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Litera „D” w ich oznaczeniu to ogólny symbol lampy ksenonowej. Kolejny znak to cyfra,  
informująca o obecności zintegrowanego zapłonnika (cyfry nieparzyste) lub jego braku  
(cyfry parzyste). Ostatnia litera określa typ reflektora: „S” odnosi się do konstrukcji soczew
kowych, zwanych także projekcyjnymi, „R” oznacza reflektor odbłyśnikowy, inaczej na
zywany parabolicznym, lub reflektor swobodnych pól – np. typu FF.                    str. 28

Na naszych 
łamach:
Andrzej Wojciech Buczek

Zawieszenia  
pneumatyczne

Andrzej Chmielewski
Sprawność zawieszeń

Marek Dąbrowski
Cykle wymian oleju

Adam Gołąbek
Zamienniki o jakości OE

Roman Kwitliński 
Taśma 3M SAT

Zenon Majkut
Dobór urządzeń  
warsztatowych (cz. V)

Tomasz Mirowski 
Robert Kaczorek

Poduszki silnika

Piotr Podrażka
Zawieszenia Delphi

Krzysztof Staniszewski
Tuleje  
metalowo-gumowe

Janusz Światłowski
Wymiana łożyskowań

Piotr Wajszczyk
Światła ksenonowe

Robert Wołosewicz
Budowa wtryskiwaczy
common rail

Reflektory ksenonowe to standardowe wyposażenie wielu samochodów: starszych, 
młodszych, luksusowych i popularnych. Różnią się wzajemnie rozwiązaniami technicz-
nymi i rodzajami emisji światła oraz koncepcją budowy. We wszystkich światło emituje 
tzw. jarznik wyładowczy. Polskie i europejskie przepisy drogowe zawierają restrykcyjne 
normy dotyczące montowania i używania reflektorów ksenonowych.
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Od niepamiętnych czasów nakłaniano usilnie polską młodzież do nauki języków obcych. 
W pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej miało to związek z powszechnością zagranicznych 
podróży krajoznawczych, edukacyjnych i zarobkowych, a także z codziennym towarzystwem 
licznych narodowych mniejszości. Podobnie było i w czasach rozbiorowych, choć wówczas 
wyraźnie preferowano znajomość mowy i pisma poszczególnych zaborców. W dobie PRL 
sprawa miała w większości wypadków charakter hobbystyczny, gdyż mało kto miał szansę 
wyjechać gdziekolwiek, w tym również do rosyjskojęzycznego ZSRR. Realia współczesne róż-
nią się od poprzednich tylko o tyle, iż praktyczne znaczenie może mieć tylko opanowanie 
angielskiego, którym można się jakoś tam porozumiewać wszędzie na świecie i w dowolnej 
sprawie. Resztę jest szansa poznawać bez przeszkód, lecz nie ma na ogół takiej potrzeby.

Wszystko to prawda, chociaż nie do końca, a wyjątki od wyżej podanych reguł trafiają się 
niekoniecznie gdzieś na antypodach. Jest na przykład w Polsce, na Dolnym Śląsku, geogra-
ficzna kraina zwana Wzgórzami Trzebnickimi albo Górami Kocimi. Nazwy te jednak niewiele 
mówią o jej rzeczywistych granicach bądź o dominującym w niej zwierzostanie.

Gdyby ktoś zapragnął dowiedzieć się na ten temat czegoś bardziej konkretnego, zawsze 
może sięgnąć do rozmaitych źródeł encyklopedycznych. Najwygodniej jest skorzystać w tym 
celu z popularnej internetowej Wikipedii, gdzie wszystko zostało opisane dość wyczerpująco 
i opatrzone dodatkowymi linkami do bardziej szczegółowych zagadnień. Jeśli czytelnik nie 
zna akurat języka polskiego, może wybrać wersję angielską (znacznie skróconą), niemiecką 
(Katzengebirge – już bardziej obszerną), norweską (maksymalnie wręcz skąpą) i cebuańską 
(nieoczekiwanie najobficiej ilustrowaną i podlinkowaną). W dodatku większość informacji 
w języku cebuano na żaden inny nie jest tłumaczona.

Po cebuańsku porozumiewa się zaledwie (?) kilka milionów osób, głównie mieszkańców 
filipińskiej wyspy Cebu. Prawie nikt poza tym języka tego nie zna ani nawet o nim nie słyszał. 
Jest to wielki błąd ludzkości tak lekceważącej swe historyczne doświadczenia. Przecież wielki 
Ferdynand Magellan nie zginąłby tragicznie w tamtych okolicach, gdyby potrafił cokolwiek 
wytłumaczyć tubylcom lub zrozumieć ich coraz bardziej natarczywe pytania.

Trudno dziś przewidzieć dalsze konsekwencje tego, iż cebuano jest nam wciąż kompletnie 
nieznane. Przekazywane w nim wiadomości mogą w którymś momencie okazać się groźne, 
nim zdołamy pojąć ich treść. Dotyczy to zapewne i notek w Wikipedii towarzyszących stan-
dardowym na pozór fotografiom i mapom. Skąd się tam wzięło to wszystko, czymkolwiek jest? 
Z internetowej dokumentacji tych cebuańskich stron wynika, że wpisów na nich dokonał jakiś 
automat... 

Czyżby to był już początek nowej ery opartej na wzajemnej komunikacji automatów,  
przebiegającej bez ludzkiego pośrednictwa i wiedzy? Nie wiadomo. Jedno tylko wydaje się 
prawdopodobne: niedostępnym dla nas językiem automatów jest właśnie cebuano! 

                                              Marian Kozłowski     

Autonaprawa | Maj 2017

Aby dowiedzieć się więcej o hamulcach HybriX®, odwiedź stronę www.metelligroup.it lub 
porozmawiaj z przedstawicielem handlowym jednej z czterech poniższych marek.

fri.tech.

POCZUJ MOC WYSOKOWYDAJNYCH 
KLOCKÓW HAMULCOWYCH

Oto Charlotte Dalmasso, kierowca rajdowy. Przed każdym rajdem jej umysł przechodzi 
w stan pełnej koncentracji. Każdy podzespół jej samochodu jest rozgrzany i gotowy 
do pracy na najwyższych obrotach – w tym nowe klocki hamulcowe marki Fri.Tech. 
Charlotte zna je doskonale – dają jej pewność, dzięki której jedzie jeszcze szybciej. 
Na szczęście nowatorskie rozwiązania Fri.Tech. nie ograniczają się do wyposażenia 
dla rajdowców. HybriX® – oparte na tej samej technologii bezmiedziowe klocki 
hamulcowe – są teraz dostępne dla niemal każdego modelu samochodu na rynku.

Zachwycisz się płynną pracą hamulców, nawet jeśli nie jesteś kierowcą rajdowym.
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Wydarzenia Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Spis treści
AKTUALNOŚCI
Wydarzenia............................................. 4
Nowości.rynkowe................................... 46

MOTORYZACJA WCZORAJ,  
DZIŚ I JUTRO
VI.Ogólnopolskie.Mistrzostwa.Mechaników:
Turniej.profesjonalistów.i.ich.następców...... 8
Międzynarodowe.Targi.GasShow:
Innowacje.i.premiery.............................. 10

DODATEK SPECJALNY:  
DIAGNOSTYKA  
I NAPRAWA ZAWIESZEŃ
Zawieszenia.pneumatyczne
do.popularnych.modeli........................... 12
Przywracanie.sprawności.zawieszeń......... 14
Poduszki.silnika.pojazdu......................... 16
Wymiana.elementów..
metalowo-gumowych............................. 18
Układy.kierownicze.i.zawieszenia.Delphi.... 20
Wymiana.łożyskowania.kół.napędzanych...22
Zmodernizowane.zamienniki.o.jakości.OE...24

PRAKTYKA WARSZTATOWA
Budowa.wtryskiwaczy.common.rail.......... 26
Strukturalna.taśma.klejąca.3M.SAT.......... 36
Podręcznik.mechaniki.pojazdowej
Nowa.generacja.DKZ.............................. 38
Dodatkowe.gniazdka.w.samochodzie........ 39

TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU
Samochodowe.światła.ksenonowe........... 28
Częstotliwość.wymiany.oleju................... 40

WYPOSAŻENIE WARSZTATU
Dobór.urządzeń.warsztatowych.(cz..V):
Pomiar.geometrii.podwozi....................... 42

EKONOMIA, BIZNES, MARKETING 
Oferta.Lotos.Oil.dla.warsztatów................ 32

OD REDAKCJI
Cebuano................................................. 3
Komiks.z.życia.pewnego.warsztatu……….50
Komary.i.syreny.w.wojsku…………………50

SPIS REKLAM 
Asmet................................................... 41
Auto.Partner.......................................... 21
Bosch................................................... 52
Delphi.................................................. 47
Launch................................................. 31
Metelli.................................................... 2
Nissens.................................................. 7
Polcar................................................... 25
Schaeffler.............................................. 49
SKF...................................................... 31
Tedgum................................................ 13
Tenneco................................................ 27
Textar................................................... 29
Total..................................................... 51
Valeo.................................................... 35
Werther................................................ 33
Wimad.................................................... 5

Fo
t.

 B
o

sc
h

Centrum. Szkoleniowe. Inter..
Cars.otrzymało.certyfikat.Nowy.
Standard.Usługi.Szkoleniowo-
Rozwojowej. SUS. 2.0.. utwo-
rzony. z. inicjatywy. Polskiej.
Izby.Firm.Szkoleniowych,.czyli.
organizacji.zrzeszającej.oferen-
tów. tego. rodzaju. usług.. Jest.

Centrum Inter Cars z certyfikatem

Europejski pojazd autonomiczny  
Firmy. Bosch. i. Daimler. pra-
cują. wspólnie. nad. rozwojem.
pojazdów. poruszających. się.
w.sposób.w.pełni.zautomaty-
zowany..Efektem.tych.działań.
ma. być. system. pozwalający.
na. jazdę. w. pełni. zautomaty-
zowaną. (SAE-Level. 4). oraz.
jazdę. bez. udziału. kierowcy.
(SAE-Level. 5).. Jego. wdro-

on.przyznawany.spełniającym.
określone. wymagania. pod-
miotom. prowadzącym. szko-
lenia,. coaching,. doradztwo,.
e-learning.itp.
Centrum.Szkoleniowe.Inter..

Cars. mieści. się. przy. ulicy.
Gdańskiej. 27. w. Cząstkowie.

Polskim.(województwo.mazo-
wieckie)..Na.powierzchni.po-
nad.200.m.kw..zlokalizowane.
są.jego.sale.wykładowe,.a.tak-
że.warsztat,.w.którym.prowa-
dzone.są.szkolenia.praktyczne.
dla.mechaników.samochodo-
wych.

żenie. planowane. jest. na. po-
czątek. następnej. dekady..Ma.
on. usprawnić. ruch. miejski,.
zwiększyć. bezpieczeństwo.
na. ulicach,. a. także. pozwolić.
na. optymalne. wykorzystanie.
czasu. spędzanego. w. samo-
chodach. i. otworzyć. nowe.
możliwości. osobom. bez. pra-
wa.jazdy.

Uruchomione.zostały.mobilne.
centra. szkoleniowe. firmy. Va-
leo..Prowadzone.będą.w.nich.
zajęcia. dla. polskich. mecha-
ników. i. doradców. obsługi.
klienta.w.zakresie.wszystkich.

uczestnicy.otrzymują.nagrody..
Każdy.z.nich.dostaje.bezpłat-
ne. materiały. szkoleniowe..
Mechanikom,.którzy.nie.mogą.
osobiście.wziąć.udziału.w.kur-
sie,. Valeo. Service. umożliwia.
dołączenie. do. prowadzonego.
na.żywo. internetowego.webi-
narium.. Osoby. uczestniczą-
ce. w. zajęciach. online. mogą.
zadawać. pytania. i. korzystać.
z.nagrań.instruktażowych..
Obecnie. tematem. szko-

leń.są.sprzęgła. i.dwumasowe.
koła.zamachowe..Wkrótce.roz-
poczną. się. zajęcia. z. obsługi.
i.naprawy.układu.klimatyzacji.
Zapisy.przyjmują.dystrybu-

torzy.Valeo.w.Polsce.

Mobilne centra szkoleniowe Valeo

14. linii. produktowych.. Szko-
lenia.mają. formę. zajęć. prak-
tycznych..W.celu.zwiększenia.
atrakcyjności. kursów. trenerzy.
wprowadzają. do. nich. ele-
menty. rywalizacji,. a. najlepsi.

Film. zamieszczony. przez.
firmę. Tedgum. na. portalu.
YouTube. (youtu.be/kEYS_QY-
48pY). przedstawia. prawidło-
wą. procedurę. wymiany. tulei.
wahacza. przedniego. za. po-
mocą. ściągacza. TED42843..
Operacja. ta. jest.wykonywana.
bez. konieczności. demontażu.
wspornika. wahacza,. a. użyte.
w.niej.narzędzie.nadaje.się.do.
stosowania.w.pojazdach.ma-
rek.Audi.(A2,.A3),.VW.(Polo,.
Caddy,. Eos,. Fox,. Golf,. Jetta,.
Passat,.Touran,.Tiguan),.Seat.
(Cordoba,. Ibiza,. Altea,. Leon,.
Toledo),.Škoda.(Fabia,.Room-
ster,.Octavia).

Filmowy
instruktaż 
firmy Tedgum

W.Trzebieszowicach.odbędzie.
się. w. dniach. 25-27. maja..
VIII. konferencja. rzeczoznaw-
ców.certyfikowanych.w.Euro-
pejskim. Centrum. Certyfikacji.
Rzeczoznawców. i. Specjali-
stów.Techniki.Samochodowej.
Tüvpol.. Tematyka. obrad. bę-

Konferencja rzeczoznawców 
dzie. obejmować. zagadnienia.
opiniowania. w. sprawach:.
techniki. samochodowej,. wy-
cen.wartości. rynkowej.pojaz-
dów,. kosztorysowania. oraz.
rekonstrukcji.wypadków.i.ko-
lizji.drogowych..W.konferencji.
wezmą.udział.przedstawiciele.

Instytutu. Ekspertyz. Sądo-
wych. im.. Sehna.w.Krakowie.
i. Polskiego. Stowarzyszenia.
Biegłych. Sądowych. ds.. Wy-
padków.Drogowych.oraz. firm.
Cybid,.Audatex,.DAT,.Eurotax.
i. Info-Ekspert.. Więcej. infor-
macji:.www.tuvpol.pl.
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Zaprosili nas
Zarząd Auto Partner SA – na spotkanie z okazji pu-
blikacji wyników finansowych za 2016 rok (Warszawa, 
5 kwietnia)
Clever Frame Road Tour – na konferencję prasową 
(Wrocław, 13 kwietnia)
Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych Przez Spół-
ki Grupy Volkswagen AG – na konferencję prasową 
„100 milionów złotych polskich roszczeń wobec Volks-
wagena” (Warszawa, 19 kwietnia)
Conti – na swoje stoisko targowe i świętowanie 40-le-
cia firmy (HannoverMesse, 24-28 kwietnia)
Inter Cars –  do udziału w uroczystym otwarciu Euro-
pejskiego Centrum Logistycznego (Zakroczym, 13 maja)
Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów – do wzięcia 
udziału w merytorycznej części XIII ogólnopolskiej kon-
ferencji szkoleniowej „Stacje Kontroli Pojazdów – 2017” 
(Zakopane, 25 maja) 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunika-
cji Rzeczpospolitej Polskiej – na IV Krajowy Kongres 
Ekspertów Samochodowych – Targi Wiedzy i Technologii 
Motoryzacyjnej (Radom, 10 czerwca)

NAJSZERSZA 
OFERTA

NA RYNKU

SYSTEMY
KLIMATYZACJI

SAMOCHODOWEJ

SKRAPLACZE
Wartości dodane 
w produktach

www.nissens.com/climate

Solidne opakowanie 
Króćce przyłączeniowe skraplaczy 
są zaślepiane korkami w celu 
ochrony przed zanieczyszczeniami i 
wilgocią podczas transportu. 
Solidne opakowanie unieruchamia 
i zabezpiecza towar w transporcie, 
także przy pojedynczych wysyłkach 
realizowanych firmami kurierskimi. 

Wysoka trwałość 
Skraplacze klimatyzacji z 
dodatkową powłoką 
ochronną, zabezpieczającą 
przed korozją. 

Łatwy montaż
Wykonanie skraplaczy w 
100% zgodne z OE, staranne 
wykończenie elementów takich 
jak mocowania, złącza, gwinty, 
bolce, śruby, umożliwia łatwy i 
szybki montaż chłodnicy przez 
mechanika. 

Staranne wykończenie
Zoptymalizowany proces spiekania 
aluminium zapewnia czystą i równą 
powierzchnię chłodnicy. Dodatkowe, 
fabryczne malowanie proszkowe 
(kolor „aluminium”) zapewnia bardzo 
wysoką ochronę antykorozyjną 
produktu.    

System First Fit
Wszystkie dodatkowe, 
trudnodostępne drobne części 
montażowe oraz uszczelki, 
niezbędne do prawidłowego 
montażu chłodnicy w aucie, 
dostarczane w kartonie, w 
komplecie z chłodnicą.

Nissens_adv_Condensers_ADNews_02.2017.indd   1 16-02-2017   10:40:37

Trzeciego i czwartego 
czerwca w Międzynarodo
wym Centrum Kongresowym 
w Katowicach odbędzie 
się ProfiAuto Show 2017 
– coroczne spotkanie pro

fesjonalistów z branży auto
motive i prawdziwa gratka 
dla wszystkich miłośni
ków motoryzacji. Do prze
widywanych atrakcji należą: 
pokazy FMX, mobilny tor  

offroadowy, kino 9D oraz 
prezentacje nietypowych po
jazdów (np. modele Alpina). 

Ta, 14. już edycja targów 
ProfiAuto Show, odbędzie 
się pod hasłem odkrywania 
nowo czesnej motoryzacji, 
czyli pozwoli zapoznać się 
z rolą technologii informa
tycznych w serwisowaniu 
i użytkowaniu pojazdów. 
Przemieszczanie się po hali 
ułatwi bezpłatna aplikacja 
targowa ProfiAuto Show, 
umożliwiająca dostęp do 
planu targów, harmonogra
mu szkoleń i elektronicznych 
katalogów wystawców. 

Swój udział zapowie
działo 140 najważniejszych 
światowych marek z branży 
automotive i rynku części 

ProfiAuto Show 2017
zamiennych. Zaprezentują 
one swe topowe produk
ty i rozwiązania. Dziesiątki 
stoisk zapełnią halę Między
narodowego Centrum Kon
gresowego o powierzchni  
8 tys. m kw. Na każdym 
z nich zaplanowano wyjątko
we atrakcje, w tym prezen
tacje, pokazy oraz konkursy 
z nagrodami.

W ubiegłym roku imprezę 
tę odwiedziło ponad 30 tys. 
osób. Obecnie organizatorzy 
z firmy MotoProfil spodzie
wają się jeszcze lepszego 
wyniku. 

Więcej informacji znajdu
je się na stronach: 
www.profiauto.pl  
www.profiauto.pl/blog
www.facebook.com/profiauto 

nych zapewniających w całej 
Unii Europejskie wolną kon
kurencję na rynku zewnętrz
nych samochodowych części 
zamiennych. Klauzula Napraw 
zapewnia równowagę pomię
dzy ochroną własności intelek

10 lat Klauzuli Napraw
tualnej a potrzebą wolnej kon
kurencji i ochroną konsumen
tów. Bez niej koncerny samo
chodowe zastrzegałyby kształty  
tzw. części widocznych i mo
nopol ich sprzedaży wyłącznie 
własnymi kanałami. 

We wrześniu 2007 r. Pre
zydent RP podpisał przyjętą 
przez Sejm i Senat noweli zację 
ustawy Prawo Własności Prze
mysłowej. Zawierała ona za
pisy wprowadzające Klauzulę 
Napraw w naszym kraju.

Auto Partner uruchomił nowy magazyn
Spółka Auto Partner powięk
szyła swą przestrzeń magazy
nową o blisko 12 tys. m kw. 
Nowy magazyn mieści się na 
terenie centrum logistyczno
magazynowego w Bieru niu. 
Zwiększa on o 60% pojem
ność magazynu centralnego 
i rozbudowuje go o 22 dodat
kowe rampy. 

Po uruchomieniu tej in
westycji Auto Partner dys
ponuje około 30 tys. m kw. 
powierzchni magazynowej  
i 50 rampami załadunkowy
mi. Równocześnie powięk

szona została część biurowa 
siedziby firmy w Bieruniu.

Rozbudowa centrów logi
stycznomagazynowych jest  
jednym z celów programu 
inwestycyjnego firmy Auto 
Partner. Będzie on realizowa

ny z wy korzystaniem środ 
ków własnych oraz pozyska
nych z emisji akcji w 2016 r. 
W najbliższych tygodniach fir
ma planuje uruchomienie no
wego centrum w Pruszkowie 
o powierzchni 7 tys. m kw.

W bieżącym roku przypada 
10. rocznica dużego sukcesu 
Stowarzyszenia Dystrybutorów 
i Producentów Części Motory
zacyjnych, czyli wprowadzenia 
tak zwanej Klauzuli Napraw. 
Jest to zestaw regulacji praw
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VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników

Turniej profesjonalistów 
i ich następców

Ferdinand Bilstein (Febi), Gates, Neo 
Tools, Oponeo,  Precyzja-Technik, Uni-
Trol i ZF.

Wieloetapowe rozgrywki przebie-
gały od marca tego roku w dwu kate-
goriach: Zawodowy Mechanik i Młody 
Mechanik. Pierwszy ich etap stanowiły 
teoretyczne eliminacje internetowe, roz-
grywane na stronie producenta olejów 

Mobil 1, a dotyczące m.in. wiedzy tech-
nicznej oraz historii motoryzacji. W ich 
toku wyłoniono 30 dorosłych finalistów  
i 30 dwuosobowych zespołów młodzie-
żowych tworzonych przez uczniów szkół 
samochodowych. Wszystkich zaproszono 
do Poznania na targi Motor Show, gdzie 
na początek wzięli udział w konkurso-
wym rozwiązywaniu pisemnych testów, 
a potem przystąpili do wykonywania za-
dań praktycznych, przygotowanych przez 
współpracujące z imprezą firmy. 

Wśród konkurencji rozgrywanych na 
specjalnie przygotowanych stanowiskach 
były zarówno prace stosunkowo proste 
(na przykład układanie w limitowanym 
czasie zestawów narzędzi warsztatowych 
na właściwych miejscach w ich firmo-
wych kasetach), jak i bardziej specjali-
styczne. Do tych drugich zaliczyć trzeba: 

czas trwania prawidłowo wykonywanych 
operacji.    

Zwycięzcami VI edycji Ogólnopolskich 
Mistrzostw Mechaników zostali: Łukasz 
Bogus z Kamieńca Ząbkowickiego (w ka-
tegorii Mechanik Zawodowy) oraz drużyna 
Krzysztof Czekaj i Artur Raczkowski z Ze-
społu Szkół Mechanicznych nr 1 w Kra-
kowie (w kategorii Młody Mechanik).    n

Jego głównymi organizatorami były 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 
i motoryzacyjna Fundacja Cooperatio, 
a merytorycznymi partnerami: Akade-
mia Kierowcy – ODTJ, Akademia Prak-
tycznych Umiejętności, samochodowe 
marki Hyundai oraz Iveco, a także dzia-
łające na naszym rynku firmy: Exxon-
Mobil (producent olejów Mobil Delvac), 

Finał tego cyklicznego konkursu wiedzy i umiejętności 
zawodowych, zyskującego coraz większą popularność 
w polskiej branży motoryzacyjnej, odbył się w tym roku 
podczas targów Poznań Motor Show 8 kwietnia

Powitanie uczestników konkursu – „zawodowców” i licznie towarzyszących  
im kibiców

Pisemne testy miały istotny wpływ  
na końcowe wyniki rywalizacji

Do konkursu w kategorii Młody Mechanik 
zgłosiło się około 500 drużyn, z których 
pierwsze trzy miejsca w finale zajęli kolejno: 
Krzysztof Czekaj i Artur Raczkowski, Zespół 
Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, Kamil 
Rakowski i Rafał Bobruk, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych Radzyń Podlaski oraz Kamil 
Olszak i Maciej Rozwałka, Zespół Szkół Samo-
chodowych w Lublinie

Laureaci konkursu w kategorii Mechanik  
Zawodowy: Łukasz Bogus (83 pkt. I nagroda: 
wózek narzędziowy z kompletnym wyposa-
żeniem). Jacek Jakimów (76,5 pkt.) i Sebastian 
Śliwka (70 pkt.). Dla wszystkich zaszczytne 
dyplomy i różne upominki

Treningowy model przedniego zawieszenia 
samochodu dostarczony przez firmę Precyzja 
Technik służył do zadań konkursowych  
z zakresu kontroli geometrii podwozi

pomiary pasków napędowych za pomocą 
profesjonalnych przyrządów, prawidłowy 
montaż wałów rozrządu w głowicach, jak 
również rozpoznawanie poszczególnych 
części i funkcji układów wydechowych 
typu SCR. Przy większości tych zadań 
istotną rolę odgrywał właściwy dobór 
dostępnych na stanowiskach narzędzi 
diagnostycznych i montażowych, a także 

diagnozowanie usterek silników, w tym 
także napędu hybrydowego, dobór ole-
jów silnikowych do określonych modeli 
pojazdów, kontrolę geometrii podwozi, 
montaż i wyważanie kół motocyklowych, 
rozcieńczanie koncentratów chłodniczych 
do uzyskania ich zadanych parametrów, 
rozpoznawanie konstrukcji wtryskiwaczy 
na podstawie pomiarów elektrycznych, 

Zadanie firmy Febi wymagało użycia 
testera dla znalezienia usterki  
powodującej utratę mocy silnika

Firma Neo Tools przygotowała 
do zmontowania elementów 
głowicy różne narzędzia w wiel-
kim nadmiarze, liczył się więc ich 
właściwy dobór i użycie

Na stanowisku firmy Uni-Trol zawodnicy 
przeprowadzali montaż i wyważa nie trud-
nych w obsłudze kół motocyklowych

Na stanowisku przygo-
towanym przez firmę 
Italcom trzeba było  
za pomocą pomiarów 
elektrycznych odróż-
nić elektromagnetycz-
ny wtryskiwacz CR  
od piezo elektrycznego

W konkurencji przy-
gotowanej przez firmę 
Ferdinand Bilstein  
na leżało z koncentratu  
i wody uzyskać płyn 
chłodzący o zadanej 
temperaturze zamarzania
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Międzynarodowe Targi GasShow

Innowacje i premiery

Bez benzyny
Firma AC SA z Białegostoku, będąca pio
nierem w zakresie produkcji i sprzedaży 
kompletnych systemów autogazu, za
prezentowała nowatorską instalację LPG 
o nazwie STAG 500 DIS, przeznaczoną 
do silników wyposażonych oryginalnie 
w bezpośredni wtrysk benzyny. Rozwiąza
nie to zostało zgłoszone przez producenta 
do Urzędu Patentowego. Firma liczy na 

to, że okaże się ono jeszcze lepsze niż 
obecne na rynku rozwiązania VI generacji, 
w których gaz dostarczany jest poprzez 
wtryskiwacze benzynowe, zasilane przez 
wysokociśnieniową pompę benzynową.

Specjalną prezentację nowego systemu 
przeprowadził Marcin Trocki, kierownik 
działu wsparcia technicznego i rozwoju, 
oraz Katarzyna Rutkowska, prezes AC SA.

STAG 500 DIS wyróżnia się pracą 
wyłącznie na zasilaniu gazowym, bez 
(nawet pomocniczego) udziału benzyny. 
Koncepcja ta jest całkowicie odmienna 
od wcześniejszych rozwiązań systemów 
autogaz, stosowanych przez markę STAG 
oraz innych producentów. Gaz wtryski
wany jest jednocześnie w postaci ciekłej 
i odparowanej. Ponadto jest również przy
gotowany do silników z układem dwu
wtryskiwaczowym benzyny. System jest 
łatwy w montażu i kalibracji. Instalacja 
zawiera standardowe komponenty, takie 
jak węże termoplastyczne, reduktor, wtry
skiwacze, elektrozawory i zbiornik. Jest 
także odporny na błędy w rodzaju braku 
emulacji wtryskiwaczy benzynowych. Ma 
spełniać wymagania najbardziej zaawan
sowanych i nowoczesnych modeli samo
chodów oraz zaspokajać współczesne 
potrzeby rynku motoryzacyjnego. 

Ochrona silników
Specjalistyczne produkty do aut z silnika
mi zasilanymi LPG i CNG prezentowała 
niemiecka firma ERC Addditiv. Należy do 
nich szeroka gama środków ochronnych 
GasLube, zabezpieczających układy za
worowe silników pojazdów konwertowa
nych na napęd gazowy. 

Na targach przedstawiono też zupeł
nie nowe rozwiązanie o nazwie MPulser. 
Środek ten nie tylko zapobiega korozji 
oraz odkładaniu się osadów i zanie
czyszczeń, ale również pomaga usuwać 
istniejące złogi i nagary. Dzięki temu 
przywraca sprawność rzadko używanym 
wtryskiwaczom benzynowym i sprawia, 

wiele dodatkowych i przydatnych funkcji, 
np. precyzyjną regulację stanów przejścio
wych pomiędzy pracą na benzynie i gazie. 

Firma Emmegas zaprezentowała ste
rownik typu Direct dla systemów gazo
wych do silników z bezpośrednim wtry
skiem benzyny.

Pokazy przedpremierowe
Na Targach stoisko miała także firma 
DGI z Białegostoku, która konsekwentnie 
stawia na rozwój systemów wtrysku LPG 
w fazie ciekłej i uważa je za najbardziej 
przyszłościowe rozwiązanie. DGI zamie
rza oferować zarówno systemy V genera
cji (DGI LM), w których ciekły LPG jest 
dawkowany do kanałów dolotowych silni
ka, oraz instalacje VI generacji (DGI LCC), 
wtryskujące ciekły LPG bezpośrednio 
do komór spalania przez wtryskiwacze 
benzyny. W ostatnich miesiącach firma 
ta kończyła dopracowywanie konstrukcji 
poszczególnych elementów mechanicz
nych i elektromechanicznych pod kątem 
stosowanych technik wytwarzania. Trwa 
nadal weryfikacja poddostawców pod 

Zwiedzającymi byli głównie profesjonali
ści zajmujący się na co dzień montażem 
i obsługą samochodowych instalacji ga
zowych, a wśród nich liczni goście zagra
niczni. Swoje oferty prezentowali produ
cenci i dystrybutorzy samochodowych in
stalacji gazowych oraz ich części, a także 
dostawcy wyposażenia. Lista wystawców 
tylko nieznacznie różniła się od tych z po
przednich edycji.

Największa we wschodniej Europie specjalistyczna impreza 
branży LPG, CNG i LNG, czyli Targi GasShow, odbyła się  
w dniach 7 i 8 kwietnia 2017 roku w halach wystawowych 
warszawskiego centrum Expo XXI

że silniki o znacznym przebiegu odzyskują 
swą pierwotną moc.

Nowe sterowniki
Kilku wystawców zaprezentowało nowe 
sterowniki instalacji gazowych. Firma KME 
z Łodzi, producent gazowych układów za
silania, ma w swej najnowszej ofercie dwa 
modele z rodziny NevoSky: Direct – ste
rownik sekwencyjnego wtrysku gazu, który 
umożliwia zasilanie gazowe w wybranych 
modelach samochodów z bezpośrednim 
wtryskiem paliwa oraz Max – zaawanso
wany i szybki sterownik do samochodów 
z pośrednim wtryskiem paliwa. Posiada on 
wbudowane złącze OBD oraz emulatory 
poziomu paliwa.

Grupa Landi Renzo (Landi Renzo, Lova
to i Emmegas) zaprezentowała najnowszy 
system Omegas 4.0, który wykorzystuje 
komunikaty przesyłane z dużą szybkością 
po tzw. szynie CAN. System ma być tak
że dostępny w wersji przystosowanej do 
zasilania gazem ziemnym (CNG). Nowo
ścią Lovato był też system Smart ExR, któ
ry w stosunku do swego poprzednika ma 

kątem zachowania powtarzalności wyro
bów przy większych seriach produkcyj
nych. Mogą więc okazać się konieczne 
jeszcze pewne zmiany konstrukcyjne 
w poszczególnych elementach, co opóź
niło rynkową premierę instalacji DGI.

Nagrody
Drugiego dnia targów przyznano nagrody 
INPRO 2017 dla najciekawszych pro
duktów i usług prezentowanych przez 
wystawców. W kategorii Innowacyjna 
Technologia zwycięzcą została firma DGI 
Autogas Technology (wtryskiwacz gazu 
ciekłego). W kategorii Innowacyjny Pro
dukt wygrała firma Best Systemy Grzew
cze (wymiennik chłodniczy). Przyznano 
również nagrody w kategorii Debiut Roku 
dla firmy KME (system NevoSky Direct), 
a także trzy nagrody specjalne dla Prins 
Alternative Fuel Systems (technologia 
Prins Dual Injection), dla firmy BRC (sys
tem EMV) oraz dla firmy ERC Additives 
(stabilizator do benzyny ERC MPulser). 
Nagrodę za najlepsze stoisko targowe 
odebrała firma AC SA.                        n

Firma AC zaprezentowała nowatorską instalacje 
STAG 500 DIS

Lista wystawców tylko nieznacznie różniła się od 
tych z poprzednich edycji

System MPulser otrzymał podczas GasShow nagro-
dę specjalną

Firma DGI z Białegostoku to już nie debiutant, lecz 
nadal nie miała jeszcze właściwej premiery
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Zawieszenia pneumatyczne 
do popularnych modeli

modeli BMW, Jaguar i Land Rover. Za
wieszenie samochodu osobowego oparte 
na modułach pneumatycznych wymaga 
osobno opracowanej konstrukcji, dlate
go tych elementów fizycznie nie można 
montować w miejscu tradycyjnych amor
tyzatorów. Nie jest też tanie. Dlatego de
cydując się na kupno tak wyposażonego 
samochodu nowego czy używanego, 
trzeba liczyć się w wyższymi kosztami 
eksploatacyjnymi. Niestety, w praktyce 
sprowadza się to do szukania oszczędno
ści, chociażby poprzez próby regeneracji 
pneumatycznego zawieszenia. Z uwagi 
na budowę modułu nie można przepro
wadzić tego w warunkach warsztato
wych, a wadliwie wykonana usługa może 
wręcz obniżyć komfort podróżowania, 
pogorszyć napęd pojazdu bądź wydłużyć 
jego drogę hamowania. 

O wiele łatwiej i... taniej jest kupić 
nowe moduły, które podobnie jak zwykłe 
amortyzatory wymienia się parami na tej 
samej osi. Trzeba jednak zwrócić uwagę 
na jakość wykonania zamienników, bo 
nie zawsze są one wiernym odpowiedni
kiem oryginałów. Bilstein oferuje w after
markecie takie same referencje, jak te 
dostarczane na pierwszy montaż. Od 
niedawna też katalog produktów Bilstein 
uzupełniają sprężarki do modułów pneu
matycznych stosowanych m.in. w BMW 
X5/X6 (E70/E71) i BMW serii 5 Touring 

(E61) oraz Mercedesach Klasy S (W221), 
ML (W166), GL (W164/X164), R (W251/
V251) i Viano/Vito (W639). 

Serwisowanie zawieszenia pneu
matycznego wymaga od mechanika do
datkowej wiedzy oraz zastosowania od
powiednich narzędzi. Wszystko to zapew
niają mu wszechstronne szkolenia oraz 
produkty firmy Bilstein. 

Uszkodzenie wymienianej części pod
czas montażu wiąże się z koniecznością 
jej odkupienia, a więc z wymierną stratą 
finansową dla warsztatu. Najpowszech
niejsze błędy mechaników polegają na: 
	opuszczeniu samochodu z podnośnika 

bez uruchomienia i napełnienia układu 
powietrzem; 

	maksymalnym napełnieniu układu przed 
postawieniem samochodu na kołach. 

W obu przypadkach może dojść do me
chanicznego uszkodzenia gumowej mem
brany miecha. Jedynie specjalna proce
dura napełniania powietrzem i ustawia
nia zawieszenia może zapobiec takiemu 
uszkodzeniu. Należy też pamiętać, że 
kompleksowa wymiana modułów polega 
również na sprawdzeniu stanu techniczne
go sprężarki (podłączenia i filtrów), działa
nia wszystkich przekaźników, przewodów 
elektrycznych i powietrznych, jak i szczel
ności całego układu. 

Szczególnym przypadkiem jest wymiana 
tylnych sprężyn pneumatycznych typu Bil
stein B3 w samochodach MercedesBenz 
Klasy E (W211). Mamy tu do czynienia 
z modułami składającymi się z dwóch połą
czonych ze sobą części – klasycznego mie

cha powietrznego i zbiornika wyrównaw
czego. Wymiana tego podzespołu możliwa 
jest tylko po uprzednim demontażu belki 
tylnego zawieszenia, a ponieważ cała ope
racja jest pracochłonna i kosztowna – wielu 
mechaników rozłącza oba elementy i wy
mienia je bez demontażu belki. Ten sposób 
prowadzi do powstania nieszczelności lub 
innego uszkodzenia sprężyny powietrznej. 

W większości przypadków szybkie 
uszkodzenia i reklamacje miechów po wy
mianie związane są właśnie z nieprzestrze
ganiem właściwych procedur montażu. 
Praktyczną wiedzę o tym, jak to poprawnie 
zrobić, można zdobyć m.in. na szkoleniach 
prowadzonych przez Bilstein. Już dziś cie
szą się one rosnącym zainteresowaniem 
wśród mechaników, bo coraz więcej samo
chodów z zawieszeniem pneumatycznym 
(głównie za sprawą importu używanych) 
rejestrowanych jest w Polsce. A będzie 
ich jeszcze więcej, gdyż nad szerszym za
stosowaniem tych modułów inżynierowie 
Bilstein pracują już z producentami samo
chodów popularnych marek.                 n

Samochody z segmentu premium wy
różniają się m.in. bogatym zestawem 
rozwiązań technicznych, ułatwiających 
ich prowadzenie i podnoszących komfort 
podróżowania. Do takich elementów na
leżą zawieszenia, w których nie ma już 
tradycyjnych amortyzatorów ani sprę
żyn. Zamiast tego są moduły powietrzne, 
lepiej od tradycyjnych kolumn hydro 
mechanicznych dostosowane do współ
pracy z różnymi nawierzchniami drogi 
i zmiennymi rozkładami obciążenia po
jazdu. 

Adaptacja zawieszenia do aktualnych 
warunków może odbywać się na trzy 
sposoby: 
	pasywny, w którym ustawiona jest tyl

ko jedna krzywa charakterystyki;
	aktywny, pozwalający kierowcy wy

bierać dodatkowe ustawienia;
	tzw. Skyhook z jednostką sterującą, 

która dobiera parametry według bie
żących obliczeń. 

Aktywny moduł zawieszenia pneu
matycznego Bilstein B4 został opraco
wany przez tę firmę w latach 90. ubie
głego wieku wspólnie z Mercedesem. To 
właśnie dzięki niemu Klasa S W220 do 
dziś cieszy się entuzjastycznymi opinia
mi użytkowników dotyczącymi komfortu 
jazdy. Po takie rozwiązanie sięgnęli też 
kolejni producenci luksusowych samo
chodów. Bilstein opracował je m.in. do 

Tego rodzaju innowacyjne podzespoły opracowała firma Bilstein. 
Zadbała też o zapewnienie mechanikom dodatkowej wiedzy i ze-
stawów narzędzi niezbędnych do serwisowania pneumatycznych 
modułów

Andrzej Wojciech Buczek 
Doradca techniczny IHR

Pneumatyczny moduł resorujący 
przedni

U góry: pneumatycz-
ny moduł resorujący 
tylny 

Z lewej: elektrycznie 
napędzana sprężarka 
powietrza
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Przywracanie 
sprawności zawieszeń

O konieczności naprawy zawieszenia 
decydują negatywne efekty kontroli jego 
stanu technicznego, którą należy przepro-
wadzać systematycznie co 20 000 km.  
Dodatkowo, najlepiej przy każdej wizy-
cie pojazdu w warsztacie, należy spraw-
dzać:
	równomierność zużycia bieżnika na 

całym obwodzie opony;
	przyczepność kół na nierównościach 

nawierzchni (w trakcie jazdy próbnej);
	przechyły nadwozia podczas pokony-

wania zakrętów; 

	wzdłużne i poprzeczne przechylenie 
nieobciążonego pojazdu stojącego na 
płaskim, równym podłożu; 

	obecność wycieków oleju z amortyza-
tora;

	stan powierzchni tłoczysk amortyzato-
rów.

Nieprawidłowości zauważone w którym-
kolwiek z powyższych zakresów oznacza-
ją konieczność przeprowadzenia dokład-
niejszej diagnostyki z użyciem odpowied-
nich przyrządów i ewentualnej wymiany 
niesprawnych elementów.

Prawidłowa naprawa 
W razie konieczności wymiany niespraw-
nych amortyzatorów i sprężyn zawiesze-
nia odpowiednie produkty dla niemal 
wszystkich użytkowanych w Polsce sa-
mochodów można znaleźć w katalogu 
zastosowań KYB. Ten japoński produ-
cent jest bowiem jednym z największych 
światowych dostawców amortyzatorów 
stosowanych przy pierwszym montażu 
(OE). Obecnie na świecie co czwarty spo-
śród pojawiających się na rynku nowych 
samochodów wyposażony jest w amor-
tyzatory KYB. Nic więc nie stoi na prze-
szkodzie, by stosować je również w po-
zostałych markach i modelach podczas 
najbliższej serwisowej wymiany.

Równocześnie z nimi KYB Europe 
oferuje dziś wszystkie dodatkowe części 
potrzebne do kompleksowych napraw 
zawieszeń, czyli zestawy montażowe gór-
nego mocowania amortyzatorów i współ-
pracujące z nimi zestawy osłonowo- 
ochronne.

Gama produktów zestawów monta-
żowych KYB obejmowała początkowo  
152 referencje, ale ich liczbę szybko 
zwiększono do 494. Mają one zastosowa-
nie w ponad 450 modelach pojazdów, co 
oznacza optymalne zaspokojenie potrzeb 
obecnie użytkowanego parku samocho-
dowego. Jest to szeroki asortyment części 
pomocniczych niezbędnych przy napra-

wach zarówno przedniego, jak i tylnego 
zawieszenia, uwzględniający również 
konstrukcyjną specyfikę samochodów ja-
pońskich i koreańskich.

Górne części mocujące
Za koniecznością przygotowania kom-
pletnej oferty dla warsztatów i serwisów 
samochodowych przemawia niemal po-
wszechny dotychczas brak stosowania 
się do kompleksowych napraw zawie-
szeń pojazdów. Stwierdzenie podczas 
badań ich niezadowalającego stanu 
technicznego powoduje najczęściej wy-
mianę samych amortyzatorów. Znacz-
nie rzadziej dokonuje się przy tej okazji 
kontroli i ewentualnej wymiany sprężyn 
zawieszenia, a o innych elementach z re-
guły zapomina, łącząc nowy amortyzator 
z wyeksploatowanymi mocowaniami.

Tymczasem są to części silnie obcią-
żone podczas normalnej pracy i najbar-
dziej narażone na uszkodzenia mecha-
niczne, więc zwykle nie nadają się do 
ponownego wykorzystania. 

Jeśli zlekceważy się tę okoliczność, 
„naprawiony” układ, a zwłaszcza wmon-
towany do niego nowy amortyzator, 
nie mogą pracować prawidłowo. Luzy 
i wszelkie niesprawności w mocowa-
niach stają się przyczyną drgań i uda-
rowych przeciążeń, negatywnie wpływa-
jących na trwałość innych elementów 
zawieszenia.

Zbyt luźne bądź działające z nad-
miernym oporem górne łożyska kolumny 
McPhersona uniemożliwiają precyzyj-

ne, a więc i bezpieczne kierowanie po-
jazdem (jest to przecież jedna z dwóch 
głównych części łożyskowania zwrotnicy) 
oraz mogą być przyczyną awarii amor-
tyzatora, polegającej na skrzywieniu lub 
jednostronnym zużyciu jego tłoczyska. 
Zestawy montażowe górnego mocowa-
nia KYB zastosowane podczas naprawy 
zawieszenia dają efekt natychmiastowy 
i w pełni zauważalny dla klienta, który 
może mieć bardziej niż skromną wie-
dzę techniczną, ale bez trudu dostrzega,  

iż na skutek eliminacji uciążliwych stu-
ków i drgań w podwoziu poprawia się 
prowadzenie pojazdu. 

Ochrona przed korozją
Zadaniem zestawów osłonowo-ochron-
nych KYB jest z kolei utrwalenie tych 
korzystnych zmian. Są to bowiem ory-
ginalne komplety osłon chroniących po-
wierzchnię oraz uszczelnienie tłoczyska 
amortyzatora przed uszkodzeniami spo-
wodowanymi zanieczyszczeniami i wilgo-
cią. Usytuowanie tłoczyska w pojeździe 
sprawia, iż jest ono nieustannie narażone 
na działanie czynników zewnętrznych, 
a zwłaszcza wody i drobnych cząstek mi-
neralnych, wyrzucanych z dużą energią 
spod kół. W tych warunkach precyzyjne 
metalowe gładzie ulegają przyspieszone-
mu zużyciu.

Należy stosować nowe osłony przy 
każdej wymianie amortyzatorów, a także 
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
ich uszkodzeń. Zestawy ochronne KYB 
w znacznym stopniu to zadanie ułatwiają, 
ponieważ są odpowiednio zaprojektowa-
ne do konkretnych zastosowań, zostały 
wykonane z materiałów o wysokiej jako-
ści i, co ważne, są łatwe w montażu.    n

Bezpieczeństwo jazdy zależy od zachowania oryginalnej 
sprawności wszystkich elementów zawieszenia pojazdu.  
KYB zaleca, by w razie ich uszkodzenia lub zużycia wymieniać 
je parami w obrębie jednej osi

Andrzej Chmielewski
Asystent ds. Produktowo - Technicznych
KYB Europe 
Przedstawicielstwo w Polsce

Kolumna tłumiąco-resorująca 
typu McPherson

Zestaw montażowy górnego zamocowania amortyzatora  
i sprężyny (z lewej) oraz zestaw ochronny amortyzatora  
(z prawej)

Przykłady ukształtowania 
zwojowych sprężyn zawie-
szeń typu K-Flex

Rodzaje amortyzatorów najczęściej stosowanych we współczesnych konstrukcjach 
samochodów
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Poduszki silnika pojazdu

Silnik nie jest mocowany sztywno do 
ramy lub nadwozia pojazdu, lecz za po-
mocą elastycznych elementów tłumią-
cych drgania. W starych konstrukcjach 
funkcję tę pełniły poduszki metalowo- 
gumowe, zastąpione obecnie ich odpo-
wiednikami hydraulicznymi oraz hydrau-
liczno-elektrycznymi. 

Inter Cars posiada w swojej ofercie 
tego rodzaju produkty od kilku dostaw-
ców dostarczających je na pierwszy 
montaż i na aftermarket. Są to firmy: 
Febi, Hutchinson, Corteco, Lemförder, 
Fortuna Line, Yamato. W ich asortymen-
cie występują zarówno poduszki do aut 
ponad 20-letnich, jak i kilkuletnich oraz 
całkowicie nowych.

Konkretne propozycje
Hutchinson jest dostawcą poduszek sil-
nika na pierwszy montaż samochodów 
takich marek, jak: Peugeot, Citroën, Re-

nault, Nissan, BMW, Ford, Volvo. Dzię-
ki temu Inter Cars może zaoferować 
klientom odpowiednie artykuły o jakości 
OE. Przykładem mogą tu być indeksy: 
HU586300, HU586624 – marka Ford 
i Volvo, HU586667 – marka Renault.

Dostawca firmy Inter Cars, Lemförder, 
posiada bardzo szeroką ofertę poduszek 
silnika do samochodów powszechnie 
użytkowanych w Polsce. Dostarcza je tak-
że na linie montażowe takich producen-
tów, jak: VW, Audi, BMW, Mercedes. Dzię-
ki temu w ofercie Inter Cars dostępne są 
referencje do aut z ostatnich lat produkcji,  
np.: LMI37294, LMI37429 – marka 
BMW; LMI37161 – marki VW, Audi, 
Škoda; LMI37539, LMI37739 – marka 
Mercedes.

Również firma Febi dąży do tego, aby 
jej produkty spełniały wymagania części 
OE. Pomaga jej w tym długoletnie do-
świadczenie oraz stosowanie najnowo-

cześniejszych technologii przy produkcji 
części zamiennych. W ofercie Inter Cars 
można znaleźć m.in. artykuły: FE43705, 
FE43703 – marka Audi, FE45589, 
FE45590 – marka BMW.

Do pojazdów azjatyckich 
i amerykańskich
W ostatnim czasie coraz lepiej rozpo-
znawalny na rynku staje się producent 
Yamato, który dynamicznie poszerza 
swój asortyment. W poprzednim roku do 
oferty Inter Cars wprowadzono 200 pozy-
cji jego poduszek silnika przeznaczonych 
dla pojazdów azjatyckich. To jednak nie 
wszystko. W związku z licznymi zapyta-
niami asortyment spółki został również 
rozszerzony o poduszki silnika do pojaz-
dów amerykańskich (ofertę Fortune Line 
powiększono o 30 pozycji).

Poduszki zwane lizakami
Specjaliści ds. produktu w Inter Cars 
otrzymują wiele zapytań dotyczących 
poduszek łączących typu torque mount, 
przenoszących siły dynamiczne. Ich ży-
wotność w porównaniu z pozostałymi 
poduszkami silnika jest znacznie krótsza. 
Ten rodzaj łączników zwykle występuje 
w pojazdach z przednim napędem. Jed-
na tuleja przymocowana jest do silnika, 
a druga przykręcona do nadwozia. To 
bardzo istotny element mocowania silni-
ka, spełniający szereg funkcji, takich jak 
tłumienie drgań i hałasu przechodzących 
z silnika na nadwozie. Podczas pracy 

silnika poduszka torque mount ograni-
cza jego wychylenia do przodu i do tyłu. 
Zmniejsza również naciski na pozostałe 
elementy mocowania silnika.

Objawy uszkodzeń
Kiedy dojdzie do uszkodzenia jednej z tu-
lei, słyszalne stają się stuki, głośniejsza 
praca jednostki napędowej oraz wibra-
cje przechodzące na nadwozie. W trak-
cie prowadzenia pojazdu, gdy silnik jest 
obciążony, wibracje wyczuwa się na 

każdym biegu przy tej samej wartości 
obrotów. Również podczas wzrostu ob-
rotów można zaobserwować zbyt duże 
wychylenie silnika. Z czasem objawy te 
zaczynają narastać i przy gwałtownym 
wzroście obrotów lub przy raptownym 
ich spadku słychać niepokojące stukanie. 

Przy uszkodzeniu tego rodzaju nie 
można zwlekać z wymianą poduszki, 
gdyż wówczas pozostałe zamocowania 
silnika będą narażone na większe dzia-
łanie sił dynamicznych i w konsekwen-

Ten elastyczny element ma duży wpływ na komfort pod
różowania i dlatego stale doskonali się jego konstruk
cję. Dziś w samochodach stosowane są m.in. poduszki 
hydrauliczne lub hydraulicznoelektryczne

Tomasz Mirowski
Robert Kaczorek
Specjaliści ds. produktu Inter Cars

Lemförder. 
Poduszka  
silnika  
Mercedes CLA

cji – na szybsze zużycie. W efekcie koszt 
naprawy znacznie wzrośnie. 

Uszkodzenia poduszki silnika mogą 
objawiać się również drganiami dźwi-
gni zmiany biegów lub koła kierownicy. 
Częstotliwość tego rodzaju awarii można 
zmniejszyć, stosując tylko wyroby najwyż-
szej jakości od najlepszych dostawców.  
Pełny asortyment takich poduszek silnika 
znaleźć można w IC Katalogu Online. In-
formacje na ten temat dostępne są rów-
nież w filiach Inter Cars w całej Polsce.  n

Poduszka silnika (I51087YMT) Nissan 
Qashqai I, X-Trail 1.6/2.0/2.5 02.07-

Poduszka silnika (FZ91342) Chrysler 
Neon II, PT Cruiser 2.0/2.4 08.99-12.10

Febi. Poduszka silnika Audi 
A5, Q5
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Wymiana rozrządu w silniku CBDB 
z Grupy VW
Dwulitrowy silnik common rail oznaczony kodem CBDB 

stosowany jest między innymi w modelach: VW Golf V 

i VI oraz VW Jetta. Osiąga duże przebiegi, co wymusza 

okresową wymianę elementów rozrządu.
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Najnowsze wydanie Autonaprawy

  
NAJNOWSZE              WARSZTAT            MOTOSTREFA

2013-12-26 07:10

Smarowanie automatycznych 
skrzyń biegów

Pojazdy z automatycznymi skrzy -
niami biegów są wygodne w użytko-
waniu, lecz obsługujących je mecha-
ników stawiają przed dylematem: 
wymieniać olej przekładniowy 
czy też nie?

2013-11-15 07:14

Obsługa świec żarowych

Sezon jesienno-zimowych chłodów 
zwiększa ryzyko uszkodzenia tych 
samochodowych elementów, które są 
wtedy najbardziej potrzebne. Należą 
do nich świece żarowe stanowiące 
osprzęt wysokoprężnych silników.

2014-02-03 06:00

Podnośniki samochodowe 
(cz. I)

Specyfi ka obsługi technicznej 
samochodów wymaga korzystania ze 
stanowisk roboczych zapewniających 
personelowi warsztatów bezpieczny 
i wygodny dostęp do obsługiwanego 
pojazdu, w tym również od spodu.

2014-01-20 06:57

Jak czytać etykiety olejów 
silnikowych?

Renoma producentów, piękne opa-
kowania i kolorowe etykiety olejów 
silnikowych nie mogą decydować 
o wyborze.
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Finał SACHS Race Cup 2015

SACHS Race Cup to pomysł 
przedstawicielstwa koncernu 
ZF Friedrichshafen AG w Polsce na 
szkolenie dla mechaników połączone 
z zabawą i wyścigami w rajdowych 
samochodach. W dwumiesięcznym 
cyklu szkoleń wzięło udział ponad 
1200 mechaników.

2013-08-16 06:47

Oprzyrządowanie do R1234yf

Kontrowersje wśród motoryzacyjnych 
koncernów nie zmieniają faktu, iż 
wraz z wprowadzeniem tego czynnika 
chłodniczego powstaje nowy rodzaj 
usług, zmuszający warsztaty do 
inwestycji i szkoleń personelu

2015-07-03 07:51

Układy hamulcowe

W ostatnich latach nastąpiło masowe 
upowszechnienie zaawansowanych 
układów hamulcowych, które 
uprzednio były zarezerwowane 
jedynie dla pojazdów klasy wyższej
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Właściwie przeprowadzona wymiana oleju zmniejsza ryzyko zużycia i awarii auto
matycznej skrzyni, a zwiększa komfort jazdy. Zmniejsza też zużycie paliwa oraz emisję 
CO2. Z pewnością umacnia również pozycję warsztatu w oczach jego klientów. Dlatego 
firma ZF jako renomowany dostawca automatycznych przekładni udostępnia pod marką 
ZF Parts kompletne zestawy serwisowe do wymiany oleju we wszystkich produkowanych 
przez nią skrzyniach montowanych w pojazdach osobowych.                         str. 24

Eksperci koncernu ZF zalecają okresową wymianę oleju w automatycznych skrzy-
niach tej marki po osiągnięciu przez samochód przebiegu 80-120 tysięcy kilometrów 
lub co osiem lat. Jednak duże obciążenie przekładni, np. jazdami sportowymi lub 
częstym holowaniem przyczep, wymaga skrócenia tych serwisowych cykli.
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w przekładniach 
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Oleje silnikowe  
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smarowanie

Zenon Majkut
Ekspresowe  
projektowanie warsztatu

Carlos Panzieri
Regeneracja
amortyzatora  
dwururowego (cz. II)

Ewa Rozpędowska
Granice  
samodoskonalenia

Jacek Szymański
Polski sprzęt  
do wymiany
nowoczesnych sprzęgieł

Artur Węgrzyn
Druga młodość  
Petrygo

W najnowszym numerze:

 Polski sprzęt do wymiany
   nowoczesnych sprzęgieł

 Porady ZF Services: wymiana oleju
   w przekładniach automatycznych

 Oleje silnikowe to nie tylko smarowanie

 Ekspresowe projektowanie warsztatu

Zobacz bezpłatne e-wydanie:

wyświetl pobierz archiwum wydań

zapisz

Katalog fi rm

Słowo kluczowe:

Nazwa dostawcy:

Lokalizacja:

szukaj

RSS     Kontakt     Polityka prywatności   Polityka cookies     O nas    Regulamin

© Wszelkie prawa zastrzeżone, 2015 Wydawnictwo TECHNOTRANSFER Sp.j.

Podręcznik blacharstwa
samochodowego KUP TERAZ

65 747  
odsłon

44 950  
wizyt

6 531  
publikacji

38 632  
użytkowników

Dane: Google Analytics za jeden miesiąc (marzec 2016)e-
au
to
na
pr
aw
a.p
l • aktualności i produkty

• sprawozdania z imprez branżowych
• artykuły techniczne i ekonomiczne
• nowe technologie naprawcze
• prezentacje sprzętu warsztatowego
• encyklopedia motoryzacyjna
• najnowsze wydanie Autonaprawy  
   oraz numery archiwalne  
   w bezpłatnej wersji elektronicznej
• księgarnia internetowa WKŁ

e-autonaprawa.pl w liczbach:



Autonaprawa | Maj 2017

18 | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA ZAWIESZEŃ

Autonaprawa | Maj 2017

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA ZAWIESZEŃ | 19 

Fo
t.

 T
ed

g
u

m

Fo
t.

 T
ed

g
u

m

Wymiana elementów 
metalowo-gumowych

Ten rodzaj elementów konstrukcyjnych 
podczas użytkowania jest nieustannie 
poddawany naprężeniom wzdłużnym, 
poprzecznym i skrętnym, niszczącym 
stopniowo jego część gumową. W zależ-
ności od sposobu jazdy, ukształtowania 
nawierzchni drogi oraz warunków klima-
tycznych zużycie to może następować 
z różną intensywnością, lecz zawsze jest 
nieuniknione.

Podczas dokonywanej wymiany od-
powiedni wybór i spasowanie tulei jest 
niezbędne do prawidłowego jej działania 
oraz do zachowania odpowiedniej trwa-
łości. Jednak nie są to jedyne czynniki 
decydujące o długości okresu eksploata-
cyjnej przydatności danego elementu. 
Bardzo istotny jest tu również prawidłowy 
sposób montażu. 

Różnorodność rodzajów i kształtów 
tulei sprawia, że montaż każdej z nich 
może przebiegać inaczej, a na pozór nie-
wielkie jego detale mają w konsekwencji 
ogromne znaczenie dla prawidłowego 
funkcjonowania nowo zamontowanej 
części. Dlatego podczas tej operacji na-
leży zwrócić uwagę na następujące oko-
liczności.

1. Tuleje niesymetryczne powinny być 
montowane zawsze wg specyfikacji do-
starczonej przez producenta. W przypad-
ku, gdy mamy pewność, że poprzednia 
tuleja była wprasowana prawidłowo, a na 
wahaczu i tulei brak jest oznaczeń okre-
ślających ich wzajemną pozycję, należy 
takie znaki wykonać na obrzeżu gniazda 
i zewnętrznej części elementu wymon-
towywanego. Potem to oznakowanie 
przenosi się z usuwanej tulei na nową, 
aby odpowiednio dopasować jej pozycję 
w gnieździe wahacza (fot. 1).

2. Podczas wyciskania starej tulei 
ważne jest odpowiednie dopasowanie 
narzędzia wyprasowującego, gdyż jego 
zbyt mała średnica spowoduje bezcelowe 
wywieranie nacisku na gumę, a zbyt duża 
może uszkodzić gniazdo (fot. 2). Dobrze 
jest także sprawdzić, czy wyciskana tule-
ja ma jednolitą średnicę zewnętrzną. Przy 
dwu jej średnicach możliwy jest tylko je-
den kierunek wyprasowania, a zastoso-
wanie przeciwnego uszkodzi gniazdo, co 

spowoduje konieczność wymiany całego 
wahacza (fot. 3).

3. Po wyprasowaniu starego ele-
mentu należy dokładnie oczyścić gniaz-
do ze wszystkich zanieczyszczeń i rdzy, 
a także sprawdzić, czy gniazdo nie jest 
uszkodzone i nadaje się do dalszej eks-
ploatacji (fot. 4). Po oczyszczeniu trzeba 
nasmarować gniazdo oraz powierzchnię 
zewnętrzną nowej tulei (fot. 5).

4. Należy sprawdzić średnicę nowej 
tulei i porównać ją z wymiarem gniazda. 
W przypadku nieoryginalnych wahaczy 
lub niewiadomego pochodzenia tulei 
te wielkości mogą okazać się różne, co 
sprawi, że montaż za dużej tulei będzie 
niemożliwy, a zbyt małej – niepotrzebny. 
Ważne jest też zmierzenie tulei o stopnio-
wanych średnicach, aby ją wprasować 
odpowiednią stroną, unikając uszkodze-
nia gniazda wahacza (fot. 6).

5. Jeżeli w konstrukcji tulei występu-
ją dodatkowe, nietypowe elementy, nie-
zbędne staje się użycie odpowiedniego 
narzędzia prowadzącego, aby dokonać 
prawidłowego wprasowania (fot. 7).

Każde nieprawidłowe wprasowanie 
tulei powoduje jej uszkodzenie, co spra-
wia, że traci ona swe właściwości tłumią-
ce i stabilizujące. Najbardziej podatny na 
uszkodzenia jest element gumowy.

Najczęstsze błędy montażu mogą po-
legać na:
	wywieraniu nacisku na wewnętrzną 

metalową część tulei przy jej wpraso-
wywaniu, co powoduje przesunięcie 
koncentrycznych elementów i zerwa-
nie mocowania gumy (fot. 8);

	osadzeniu tulei w złej pozycji wzglę-
dem wahacza, co po krótkim użytko-
waniu doprowadza do zerwania mo-
cowania gumy (fot. 9);

	dokręceniu przelotowej śruby tu-
lei przy nieobciążonym zawieszeniu 
(auto na podnośniku), a to po docią-
żeniu wywołuje nadmierne siły skręt-
ne niszczące gumę (fot. 10).

Źle wprasowana tuleja może ulec uszko-
dzeniu zaraz po jej dokręceniu śrubą 
przelotową lub po przebyciu przez po-
jazd pierwszych metrów. Nie zawsze 
taka usterka jest od razu widoczna, lecz 

uszkodzona tuleja może mieć wpływ na 
wadliwe działanie i trwałość pozosta-
łych elementów układu jezdnego. Z tego 
powodu podczas wymiany tulei należy 
zwrócić uwagę na stan wszystkich pozo-
stałych części zawieszenia. Warto nawet 
profilaktycznie wymieniać równocześnie 
cały komplet elementów metalowo- 
gumowych.                                       n

Tuleje metalowo-gumowe są w dzisiejszych konstrukcjach 
samochodów nieodzowną częścią każdego zawieszenia. 
Ulegają one eksploatacyjnemu zużyciu i dlatego wymagają 
okresowej wymiany

Krzysztof Staniszewski
Kierownik działu marketingu
Tedgum

Fot. 1. Oznaczenie pozycji starej tulei 
względem wahacza i znakowanie nowej

Fot. 2. Pomocnicza tuleja montażowa  
i sposób jej użycia podczas demontażu 
elementu metalowo-gumowego

Fot. 3. Prawidłowe wyprasowanie  
z gniazda elementu o dwu różnych 
średnicach zewnętrznych

kierunek wyciskania

szersza strona tulei

węższa strona tulei

maksymalne obciążenie
na kołach

normalne obciążenie
na kołach

bez obciążenia
na podnośniku

maksymalne obciążenie
na kołach

normalne obciążenie
na kołach

bez obciążenia
na podnośniku

POPRAWNY MONTAŻ NIEPOPRAWNY MONTAŻ

Fot. 11. Zachowanie zamontowanej tulei metalowo-gumowej przy różnych 
obciążeniach zawieszenia

Fot. 12. Obciążenia tulei  
prawidłowo zamontowanej  
w wahaczu

Fot. 5. Smarowanie gniazda wahacza 
olejem ułatwiającym wykonanie połą-
czenia wciskowego

Fot. 7. Nietypowa tuleja i przyrząd 
służący do jej wciskania

Fot. 8, 9, 10. Uszkodzenie części gumo-
wej przez nieprawidłowo wywierany 
nacisk podczas wprasowywania

pomocnicza tuleja

Fot. 4. Dokładne czyszczenie gniazda 
wahacza przed wprasowaniem nowej 
tulei

Fot. 6. Pomiar średnicy nowej tulei 
przeznaczonej do wpasowania
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Układy kierownicze 
i zawieszenia Delphi

Takim kompleksowym rozwiązaniem są 
np. zestawy części do układu kierow-
niczego. Zawierają one górne i dolne 
wahacze, tuleje i końcówki drążków kie-
rowniczych, a także potrzebne do mon-
tażu śruby i nakrętki. Jest to optymalne 
rozwiązanie przy naprawach układów 
kierowniczych, gdyż umożliwia mecha-
nikom prawidłową wymianę wszystkich 
elementów zawieszenia wielowahaczo-
wego w pojazdach wyższej klasy. 

Wszystkie części w zestawach Delphi 
są produkowane według standardów jako-

ści OE, idealnie dopasowane i zapewniają 
takie same parametry, jak części używane 
w fabrycznym montażu pojazdów.

Układy kierownicze i zawieszenia Del-
phi to ponad 5000 części. Tyle bowiem 
numerów katalogowych obejmuje ta ofer-
ta pokrywająca potrzeby europejskiego 
parku pojazdów. Składają się na nią wa-
hacze, sworznie, drążki i końcówki drąż-
ków kierowniczych, łączniki stabilizato-
rów, poduszki silnika, osłony przekładni 
kierowniczych oraz szeroki wybór tulei 
metalowo-gumowych.

Nowością w tej ofercie jest ponad 
400 numerów części. Najnowszy kata-
log układów kierowniczych i zawieszenia 
Delphi (nr katalogowy S190/27) prezen-
tuje tę poszerzoną ofertę. Przystępny jego 
format, treść dostępna w wielu językach 
oraz czytelne ilustracje pozwalają w  ła-
twy sposób znaleźć właściwe produkty. 
Katalogi są dostępne u lokalnych dystry-
butorów Delphi.

Nowe osłony przeciwpyłowe Del-
phi cechuje większa trwałość. Dotyczy 
to zwłaszcza elementów przeznaczo-
nych do ochrony niektórych elementów 
układów kierowniczych Delphi. Bazują 
one na ulepszonym kauczuku chloro-
prenowym, zachowującym trwałość na-
wet w skrajnych temperaturach. Pozwala 
to na skuteczniejszą ochronę elementów 
wewnętrznych sworznia i zapewnia jego 
swobodną pracę.

Poziome tuleje metalowo-gumowe  
wymagają prawidłowego montażu 
w zawieszeniach, gdyż od tego zależy 
ich bezawaryjna praca i eksploatacyjna  
trwałość. 

Specjaliści Delphi zalecają, by przy 
montażu zawieszeń zawsze korzystać 
z nowych śrub i nakrętek, zwłaszcza je-
śli znajdują się w zestawach. Trzeba też 
każdorazowo upewniać się, czy elementy 
mocujące, takie jak nakrętki z wkładką 
nylonową, zostały wymienione na nowe.

Przy wymianie zużytych części zawie-
szeń należy postępować zgodnie z in-
strukcją montażu i dokręcać wszystkie 
elementy mocujące momentem zaleca-
nym przez producenta pojazdu.

Podczas montażu wahacza z pozio-
mymi tulejami metalowo-gumowymi 
śruby przez nie przechodzące należy do-
kręcać wtedy, gdy pojazd stoi na kołach, 

a zawieszenie jest pod częściowym ob-
ciążeniem (w połowie między minimal-
nym a maksymalnym). Nigdy nie wolno 
dokręcać śrub tulei, gdy samochód jest 
podniesiony, gdyż spowoduje to nad-
mierne skręcenie elementu gumowego 
już przy powrocie do neutralnej (środko-
wej) wysokości zawieszenia, a podczas 
jazdy mogą zadziałać silne obciążenia 

Dzięki rozszerzeniu asortymentu nowych części i komplet-
nych ich zestawów, oferta układów kierowniczych i za-
wieszeń Delphi została zaktualizowana i zmodernizowana. 
Klienci łatwiej znajdą teraz potrzebne im rozwiązania

Piotr Podrażka
Manager ds. Marketingu DPSS w Europie Środkowo-Wschodniej

doprowadzające do pęknięć gumy. Za-
wsze nieprawidłowo zamontowane tu-
leje będą z reguły poddawane nadmier-
nemu naprężeniu, co spowoduje ich 
uszkodzenia.

W razie wątpliwości przed przy-
stąpieniem do prac montażowych trzeba 
za poznać się z instrukcją warsztatową 
producenta.                                          n

Zerwanie gumowego elementu 
tulei z powodu nieprawidłowe-
go montażu wahacza

Prawidłowe ustawienie wa-
hacza podczas dokręcania 
śrub przechodzących przez 
tuleje metalowo-gumoweWahacz Delphi dostępny w ofercie  

dla rynku wtórnego

Przykłady produktów z aktualnej oferty części zawieszeń i układów 
kierowniczych Delphi
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Wymiana łożyskowania 
kół napędzanych

Udarowy demontaż łożyska i piasty oraz 
takież osadzenie nowych elementów 
w zwrotnicy wymagały jej stabilnego 
zamocowania w imadle po całkowitym 
wymontowaniu z pojazdu, a i wówczas 
łatwo było o uszkodzenie gładkich ścian 
gniazda. Przy montażu wykonywanym 
tą metodą dodatkowym zagrożeniem 
stawała się możliwość nieprawidłowego 
usytuowania, a nawet nieodwracalnego 
uszkodzenia montowanych części. Jedy
ny zatem praktyczny wniosek z tamtych, 
historycznych już tylko doświadczeń 
brzmieć może dzisiaj „nigdy więcej!”. 

Mobilna prasa hydrauliczna
Obecnie wykonywanie lub rozbiórka 
wszelkich ciasno pasowanych połączeń 
wciskowych wymaga użycia odpowied
nio silnych pras stacjonarnych bądź mo
bilnych, wyposażonych w prawidłowo 
dobrane, wymienne końcówki docisko
we. Napęd urządzeń stacjonarnych może 
być mechaniczny (śrubowy) lub hydrau
liczny, a w konstrukcjach mobilnych sto
suje się niemal wyłącznie ręczne napędy 
hydrauliczne. 

Przykład specjalistycznego systemu 
mobilnego oferowanego przez firmę Te
sam przedstawia pierwsza z załączonych 
ilustracji (fot.1). Służy on do obsługi piast 
kół napędzanych w popularnych pojaz
dach dostawczych. Zaletą tego rodzaju 

oprzyrządowania jest możliwość wymia
ny łożyskowania bez całkowitej rozbiórki 
zawieszeń i drążków kierowniczych. Jego 
główne części to:
	ręczna pompa hydrauliczna (23);
	hydrauliczny siłownik cylindryczny 

dwustronnego działania (22);
	trzpień ciągnący z końcówką gwinto

wą (1) i nakrętką (2);
	tarcza oporowa (3) z prętowymi pod

pórkami (10);
	wymienne końcówki robocze do współ

pracy z częściami piast (4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 13, 14);

	dwudzielna tarcza oporowa do wycią
gania piasty (12).

Procedura demontażu
W ogromnej większości współczesnych 
samochodów dostawczych wielowypu
stowa końcówka zewnętrznego przegubu 
przedniej półosi napędowej daje się wy
sunąć z piasty po uprzednim:
	odkręceniu jej centralnej nakrętki,
	uniesieniu odpowiedniej części pojazdu,
	zdjęciu koła,
	odłączeniu od zwrotnicy i podwiesze

niu zacisku hamulcowego,
	zdjęciu tarczy hamulcowej z piasty, 
	odłączeniu kulistego sworznia zwrotnicy,
	zdemontowaniu łącznika stabilizatora,
	poluzowaniu górnego mocowania ko

lumny McPhersona.

Potem odchylenie i podwieszenie półosi 
umożliwia swobodny dostęp do obsłu
giwanej piasty i zamontowanie do niej 
po stronie zewnętrznej mobilnej prasy 
hydrau licznej. Wyciąganie tym sposobem 
samej piasty bez łożyska przedstawiają  
fot. 2 i 3, gdzie dla przejrzystości pomi
nięto związane z nią części zawieszenia, 
układu kierowniczego i hamulcowego. 
Na uwagę zasługuje tu natomiast prze
noszenie reakcji towarzyszących wywie
ranym siłom. Odbywa się to za pomocą 
wsporników prętowych przechodzących 
swobodnie przez gwintowane otwory koł
nierza piasty. Pręty te przekazują naciski 
pomiędzy korpusem pompy a zwrotnicą 
poprzez jednoczęściową płytę i dwu
częściową tarczę montowaną po we
wnętrznej stronie kołnierza. 

Jeśli wymienione ma być również 
łożysko, a taki przeważnie jest główny 
cel naprawy, wyjmuje się ustalający je 
w gnieździe obwodowy pierścień sprę
żysty, by później ponownie skorzystać 
z prasy. Tym razem powinna być ona 
uzbrojona w tuleję oporową dostoso
waną zewnętrznie do średnicy gniazda, 
w której otworze zmieści się swobodnie 
wyciągane łożysko. Na końcu trzpienia 
ciągnącego musi być wówczas zamon
towana końcówka robocza, naciskająca 
na zewnętrzny pierścień łożyska (fot. 4). 
Stopniowe zwiększanie ciśnienia płynu 
hydraulicznego za pomocą ręcznej pom
py powinno doprowadzić do całkowitego 
wysunięcia łożyska z gniazda wraz z za
mykającym je zewnętrznym pierścieniem 
uszczelniajacym (fot.5). 

Procedura montażu
Przy wciskaniu nowego łożyska zwrot
nicy siłownik prasy umieszcza się po 
zewnętrznej stronie zwrotnicy, lecz na
cisk na zewnętrzny pierścień łożyskowy 
wywiera się jego korpusem za pośred
nictwem odpowiednio dobranej tulei. Po 
przeciwnej stronie zwrotnicy musi być 
wówczas za stosowana tarcza oporowa, 
na którą na ciska naprężany siłownikiem 
trzpień (fot. 6). Operacja osadzania 
łożyska jest zakończona, gdy jego ze
wnętrzny pierścień przylgnie dokładnie 
całym swym obwodem do dna gniazda,  
a z przodu zrówna się z jego krawędzia

mi. Wtedy należy założyć w przeznaczo
nym do tego celu rowku nowy, spręży
sty pierścień ustalający (fot.7). Łożysko 
z właściwą ilością odpowiedniego sma
ru jest już fabrycznie zamknięte nowym 
pierścieniem uszczelniającym (simmer
ringiem). Osadzanie piasty w całkowicie 
zamontowanym już łożysku wykonuje 
się prasą naciskającą swym korpusem 
poprzez odpowiednio dobraną tuleję na 
środkową część kołnierza (fot. 8). Docisk 
wywierany jest dzięki stopniowemu na

Tego rodzaju operacje wykonywało się kiedyś za pomocą 
młotka i cienkiego wybijaka, a końcowy efekt zależał wy-
łącznie od ich umiejętnego użycia. Z tym zaś bywało lepiej 
lub gorzej, przeważnie gorzej, niestety

Janusz Światłowski
Tesam

prężaniu trzpienia ciągnącego, połączo
nego z tarczą oporową po wewnętrznej 
stronie zwrotnicy.

Operacja ta kończy montaż łożysko
wania (fot. 9). Pozostaje już tylko dokrę
cić momentem zalecanym przez produ
centa pojazdu nakrętkę na wielowypusto
wej końcówce przegubu i zabezpieczyć 
ją przed samoczynnym odkręcaniem 
się oraz połączenie zdemontowanych 
uprzednio części zawieszenia i układu 
hamulcowego.                                   nFot. 1

Fot. 2

Fot. 4

Fot. 6

Fot. 8

Fot. 3

Fot. 5

Fot. 7

Fot. 9
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Zmodernizowane zamienniki o jakości OE

Powłoka kataforetyczna
W polskich warunkach pogodowych po
wierzchnia wahaczy jest narażona na 
działanie wody, soli, piasku i kamieni. 
Tylko trwała jej ochrona pozwala uniknąć 
korozji. Tradycyjne malowanie elektro
statyczne okazuje się niewystarczające. 
Dlatego MOOG pokrywa wahacze powło
ką kataforetyczną. 

Malowanie tą metodą odbywa się 
z użyciem prądu elektrycznego. Cząstecz
ki farby przemieszczają się w polu elek
trycznym, docierając do trudno dostęp
nych miejsc zdecydowanie skuteczniej 
niż przy tradycyjnych technologiach. Ba
dania laboratoryjne wykazały, że produkt 
MOOG jest skutecznie zabezpieczony 
przed korozją nawet po uderzeniu ostry
mi przedmiotami, na przykład odprysku
jącymi spod kół kamieniami.

Zmiana konstrukcji osłony sworznia
Sworznie kuliste stanowią połączenie wa
hacza ze zwrotnicą. Przy maksymalnych 
wychyleniach tych części może dojść do 

ich kontaktu z innymi elementami i uszko
dzenia osłony gumowej. Przez uszkodzo
ną osłonę wnika woda i zanieczyszczenia, 
powodując korozję sworznia, a przyspie
szone jego zużycie wymusza wymianę.

Dlatego MOOG zmienił konstrukcję tej 
osłony dla takich modeli Mercedesa, jak 
CLS (219), Klasa E (W211, S211), Kla
sa S (W220) i piątej generacji roadstera 
SL R230. Zmiana kształtu poprawiła ja
kość i wydłużyła czas eksploatacji.

Sworzeń z gniazdem imbusowym 
Zaokrąglony otwór w trzpieniu nie 
pozwala mechanikowi zabezpieczyć 
sworznia kulowego przed obracaniem 
się, więc montaż i demontaż tej części 
może być bardzo trudny lub niemożliwy, 
ponieważ nakrętka nie zostanie nakrę
cona na obracający się gwint. Z tego 
powodu MOOG wprowadził konstrukcję 
z sześciokątnym otworem, który pozwa
la mechanikom unieruchamiać sworzeń 
kluczem imbusowym, co ułatwia i przy
spiesza naprawę.                             n

Producenci części zamiennych potra
fią wykryć słabe punkty produktów OE 
i wprowadzić modyfikacje podnoszące 
ich niezawodność i bezpieczeństwo jaz
dy. MOOG oferuje tak zmodernizowane 
części zawieszenia, układu kierownicze
go oraz łożyska kół. Poniżej cztery spo
śród wielu zmian wprowadzonych przez  
FederalMogul Motorparts do części za
wieszenia MOOG.

Volkswagen, Seat 
Zadaniem specjalistów MOOG było wy
dłużenie żywotności wahacza trójkątnego 
o popularnym numerze referencyjnym 
do pojazdów Grupy Volkswagen. W tym 
celu wyraźnie wydłużono z 25,5 mm  
do 43,1 mm spawy, co wzmocniło po
łączenie tulei i ramienia wahacza. Dodatko
wo zoptymalizowano kształt pionowej tulei 
oraz wprowadzono nową mieszankę gumo
wą. Zapobiega ona nadmiernym ruchom 
podczas pracy wahacza, a tym samym 
znacznie wydłuża czas jego eksploatacji.

W 2016 roku Federal-Mogul Motorparts 
wydłużył gwarancję na produkty MOOG 
do 3 lat. Teraz prezentuje udoskonalenia 
pozwalające im przewyższyć jakością części 
stosowane przy pierwszym montażu

Adam Gołąbek
Technical Support, Training and Warranty Manager 
Federal-Mogul Motorparts

Wahacz MOOG wzmocniony dłuższymi 
spawami; nowy kształt tulei i odporniej-
sza na uszkodzenia mieszanka gumowa

Nowy kształt gumowej osłony 
sworznia poprawił jego jakość  
i wydłużył czas eksploatacji

Test odporności wahacza na korozję; rezultaty po 720 godzinach 
w komorze solnej, co odpowiada okresowi około 8-10 lat eksplo-
atacji w Europie
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Budowa wtryskiwaczy 
common rail

i mało komfortowe. Jedno cześnie jednak 
utraciły swą tradycyjną niezawodność. 

Poprawna praca układu common rail 
opiera się na sprawności umieszczonych 
w listwie wtryskiwaczy. Te niewielkie 
podzespoły odpowiadają za dozowanie 
odpowiednich dawek paliwa do cylin-
drów. Charakteryzuje je wysoka precyzja 
i praca pod dużym ciśnieniem. Nieste-
ty, każde zanieczyszczenie podawanego 
przez nie oleju napędowego może przy-
czynić się do powstania uszkodzeń. 

Dokładność przede wszystkim
Budowa wtryskiwacza CR jest złożona 
i skomplikowana. Składa się na nią łącz-
nie około trzydziestu elementów. Niektóre 
z nich, jak uszczelki, podkładki, zawlecz-
ki lub sprężynki, to części bardzo drobne. 

Producenci układów wtryskowych 
stworzyli długą i szczegółową instrukcję 
demontażu i montażu wtryskiwaczy. Jest 
to zadanie wymagające dużej dokład-
ności, obarczone ryzykiem uszkodzenia 
wtryskiwacza bądź innych elementów 
osprzętu silnika. 

Poprawne wykonanie tej czynności 
daje szansę na podjęcie próby naprawy 
wtryskiwacza. Niestety, wykonanie jej 
w standardowych warunkach warsztato-
wych jest działaniem z góry skazanym 
na niepowodzenie. Dla każdego typu 
wtryskiwacza producent podaje odpo-
wiedni moment oraz kąt dokręcenia ele-
mentów, wymiary podkładek i uszcze-
lek (potrafią różnić się o setne części 
milimetra). Przywrócenie fabrycznej 
sprawności wtryskiwacza common rail 
to zadanie wymagające użycia profesjo-
nalnych urządzeń. Proces dający pełną 
gwarancję sukcesu nazywany jest nie 
naprawą, lecz regeneracją.

Dlaczego regeneracja?
Proces regeneracji wtryskiwacza com-
mon rail przebiega wieloetapowo. Roz-

poczyna się od całkowitego demontażu 
i roz dzielenia wszystkich elementów, 
a następnie wyeliminowania tych, które 
nie nadają się do ponownego użytku. 
Później następuje mycie, które również 
jest kilkuetapowe i kończy się uzyska-
niem odpowiedniej powierzchni wtry-
skiwacza, zgodnej ze standardem. Czę-
ści uszkodzone wymienia się na nowe, 
a następnie całość montuje, zachowując 
parametry podane przez producenta. 

Najważniejszy jest jednak 3. etap 
regeneracji, czyli regulacja elementów 
nastawnych wtryskiwacza, aby uzyskać 
parametry techniczne odpowiadające 
produktowi fabrycznie nowemu.

Podejmowanie prób naprawy tylko 
wybranych elementów jest ryzykowne 
i często nieopłacalne ze względu na du- 
że prawdopodobieństwo niepowodzenia  
operacji. Także z uwagi na czas i koszty 
demontażu i ponownego montażu wtry-
skiwacza jest to rozwiązanie odradzane 
przez specjalistów.

Ryzykiem jest także instalacja wtry-
skiwaczy używanych, zdemontowanych 

z silników innych pojazdów. Przede 
wszystkim brak jest w takim przypadku 
możliwości poprawnej oceny sprawno-
ści tych podzespołów. Nie chodzi tylko 
o potencjalne uszkodzenia powstałe 
wcześniej – gdy wtryskiwacz pracował 
w silniku, ale także te, które mogły po-
wstać podczas demontażu. Należy brać 
pod uwagę także fakt ograniczonej ży-
wotności wtryskiwaczy. Jeżeli dany 
podzespół pracował przez jakiś czas 
w innym silniku, nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, jak długo popracuje w ko-
lejnym.

Skomplikowana budowa wtryskiwa-
czy common rail przyczynia się do tego, 
że ich awarie potrafią nadszarpnąć bu-
dżet właścicieli pojazdów. Ceny nowych 
zamienników nie są zachęcające. Wybie-
rając wtryskiwacze regenerowane, może-
my jednak liczyć na znaczne ogranicze-
nie kosztów bez kompromisów w kwestii 
trwałości i gwarancji poprawnego działa-
nia. Otrzymujemy przy tym pełnowarto-
ściową, fabryczną część, gotową do dłu-
giej, bezawaryjnej pracy.                    n

konstrukcjami system common rail za-
pewniał niższą emisję spalin, równiejszą 
i cichszą pracę, wysoką sprawność oraz 
mniejsze zużycie paliwa. Można powie-
dzieć, że „wspólna listwa” (dosłowne 
tłumaczenie common rail) sprawiła, iż 
diesle przestały być uważane za głośne 

Systemy common rail (CR) zdominowały 
konstrukcje wysokoprężne już kilka
naście lat temu. Dziś trudno znaleźć 
samochód osobowy wyposażony w silnik 
Diesla z innym rodzajem wtrysku paliwa

Robert Wołosewicz
Product Manager
Lauber
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Układ wtryskowy oparty na wspólnej 
listwie łączącej kilka wtryskiwaczy za-
debiutował w 1997 w silnikach Alfa 
Romeo. Rozwiązanie zostało w błyska-
wicznym tempie wykorzystane przez 
innych producentów pojazdów. Powody 
były proste. W porównaniu ze starszymi 

Pproces regeneracji wtryskiwacza common rail przebiega wieloetapowo

Budowa wtryski
wacza elektro
magnetycznego  
(części ozna
czone kolorem 
czerwonym  
są elementami 
regulacyjnymi)

4  5        6     10   11                              1                    9     7   8                    3

13  14  15  16 17  18  19   20  21      22    24     25   23   26    27       28

1. korpus wtryskiwacza
2. króciec dolotu paliwa
3. nakrętka rozpylacza
4. króciec przelewu
5. zawleczka
6. cewka elektrozaworu
7. iglica
8. korpus rozpylacza
9. kołki ustalające

10. uszczelka
11. podkładka
12. zawleczka
13. podkładka sprężyny
14. sprężyna zaworu
15. zwora elektromagnesu
16. sprężyna
17. prowadnica zaworu
18. podkładka

19. podkładka
20. popychacz zaworu
21. zespół kulki zaworu
22. korpus komory sterującej
23. popychacz sterujący
24. uszczelka komory sterującej
25. podkładka
26. podkładka sprężyny iglicy
27. sprężyna iglicy
28. trzonek iglicy

2

12

Regenerowane wtryskiwacze: 
elektromagnetyczny (u góry)
i piezoelektryczny (u dołu)

REWOLUCYJNY  
AMORTYZATOR

Ograniczona gwarancja. Zgodnie z obowiązującymi warunkami.  
Informacje na www.monroe-oespectrum.com

5-LAT
GWARANCJA

Limited warranty.
Terms and Conditions apply.

Available on 
www.MONROE-OESPECTRUM.com

Zamów amortyzatory Monroe® już dziś.
Skontaktuj się z Twoim przedstawicielem po szczegóły.

www.monroe-oespectrum.com

PRZEJMIJ 
KONTROLĘ

Źródło: Audi 2016©

M594_58x266_Audi_Revolutionary_QS5_Highway_PL_01.indd   1 22/03/17   12:59
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Samochodowe 
światła ksenonowe



ka. Nazywana bywa lampą wyładowczą, 
ponieważ generuje światło za pomocą 
wyładowań w łuku elektrycznym powsta-
jącym pomiędzy elektrodami, w  otocze-
niu gazu szlachetnego – ksenonu.

Samochodowa żarówka halogenowa 
o  mocy 55 W  emituje o  ponad połowę 
mniej światła niż lampa ksenonowa 
o  mocy 35 W. Dodatkowo, temperatu-

ra barwowa ksenonów –  standardowo 
4200 kelwinów –  jest bardziej zbliżona 
do światła słonecznego. W  połączeniu 
z  lepszym kontrastem barw i wyraźnym 
odcięciem wiązki światła od jej otocze-
nia pozwala lepiej i  szybciej rozpoznać  
np. pieszego na poboczu, znaki drogo-
we lub rowerzystę. Kolejną zaletą lamp 
ksenonowych jest ich dłuższa żywotność 
w porównaniu z  halogenowymi. Czas 
pracy tradycyjnej żarówki halogenowej, 
np. Philips X-tremeVision, szacowany 
jest na 450 godzin, a  Philips LongLife 
EcoVision – na ponad 1000 godzin, na-
tomiast lampy ksenonowe mogą działać 
nawet do 3000 godzin. 

Praktyczne działanie
Lampy wyładowcze funkcjonują zupełnie 
inaczej niż żarówki. Do wzbudzenia łuku 
elektrycznego i dalszej stabilizacji napię-
cia w lampie służy generator prądu zwa-
ny starterem. O ile do zainicjowania łuku 

potrzebne jest napięcie ok. 25 000 V do-
starczane przez starter, to do późniejsze-
go podtrzymywania łuku wystarcza 85 V. 
W  początkowych zastosowaniach lamp 
ksenonowych używano wyłącznie jako 
świateł mijania, a w celu uzyskania świa-
teł drogowych montowano w  reflektorze 
dodatkową żarówkę halogenową. Z cza-

sem system taki zastąpiły lampy bikse-
nonowe, które dzięki ruchomym przesło-
nom mogą być stosowane zarówno jako 
światła mijania, jak i drogowe.

Polskie i europejskie przepisy drogowe 
zawierają dość restrykcyjne normy doty-
czące montowania i  używania reflekto-
rów ksenonowych. Najważniejsze z nich 

oświetlenia drogi przed pojazdem przy-
szła do świata motoryzacji wprost z… 
kina, gdzie wcześniej lampy ksenonowe 
znalazły zastosowanie w  kinowych pro-
jektorach.

Świecący łuk elektryczny
Lampa ksenonowa nie jest żarówką, po-
nieważ nie posiada wolframowego żarni-

Ksenonowe reflektory to lepsza widoczność na drodze, zdecy-
dowane obniżenie zużycia energii w samochodzie oraz – co dla 
wielu użytkowników jest niezmiernie ważne – niepowtarzalny 
styl i wygląd

Piotr Wajszczyk
Dyrektor Sprzedaży Europa Centralna
Lumileds Poland
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Technika ksenonowego oświetlenia za-
częła być stosowana w samochodach na 
początku lat dziewięćdziesiątych XX w.  
Początkowo ksenony pojawiły się w mo-
delach klasy wyższej, a  pierwszym wy-
posażonym w  tego typu oświetlenie był 
BMW serii 7  z roku 1991. Koncepcja 
użycia reflektorów o  mocnej, homo-
genicznej wiązce światła w celu lepszego 

Lampę ksenonową może wymienić sam 
kierowca...

Lepiej jednak we właściwym czasie zle-
cić tę usługę warsztatowemu profesjo-
naliście

INNOWACJA. WYDAJNOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO.
WCZORAJ. DZIŚ. JUTRO.

 WCZORAJ – w Textar oznacza najlepszą technologię hamulcową od ponad 100 lat.

 DZIŚ –  Textar to wiodąca na świecie marka premium w branży okładzin hamulcowych do pojazdów użytkowych 
takich jak ciężarówki, przyczepy, autobusy i autokary.

 JUTRO –  dla Textar zaczęło się już dziś, bo właśnie teraz opracowujemy 
optymalne rozwiązania jak okładziny hamulcowe o lekkiej 
konstrukcji dla pojazdów przyszłości.

 –  dla Textar zaczęło się już dziś, bo właśnie teraz opracowujemy 
optymalne rozwiązania jak okładziny hamulcowe o lekkiej 
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mówią o  tym, że reflektory muszą być 
wyposażone w  system samopoziomu
jący oraz w  wysokociśnieniowy system 
oczyszczania kloszy reflektorów. Chodzi 
o  to, by precyzyjny snop ksenonowego 
światła nie rozpraszał się na brudnym 
szkle. 

Z  drugiej strony, na rynku pojawiły 
się lampy ksenonowe emitujące słab

szy snop światła, do 2000 lumenów  
(np. Philips D5S), które nie wymagają 
ani poziomowania, ani oczyszczania. To 
jeden z powodów, dla których to rozwią
zanie stało się popularne także w  tań
szych modelach samochodów.  

Techniczne zróżnicowanie 
Reflektory ksenonowe to element stan
dardowego wyposażenia wielu samo
chodów: starszych, młodszych, luksuso
wych i popularnych. Pod pojęciem lampy 
ksenonowej kryją się różne rozwiązania 
techniczne i rodzaje emisji światła oraz 
odmienne koncepcje budowy reflektora. 
We wszystkich jednak światło emituje 
tzw. jarznik wyładowczy. 

Dobór odpowiedniego jarznika do 
konkretnego samochodu wymaga pew
nej wiedzy na temat dostępnych modeli 
ksenonowych lamp. Każdy z  nich ma 
swoje oznaczenie, różni się od innych 
budową i przeznaczeniem. 

Litera „D” w oznaczeniu świadczy 
o tym, że mamy do czynienia z  lampą 
ksenonową. Kolejny znak, czyli cyfra, 
informuje, czy z  lampą zintegrowany 
jest zapłonnik (starter) generujący wy
sokie napięcie (cyfry nieparzyste dotyczą 
lamp z zapłonnikami (np. w symbolach 
D1, D3, D5), cyfry parzyste zaś ozna
czają lampy bez zapłonników (np. D2, 
D4 – także bez tzw. stopki w metalowej 
obudowie). Ostatni znak wskazuje typ re
flektora, a więc litera „S” odnosi się do 
reflektorów soczewkowych, zwanych też 
projekcyjnymi, a „R” oznacza reflektor 
odbłyśnikowy, inaczej paraboliczny lub 
reflektor swobodnych pól – najczęściej 
typu FF.

Soczewkowy czy odbłyśnikowy?
Technika budowy reflektorów ksenono
wych zakłada jedno z dwóch rozwiązań: 
reflektor soczewkowy (projekcyjny) lub 
reflektor odbłyśnikowy (paraboliczny, 
swobodnych pól). Wspomniana powyżej 
lampa z  symbolem D2R przeznaczona 
jest zatem dla reflektora odbłyśnikowe
go, który może być wyposażony w stałą 
przesłonę. Dzięki niej unika się zjawiska 
olśnienia kierowców jadących z  prze
ciwka, a także zbyt rozległego świecenia 
wychodzącego poza pas ruchu.  Kształt 
odbłyśnika projektuje się komputerowo, 

z dużą dokładnością, pozwalającą precy
zyjnie wyznaczyć granicę światła i cienia.

Symbolem D1S lub D2S oznaczone 
są natomiast lampy do reflektorów o kon
strukcji soczewkowej, dającej możliwość 
jeszcze dokładniejszego wyznaczenia 
granicy światła i cienia. W tym przypad
ku odbłyśnik znajduje się już wewnątrz 
projektora, a odbite od niego światło 
jest skupiane przez soczewkę. Przepisy 
stanowią, że reflektory takie muszą po
siadać system samopoziomujący, stąd 
projektor soczewkowy posiada również 
silniczki utrzymujące samoczynnie wła
ściwy poziom reflektorów na podstawie 
sygnałów z  czujników zamontowanych 
np. na amortyzatorach.

Ksenonowe czy biksenonowe? 
Czas osiągnięcia pełnej jasności lampy 
ksenonowej to zazwyczaj kilka sekund, 
a ponadto lampy te są niezmiernie czu
łe na ich częste włączanie i wyłączanie. 
Dlatego mogą być stosowane jedynie 
w światłach mijania, łącznie z dodat
kową, halogenową żarówką świateł 
drogowych. Innym rozwiązaniem tego 
problemu są reflektory biksenonowe, 
w których jarznik światła drogowego jest 
stale zapalony, lecz strumień światła jest 
odpowiednio przesłaniany. Lampy tych 
reflektorów składają się z dwóch baniek, 
z których jedna ma światło przesłaniane 
bezpośrednio w jarzniku, a druga w pro
jektorze soczewkowym. Przesłony te są 
uruchamiane mechanicznie lub elektro
magnetycznie. Gdy kierowca włączy 
światła drogowe, przesłony unoszą się, 
w pełni oświetlając drogę.

Reguły uniwersalne
Niezależnie od rodzaju ksenonów zasto
sowanych w  samochodzie, warto pa
miętać o dwóch zasadach. Po pierwsze, 
lampy ksenonowe zawsze należy wy
mieniać parami – dla zachowania opty
malnych parametrów oświetlenia drogi. 
Po drugie, należy stosować wyłącznie 
produkty oryginalne. Lampy podrabiane 
lub niewiadomego pochodzenia mogą 
nie tylko uszkodzić instalację elektryczną 
samochodu, lecz przede wszystkim ich 
żywotność niewiele przewyższa zwykłe 
żarówki halogenowe, co czyni ich zakup 
nieopłacalnym.                                   n Fo
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Ksenonowe źródła światła 
marki Philips dostępne na 
rynku pierwotnym i wtórnym

Montowanie pewności
www.vsm.skf.com

Zestawy rozrządu 
z łańcuchem (VKML)
Odkryj najlepszą ofertę na rynku.
Coraz więcej samochodów jest wyposażonych w zaawansowane 
technologicznie łańcuchowe układy rozrządu. Zwykle łańcuch 
powinien wytrzymać cały cykl użytkowania pojazdu, jednak 
zanieczyszczenia oleju lub niewłaściwie wykonane przeglądy 
okresowe mogą spowodować jego wcześniejsze zużycie. Jako 
SKF chcemy pomóc mechanikom czerpać korzyści z tego 
rosnącego obszaru rynku.

Nasze zestawy do łańcuchów rozrządu:

• pasują do najpopularniejszych 
modeli samochodów europejskich 
oraz azjatyckich

• zawierają wszystkie niezbędne 
elementy takie jak: koła zębate, 
napinacze i uszczelki 

Wydawnictwo Technotransfer 
poleca 

podręcznik nowoczesnego  
blacharstwa samochodowego 

Opracowanie zawiera m.in.:
•  wiadomości na temat budowy współczesnych nadwozi 

i materiałów używanych do ich wykonywania;
•  szczegółowe opisy technologii poważnych, średnich 

i drobnych napraw powypadkowych.

Liczba stron 208, oprawa twarda, cena 48 zł

Książkę można zamówić ze strony www.e-autonaprawa.pl

Urządzenia do kontroli geometrii kół 3D 
w cenie już od: 21 900 zł netto
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Oferta Lotos Oil dla warsztatów



kach, obecna już w 84 krajach świata. 
Jej silną pozycję potwierdzają coroczne 
nagrody i wyróżnienia, takie jak Konsu-
mencki Lider Jakości, Złoty Laur Konsu-
menta, Złote Godło czy tytuł Ambasadora 
Polskiej Gospodarki, a także certyfikaty 
i uznane na całym świecie procesy kon-
troli jakości. 

Wysoka jakość i niezawodność pro-
duktów Lotos zadowalają nawet naj-
bardziej wymagających klientów, jakimi 
są kierowcy rajdowi. Dzięki współpracy 
Lotos Oil z Kia Motors Polska produkty 
testowane są podczas rajdów Kia Lotos 
Race – w ekstremalnych dla silnika wa-
runkach pracy oraz z szerokim wachla-
rzem badań. Rajdy i kierowcy wyścigowi 
to doskonała rekomendacja i wizerunko-
wy atut w rywalizacji Lotos Oil z konku-
rencją.

Oferta środków smarnych 
Oferta olejów silnikowych Lotos Oil do 
samochodów osobowych to trzy grupy 
produktowe: 

	linia dziesięciu syntetycznych olejów 
silnikowych Lotos Quazar, przezna-
czonych do pojazdów w okresie gwa-
rancyjnym; 

	linia dziesięciu olejów Lotos Thermal 
Control różnego typu do samochodów 
w okresie pogwarancyjnym; 

	cztery mineralne oleje Lotos City do 
samochodów najstarszych. 

Oleje Lotos Oil są rekomendowane do 
stosowania przez marki samochodowe 
Kia i Isuzu oraz stanowią pełnowartościo-
we zamienniki produktów polecanych 
przez innych czołowych producentów 
samochodów. 

Zasady doboru 
Wobec współistnienia w ofercie Lotos 
Oil 24 wyżej wymienionych wariantów 
produktów, istotny jest problem doboru 
właściwego oleju do konkretnego samo-
chodu, a w dalszej kolejności – również 
optymalizacji zakupów przez klientów 
biznesowych. 

Zasady doboru właściwego oleju do 
samochodu są stosunkowo proste. Wa-
runkiem koniecznym i wystarczającym 
jest tu zgodność klasy jakościowej na 
etykiecie z klasą jakości rekomendowa-
ną w instrukcji obsługi pojazdu. Piotr 
Niemiec, koordynator rozwoju portfolio 
produktowego w Lotos Oil, ilustruje tę 
zasadę następującymi przykładami: użyt-

kownik samochodu ford fiesta z silnikiem 
1.5 duratorq TDCi z 2012 roku powinien 
szukać w ofercie Lotos Oil oleju o jakości 
Ford WSS-M2C-913D (Lotos Synthetic 
A5/B5 SAE 5W-30), natomiast wymaga-
niom samochodów Kia odpowiadają trzy 
przeznaczone do nich produkty, czyli Lo-
tos Quazar K SAE 5W-30, Lotos Quazar 
K SAE 5W-40 i Lotos Quazar K/FE SAE 
5W-30. 

Z kolei wybór produktów z oferty Lo-
tos Oil przez warsztat nieautoryzowany, 
który dokonuje wymian w okresie po-
gwarancyjnym w samochodach różnych 
marek, dotyczy najczęściej pojazdów: 
Volks wagen, Škoda, Opel, Ford, Toyota, 
Renault, Kia i Fiat. 

Od blisko dziesięciu lat samochody 
koncernu VW wymagają stosowania oleju 
o jakości VW 504.00/507.00, pojazdy 
koncernu GM – olejów o jakości Dexos 2  
(która zastąpiła klasyfikacje GM LL-025A-
/B), a starsze modele marki Ford – ole-
jów o jakości WSS-M2C-913C/D, sa-
mochody Renault – olejów o jakości RN 
0700/0710 (z wyjątkiem modeli Renault 
z filtrami cząstek stałych wymagających 
olejów o jakości RN 0720). Toyota, Kia 
i Fiat dopuszczają stosowanie do serwi-
sowania olejów o jakości opisanej za po-
mocą klas API i ACEA. 

Z oferty olejów do samochodów osobo-
wych warto zatem zaopatrzyć się w więk-Spółka Lotos Oil, jako polska firma z tradycjami, wyróżnia się 

wśród konkurentów, wspierając krajowe warsztaty samocho-
dowe w specjalnie przygotowanym programie „Wsparcie dla 
profesjonalistów”

sze ilości oleju Lotos Synthetic 504/507 
SAE 5W-30 do stosowania w samocho-
dach koncernu VW wyprodukowanych 
po roku 2006 oraz oleju Lotos Synthetic 
C2+C3 SAE 5W-30 do stosowania po-
gwarancyjnego w nowszych (produkcja 
po roku 2006) samochodach marek: 
Opel, Toyota, Fiat, Kia i wielu innych. 

Do samochodów wyprodukowanych 
w latach 2000-2006, również tych z sil-
nikami benzynowymi, rekomenduje się 
stosowanie oleju Lotos Synthetic Turbo-
diesel SAE 5W-40, natomiast do samo-
chodów wyprodukowanych przed rokiem 
2000 właściwym olejem będzie olej Lo-
tos Semisynthetic SAE 10W-40. Oleje 
odpowiednie do Forda (Lotos Synthetic 
A5/B5 SAE 5W-30) i Renault z silnika-
mi wyposażonymi w filtry cząstek stałych 
(Lotos Quazar C4 SAE 5W-30) mogą 
być dostępne w warsztacie nieautory-
zowanym w mniejszych opakowaniach, 
co Piotr Niemiec uzasadnia mniejszym 

bowych, oleje Lotos są często wybierane 
z myślą o długich przebiegach między 
wymianami, zajmują też czołowe miej-
sca jako oleje najbardziej zaawansowane 
technologicznie i oleje do samochodów 
stosowanych w okresie gwarancyjnym. 
Przede wszystkim zaś zostały uznane za 
najlepsze oleje do samochodów starszych 
niż 3-letnie. Z takimi bowiem samocho-
dami w większości wypadków mamy do 
czynienia w niezależnych warsztatach. 

Korzyści wizerunkowe 
Lotos Oil to polska marka ciesząca się 
uznaniem również na zagranicznych ryn-

W porównaniu z innymi producentami 
olejów prowadzącymi tego rodzaju działa-
nia, Lotos Oil wyróżnia się dopracowanym 
programem, sprawdzoną polską mar-
ką, optymalną relacją jakości produktów 
w stosunku do ceny i jednym z najlep-
szych wizerunków na krajowym rynku. 

Korzystanie z oferty „Wsparcia pro-
fesjonalistów” zapewnia warsztatom, 
oprócz bezpośrednich korzyści, również 
znaczącą poprawę ich wizerunku. Zgod-
nie z badaniem Moto Scan 2015, prze-
prowadzonym przez Qualifact Market Re-
search & Analyst na podstawie opinii pol-
skich użytkowników samochodów oso-

Gdańska Rafineria Grupy Lotos

Trzy grupy środków smarnych Lotos prze-
znaczonych do samochodów osobowych
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Stacje do klimatyzacji
R134a, R1234yf,
hybrydy, stacje obsługowe i płuczące

Przełom 
w szybkości 

i dokładności
pomiarów

poczta@werther.pl
www.werther.pl

bezpieczne
podnośniki

wygodne zeStawy
do SeRwiSu
ogumienia

Profesjonalne urządzenia dla serwisów samochodowych 
w y d ł u ż o n a  g w a r a n c j a

fabryczny producenta w Polsce
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udziałem rynkowym pojazdów wymagają-
cych olejów tej jakości. Zdaniem eksperta, 
ze względu na szeroką ofertę olejów silni-
kowych na rynku i dużą ilość specyfikacji 
jakościowych mogących generować pro-
blemy z zakupem przez użytkownika wła-
ściwego oleju na dolewkę, warto też ofe-
rować klientom, przy okazji wizyty, oleje 
w opakowaniach 1-litrowych, a warsztat 
traktować jako najbezpieczniejsze miejsce 
nie tylko na wymianę oleju, ale również na 
zakup oleju na dolewki.
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Jak zacząć współpracę?
Oferta Lotos Oil „Wsparcie dla profesjona-
listów” skierowana jest do nieautoryzowa-
nych warsztatów samochodowych. Zarów-
no w materiałach reklamowych, jak i na 
stronie www.lotosoil.pl umieszczone zosta-
ły możliwe formy kontaktu w celu skorzy-
stania z tej propozycji. Podpisując umowę 
z autoryzowanym dystrybutorem Lotos Oil, 
warsztat otrzymuje dostęp do najlepszych 
technologicznie produktów oraz wiedzy 
specjalistów. Indywidualne podejście po-
przez autoryzowanych dystrybutorów znaj-
dujących się w najbliższej okolicy ma na 
celu zapewnienie jak najlepszych warun-
ków współpracy, prowadzenia optymalnej 
polityki rabatowej i wypracowania dogod-
nych warunków dostaw.  

Na podstawie materiałów Lotos Oil

Zalety olejów Lotos według opinii użytkowników

Lotos Oil testu-
je swe produkty 
smarne także  
w zawodach  
sportowych

Oleje Lotos Quazar C4 SAE 5W-30 
mogą być dostępne w warsztacie 
nieautoryzowanym w mniejszych 
opakowaniach

Warunkiem właściwego doboru 
oleju do konkretnego samochodu 
jest zgodność klasy jakościowej 
na etykiecie z jakością rekomendo-
waną w instrukcji pojazdu
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Valeo ClimFill
Valeo odświeżyło swoją ofertę dla specjalistów obsługujacych klimatyzację. Wypróbuj nowe, 
przyjazne w użyciu i zaawansowane technologicznie stacje Valeo ClimFill. 

Automatyczna, kompaktowa stacja do obsługi 
samochodów z systemem pracującym na nowym 
czynniku R1234yf.
 y  Zredukowana waga i rozmiary ułatwiają 

manewrowanie
 y  Automatycznie odzyskuje, oczyszcza i napełnia 

czynnik
 y  Automatycznie separuje i dozuje olej
 y  Pompa próżniowa 50 l/min
 y  Zbiornik 9 kg

Ref. 625201 – ClimFill® EasyRef
Ref. 710297 – ClimFill® Easy HFO do obsługi 
nowego gazu 

ClimFill® Easy & Easy HFO ClimFill® Pro & Pro HFO ClimFill® Maxi

Najwyższej jakości w pełni automatyczna stacja 
do obsługi klimatyzacji samochodów osobowych, 
dostawczych, ciężarowych, maszyn rolniczych 
oraz samochodów hybrydowych i EV.
 y  Dostosowana do obsługi R134a lub adaptacji do 

obsługi 1234yf (Pro)
 y  Ekologiczne i ekonomiczne złącza ClimFill® Lock
 y  Wydajna pompa próżniowa 50 l/min
 y  Zbiornik:18 kg dla Pro i 16,3 kg dla Pro HFO

Ref. 625202 – ClimFill® Pro
Ref. 625295 – ClimFill® Pro HFO do obsługi 
nowego gazu

W pełni automatyczna stacja do obsługi dużych 
układów A/C w samochodach ciężarowych 
i autobusach.
 y  Kolorowy wyświetlacz dotykowy
 y  Wydłużone okresy miedzy przeglądami dzięki 

regeneracji oleju
 y  Program super doładowania by skutecznie 

napełniać A/C
 y  Wydajna pompa próżniowa 167 l/min
 y  Zbiornik 32 kg
 y  Baza danych AUTODATA

Ref. 710203

Podstawowa i widoczna już na pierwszy rzut oka różnica to nowe wyświetlacze o lepszej 
rozdzielczości oraz port USB, który umożliwia o wiele łatwiejszy update wewnętrznej 
bazy danych. Zmiany nie ograniczyły się jednak tylko do interfejsu – pas ogrzewający 
zbiornik z czynnikiem został zastąpiony innowacyjnym autonomicznym systemem 
utrzymującym stałe wysokie ciśnienie. Stacje mają teraz także nową pompę próżniową, 
która jest wydajniejsza w praktycznych zastosowaniach. Obecnie jej wydajność 
nominalna wynosi 50 l/min. W przypadku samochodów niemieckich producentów 
(Daimler, BMW, VW) nie ma potrzeby obniżania ciśnienia w układzie klimatyzacji do 
0,01 mbar, skoro nawet w czasie montażu fabrycznego ciśnienie ograniczane jest do 
5 mbar. Ważniejsze, by utrzymać je przez rekomendowane min. 20 minut, a optymalnie 
nawet 40 min.
Stacje ClimFill Easy, Pro i Pro HFO w najnowszej wersji mają nowe numery katalogowe 
– odpowiednio 625201, 625202 i 625295. Numery katalogowe poprzednich wersji 
zaczynają się od 710. Gama stacji do obsługi klimatyzacji Valeo składa się z trzech 

podstawowych modeli (Easy, Pro i Maxi), z których dwa niższe występują w dwóch 
odmianach – do obsługi układów wyposażonych w czynnik r134a i w wersji HFO, 
przeznaczonych do układów z czynnikiem HFO-1234yf. 
ClimFill Easy (ze zbiornikiem o pojemności 9 kg) to podstawowy model przeznaczony 
dla warsztatów, które chcą rozszerzyć swoją ofertę o usługę obsługi klimatyzacji. 
ClimFill Pro (zbiornik 18 kg) najlepiej sprawdza się w profesjonalnych warsztatach 
wyspecjalizowanych w obsłudze klimatyzacji. Z kolei stacja ClimFill Maxi (zbiornik 32 kg) 
została zaprojektowana z myślą o pojazdach ciężarowych i autobusach, dzięki czemu 
ma także wydajniejszą pompę próżniową i dłuższe przewody połączeniowe. Urządzenie 
wyróżnia także kolorowy ekran dotykowy. Wszystkie stacje Valeo ClimFill są urządzeniami 
w pełni automatycznymi, działającymi w oparciu o precyzyjne parametry zawarte 
w dostarczonych bazach danych. Bezpieczeństwo ich użytkowania gwarantują certyfikaty 
TÜV i PED. Można w nich stosować także oleje dielektryczne (POE) przeznaczone do 
układów klimatyzacji w samochodach z hybrydowymi układami napędowymi. 
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Strukturalna taśma klejąca 3M SAT

Rodzaje połączeń klejonych
Klejenie w przemyśle motoryzacyjnym 
było przez wiele lat stosowane głównie do 
łączenia i mocowania elementów wykoń
czenia wnętrz, tapicerki lub do montażu 
części dekoracyjnych. We współczesnych 
samochodach coraz częściej spotyka się 
klejenie strukturalne, czyli istotne dla ich 
mechanicznej struktury, wpływającej 
bezpośrednio na funkcjonalność lub bez
pieczeństwo użytkowania całego wyrobu. 

Konieczność użycia klejenia struktu
ralnego w dużej mierze wynika z wpro
wadzania do konstrukcji pojazdu mate
riałów, takich jak metale lekkie, tworzywa 
sztuczne czy ostatnio kompozyty, których 

często nie da się inaczej wzajemnie połą
czyć niż klejeniem. 

Od wielu lat do montażu stopek do 
lusterek samochodowych na przed
niej szybie z powodzeniem stosowana 
jest hybrydowa taśma 3M SBT. Stopkę 
przykleja się w procesie produkcji szyb 
na zasadzie dwustronnej taśmy samo
przylepnej, następnie w procesie auto
klawizacji w wysokiej temperaturze ulega 
ona utwardzeniu do znacznie wyższej 
wytrzymałości. 

Po kilku latach opracowywania roz
wiązań dotyczących klejenia struktural
nego, firma 3M zaproponowała następcę 
kleju strukturalnego, czyli taśmę struktu

ralną SAT do wzmacniania i usztywnia
nia połączeń blach zaginanych na krawę
dziach drzwi i klap. 

Jest to jeden z obszarów, gdzie kleje 
strukturalne są już powszechnie używa
ne i właśnie w tym miejscu, nowość na 
rynku – epoksydowa taśma strukturalna 
nowej generacji 3M SAT – sprawdza się 
lepiej niż klasyczny klej czy inne trady
cyjne metody łączenia. Taśma pozwala 
bowiem na ciągłe, powtarzalne i równo
mierne wypełnienie połączenia. Jej 
utwardzanie odbywa się w trakcie susze
nia farb w procesach lakierowania kata
foretycznego. 

Zaletą tych taśm jest możliwość po
minięcia operacji oczyszczania i odtłusz
czania łączonych elementów oraz jedno
czesne wzmocnienie i uszczelnienie po
łączenia. Umożliwia to wyeliminowanie 
zewnętrznych uszczelniaczy, które nie 
zawsze skutecznie zabezpieczają metale 
przed korozją. W dodatku nanoszeniem 
taśmy może się zająć robot, co znako
micie ułatwia automatyzację procesów 
produkcyjnych.

Trwałość połączeń klejonych
Lata doświadczeń w tworzeniu zaawan
sowanych klejów i właściwości najnow
szych technologii taśm strukturalnych 
dowodzą, iż klejone nadwozia pojazdów 
mogą wytrzymywać eksploatację znacz
nie dłuższą niż analogiczne konstrukcje 
spawane lub zgrzewane. 

Ograniczenie spawania dzięki użyciu 
systemów klejowych to nie tylko oszczęd
ność czasu i kosztów, lecz również moż
liwość lepszego uszczelnienia połączeń 
i ich zabezpieczenia przed korozją.

Motoryzacyjne produkty 3M
W Centrum Produkcyjnym 3M Wrocław, 
w zakładzie specjalizującym się w zaspo
kajaniu potrzeb rynku motoryzacyjnego, 
wytwarzane są:
	taśmy strukturalne SAT do połączeń 

zaginanych – pierwszy produkt tego 
typu na świecie;

	izolacja akustyczna Thinsulate™;
	maty Interam™, stosowane w katali

zatorach samochodowych do zabez
pieczania i pozycjonowania monolitu;

	folie chroniące lakier przed uszkodze
niami mechanicznymi.

Przeciętny użytkownik samochodu, który 
jeździ kilkuletnim samochodem osobo
wym, nie wyobraża sobie, że części jego 
nadwozia mogą być łączone metodą kle
jenia. Tymczasem dotychczasowe techno
logie spawalnicze coraz częściej zastępuje 
chemia, co umożliwia zastosowanie cień
szych blach oraz lekkich stopów i kompo
zytów, bezpośrednio wpływających na re
dukcję masy pojazdu. Wątpliwości laików 
budzić może też wytrzymałość i trwałość 
klejowych połączeń, lecz nie są to obawy 
racjonalnie uzasadnione.

Zrozumieć tajemnice związane z tego 
rodzaju łączeniem pozwala bliższe przyj
rzenie się jednej z najnowszych techno
logii klejowego łączenia elementów po
jazdu. W dziedzinie tej, po klejach zna
nych już od lat w motoryzacji, przyszedł 
czas na tzw. taśmy strukturalne. 

Ponadto oferta 3M dla motoryzacji obej
muje produkty takie, jak:
	taśmy strukturalne do montażu akceso

riów szyb i karoserii samochodowych;
	akrylowe taśmy piankowe do monta

żu uszczelek samochodowych, listew 
bocznych, spojlerów, czujników itp.;

	samoprzylepne ciężarki do wyważania 
kół samochodowych wraz z systemem 
ich aplikacji (WWS);

	kolorowe folie, umożliwiające zmianę 
kolorystyki wybranych elementów sa

Użycie w konstrukcji pojazdów samochodowych różnych  
materiałów, takich jak stal, aluminium i kompozyty, zmusza  
ich producentów do zmian sposobów projektowania  
i doboru technologii łączenia elementów

Roman Kwitliński 
Inżynier ds. Aplikacji firmy 3M 

Szkielet konstrukcyjny  
współczesnego nadwozia wykonany 

z materiałów różnoimiennych

Oprzyrządowanie technologiczne do aplikacji taśmy strukturalnej

Centrum Produkcyjne 3M Wrocław

mochodu oraz imitujące dekoracyjne 
elementy chromowane;

	folie graficzne do personalizacji pojaz
dów;

	kleje i cienkie, dwustronne taśmy 
montażowe do użycia we wnętrzach 
nadwozi;

	narzędzia i materiały szlifierskopoler
skie, taśmy maskujące;

	materiały wykorzystywane przez dzia
ły utrzymania ruchu;

	środki ochrony osobistej.                n
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Podręcznik mechaniki pojazdowej

Nowa generacja DKZ
W 1985 LuK jako pierwszy producent 
na świecie wprowadził do seryjnej pro
dukcji dwumasowe koła zamachowe, 
nazywane skrótowo DKZ. Przez ponad 
25 lat techno logia DKZ podlegała znacz
nym modyfikacjom. Zmiany te wynikały 
z szybkiego rozwoju konstrukcji silników 
wysokoprężnych w kierunku wzrostu ich 
dynamiki, mocy oraz momentów i pręd
kości obrotowych.

Konieczne modyfikacje kół dwu
masowych dotyczyły przede wszystkim 
dostosowania ich możliwości tłumienia 
drgań skrętnych do zmiennych parame
trów pracy silników i wynikających z tego 
dynamicznie zmieniających się ampli
tud generowanych drgań. Oznacza to 
w praktyce, iż każda zmiana w układzie 
prze niesienia napędu, nawet przy zasto
sowaniu tej samej jednostki napędowej, 
wymaga zamontowania innego koła 
dwumasowego.

I tak np. dla silnika 2,0 TDI z grupy 
VW, w zależności od jego kodu i wersji 
układu napędowego, zastosowanie mają 
różne DKZ:
	415 0574 10 dla kodu CBDC i wersji 

bez start i stop,
	415 0557 10 dla kodu CBDC dla 

wersji z start i stop,
	415 0583 10 dla kodu CBAB,
	415 0667 10 dla kodu CFGC.
Przykład ten dowodzi, że nie istnieje 
uniwersalne dwumasowe koło zama
chowe, ponieważ bardzo różne są pa
rametry drgań generowanych przez po
dobne silniki.

Zmiany w budowie dwumasowych 
kół zamachowych, które nastąpiły w cią
gu ostatniej dekady, były odpowiedzią 
konstruktorów tych podzespołów na co

Schaeffler jest wiodącym dostawcą części zamiennych i innowacyjnych rozwiązań naprawczych. Oferta produktowa 
marek LuK, INA, FAG i Ruville obejmuje systemy przeniesienia napędu, silnika oraz zawieszenia. 

raz większe wymagania stawiane przez 
producentów samochodów. Ostatnią 
rewolucyjną zmianą jest tzw. wahadeł
kowy, odśrodkowy tłumik drgań – CPA 
(ang. Centrifugal Pendulum Absorber). 
Został on po raz pierwszy zastosowa 
ny w 2008 r., a do dziś zamontowano go 
już w ponad 2 mln pojazdów na całym 
świecie (BMW, Mercedes Benz, Audi, 
Volvo, Porsche, VW, Fiat, Renault i in.).

Nietypową cechą tej konstrukcji są 
metaliczne dźwięki, które mogą pojawiać 
się podczas potrząsania kołem zamacho
wym. To objaw swobodnego posadowie
nia tłumika wewnątrz koła.

Wahadełkowy tłumik drgań ma postać 
wygiętych w łuk podłużnych ciężarków, 
zamontowanych najczęściej na tarczy 
zabierakowej DKZ, podwieszonych na 
opatentowanym systemie rolek i otworów 
„fasolowych”.

Takie specjalne mocowanie pozwala 
na wahadełkowe wychylenia ciężarków, 
których ruchy są odwrotnie proporcjonal
ne do zmian prędkości obrotowej silnika 
(przyspieszeń lub spowolnień). 

Wychylenia przeciwne do kierunku 
drgań skrętnych wału korbowego zmie
niają moment bezwładności mas i redu
kują nierównomierności obrotów prze
kazywanych do skrzyni biegów.

Wobec braku stałej częstotliwości 
drgań własnych tłumik wahadełkowy 
pozwala na adaptację stopnia tłumienia 
drgań do prędkości wału korbowego.

Wahadełka o masie 1 kg są w stanie 
zredukować drgania skrętne w układzie 
przeniesienia napędu nawet do 60%.

Kolejną zaletą jest możliwość obniże
nia prędkości obrotowej biegu jałowego 
oraz zmiany biegów przy niższych pręd
kościach obrotowych silnika.

W połączeniu z funkcją Start & Stop 
umożliwia to dalszą redukcję zużycia pa
liwa oraz emisji związków toksycznych, 
co pozwala spełnić coraz bardziej rygory
styczne wymagania norm czystości spalin.

Technologia DKZ z CPA sprawdza się 
doskonale w tzw. downsizingu, czyli re
dukcji gabarytów silników spalinowych 
przy jednoczesnym zachowaniu dużych 
mocy i wysokich momentów obrotowych.

Jednak działanie CPA w DKZ jest 
ograniczone jego masą oraz kątem wy
chylenia, zależnym od siły odśrodkowej 
(maks. 3000 obr./min), więc jest tylko 
uzupełnieniem tłumienia drgań przez 
sprężyny łukowe. Ostatnio tłumiki wa
hadełkowe stosowane są również w sa
mochodach ciężarowych, gdzie są mon
towane na sztywnych kołach zamacho
wych jako sześciokilogramowe ciężarki. 
Redukują one do 46% drgań skrętnych 
przy momentach obrotowych o wartości  
2400 Nm. Koncepcja CPA jest nadal roz
wijana. Dotychczas opracowane i prze
testowane zostały kolejne dwie jej gene
racje, przydatne także w napędach bez 
dwumasowych kół zamachowych.         n
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Rośnie liczba urządzeń zasilanych stale bądź 
okresowo z pokładowej instalacji 12 lub 24 V. 
Do ich podłączania już dawno nie wystarcza 
jedno standardowe gniazdo zapalniczki

Dodatkowe gniazdka w samochodzie

Coraz częściej zdarza się, iż zapobiegli
wy kierowca ma w swoim pojeździe nie 
tylko nawigację, ładowarkę do telefonu, 
smartfon, tablet i oddzielnie zasilany 
moduł głośnomówiący, ale także pod
grzewany termos, lodówkę turystyczną 
czy latarkę wymagającą doładowywania. 
Zwykle musi wówczas wybierać, w jakiej 
kolejności chce z tego sprzętu skorzystać, 
a następnie podłączyć wtyczkę w miejsce 
zapalniczki, jeśli tam akurat pasuje. Do
datkowe komplikacje może jednak spo
wodować zbyt krótki przewód… W takich 
sytuacjach z pomocą przychodzi oferta 
marki PRO CAR, pozwalająca na zainsta
lowanie w aucie dowolnej ilości dodatko
wych punktów zasilania.

Produkty PRO CAR to wysokiej jakości 
podzespoły, dzięki którym można pro
fesjonalnie i bezpiecznie zwiększyć liczbę 
gniazdek zasilających w samochodach 
z instalacją zarówno 12 V, jak i 24 V.

Przedłużacze i rozdzielacze
To najprostszy sposób, by wprowadzić 
rozgałęzienia w istniejącej już instala
cji. Umożliwia uzyskanie dodatkowych 
„gniazdek zapalniczki” poprzez podłą
czanie odpowiednich przedłużaczy lub 
rozdzielaczy do fabrycznie zainstalowa

nych gniazd w pojeździe. Dostępne są 
także podzespoły pozwalające dodać 
w samochodzie kolejne gniazda, zasilane 
ukrytymi kabelkami wprost ze skrzynki 
bezpieczników.

Gniazda 12 V, 24 V i USB
Korzystający z oferty PRO CAR mogą 
bez problemów zwiększać liczbę gniazd 
w pojeździe z instalacją 12 V oraz 24 V, 
a także instalować dodatkowe porty USB 
do zasilania i ładowania większości urzą
dzeń elektronicznych, takich jak smartfo
ny, nawigacje, tablety i latarki diodowe. 

Wybór dodatkowych gniazd
Istotne jest dobranie parametrów elek
trycznych gniazd w zależności od poboru 
prądu podłączanego urządzenia. Gniazda 
mogą też posiadać zamknięcia chroniące 
ich wnętrza przed przypadkowym zwar
ciem podczas przerw w użytkowaniu. Co 
ważne, produkty PRO CAR posiadają od
powiednie certyfikaty i atesty. 

Podsumowanie
Akcesoria PRO CAR pozwalają zamonto
wać wszelkie niezbędne gniazda w pojeź
dzie. W razie wątpliwości, czy wybrany 
model gniazda lub złącza będzie wła

ściwy do danego zastosowania, warto 
skonsultować się z mechanikiem lub pro  
fesjonalnym elektrykiem samochodowym. 
Szeroki wybór produktów marki PRO CAR 
znajduje się na stronie internetowej firmy 
TME (Transfer Multisort Elektronik) pod 
adresem www.tme.eu.                  n

PROCAR-57607001  – adap ter gniazda  
zapalniczki samochodowej

PROCAR-67322500  
– zasilacz samochodowy

PROCAR-67324500 – zasilacz 
samochodowy

Odwiedź stronę: www.e-autonaprawa.pl
i zamów bezpłatną prenumeratę e-wydań 

miesięcznika Autonaprawa
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Częstotliwość wymiany oleju

bezawaryjnie. Takie informacje na temat 
smarowania można znaleźć w fabrycz
nych instrukcjach. Podaje się tam rów
nież przewidziane przez konstruktorów 
rodzaje i terminy wymiany oleju. 

Jeśli nie mamy dostępu do książki 
obsługi samochodu, warto poszukać 
wiadomości dotyczących danej marki 

i modelu w Internecie. Najlepiej zro
bić to bezpośrednio na stronie produ
centa samochodu, ponieważ na forach 
internetowych informacje nie zawsze 
są dokładne i prawdziwe. Wiarygod
ne dane umieszczane są także na stro
nach producentów olejów silnikowych,  
np. dobierz-olej.totalpolska.pl. 

Producenci z reguły podają limity 
przejechanych kilometrów oraz czasowe 
ograniczenia eksploatacji (np. dwa lata), 
przed upływem których należy wymienić 
olej. Trzeba się stosować do tego, które 
nastąpi wcześniej. W  przypadku samo
chodów niektórych marek jedynym zale
ceniem jest zastosowanie się do wskazań 
komputera pokładowego. Urządzenie to 
na podstawie specjalnie zaprogramowa
nych algorytmów określa termin wymia
ny środka smarnego i powiadamia o tym 
użytkownika.

Budowa olejów silnikowych oraz skład 
dodatków uszlachetniających są obecnie 
bardzo skomplikowane, a technologia ich 
wytwarzania tak zaawansowana, że inter
wały między wymianami rzędu 30 tysięcy 
kilometrów nie należą już do wyjątków. 
Właściwości większości nowoczesnych 
olejów pozostają przez cały czas między 
wymianami na wymaganym poziomie. 
Ważne jest natomiast, aby dokładnie do
brać olej do modelu samochodu i rodzaju 
silnika, ponieważ zalecenia dotyczące 
nawet różnych wersji tego samego mo
delu często się różnią. Na przykład jeden 
z popularnych francuskich producentów 
samochodów zaleca w większości swych 

modeli wymianę oleju co 30 tysięcy  
kilometrów (lub co rok – w zależności od 
tego który limit jest wcześniej osiągnię
ty), ale bywają też pojazdy, w których 
można wymieniać olej co 35 tysięcy km 
(lub co dwa lata), a także silniki z inter
wałem kilometrowym zaledwie 15 lub  
20 tys. kilometrów. 

Podawane wartości trzeba zawsze 
traktować jako maksymalne, dotyczące 
pracy oleju w „idealnych” warunkach. 
Tymczasem konkretne warunki eks
ploatacji mają ogromny wpływ na szyb
kość i stopień zużycia środka smarnego. 
W szczególnych wypadkach producenci 
sami zalecają skracanie (zwykle o jedną 
trzecią) odstępów między wymianami, 
na przykład w samochodach używanych 
głównie w mieście, jeżdżących wyłącz
nie na krótkich trasach lub w trudnych  
warunkach (zapylone powietrze, tempe
ratury otoczenia powyżej 30°C lub po
niżej 15°C). 

W innych przypadkach częstsze zmia
ny oleju nie mają z technicznego punk
tu widzenia żadnego uzasadnienia – są 
również niewskazane z uwagi na koszty 
i ochronę środowiska naturalnego.

Z wymianami wiąże się jeszcze jedno 
pytanie. Czy powinniśmy spuszczać zużyty 
olej przez korek w dnie miski, czy lepiej 
go odsysać przez otwór bagnetu kontrol
nego. Obie metody mają swoich zwolen
ników, i słusznie, gdyż zarówno jeden, 
jak i drugi sposób pozwala na pozbycie 
się prawie całego zużytego oleju. Jednak 
trzeba pamiętać, że niezależnie od meto
dy proces wymiany należy przeprowadzać 
dokładnie. Olej usuwany musi być ciepły, 
aby miał mniejszą lepkość i łatwiej spływał 
z różnych zakamarków silnika. Z kolei przy 
odsysaniu dodatkowo musimy być pewni, 
że dotarliśmy sondą wystarczająco głębo
ko, by zbierać olej z dna miski. Pamiętajmy 
też, że przy każdej wymianie oleju musimy 
wymienić również jego filtr!                    n

w którym powyższe warunki przestają 
być spełniane. Powstaje zatem pytanie, 
jak często powinno się dokonywać wy
miany?

Współczesne pojazdy są tak zaawan
sowanymi konstrukcjami, że tylko do
kładne stosowanie się do zaleceń ich 
producentów pozwala eksploatować je 

Olej silnikowy jest mieszaniną oleju bazowego z wieloma substan-
cjami dodatkowymi, które w silniku spalinowym spełniają różne 
funkcje. Jeśli już nie osiąga wszystkich tych właściwości, musi 
zostać wymieniony

Marek Dąbrowski
Dział Techniczny 
TOTAL Polska
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Teoretycznie wiadomo, że olej przydat
ny do użytku musi tworzyć film smarny 
między elementami metalowymi współ
pracującymi ze sobą w różnych tempera
turach, odprowadzać ciepło z cylindrów 
silnika oraz zapobiegać gromadzeniu się 
w nim zanieczyszczeń. Jednak w serwi
sowej praktyce trudno określić moment, 

Częstotliwość wymiany oleju ustalana przez konstruktorów silników dotyczy wyłącznie zalecanych 
produktów smarnych 

Uzupełnianie stanu 
oleju przez tzw. do-

lewki pozwala ocenić 
prawidłowość jego 

eksploatacyjnego 
zużycia
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Dobór urządzeń warsztatowych (cz. V)

Pomiar geometrii podwozi
Zenon Majkut
Wimad

Ofert tego rodzaju urządzeń, zarówno 
nowych, jak i używanych, nie brakuje. 
Sytuacja ta jest korzystna i dla poten-
cjalnych klientów, i dla producentów 
dobrego i nowoczesnego sprzętu warsz-
tatowego



wanie do kalibracji/resetowania wybra
nych systemów zarządzanych przez ste
rownik samochodu. 

Interfejs OBD
Z tych przyczyn listę kryte
riów doboru najwłaściwszego 

urządzenia otwiera kwestia wyposażenia 
badanych pojazdów w interfejs OBD i sys
temy ADAS. W wielu z nich kluczową rolę 
odgrywa wyznaczanie toru jazdy, z którym 
„zsynschronizowane” są systemy: elektro
nicznej stabilizacji toru jazdy (ESC), wy
magający też znajomości kąta odchylenia 
toru jazdy od osi geometrii pojazdu, oraz 
funkcja resetu czujnika kąta skrętu (SAS). 

Samochód, w którym wykryto nie
zgodność zmierzonych parametrów 
z danymi producenta, wymaga regulacji 
lub wymiany odpowiednich elemen
tów zawieszenia. Nad przebiegiem tych 
czynności naprawczych i regulacyjnych 
czuwa urządzenie do pomiaru geometrii. 
W efekcie tej kontroli należy często „po

prawiać” wartości kąta skrętu w sterow
niku pojazdu do nowych ustawień geo
metrii kół. Potrzebne są zatem dwa urzą
dzenia: do pomiaru i regulacji geometrii 
oraz do resetu czujnika SAS. Najlepszy 
rezultat uzyskuje się wtedy, gdy jest moż
liwość wykonania wszystkich czynności 
z pulpitu głównego urządzenia oraz uzy
skania wspólnych wydruków przed i po 
wykonanej usłudze. 

Rys. 2 przedstawia stan geometrii po 
regulacji i zapamiętany przez sterownik 
„stary” tor jazdy samochodu, utrzymywa
ny przez system ESC poprzez stałe do
hamowywanie jednego z kół, zwiększają
ce zużycie m.in. hamulca i opon.

Szybkość i łatwość pomiarów
Krótki czas pomiaru, pomoc 
multimedialna w procesie regu

lacji i łatwa, nieskomplikowana, in tuicyjna 
obsługa urządzenia do pomiaru geometrii 
ustawienia kół to cechy naj częściej wy
mieniane przez klientów jako kryterium 

PYTANIA KONKURSOWE
I Prawidłową wymianę łożyskowania koła najlepiej jest wykonywać za pomocą:
   ❏ a. śrubowej prasy stacjonarnej    ❏ b. hydraulicznej prasy stacjonarnej
   ❏ c. śrubowego ściągacza ręcznego    ❏ d. hydraulicznej prasy ręcznej

II Dostosowaniu prasy do konstrukcji obsługiwanego pojazdu służą wymienne:
   ❏ a. końcówki robocze    ❏ b. siłowniki hydrauliczne
   ❏ c. trzpienie ciągnące    ❏ d. wsporniki prętowe

III Nacisk przy montażu/demontażu łożyska piasty należy wywierać zawsze na:
   ❏ a. pierścień wewnętrzny    ❏ b. pierścień zewnętrzny
   ❏ c. tuleję piasty    ❏ d. wielowypust półosi 

IV Trzpień ciągnący mobilnej prasy hydraulicznej wprawiany jest w ruch:
   ❏ a. śrubą regulacyjną    ❏ b. końcówką roboczą
   ❏ c. siłownikiem hydraulicznym    ❏ d. tarczą oporową

V Jakie dodatkowe środki bezpieczeństwa należy stosować przy wymianie łożyskowań mobilną prasą hydrauliczną?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................

Dokładny adres ................................................................................................................................................

Telefon ........................................ email ..........................................................................................................

Autonaprawa

pl. Parkowa 25

51-616 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:
71 348 81 50

Formularz elektroniczny 
oraz regulamin konkursu  
znajdują się na stronie:

www.e-autonaprawa.pl/konkurs

✁

Możesz wygrać jeden z trzech ściągaczy tulei wahacza Audi, Volkswagen, Seat, 
Škoda, ufundowanych przez firmę Tesam,
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 „Wymiana łożyskowania kół napędzanych”, następnie wypełnij kupon zamieszczo
ny poniżej i wyślij go na adres redakcji do 31 maja 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl.  

KONKURS!

nadal produkowane urządzenia z gło
wicami aktywnymi, które mają też swo
je zalety. Najnowszą generację tworzą 
znacznie zautomatyzowane urządzenia 
zwane bezdotykowymi (touchless), ale te 
z kolei znajdują się jeszcze na początku 
swej rozwojowej drogi. Stąd ich wysokie 
ceny oraz mniejsza szybkość i uniwersal
ność w porównaniu z najlepszymi syste
mami 3D.

Są też, niestety, obecni na rynku dostaw
cy pseudourządzeń, które ani nie dzia
łają szybko, ani dokładnie, ale są tanie. 
W obecnym, ostatnim już odcinku cyklu 
o doborze urządzeń warsztatowych po
staram się zwrócić uwagę na newralgicz
ne punkty procesu podejmowania decyzji 
o inwestycjach w tym zakresie. 

Dominującą wydaje się tu obecnie 
technologia „3D”, lecz równocześnie są 

Rodzaje wykonywanych zadań
Jeszcze 10 lat temu regulacja ustawie
nia geometrii kół kojarzyła się wyłącznie 
z czynnościami mechanicznymi wykony
wanymi przy wykorzystaniu stosunkowo 
prostych mierników odległości i kątów. Ta 
główna, „mechaniczna” część usługi  na
dal ma wielkie znaczenie, gdyż dzięki niej 
samochód porusza się bezpiecznie, czyli 
zachowuje samoczynnie prosto liniowy 
kierunek jazdy. Dziś jednak dodatko
wo trzeba brać pod uwagę interakcję 
podwozia z wieloma zaawansowanymi 
systemami współczesnego samochodu 
wspomagającymi kierowcę, określanymi 
łącznie skrótem ADAS (ang. advanced 
driver assistance systems). Większość 
z nich przedstawia rys. 1. 

Wówczas w praktyce, poza głównym 
urządzeniem pomiarowym, potrzebny 
jest tester diagnostyczny lub interfejs 
łączący pojazd, urządzenie do geometrii 
z przyrządem zawierającym oprogramo

zakupu. Czas samej regulacji zależy od 
biegłości i mobilności mechanika, więc 
może być bardzo różny. Natomiast czas 
pomiaru podstawowych parametrów, jak: 
zbieżności przednia i tylna (w tym po
łówkowe), kąty PK (przednie i tylne) oraz 

Rys. 2

Rys. 1. Współzależność systemów wspomagania kierowcy wg amerykańskiej firmy Hunter
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nie zajmują się parametrami kontrolnymi 
niepodlegającymi regulacji, lecz tylko re
gulowanymi, co skraca czas operacji. 

Po wyregulowaniu parametrów do 
wartości zawartych w polach tolerancji 
powstaje raport pomiarów pierwotnych 
i wykonanych po regulacjach bieżących. 
Można go wydrukować, wysłać do chmu
ry internetowej, udostępniając link wła
ścicielowi pojazdu. 
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Firmowe procedury
Producenci samochodów po
dają przeważnie nie tylko to

lerancje i wartości wzorcowe, lecz także 
zalecane sposoby pomiarów i ewentual
nych regulacji. Niektóre urządzenia po
miarowe posiadają te procedury w swych 
oprogramowaniach i prowadzą diagnostę 
przez wszystkie etapy realizowanych pro
cesów.

Efektywność urządzenia
Zależy ona głównie od opro
gramowania, ponieważ zawar

te w nim procedury fabryczne są pod tym 
względem optymalne, a zadaniem perso
nelu jest tylko wierna realizacja wszyst
kich etapów procesu. Jeśli urządzenie 
jest przystosowane wyłącznie do wyko
nywania pomiarów, zadania regulacyjne 
wykonywane są według indywidualnych 
koncepcji operatorów, czyli przeważnie 
mniej efektywnie.

Aprobaty producentów 
samochodów
Cenną zaletą urządzeń diagno

stycznych jest akceptowalny przez produ
centów samochodów poziom dokładności 
i powtarzalności wykonywanych nimi 
pomiarów przy spełnieniu odpowiednich 
warunków brzegowych. Należy do nich 
właściwe przygotowanie stanowiska po
miarowego i jego dostosowanie do specy
fiki danej marki pojazdów. Potwierdzają to 
specjalne aprobaty i zaświadczenia, upew
niające użytkowników, że posługują się 
prawidłowym narzędziem. Dla warsztatów 
niezależnych jest to szczególnie ważne, 
gdyż urządzeniem do tego nieprzygotowa

Integracja
Istotne są dwa jej rodzaje. 
Pierwszy, to zintegrowanie 

urządzenia do pomiaru geometrii z innym 
sprzętem diagnostycznym (do resetowa
nia czujnika kąta skrętu, bezprzewodo
wego pomiaru głębokości i profili bieżni
ków opon, kontroli sprawności akumula
tora (rys. 3).

Drugi rodzaj integracji dotyczy wy
miany i pobierania danych. Jest nim naj
częściej możliwość dostępu do platformy 
internetowej zawierającej dane regulacyj
ne samochodów dopiero wchodzących 
na rynek. Ważne jest też wysyłanie da
nych i rezultatów pomiarów bezpośrednio 
do klientów na ich adresy email. 

W skrócie wygląda to tak: samochód 
trafiający do warsztatu ze zleceniem 
pomiaru i regulacji geometrii jest iden
tyfikowany po wczytaniu numeru VIN 
w formie kodu kreskowego lub QR przez 
diagnostę odpowiednim czytnikiem, co 
zapewnia właściwy wybór danych z bazy. 
Następnie wykonywany jest pomiar pier
wotny i natychmiast jest on odniesiony 
do fabrycznych danych pojazdu. Jeśli 
nie trzeba przy tym wymieniać żadnych 
części zamiennych, pozostaje dokonanie 
odpowiednich regulacji pokazanych na 
animacjach, zdjęciach, bądź filmach in
struktażowych. Co „mądrzejsze” programy 

odchylenie toru jazdy i kąty wyprzedzenia 
osi zwrotnicy, wynika z cech urządzenia. 
Nie powinien być on dłuższy niż 2 minuty, 
niezależnie od technologii zastosowanej 
w urządzeniu pomiarowym, aby zapewnić 
dobrą wydajność stanowiska. 

Zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami
Wszystkie urządzenia z głowi

cami aktywnymi (z elektroniką pomiarową 
w głowicy), jak i pasywne (3D) posiadają 
uchwyty mocujące głowice na kołach. Je
śli uchwyt jest metalowy i opiera się o ob
ręcz ze stopu lekkiego, to może ją uszko
dzić lub zarysować. Najlepiej jest, gdy 
montaż głowicy odbywa się za pośrednic
twem uchwytów uniemożliwiających kon
takt metal (uchwytu) z metalem (obręczy). 
Ważna jest też waga głowicy, bo założenie 
ciężkiej głowicy jest ryzykowne dla obrę
czy, a nawet samo przenoszenie głowicy 
obok samochodu może spowodować 
uszkodzenia jego powłoki lakierniczej. 

Tymczasem wszelkie ryzyko uszko
dzeń kół i samochodu jest niedopusz
czalne. Pod tym względem zdecydo
wanie lepsze są systemy bezdotykowe,  
tzw. touchless, gdzie nie ma konieczno
ści montowania elementu pomiarowego, 
czy to bezpośredniego, czy pośredniego 
na kołach (rys. 2).

✁

nym nie można wykonywać wszystkich 
w praktyce spotykanych zadań.

Aktualizacja urządzeń
Chodzi tu nie tylko o aktualiza
cję (najlepiej bezpłatną) bazy 

danych. Prócz tego w średnim czasie 
utrzymania pełnej sprawności urządzenia 
wynoszącym 10 lat, powinna istnieć szan
sa modernizacji jego poziomu techniczne
go do wyrównania go ze współczesnymi 
wymogami. W ten sposób czas jego pełnej 
sprawności wydłuża się najbardziej.

Opieka serwisowa
Warsztaty często pracują przez 
6 dni w tygodniu, więc w tym 

samym czasie musi być dostępny serwis 
posiadanych urządzeń. Co najmniej przez 
5 dni roboczych w tygodniu z możliwością 
bezpośredniej reakcji, a szóstego dnia jako 
dyżur telefoniczny. Zapewnia to tzw. utrzy
manie ruchu, gdyż tylko ciągła spraw
ność sprzętu zapewnia warsztatowi nie
przerwaną pracę. Serwis naprawczy musi 
też posiadać wystarczający zapas części 
zamiennych, również do modeli obecnie 
nie produkowanych. Nie do przyjęcia jest 
forma serwisu polegająca na wymianie 
urządzenia przy każdej usterce na nowy 
egzemplarz. W okresie gwarancji (1 rok 
lub 2 lata) wydaje się to atrakcyjne, lecz 
potem nie ma praktycznie możliwości na
prawy takiego sprzętu. 

Zwrot inwestycji
Często urządzenie do pomiaru 
geometrii ustawienia kół jest 

najdroższym sprzętem w warsztacie, lecz 
powinno być także najbardziej dochodo

wym. Jako inwestycja dobrze zarządzana 
i obsługiwana potrafi utrzymać cały ser
wis i dodatkowo generować zysk. Stopa 
zwrotu jest uzależniona od poprzednich 
dziewięciu wskaźników. Jeśli w warsz
tacie dokonuje się tylko jednej usługi 
pomiaroworegulacyjnej dziennie, to zna
czy, że coś jest nie w porządku z mar
ketingiem lub renomą placówki. Nasza 
firma wspólnie z jednym ze znaczniej
szych na polskim rynku importerów sa
mochodów przeprowadziła w roku 2016 
badania w tym zakresie. Wytypowano 
10 warsztatów z sieci. Wszyscy posia
dali nowszy lub starszy sprzęt do geo
metrii. Chodziło o sprawdzenie, czy uda 
się zwiększyć przychód z tych stanowisk 
za pomocą dodatkowego urządzenia do 
szybkiego (w czasie 1 min) pomiaru geo
metrii kół. Usługa wykonana bezpłatnie 
w przypadku negatywnego wyniku była 
podstawą do przekonania właściciela sa
mochodu o potrzebie pomiaru i regulacji 
geometrii w pełnym zakresie, oczywiście 
już odpłatnie.

Zamieszczona poniżej tabela dokład
nie oddaje uzyskany efekt finansowy.

  Liczba szybkich   Liczba ustawień Procent                                 Dodatkowy przychód  sprawdzeń             Wynik  geometrii wykorzystanych                    z ustawień geometrii kół [PLN]Lp. Partner serwisowy geometrii             negatywny po szybkim okazji   [szt.] [szt.] [%] sprawdzeniu  Robocizna    Części zamienne Suma
1 Serwis nr 1 185 161 87% 8 4,97% 2 741,40 1 353,14 4 094,54
2 Serwis nr 2 Lubin 1 029 879 85% 767 87,26% 34 874,59 4 587,21 39 461,80
3 Serwis nr 3 Warszawa 290 213 73% 72 33,80% 14 268,00 1 362,00 15 630,00
4 Serwis nr 4 Myślenice 120 93 78% 16 17,20% 1 984,48 0,00 1 984,48
5 Serwis nr 5 Warszawa 266 174 65% 11 6,32% 5 351,42 0,00 5 351,42
6 Serwis nr 6 Leszno 659 528 80% 40 7,58% 15 524,00 15 141,00 30 665,00
7 Serwis nr 7 Kraków 143 106 74% 38 35,85% 9 150,86 0,00 9 150,86
8 Serwis nr 8 Poznań 91 86 95% 27 31,40% 1 350,00 2 820,00 4 170,00
9 Serwis nr 9 Gdynia 597 496 83% 189 38,10% 42 475,00 4 091,00 46 566,00
10 Serwis nr 10 Rzeszów 566 301 53% 76 25,25% 7 359,78 1 494,95 8 854,73
                Podsumowanie 3 946 3 037 77% 1 244 40,96% 135 079,53 30 849,30 165 928,83
             Średnia 13 507,95 3 084,93 16 592,88

Wyniki finansowe 2-miesięcznego testu szybkiego pomiaru geometrii kół

Rys. 3

battery tester
(test akumulatora)

tire tread
(kontrola bieżników opon)

brakes
(badanie hamulców)

aligment
(pomiar zbieżności kół)

data connection
(odczyt danych sterownika)

tire pressure
(pomiar ciśnienia w oponach)

$  €
PLN

Cena zakupu 
Jest ona bardzo istotna, ale 
nie może być rozważana jako 

jedyne lub pierwsze kryterium. Nale
ży ją uwzględnić w procesie wyboru 
już po rozważeniu pierwszych w kolej
ności dziesięciu kryteriów. Finansową 
uciążliwość inwestycji można złagodzić 
przez wykorzystanie odpowiednich, do
stępnych na rynku usług kredytowych,  
lea singowych itp. 

Opracowanie zdjęć i tabeli: Jacek Kubiś
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S 3 nagrody: ściągacze tulei wahacza Audi, 

Volkswagen, Seat, Škoda – S0001200 
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Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Rozruszniki i alternatory Denso

Firma ta rozszerzyła swą ofer-
tę rozruszników i alternatorów 
o 21 produktów.

Wśród nowości znalazło 
się 6 alternatorów i 15 roz-
ruszników. Alternatory po-
większają zakres zastosowań 
w pojazdach marki Toyota, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
modeli napędzanych silnika-
mi Diesla. Nowe rozruszniki 
mają zastosowania w pojaz-
dach marek Jaguar, Land Ro-
ver, Honda i BMW.

Nowe podzespoły mają 
łącznie 444 zastosowania 
(46 dla alternatorów i 398 dla 
rozruszników) i zastępują 108 
numerów części OE. 

Asortyment rozruszników 
i alternatorów Denso obej-
muje łącznie 360 numerów 
części (244 alternatory i 116 
rozruszników) i ma 4763 za-
stosowania (2803 w przypad-
ku alternatorów i 1960 dla 
rozruszników).
www.denso-am.pl

delphiautoparts.com
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Uważamy, że sposób hamowania samochodu jest 
równie ważny jak jego prowadzenie. 

Dlatego też wszystkie produkowane przez nas 
elementy układu hamulcowego są projektowane i 

wytwarzane w taki sposób, aby zachować parametry, 
niezawodność i żywotność cechujące części 

oryginalne. Jeśli poszukujesz jakości, na której można 
polegać, wybierz Delphi.

To Nie Są Zwykłe Hamulce.
To Hamulce Delphi.

©
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Oleje silnikowe City Logistics 
oraz Light Commercial Ve-
hicle produkowane przez fir-
mę ExxonMobil debiutują na 
europejskim rynku środków 
smarnych do samochodów 
dostawczych. 

Ofertę tę tworzą w pełni 
syntetyczny olej Mobil Delvac 

Nowe oleje Mobil Delvac

City Logistics 5W-30 (P, V, F, 
M) oraz półsyntetyczny Mo-
bil Delvac Light Commercial 
Vehicle E 10W-40. Uzyskały 
one aprobaty producentów, 
takich jak Peugeot, Citroën, 
Iveco, Volkswagen, Ford i Mer-
cedes-Benz. 
www.mobil.pl

Nowy produkt marki Stan-
dox o nazwie Clearcoat Ad-
ditive KA677 Brilliant Blue 
jest dodatkiem lakierniczym 
służącym do renowacji moc-
no nasyconych kolorów. Ten 
zielononiebieski pigment wy-
mieszany bezpośrednio z la-
kierem bezbarwnym umożli-
wia uzyskanie odpowiedniej 
głębi koloru. Jego odrobina 
wystarcza do odtworzenia 
efektu połysku 8X1 Sapphire 

Dodatek do renowacji kolorów

Blue Lexusa. Produkt znajduje 
również zastosowanie przy re-
nowacji innych kolorów.

Standox Clearcoat Ad ditive 
KA677 Brilliant Blue jest 
sprzedawany w ekonomicz-
nych opakowaniach o pojem-
ności 100 ml i może być sto-
sowany ze wszystkimi lakiera-
mi bezbarwnymi Standocryl 
VOC i dwukomponentowymi 
lakierami bezbarwnymi.
www.axalta.pl

Inter Cars rozszerza asorty-
ment marki BLIC o kilkadzie-
siąt nowych referencji osłon 
tarcz hamulcowych. Produkty 
te wytwarzane są z aluminium 
lub z  galwanizowanej stali 
odpornej na korozję. Chronią 
nie tylko tarcze, lecz również 
zaciski hamulcowe przed za-
nieczyszczeniami i uszkodze-
niem mechanicznym.

Obecnie asortyment marki 
BLIC liczy około 150 referen-

Osłony marki BLIC

cji do aut takich marek, jak 
Audi, BMW, Fiat, Mercedes, 
Peugeot, VW i Seat.
intercars.com.pl

Firma Magneti Marelli After-
market opracowała kolejne 
wydanie oprogramowania 
CAR do urządzeń diagno-
stycznych Magneti Marelli 

Aktualizacja oprogramowania CAR
Vision, Magneti Marelli Flex, 
Magneti Marelli Smart oraz 
Magneti Marelli Logic.

Najważniejsze wprowa-
dzone zmiany są związane 
z diagnostyką pojazdów: 
BMW serii 2 Active Tourer 
(F45)/Grand Tourer (F46) – 
większość systemów; Dacia 
Duster – większość systemów; 
Fiat Tipo 1.4/1.6 – ABS/ESP, 
elektronika silnika; Škoda 
Rapid/Rapid Sportback 1.6 – 
większość systemów.
www.magnetimarelli-checkstar.pl

W połowie kwietnia pojawiła 
się na naszym rynku nowa 
marka profesjonalnie regene-

Nowa marka Ditermann 
rowanych części motoryzacyj-
nych. Na początek udostęp-
niła swe fabrycznie regenero-
wane kompresory klimatyza-
cji. Ich dystrybucją zajmuje 
się sieć sprzedaży firmy Inter 
Cars. Produkty Ditermann są 
regenerowane w fabryce firmy 
Lauber w Słupsku. Sprężarki 
trafiające do klientów są zala-
ne olejem, gotowe do monta-
żu i objęte 2-letnią gwarancją.
www.lauber.pl

Do grupy intercoolerów dołą-
czyły modele do samochodów 
Citroën C5 (04-), Fiat 500L 
(12-), Honda Civic (05-), Hyun -
dai i30 (07-), Land Rover 
Discovery (10-), Mini Cooper 
S (13-), Mercedes V-Class 
W447 (14-), oraz Opel Vivaro 
B (14-) z silnikiem 1.6 CDTI.

Lista chłodnic cieczy silni-
ka powiększyła się o referen-
cje do Nissana Qashqai (13-) 
oraz do Lexusa IS III (13-).

Nowością są sprężarki kli-
matyzacji do aut BMW 3 F30 

21 nowych referencji Nissensa
(11-), BMW X3 F25 (10-), 
BMW X5 E53 (00-), Chevro-
let Cruze (09-) i Mitsubishi 
L200 (06-). 

Dział klimatyzacji wzboga-
cił się też o nowe kondense-
ry do modeli Nissan Navara 
(14-), Suzuki SX-4 S-Cross 
(13-) i Toyota Yaris (10-) 1.5 
Hybrid.

Uzupełnieniem nowości 
jest chłodnica oleju do Forda 
Fiesty VI (12-) z jednostką na-
pędową 1.0 Ecoboost.
www.nissens.com.pl
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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

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	71 348 81 50	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

Firma Werther opracowała 
dwie udoskonalone wersje 
przenośnych analizatorów 
czynnika chłodniczego w ukła-
dach klimatyzacji. Pierwsza to 
ID 1234 – model dwustano-
wy (sygnalizuje, że kontrolo-
wany czynnik zawiera ponad 
95% składnika R1234yf oraz 
ostrzega o domieszkach po-
wietrza). Druga o nazwie Ana-
lyzer 1234 jest analizatorem 
wieloskładnikowym (podaje 
zawartość procentową czyn-
nika R1234yf, R134a, R22, 
propanu-butanu, powietrza. 

Analizatory czynników chłodniczych

Model ten wyposażony jest 
w drukarkę termiczną. Czas 
pomiaru jest krótszy niż 2 mi-
nuty, a dokładność wyższa niż 
1%. Układ pomiarowy pobie-
ra próbkę o masie 2 gramów. 
Analiza bazuje na ocenie po-
chłaniania promieniowania 
podczerwonego przez gaz.
www.werther.pl
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Firma Textar oprócz części 
układów hamulcowych ofe-
ruje też środki smarne i pły-
ny eksploatacyjne. Należy do 
nich preparat czyszczący 
w aerozolu Textar Formuła 
XT, który usuwa olej, tłuszcz 
i brud z powierzchni elemen-
tów układu hamulcowego, 
a także sprzęgła i skrzyni bie-
gów. Może być on stosowany 
do czyszczenia rozruszników, 
prądnic, gaźników, pomp pa-
liwowych, a nawet powierzch-
ni szklanych lub metalowych 
przed ich klejeniem. 

Z kolei pasta Textar Cera 
Tec jest przeznaczona do 
smarowania okładzin hamul-

Preparaty Textar

ców tarczowych i bębnowych. 
Można ją bezpiecznie stoso-
wać w układach z systemem 
ABS. Ogranicza poziom hała-
su w trakcie hamowania oraz 
chroni elementy metalowe 
przed korozją. Nadaje się rów-
nież do serwisowania kompre-
sorów (nie przewodzi prądu), 
łożysk, łańcuchów, prowadnic 
i klem akumulatora. 

Textar produkuje też płyny 
hamulcowe: DOT-3, DOT-4 
(ABS), DOT-4 LV (ASR/ESP) 
i DOT-5.1 dostępne w butel-
kach o pojemności 250, 500 
i 1000 ml, bądź w 5-litro-
wych kanistrach.
textar.com

LuK RepSet 2CT kompletny 
zestaw naprawczy podwójnego 
sprzęgła suchego.
Wymiana sprzęgła suchego wymaga wiedzy, 
doświadczenia, odpowiednich części zamiennych 
i narzędzi. LuK RepSet 2CT to kompletny zestaw 
naprawczy zawierający wszystkie elementy niezbędne 
do przeprowadzenia skutecznej naprawy. 

Dodatkową wiedzę na temat wymiany znajdziesz na 
naszych stronach internetowych, płycie DVD dołączonej 
do zestawu bądź szkoleniach technicznych 
organizowanych na terenie całego kraju.  

Dodatkowe informacje:
www.schaeffler-aftermarket.pl
www.repxpert.pl

W CENTRUM 
UWAGI
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Katalog amortyzatorów i ze-
stawów montażowych marki 
Bilstein powiększył się o refe-
rencje do 323 różnych modeli 
samochodów.

Nowe referencje przezna-
czone są do pojazdów osobo-
wych i lekkich dostawczych. 
Najwięcej produktów należy 
do serii B1 oraz B4. Pierwsze 
z nich (linia Replacement) 
są zamiennikami fabrycznie 
montowanych amortyzatorów. 
Rodzina B1 obejmuje zestawy 
montażowe (takie jak łożysko 
górnego mocowania, zestawy 
ochronne oraz odbojniki).

Amortyzatory B4 (Perfor-
mance) mają wyższe osiągi 
od oryginalnych. Ich użycie 
pozwala na modyfikowanie 
zawieszenia w zakresie do-
puszczonym przez producenta 
samochodu. Rozszerzeniem 
linii B4 są moduły zawiesze-
nia pneumatycznego. Obec-
nie ich oferta obejmuje także 
referencje do modeli Porsche 

Rozszerzenie oferty Bilsteina
Cayenne oraz Volkswagen  
Touareg.

Do serii Performance na-
leżą również amortyzatory 
B6-Sport. Oferta została uzu-
pełniona o referencje prze-
znaczone między innymi do 

wybranych modeli samocho-
dów Audi Q2, Ford Focus III,  
Hyundai i30 coupé, Kia Pro 
Cee’d i Sportage, Mercedes 
klasy E i Suzuki Swift IV.

Listę nowych referencji 
amortyzatorów i zestawów 
montażowych zamykają sprę-
żyny z linii B3.
www2.bilstein.com
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Na mocy umowy podpisanej 
z firmą ZF Aftermarket spół-
ka Auto Partner rozpocznie 
sprzedaż części wchodzących 
w skład oferty Corner Module 
marki TRW. Oferta ta obejmie 
elementy układu hamulco-
wego, kierowniczego i  zawie-
szenia. Początkowo sprzeda-
wanych będzie ponad 2600 

Części TRW 
w ofercie firmy Auto Partner

referencji tarcz i klocków ha-
mulcowych do europejskich 
oraz azjatyckich samochodów 
osobowych i ciężarowych, 
a także najbardziej popularne 
referencje zacisków hamul-
cowych. Asortyment zostanie 
następnie poszerzony o kolej-
ne produkty marki TRW.
auto-partner.pl
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Komary i syreny w wojsku

Sensacyjną wiadomość podało ostatnio 
Ministerstwo Obrony, zapowiadając za
kup sprzętu motoryzacyjnego dla wojska. 
Z informacji tych wynika, że wojska pan
cerne mają pozyskać do końca roku legen
darne „komary”, czyli popularne niegdyś 
polskie motorowery marki Komar, oraz 
auta dostawcze Syrena Bosto. Pojazdy 
te będą odpowiednio zmodernizowane, 
gdyż ich produkcja zakończyła się wiele 
lat temu.

– Przygotowywaliśmy się do tego za
kupu od dawna – powiedział monitoru
jący ten projekt wysoki rangą wojskowy, 
pragnący zachować anonimowość. – Te
stowaliśmy wcześniej różne pojazdy, 
nie tylko krajowe, ale też zagraniczne,  
m.in. amerykańskie i francuskie. Jednak 
po szczegółowych analizach uznaliśmy, 
że nasza rodzima myśl motoryzacyjna nie 
ustępuje światowej, więc postawiliśmy na 

wypróbowane marki. Jesteśmy przekona
ni, że będą dobrze służyły naszej armii, 
a w niedalekiej przyszłości nie wyklucza
my również zainteresowania nimi naszych 
sojuszników z NATO.

– W jaki sposób przestarzałe pojazdy 
mogą przydać się armii? – zapytaliśmy.

– W  nowoczesnych armiach sta
wia się przede wszystkim na mobilność 
i właśnie dlatego docelowo każdy nasz 
żołnierz będzie dysponował swoim oso
bistym komarem, aby mógł szybko i bez
piecznie przemieszczać się we wskazane 
przez dowództwo miejsce. Żeby było ja
sne – to nie będzie stary komar; ten po 
modernizacji będzie miał zainstalowa
ny chlebak i pojemnik na gorącą kawę 
zbożową oraz zostanie wyposażony 
w  instalację grzewczą. Z kolei na syre
nach bosto zostaną zamontowane wy
rzutnie rakiet o zasięgu do 100 tys. km,  
a w kabinie, oprócz centralnego kompute
ra i łazienki z WC, będą także inne urzą
dzenia, takie jak siłownia i stół bilardowy, 
zapewniające żołnierzom w chwilach wol
nych od walk relaks i rozrywkę 

– Czy pojazdy były testowane na po
lach walki?

– Oczywiście. Jeden komar służył 
w Afganistanie, dostarczając skutecznie 
pizzę dla żołnierzy. Z kolei syreny testowa
liśmy m.in. na pustyni Sahara i na Antark

Edek 
Bigos

tydzie, żeby wypróbować, jak sobie radzą 
w trudnych warunkach atmosferycznych. 
Oprócz mało istotnych usterek, takich jak 
stopienie się opon czy zamarznięcie silni
ków, nic niepokojącego się nie wydarzyło. 
Uważamy to za pomyślny prognostyk.

Optymizm budzi także skala przedsię
wzięcia. Zgodnie z podanym  komunika
tem,  już w tym roku zakupione zostaną 
po dwa egzemplarze każdego z tych ro
dzajów pojazdów, a potem, z każdym 
rokiem, dostawy mają się sukcesywnie 
zwiększać o kilkanaście sztuk, tak aby do 
końca tego wielu armia była już w pełni 
wyposażona.

Dodatkowym atutem nowego sprzętu 
przemawiającym za jego zakupem jest 
fakt, że będzie on bardzo tani w użytkowa
niu. Pojazdy będą bowiem jeździły nie na 
benzynie, lecz na paliwie ekologicznym, 
pozyskiwanym z recyklingu śmieci. Z każ
dego kilograma przerobionych odpadów 
da się pozyskać paliwo, które wystarczy 
na przejechanie aż 1000 km! 

Zdaniem naszego rozmówcy, podjęte 
decyzje znacznie poprawią bezpieczeń
stwo państwa i pomogą ponownie roz
winąć krajowy potencjał przemysłowy.

– Wiedząc o tym, że posiadamy na 
wyposażeniu takie pojazdy, wróg dobrze 
się zastanowi, zanim nas zaatakuje – pod
sumował.

B2
B
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JADĄ!, JADĄ!

JUŻ SĄ!

UPSS...SHIT!

HI! WHAT’S UP?

I CAN’T 
COMPLAIN...

MÓWI, ŻE 
BYWAŁO GORZEJ



Sprawdzone w sporcie motorowym:  
świece zapłonowe Bosch

Świece zapłonowe Bosch stosowane są w  wielu seriach wyścigowych 
(m.in. Le Mans, Formuła 1, czy Deutsche Tourenwagen Masters – DTM). 
Długo trwała jazda przy najwyższych obrotach silnika to wyzwanie, któremu 
stawiają czoło świece zapłonowe Bosch. Technika sprawdzona na torze 
zdaje egzamin również w  samochodach osobowych podczas codziennej 
eksploatacji. Bosch dostarcza bowiem licznym renomowanym producen-
tom samochodów osobowych świece zapłonowe na pierwszy montaż (OE).

www.motobosch.pl
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