eksploatacji. 

Zapłonowa świeca – element 
silnika z zapłonem iskro
wym, powodujący przeskok 
iskry elektrycznej w komorze 
spalania pomiędzy dwiema 
elektrodami. Jedna z nich 
(ujemna) łączy się bezpośred
nio z „masą” głowicy, a druga 
– z generatorem (cewką) wy
sokiego napięcia, przeważnie 
za pośrednictwem przewodu 
zapłonowego. Świece i prze
wody zapłonowe muszą być 
względem siebie komplemen
tarne i zgodne z zaleceniami 
producenta pojazdu, gdyż 
tylko wtedy uzyskuje się opty
malizację ich wzajemnych 
oddziaływań termicznych, 
elektrochemicznych i mecha
nicznych. 

Małgorzata Kluch
Marketing manager
GG Profits
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Pożytki z linii diagnostycznej
Zenon Majkut
Wimad

Zespół co najmniej dwóch urządzeń 
(przeznaczonych najczęściej do diagno-
styki hamulców i zawieszenia) zintegro-
wanych za pomocą wspólnego komputera 
nazywany jest powszechnie linią diagno-
styczną

ną z nich jest stosunkowo duże zapotrze-
bowanie przestrzeni dla pomieszczenia 
napędu rolek, czyli silników i przekład-
ni. Oznacza to konieczność korzystania 
z dość głębokich (nawet do 50 cm poniżej 
poziomu posadzki) fundamentów o odpo-
wiedniej nośności. Inne utrudnienie pole-
ga na niezbędności dokładnego drenażu 
dla odprowadzania wody z zagłębień, 
a w ślad za tym pojawia się problem sku-
tecznych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Zastąpienie rolek płytami do pomiaru sił 
hamowania eliminuje większość tych 
problemów, tym bardziej, że znaczna dłu-
gość stanowisk płytowych raczej nie prze-
szkadza w ich wygodnym pomieszczeniu 
w zintegrowanej linii (rys.1).

Oczywiście nie jest to rozwiąza-
nie idealne, lecz jedną z jego zalet jest 
szybki montaż linii na płaskiej posadzce 
(maksymalnie 1 dzień, czyli wielokrotnie 
krócej niż w przypadku stanowiska rolko-
wego). Za wadę można uznać nieosiągal-
ność pomiarów owalizacji obracających 
się elementów układu hamulcowego. 
Z kolei w rolkowej linii diagnostycznej 
(w przeciwieństwie do płytowej) nie jest 
możliwy bezpośredni pomiar opóźnienia 
hamowania.

Modułowy zestaw linii diagnostycz-
nej w wersji podstawowej, czyli bez  
dołączonych urządzeń peryferyjnych  
(np. przyrząd do badania świateł, anali-
zator spalin itp.), umożliwia wykonanie 
pełnej obsługi klienta (z wydrukiem pro-
tokołu) podczas 5 minut. 

Samochód wjeżdża na stanowisko 
kontrolne z prędkością 3-8 km/h, a sy-
gnalizator wyznacza moment naciśnię-
cia hamulca zasadniczego. Hamowanie 
odbywa się więc na płytach do badania 
hamulców. Po zatrzymaniu na najaz-
dach wyposażonych w wagi określane 
są na ciski statyczne poszczególnych kół  
(rys. 2). Hamulec ręczny (pomocniczy) jest 
badany analogicznie do głównego podczas 
ponownego wjazdu na stanowisko. 

W obu przypadkach natychmiast na 
monitorze otrzymujemy graficzną ilustra- 

cję rozkładu sił hamowania i ich ewen-
tualną asymetrię, mogącą być przyczyną 
ściągania pojazdu (rys. 3). Możliwy jest 
również natychmiastowy dostęp do za-
pisów (wykresów) przebiegów sił ha-
mowania dla wszystkich kół z osobna 
i jedno cześnie (w pojazdach wieloosio-
wych nawet do 10 osi). 

Na podstawie masy i drogi hamowa-
nia można obliczyć (komputer robi to 
samodzielnie) wartość maksymalnych 
opóźnień dla każdego rodzaju układu ha-
mulcowego i prędkość najazdu na płyty 
pomiarowe (rys. 4). 

Przy dogodnym umiejscowieniu te-
stera znoszenia bocznego i testera za-
wieszeń diagnosta może przeprowadzić 
wszystkie te pomiary bez wysiadania 
z samochodu. Pierwszy z nich (pomiar 
znoszenia) polega na przejechaniu przez 
płytę przednimi, a potem tylnymi kołami. 
Wynik pojawia się niezwłocznie w formie 
graficznej na ekranie monitora albo w po-
staci wydruku (rys. 5).

Tester stanu zawieszeń jest nieodzow-
nym elementem linii diagnostycznej. 
Tradycyjnie amortyzatory sprawdzane 
są tutaj metodami Eusama lub Boge. 
W zestawach amerykańskiej firmy Hun-
ter zastosowano łącznie poszczególne 
elementy metody amplitudowej i często-
tliwościowej. Badane jest zatem przyle-
ganie koła do drogi (metoda Eusama) 
oraz tłumienie drgań zawieszeń (metoda 
pomiaru przesunięcia fazowego). W su-
mie dają te metody bardzo jednoznaczne 
wyniki (rys. 6). 

Klasyczne sterowanie funkcjami linii 
diagnostycznych odbywa się za pomocą 
bezprzewodowych pilotów, które obecnie 
często zastępowane są iphonem lub in-
nym urządzeniem mobilnym, wyposażo-
nym w specjalne aplikacje dokładanej 
przez producenta linii. W pewnych ope-
racjach wykorzystywany jest również tryb 
automatyczny, dla np. powtórzenia wyko-
nanej wcześniej procedury. 

Sterowanie nowej generacji
Do najnowszych urządzeń tego rodzaju 
należy przystawka CodeLink, włączana 
do gniazda OBD II i pozostająca w bez-
przewodowej komunikacji z komputerem 
sterującym linią diagnostyczną. Zada-
niem CodeLink jest przede wszystkim 

Rys. 1

Rys. 2 Rys. 6

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Pierwsze tego rodzaju rozwiązania za-
prezentowały w roku 1992, na Autome-
chanice we Frankfurcie, dwie niemieckie 
firmy: Schenck A.S.G i Hofmann. W ze-
stawach obu producentów występowały 
stanowiska do kontroli: 
	stanu hamulców (urządzenie rolkowe), 
	skuteczności działania amortyzatorów 

metodą Eusama,
	znoszenia bocznego pojazdu [m/km] 

(urządzenie płytowe).
Najbardziej rozpowszechnionym wów-
czas komputerowym systemem opera-
cyjnym był DOS, a monochromatyczny 
wydruk protokołów zapewniała 9-igłowa 
drukarka. 

Kolejnym producentem linii diagno-
stycznych stała się niemiecka Maha, 
której produkty różniły się od poprzed-
nio wspomnianych zastosowaniem do 
badania amortyzatorów zamontowanych 
w pojeździe metody Boge. 

Tak wytyczona koncepcja linii dia-
gnostycznych szybko upowszechniła się 
w wielu europejskich krajach, szczególnie 
jako główne narzędzie obowiązkowych 
przeglądów rejestracyjnych. W ciągu 
ostatnich 20 lat, mimo ogromnego wzro-
stu możliwości komputerowych syste-
mów, nie zmieniło się zbytnio przeznacze-
nie ani konstrukcja tych urządzeń. Zniknę-
li tylko z rynku ich pionierscy producenci 
Schenck i Hofmann, a nieliczni ich na-
stępcy wykorzystali szansę rozwoju sa-
mych stanowisk pomiarowych, a zwłasz-
cza możliwość zwiększenia liczby różnych 
urządzeń w zintegrowanym ciągu. 

Rozwój funkcji linii diagnostycznych
Do dziś powszechnie w liniach diagno-
stycznych badania hamulców przeprowa-
dza się na stanowiskach rolkowych. Mają 
one wiele istotnych zalet i tylko nieznacz-
ne, towarzyszące im niedogodności. Jed-
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jednoznaczną jego identyfikację w celu 
uwzględnienia w różnych procedurach 
właściwych danych kontrolnych i regu-
lacyjnych. Numer ten dostępny jest rów-
nież w postaci kodu kreskowego lub kodu 
QR do odczytu metodą skanowania. 

Kontrola geometrii ustawienia kół wy-
maga ręcznego założenia na nie głowic pa-
sywnych oraz zmierzenia głębokości bież-
ników opon za pomocą ręcznego przyrzą-
du z bezprzewodową transmisją danych 
(rys. 7). Ta ostatnia procedura może być 
wykonana też wcześniej, przy wjeździe na 
linię wyposażoną w stacjonarny (nie ręcz-
ny) tester głębokości bieżnika (rys. 8).

Po zakończeniu uprzednio opisanych 
czynności wystarczy przetoczenie pojaz-
du o 15-20 cm do przodu, aby dokonać  
tzw. szybkiego pomiaru geometrii. Obej-
muje on 6 najważniejszych parametrów 
geometrii kół mierzonych bez konieczności 
użycia obrotnic i płyt odprężnych, czyli bez 
konieczności wjazdu na specjalnie prze-
znaczone do tego celu stanowisko poza 
właściwą linią diagnostyczną (rys. 9).

W głównym ciągu diagnostycznym 
kolejnym etapem jest kontrola aku-
mulatora za pomocą testera połączonego 
bezprzewodowo z jednostką sterującą li-
nii. Alternatywnie w tej fazie badań moż-
na przeprowadzić kontrolę ustawienia 
świateł, analizę spalin lub pomiar stopnia 
ich zadymienia. 

Zwieńczenie diagnozy 
Jest nim końcowy wydruk wyników ba-
dań z numerem VIN, zdjęciem badanego 
samochodu (z widocznym numerem re-
jestracyjnym) i syntetycznymi wynikami 
badania przedstawionymi modułowo. 
Pod każdy z modułów są „podpięte” 
szczegółowe wyniki poszczególnych po-
miarów w formie wykresów i wielkości 
fizycznych w zapisie liczbowym.

Taka kompleksowa diagnoza stano-
wi materiał nie tylko dla SKP, lecz jest 
także informacją dla każdego serwisu 
mogącego z niej korzystać. Często też 
wyjaśnia przyczyny niewłaściwego, czyli 
niebezpiecznego zachowania się pojaz-
du na drodze (rys. 10).

Dzisiejsza linia diagnostyczna pod 
względem technicznym różni się od tej 
sprzed ćwierćwiecza znacznie większą 
liczbą kontrolowanych parametrów (kie-

Rys. 8

Rys. 7

Rys. 9

Rys. 11. Zależność długości drogi hamowania od głębokości bieżnika oponyFo
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dyś – kilka, dziś – kilkadziesiąt), a przede 
wszystkim kompleksowym podejściem do 
kontrolowanych procesów (np. procesu 
hamowania, pracy amortyzatorów itp.). 

Pierwsze linie diagnostyczne sprzed 
kilkudziesięciu lat były urządzeniami 
równo ległymi względem innych przyrzą-
dów kontrolno-pomiarowych (jak ana-
lizatory spalin i stanowiska do kontroli 
ustawienia świateł). Obecne potrafią in-
tegrować wszystkie mikroprocesorowe 
urządzenia stacji diagnostycznej. Dzięki 
automatyzacji procedur kontrolnych po-
zwalają na ich identyczny za każdym  
razem przebieg, co wyklucza możliwość 
pomyłki bądź celowego fałszowania wy-
ników. Mechanik lub diagnosta używa-
jący przyrządu do geometrii bez wbudo-
wanej bazy danych regulacyjnych i bez 
możliwości wydruku wyników pomiarów 
może przekazywać błędne opinie na ich 
temat. W przypadku standaryzowanych 
protokołów (rys. 9) jest to łatwe do na-
tychmiastowej weryfikacji nawet przez 
uważnego klienta.  

Tego postępu, nazwijmy go informa-
tycznym, nie da się zahamować ani kon-
serwatywnymi skłonnościami człowieka, 
ani przez wprowadzanie niekompetent-
nych aktów prawnych, rzekomo „regulu-
jących” daną dziedzinę techniki.          n Rys. 10

odczytanie kodów błędów ze sterownika 
silnika pojazdu oraz resetowanie zapisów 
przy procedurach regulacyjnych geo-
metrii kół (np. reset czujnika kąta skrę-
tu SAS, automatyczna korekta ciśnienia 

w ogumieniu). W procedurze sprawdza-
jącej wykorzystuje się też informacje dia-
gnostyczne dostępne z gniazda OBDII. 
Można tą drogą także odczytać numer 
VIN badanego pojazdu, co pozwala na 
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MASTER ALT
Przystawka do sterowania zaawansowanych regulatorów napięcia
Przystawka do testowania alternatorów

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

W ofercie firmy znajdują się oleje i inne 
płyny eksploatacyjne do niemal każde-
go samochodu. Między innymi dlatego 
firma V6 z Baldramu koło Kwidzyna od 
samego początku współpracuje z mar-
ką Castrol.

– Moja przygoda z produktami Castrola zaczęła 
się pod koniec lat 90. Wtedy zacząłem jeździć 
samochodem i stosowałem w nim olej tej marki. 
To dobry, sprawdzony olej, którego używam od 
lat i na którym się nie zawiodłem. Dlatego kiedy 
ze Sławomirem Kowalskim otwierałem warsztat, 

nie zastanawiałem się nad wyborem partnera do 
współpracy – mówi Przemysław Woźniak, współ-
właściciel V6.

Istniejąca od 2010 roku firma V6 korzysta 
z oferty Castrol Service Plus. W hali są trzy stano-
wiska z podnośnikami i dwa do innych prac, na 
przykład zmiany opon lub napraw klimatyzacji. 
Do dyspozycji klientów jest bezprzewodowy do-
stęp do Internetu, w planach jest też wydzielenie 
poczekalni. Co ciekawe, obaj współwłaściciele 
mają wykształcenie... informatyczne. Początkowo 
pracowali w zawodzie, ale w 2010 roku postano-
wili zająć się serwisowaniem samochodów. Do-
świadczenie z IT przydaje się do dziś – pomaga 
przy naprawach elektroniki i diagnostyce.

Przynależność do programu Castrol Service 
Plus daje warsztatowi dostęp do szkoleń: nie tyl-
ko produktowych, lecz także z technik sprzedaży. 
– Nasi mechanicy na bieżąco korzystają z bez-
płatnych treningów, oferowanych przez naszego 
partnera. Umiejętności sprzedażowe bardzo się 
przydają w kontaktach z klientami, również do 
sprzedaży produktów olejowych i usług z tym 
związanych – opowiada właściciel serwisu. 

Dbałość o wysoki poziom wiedzy pracowni-
ków warsztatu ma dziś bardzo duże znaczenie. 
Jak wynika z badań, wśród cech personelu kie-

rowcy cenią przede wszystkim rzetelność i do-
świadczenie, ale także umiejętność doradzenia 
klientowi oraz znajomość nowoczesnych tech-
nologii. Liczba odbytych szkoleń przekłada się 
na odpowiedni standard obsługi w warsztacie, 
a co za tym idzie – na obrót stacji serwisowej.

Woźniak uważa, że zadowolony klient jest 
najlepszą wizytówką firmy. Aby wyjść mu naprze-
ciw, zakład odbiera auto z punktu wskazanego 
przez zleceniodawcę, a po naprawie odstawia 
je w dogodne dla klienta miejsce. Inaczej niż 
w wielu warsztatach, w firmie V6 olej nie jest roz-
lewany z beczek, lecz z butelek. – Jest on nieco 
droższy od oleju luzem, ale kierowcy w naszym 
regionie cenią sobie takie postępowanie – mówi 
założyciel firmy.

Partnerstwo z silną marką nie tylko daje 
wsparcie w rozwoju firmy, lecz także wpływa na 
jej wygląd i promocję. Wizytówką warsztatu są 
schludne, jednakowe i oznakowane kombinezo-
ny robocze, z których firma korzysta w ramach 
programu Castrol Service Plus. Dzięki kombine-
zonom wszyscy pracownicy wyglądają estetycz-
nie i profesjonalnie, co doceniają klienci, ale też 
sami mechanicy. Przydatne w codziennej pracy 
są również tabele doboru środków smarnych 
i przywieszki wymiany oleju.

Castrol Service Plus: studium przypadku

Montażownice ATH z serii M 
(fot. 1) wyposażono w wycią
ganą kasetę z pedałami, roz
dzielaczami powietrza i zawo
rami. Nowością jest system 
blokady odbijacza (fot. 2) oraz 
dodatkowe akcesoria zwięk
szające funkcjonalność, w tym  
automatyczna łyżka montażowa  
(fot. 3), dzięki której nie trzeba 
ręcznie przeciągać obrzeża 
opony przez krawędź felgi. 

W skład serii M wchodzą: 
montażownica klasy podsta

wowej ATH M32 z ramieniem 
odchylanym na bok, model 
bazowy ATH M52 z ramie
niem odchylanym pneuma
tycznie, model profesjonalny 
ATH M72 z dużym stołem 
obrotowym o dwóch pręd
kościach ruchu i (nowość !) 
w pełni automatyczny model 
ATH M92, sterowany nowo
czesnym joystickiem i pedała
mi (fot. 4). Ma on dwie pręd
kości obrotowe, zintegrowany 
podnośnik koła, ramię pomoc

Montażownice i wyważarki ATH-Heinl
nicze, samocentrujący system 
mocowania (fot. 5) i podwójny 
odbijacz sterowany joystic
kiem. Dzięki równo ległemu 
sterowaniu odbijaczem usta
wienie koła w odpowiedniej 
pozycji odbywa się szybko 
i bez użycia luster lub kamer.

Wyważarki z serii W (fot. 6) 
mają wzmocnione wrzecio
no o średnicy 40 mm. Tak 
zwany system LSP pozwala 
na łatwe pozycjonowanie cię
żarka korekcyjnego według 
wyświetlacza i lasera (fot. 7). 
W standardowym wyposaże
niu wszystkich typów urzą
dzeń serii W są: nożny hamu
lec oraz program „ukrytego cię
żarka”. Nowe oprogramowanie 
zapewnia łatwiejszą i szybszą 
kalibrację. W podstawowym 
modelu ATH W22 parametry 
koła wprowadza się ręcznie 
za pomocą przycisków. Mo
del ATH W42 ma funkcję 
automatycznego pomiaru 2D 

– dystansu i średnicy koła. 
Modułowa budowa maszyn 
sprawia, że W42 po zamonto
waniu dodatkowego ramienia 
zmienia się w W62 z funk
cją automatycznego pomiaru 
3D, który umożliwia szybkie 
i dokładne wykrycie wszyst
kich parametrów koła (fot. 8). 
Do każdego modelu tej serii 
można dokupić pneumatyczny 
podajnik koła oraz przystawkę 
do kół motocyklowych lub felg 
nieprzelotowych.

1
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W ofercie firmy Osram pojawi
ły się diodowe lampy robocze 
marki RoadTeq.

W nowych edycjach katalo
gów amortyzatorów marki 
KYB oraz sprężyn zawieszenia 
KYB KFlex asortyment pro
duktów tej marki powiększył 
się o 112 numerów referen
cyjnych amortyzatorów oraz 
o 140 nowości wśród sprężyn 
zawieszenia do samocho 

Lampy robocze Road-Teq Katalogi KYB 2015
Można je stosować w in

stalacjach o napięciu od 10 
do 30 V; ich trwałość jest sza
cowana na 30 000 godzin. 
Są bardzo odporne na kurz 
i wodę (klasa ochrony IP67), 
pracują w zakresie temperatur 
od –40°C do 85°C. 

Oferowane są trzy ich 
modele: WL18W, WL27W 
i WL72W, różniące się kształ
tem obudowy oraz liczbą diod, 
a w konsekwencji – warto
ścią strumienia świetlnego. 
Wszystkie dają światło o tem
peraturze barwowej 6000 K, 
zapewniającej dobry kontrast 
widzenia.
 www.osram.pl

dów osobowych i dostaw
czych. Dodatkowo wprowa
dzono 63 nowe zastosowania 
dla istniejących już referencji. 

Katalogi na rok 2015 moż
na pobrać w formacie PDF ze 
strony internetowej:

www.kyb-europe.com 
(zakładka „Katalog”)

Firma Gates oferuje koła 
pasowe z tłumikiem drgań 
skrętnych (TVD) DriveAlign, 
a wśród nich 20 najbardziej 
popularnych pozycji wraz 
ze śrubami niezbędnymi  

Koła pasowe w zestawach montażowych
do ich montażu. Cały ten 
asortyment obejmuje 106 
takich kół, co pokrywa więk
szość zastosowań w ukła
dach napędu paska pomoc
niczego.

Do wymiany tłumika drgań 
skrętnych często potrzeba no
wych śrub, ponieważ stare 
zakleszczają się lub ulegają 
uszkodzeniu. 
www.gates.com/europe

Promocja urządzeń 
Master Alt

Firma Magneti Marelli ob
niża do 2500 złotych netto 
cenę przystawki Master Alt 
do testowania alternatorów 
i oferuje wraz z nią nowe 
wyposażenie. Zmieniona zo

stała m.in. obudowa testera, 
walizka zabezpieczająca, 
instrukcja oraz dodatkowa 
obsługa jednego z protoko
łów LIN.
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Tester ACT2 produkowany 
przez polską firmę DeltaTech 
Electronics służy do spraw
dzania poprawności działania 
następujących rodzajów sprę
żarek klimatyzacyjnych: 
	ze sprzęgłem elektro

magnetycznym (diagnoza 
stanu sprzęgła), 

	z napędem bezsprzęgło
wym (kontrola zaworu ste
rującego wydajnością). 

Testera można używać zarów
no na stanowisku serwiso

Tester sprężarek klimatyzacji

wym klimatyzacji, jak i bez
pośrednio w samochodzie. 
www.dte.com.pl
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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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• Chcesz otrzymywać wszystkie numery „Autonaprawy” – wykup abonament!
• Chcesz otrzymywać bezpłatnie wybrane egzemplarze  – wypełnij kupon  
   zgłoszeniowy na stronie www.e-autonaprawa.pl

Firma Delphi Product & Se-
rvice Solutions skontruowała 
we współpracy z firmą Har-
tridge tester wtryskiwaczy 
common rail oznaczony sym-
bolem YDT-35. Umożliwia on 
w czasie krótszym niż pięć 
minut przeprowadzenie testu 

Tester YDT-35

elektrycznych parametrów 
wtryskiwaczy dowolnych pro-
ducentów oraz wizualną oce-
nę rozproszenia strugi paliwa. 
Te podstawowe funkcje urzą-
dzenia uzupełnia opcjonalny 
pomiar przelewów zwrotnych.
am-pl.delphi.com

Castrol zmienia swą ofertę 
produktów motocyklowych, 
uproszczając ich gamę oraz 
stosując nowe oznakowa-
nie ułatwiające odpowiedni 

Castrol do motocykli
dobór oleju. Oleje Castrola 
do silników czterosuwo-
wych motocykli dzielą się 
teraz na syntetyczne Ca-
strol Power 1 Racing 4T  
(dostępne w pięciu lepkoś-
ciach od 5W-40 do 10W-50)  
i półsyntetyczne Castrol Po-
wer 1 4T (10W-40 i 15W-
50) oraz jeden mineralny 
(20W-50). Wszystkie wyko-
rzystują technologię Trizone, 
zapewniającą maksymalną 
ochronę silnika, sprzęgła 
i skrzyni biegów. 

Wśród produktów do dwu-
suwów zastąpiono olej Act 
Evo Scooter 2T nowym Power 
1 Scooter 2T. Nadal dostępna 
będzie pełna gama specjali-
stycznych środków smarnych, 
m.in. XR77, A747, R40, ole-
je do widelców czy smary do 
łańcuchów.
www.castrol.com

ATH-Heinl
www.ath-heinl.pl

75 789 93 29 e-mail:info@ath-heinl.pl 

14.950 zł
Cena netto

ATH M52 + A34 MONTAŻOWNICA Z RAMIENIEM  

ATH W42 WYWAŻARKA Z MIERNIKIEM 2D 

• Współpracuje z felgami w rozmiarze: 12 - 22” lub 14” - 26”
• Odbijacz o sile 2800kg z systemem antyblokowania
• Wysoka jakość wykonania

• Laserowy wskaźnik pozycji ciężarka
• Oświetlenie wewnątrz koła
• Automatyczny miernik 2D

video M52

video W42
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Fakturowane czary

Chiromanta, jasnowidz, numerolog, wróż-
ka… W rejestrach działalności gospodarczej 
widnieje ok. 15 tys. firm oferujących usłu-
gi parapsychologiczne. Co najmniej drugie 
tyle funkcjonuje w tzw. szarej strefie. 

Za godzinę pracy – w zależności od 
zakresu porady, lokalizacji i renomy wróż-
ki – inkasują dziś od 10 do nawet 300 zł.  
W dużych aglomeracjach dostęp do tajem-
nej wiedzy kosztuje znacznie więcej niż 
na prowincji, a „renomowana operator-
ka szklanej kuli” czy kart bierze za seans 
wielokrotnie więcej od niedoświadczonej 
debiutantki. W dobie kryzysu, niepewności 
i ograniczonej przewidywalności zdarzeń 
ten specyficzny biznes notuje ogromną dy-
namikę wzrostu. 

Na magiczne przepowiednie i porady 
nasi rodacy wydają w sumie około 2 mi-
liardów rocznie. Wśród klientów przeważa-
ją obecnie mężczyźni około czterdziestki, 
dyrektorzy, właściciele firm, faceci w gar-

B2
B

niturach. Przychodzą głównie po porady 
zawodowe, traktując przepowiednie wróżek 
jako dodatkowe źródło informacji o trafności 
podejmowanych decyzji. Bywa, że z pomo-
cą sprawnej wiedźmy pragną się pozbyć 
rynkowych konkurentów. Rzucenie uroku, 
równoznaczne z wykończeniem finanso-
wym rywala, to koszt rzędu 150-200 zł. 
Zdjęcie klątwy wymaga skrupulatnej anali-
zy aury poszkodowanego i niejednokrotnie 
profilaktycznego zabezpieczenia amuletem. 
Cena też niewygórowana – ok.160 zł.    

Osobom mającym problemy ze znalezie-
niem czy utrzymaniem pracy skutecznych 
rozwiązań dostarczają… gwiazdy. Astrolo-
giczny profil klienta w bardzo przystępny 
sposób wyjaśnia przyczynę problemów, 
tym samym, rzecz jasna, je rozwiązując. 
Jedynie koszt tej operacji (ok. 400 zł)  
może być trochę kłopotliwy. 

Nieocenionym walorem tych osobistych, 
enigmatycznych spotkań – jak twierdzą ich 
animatorki – jest niepowtarzalna, intymna 
atmosfera (przy świecach, w obecności kuli 
i niejednokrotnie kota), umożliwiająca wy-
mianę energii w bezpośrednim kontakcie.  

Zachowując większą dyskrecję i ano-
nimowość, można korzystać z niektórych 
usług za pośrednictwem Internetu. Duża 
konkurencja w branży wymusza liczne 
promocje. „Tarocista za 80 złotych odpowie 
e-mailem na pięć pytań klienta na podsta-

Ewa
Rozpędowska

wie pełnej analizy numerologicznej i pełnej 
analizy z kart tarota”. Jego konkurent za tę 
samą usługę inkasuje jedynie 60 zł. Osobi-
ste pozdrowienia i „wiele światła” – gratis. 
Możemy też oczyścić siebie, dom czy firmę 
ze złych fluidów. Za tę ostatnią, dzięki fak-
turze, możemy wrzucić wydatek w koszty 
(400 zł). Ale są też poważniejsze oferty. 
Sporą popularnością cieszą się np. ze-
stawienia inwestycyjnych rekomendacji 
giełdowych z cyklami planetarnymi (abo-
nament jedynie 44 zł/mies.). Astrologia 
finansowa – bo tak nazywa się to „zjawi-
sko” – zyskuje coraz większą popularność 
na całym świecie. Nie tak dawno pewien 
bank wyprodukował dość szokujący raport, 
dotyczący zależności pomiędzy fazą księży-
ca a stopą zwrotu z inwestycji giełdowych, 
dowodząc, że najbardziej opłaca się sprze-
dawać w nowiu. 

Z usług zwanych ezoterycznymi korzysta 
coraz więcej ludzi. Przybywa programów 
czy nawet kanałów telewizyjnych, portali in-
ternetowych i gabinetów. Jak wytłumaczyć 
fakt, że inteligentni ludzie, niejednokrotnie 
na poważnych stanowiskach, zachowują 
się tak nieracjonalnie? Czy walcząc na co 
dzień o utrzymanie się na powierzchni, 
bycie konkurencyjnym, efektywnym w po-
dejmowaniu decyzji, powodowani nieustan-
nym stresem – nie zauważają, że stają się 
przedmiotem ewidentnych manipulacji?

PRZYJDŹ  
MAŁPISZONIE Z KIMŚ 

POWAŻNIEJSZYM,  
BO NIKT CIĘ NIE 

ROZUMIE!

BEZ 
PRZESADY…

NO TO BĘDZIE 
POWAŻNIEJ

ACH, 
NIEPOTRZEBNIE 

SZANOWNY PAN SIĘ 
FATYGOWAŁ, WIEMY, 

O CO CHODZI.
UTU-TU-TUU! 

UTU-TU-TUU!



„Producenci samochodów stale wprowadzają coraz 
nowsze kolory specjalne. Dlatego ja potrzebuję 
niezawodnego dostawcy innowacyjnych systemów 
lakierniczych, by sprostać zadaniu.“

Dopasowanie kolorystyczne jest fundamentem marki Standox. 
Zapewniamy zarówno cyfrowe, jak i tradycyjne systemy do 
identyfikacji kolorów wraz z kompleksowym doradztwem i bogatą 
ofertą szkoleniową w zakresie kolorystyki. Wzorowe narzędzia 
kolorystyczne. Made in Germany.

TRUDNE CZYNIMY 
PROSTYM.

www.standox.pl

An Axalta Coating Systems Brand
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