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Jednym z typowych problemów jest przegrzanie klocka, powodujące zmianę struktury 
materiału ciernego, a związane z tym obniżenie współczynnika tarcia wymusza na 
kierowcy zwiększenie siły nacisku na pedał hamulca. Nadmierna temperatura przy-
czynia się również do wystąpienia fadingu – zjawiska polegającego na wytworzeniu 
warstwy rozgrzanych gazów pomiędzy tarczą i klockiem, co utrudnia ich odpowiednio 
silne dociśnięcie. Firma Steinhof, wieloletni producent klocków hamulcowych, przed-
stawia zarówno tę, jak i inne często występujące usterki.                      str. 42
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Układ hamulcowy składa się z wielu współpracujących podzespołów, w tym od
powiedzialnych za wytworzenie tarcia klocków i tarcz, które w przypadku nie
prawidłowego montażu lub agresywnej jazdy mogą ulec uszkodzeniu. 



OD REDAKCJI | 3 

Fo
t.

 a
r

c
h

iw
u

m

Adres redakcji:
ul. Parkowa 25
51-616 Wrocław
tel. 71 715 77 95
faks 71 348 81 50
autonaprawa@technotransfer.pl
www.technotransfer.pl
Numer rachunku bankowego:  
03 1140 2004 0000 3102 5467 9483

Redaktor naczelny:
Jan Wajdzik
   j.wajdzik@technotransfer.pl

Redaktor prowadzący:
Marcin Bieńkowski
   m.bienkowski@technotransfer.pl

Sekretarz redakcji:
Bogusława Krzczanowicz   
   b.krzczanowicz@technotransfer.pl

Serwis e-autonaprawa.pl:
Adam Rudziński
   a.rudzinski@technotransfer.pl

Stali współpracownicy:
Andrzej Kowalewski, KrzaQ, 
Hubert Kwarta, Zenon Majkut, 
Leszek A. Stricker, Tomasz Szulc  

Marketing i reklama:
Małgorzata Salamaga-Borysenko
   tel. 71 733 67 56
   m.salamaga@technotransfer.pl

Prenumerata:
   tel. 71 715 77 95
   prenumerata@technotransfer.pl

Opracowanie graficzne i skład:
Taurus CD
   tel. 71 715 77 98

Wydawca:
Wydawnictwo Technotransfer

Druk i oprawa:
AMW Wrocław

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk
materiałów wyłącznie za zgodą redakcji.
Materiałów niezamówionych redakcja
nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo  
do skrótów i redakcyjnego opracowania 
tekstów przyjętych do druku. Redakcja 
nie bierze odpowiedzialności za treść  
reklam i ogłoszeń.

Zdjęcia na okładce: 
Speedhunters, Miaturbo

Autonaprawa
www.e-autonaprawa.pl

Autonaprawa | Luty 2020

Obiecanki 
Gdy przed czterema laty premier Morawiecki ogłosił, że w 2025 roku po polskich drogach 
będzie jeździć milion aut elektrycznych, patriotycznie nastawieni rodacy wpadli w za
chwyt. Zapowiedź ta rozśmieszyła jednak lepiej od nich zorientowanych i realistycznie 
myślących przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Bo czy kraj o skromnych osiągnię
ciach w produkcji samochodów osobowych, w którym jedyną liczącą się, całkowicie 
własną, powojenną marką była dwusuwowa Syrena, jest w stanie seryjnie produkować 
nowoczesne auta elektryczne? Rządowa „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu 
do 2030 roku” zresztą skorygowała te plany. Jest w niej mowa już nie o milionie, lecz  
600 tysiącach, i nie w roku 2025, lecz 2030. W dodatku do tych 600 tysięcy niefraso
bliwie zaliczono pojazdy hybrydowe, które z ideą elektromobilności wiążą się raczej luźno.

Dość szybko powstała spółka ElectroMobility Poland, której udziałowcami zostały nie
związane wcześniej z motoryzacją cztery koncerny energetyczne. Spółka zapowiedziała, 
że w 2020 roku powstanie prototyp, a seryjna produkcja polskiego auta elektrycznego 
ruszy pełną parą na przełomie lat 2022/23 i zapewni 100 tysięcy samochodów rocznie. 
Pierwszym krokiem było ogłoszenie otwartego konkursu na karoserię pojazdu; z setki na
desłanych prac, reprezentujących bardzo różny poziom, jury wybrało pięć. Miały one sta
nowić podstawę do stworzenia jeżdżących prototypów. Pomysł kompletnie bzdurny, bo nie 
tak projektuje się samochody. 

Jakoż i od tego czasu upłynęło prawie dwa i pół roku, a nie widać ani prototypów, ani 
dalszych działań spółki, ponieważ „dla dobra sprawy” zostały one utajnione. Z tego, co 
wiemy, jeszcze nie ma fabryki (ani nawet jej lokalizacji), nie ma technologii, niezbędnej 
infrastruktury, biura projektowobadawczego, a co najważniejsze – doświadczonej kadry, 
bez której cały projekt pozostanie utopią. Pewne nadzieje stwarza zapowiedziana ostatnio 
współpraca z niemiecką fimą EDAG, wyspecjalizowaną w uruchamianiu produkcji nowych 
modeli samochodów.

Problematyczna wydaje się również prognozowana w „Strategii” chłonność rynku. 
Sama administracja rządowa i samorządowa nie wystarczy. Samochody elektryczne cią
gle są zbyt drogie dla indywidualnego nabywcy, a równocześnie kłopotliwe w eksploatacji 
przez konieczność częstego ładowania. Idealnie nadają się jedynie dla osób eksploatują
cych je w ruchu miejskim jako drugi pojazd w rodzinie, zwłaszcza wtedy, gdy właściciel 
dysponuje garażem z trójfazowym prądem i – jeszcze lepiej – instalacją fotowoltaiczną 
na dachu. Wtedy rzeczywiście jeździ się ekologicznie i za darmo. Wszyscy inni muszą się 
liczyć z tym, że prąd kosztuje. Coraz więcej publicznych punktów ładowania każe sobie za 
tę usługę płacić, i to niemało. W dodatku nikt nie zastanowił się nad pytaniem, czy kra
jowa energetyka podoła obciążeniu codziennym ładowaniem kilkuset tysięcy pojazdów.

Odrębną kwestię stanowi brak przygotowania warsztatów i mechaników do obsługi aut 
elektrycznych. Wg raportu „Nowych Motywacji” zaledwie 30% autoryzowanych serwisów 
zdążyło się z nimi zetknąć, a w warsztatach niezależnych wcale nie jest lepiej. 

 Jak widać, choć mamy już rok 2020, elektromobilność – zapowiadane koło zamacho
we polskiej gospodarki – jeszcze nie zaczęło się kręcić.

             Jan Wajdzik  
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Na.tegorocznych.targach.CES,.
które. odbyły. się.w. Las. Vegas.
w. styczniu. br.,. firma. Bosch.
została. wyróżniona. dwoma.
nagrodami. CES Innovation 
Awards,.przyznawanymi.przez.
stowarzyszenie. Consumer 
Technology Association.(CTA)..
Jednym. z. nagrodzonych.

produktów. jest. Virtual Visor.
–. cyfrowy. daszek. przeciw-
słoneczny,. będący. ulepszoną.
wersją. tradycyjnej. samocho-
dowej.osłony.przeciwsłonecz-
nej.. Visual Visor. bazuje. na.
sztucznej. inteligencji.. Prze-
zroczysty. wyświetlacz. LCD.
(umieszczony. w. miejscu. tra-
dycyjnej.przesłony.na.szybie).
jest. połączony. z. kamerą.mo-
nitorującą. wnętrze. pojazdu..
Rejestruje. ona. pozycję. oczu.
kierowcy;. daszek. analizuje.
zebrane. przez. kamerę. infor-
macje,. używając. specjalnych.
algorytmów,.a.następnie.przy-
ciemnia. tylko. tę. część. wy-
świetlacza,.przez.którą.słońce.
mogłoby. oślepić. osobę. pro-
wadzącą. samochód.. W. kon-
kursie.CES Best of Innovation 
Award Virtual Visor. zdobył.
maksymalną. liczbę. punktów.
w.swojej.kategorii.

Best Innovation Awards dla Boscha

Inny. wyróżniony. produkt.
Boscha. to. system. monito-
rowania. wnętrza. pojazdu,.
który. rozpoznaje. zmęcze-
nie. kierowcy,. rozproszenie.
jego. uwagi. (wynikające. na.
przykład. ze. spoglądania. na.
smartfon). i. ostrzega. o. moż-
liwości. wystąpienia. sytuacji.

w. trudnych. warunkach.
pogodowych.i.przy.słabym.
oświetleniu;

	Automated Valet Parking 
(automatyczna. usługa. par-
kowania.pojazdu).–.pierw-
szy. tego. typu. system. SAE..
Level.4,.opracowany.wspól-.
nie. przez. Boscha. i. Daim-
lera;.

	Vehicle Computer.–.archi-
tektura.elektroniki.pojazdo-
wej.następnej.generacji;

	Perfectly Keyless. –. smart-
fon.wykorzystany.jako.klu-
czyk.do.samochodu;

	system. ogniw. paliwowych.
–.opracowany.wspólnie.ze.
szwedzką.firmą.Powercell;

	Rolling Chassis.–.platforma.
elektromobilności:. napęd.
elektryczny,. układ. kierow-
niczy.i.hamulcowy;

	eAchse.–.technologia.pod-
nosząca. sprawność. napę-
dów.elektrycznych;

	Spexor.–.kompaktowe.urzą-
dzenie. alarmowe,. wyposa-
żone. w. czujnik. dźwięku,.
ruchu,.ciśnienia.powietrza,.
a. także. GPS. (po. wykry-
ciu. obecności. intruza. mo-
duł. wysyła. ostrzeżenie. na.
smartfon.użytkownika).

Firma. ZF. podczas. odbywają-
cych.się.w.Las.Vegas. targów.
CES. 2020. zaprezentowała.
swoją.wizję. rozwoju. oprogra-
mowania. na. przykładzie. cu-
biX..
Jest.to.element.oprogramo-

wania,.który.zbiera.informacje.
z.czujników.z.całego.pojazdu.
i.przygotowuje.je.do.zoptyma-
lizowanego.sterowania.aktyw-
nymi. układami. zawieszenia,.
kierowniczym,. hamulcowym.
i. napędowym.. Moduł. cubiX.
będzie. obsługiwał. elemen-
ty. produkowane. przez. ZF,.
a. także. systemy. innych. pod-
dostawców.
Dzięki. oprogramowaniu.

cubiX. tworzy. sieciowe. funk-
cje. zawieszenia,. łącząc.wiele.

ZF na targach CES 2020
systemów. pojazdu,. takich.
jak:. elektryczne. wspomaga-
nie. kierownicy,. aktywne. ste-
rowanie. tylną. osią,. aktywny.
system. tłumienia. sMOTION,.
sterowanie. układem. napędo-
wym.i.zintegrowane.sterowa-
nie. hamulcami,. cubiX. może.
zoptymalizować. zachowanie.
samochodu.. Zapewnia. to.
osiągnięcie. większego. pozio-
mu. kontroli. pojazdu. i. może.
zwiększyć. bezpieczeństwo.
podróży. w. niesprzyjających.
warunkach. drogowych. lub.
w.sytuacjach.awaryjnych.
W. trakcie. targów. CES.

2020. koncern. ZF. zaprezen-
tował. również. swoje. systemy.
zautomatyzowanej. i. auto-
nomicznej. jazdy..Składają.się.

na.nie:.czujniki,.obliczeniowe.
moduły. komputerowe,. opro-
gramowanie.oraz.aktuatory.
Dzięki. produkowanemu.

przez.ZF.systemowi.coASSIST.
powstają. systemy. Level. 2+.
z. funkcjami. bezpieczeństwa.
i. komfortu. znanymi. z. klasy.

premium,. które. mogą. być.
oferowane.w. tańszych.pojaz-
dach.. ZF. opracowuje. obec-
nie. również. elektroniczną.
jednostkę. sterującą. (ECU).do.
systemu. Level. 4. na. zlecenie.
międzynarodowego.producen-
ta.pojazdów.użytkowych..

krytycznej.. System. rejestruje.
także,. ilu.pasażerów.znajdu-
je. się. w. samochodzie. oraz.
gdzie.oni.siedzą,.co.zapewnia.
optymalne.działanie.układów.
bezpieczeństwa.w.przypadku.
kolizji.
Ponadto. Bosch. zaprezen-

tował. na. targach. szereg. in-
nych. innowacyjnych. rozwią-
zań,. wśród. których. znalazły.
się.m.in.:
	nowa.generacja.czujników.
radarowych,.rejestrujących.
otoczenie. pojazdu. nawet.
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strol zyskała w roku 2020. 
Są nimi firmy Continental 
i ZF Aftermarket. Ta pierw-
sza będzie partnerem sie-
ci w zakresie ogumienia, 
dostarczając m.in. opony 
trzech marek – Continental, 
Barum i Semperit. Z kolei ZF 
Aftermarket odpowiedzialny 
będzie za dostarczenie fa-

Mistrzowskie Spotkanie

chowej wiedzy, dotyczącej 
nowych technologii i części 
zamiennych wykorzystywa-
nych w serwisie samocho-
dów.

Po części konferencyjnej 
przyszła pora na bal, w trak-
cie którego, poza radosną za-
bawą, był też czas na rozmo-
wy branżowe. 

Sieć Q-Service Castrol rok 
2020 rozpoczęła od spotka-
nia w hotelu Warszawianka 
w Jachrance. Miało ono 
miejsce 11 stycznia.

Mistrzowskie Spotkanie 
to spotkanie serwisów zrze-
szonych w sieci Q-Service 
Castrol z przedstawicielami 
Inter Cars i marki Castrol. 
W trakcie jego trwania pod-
sumowano dotychczasowe 
osiągnięcia sieci, zarówno 
na płaszczyźnie bizneso-
wej, jak i dotyczące działań 
wizerunkowych. Mówiono 
m.in. o akcji Asy Serwisowe, 
której twarzami są siatkarze 
Zbigniew Bartman i Piotr 
Gruszka. 

Ogłoszono także plany na 
rok 2020, do których należy 
m.in. zamiar uruchomienia 
kolejnych serwisów w ra-
mach sieci, w wyniku cze-
go ich liczba ma osiągnąć  
400. 

Na koniec zaprezento-
wano nowych partnerów, 
których sieć Q-Service Ca-

Opakowania elementów marki 
Textar wyposażone są w nową 
plombę PROriginal. Zabezpie-
cza ona klientów przed zaku-
pem podróbek produktów fir-
my TMD Friction. Już wkrótce 
wszystkie opakowania z pro-
duktami Textar będą oznako-
wane taką plombą. Plomba 
PROriginal umieszczona jest 
na pudełku w taki sposób, że 
aby wyjąć produkt, należy ją 
zerwać. Dodatkowo, na tylnej 

TMD walczy z podróbkami
stronie plomby znajduje się 
kod QR oraz kod alfanume-
ryczny. Obydwa kody są zwią-
zane z produktem i pozwalają 
sprawdzić jego oryginalność. 
Można to zrobić na dwa spo-
soby: skanując kod QR (z uży-
ciem bezpłatnej aplikacji Textar  
Brakebook) lub wpisując kod 
alfanumeryczny na stronie 
www.fightingthefakes.com. 
W odpowiedzi pojawia się je-
den z trzech komunikatów:

	Zakupiony produkt Textar 
jest oryginalny.

	Ten kod był już użyty. Pro-
simy o kontakt w przypad-
ku, gdy pudełko nie było 
otwierane.

	Uwaga! Podany kod nie 
jest poprawny.

W przypadku, gdy kod był już 
użyty lub gdy pojawia się in-
formacja, że nie jest prawidło-
wy, należy skontaktować się 
z firmą TMD Friction.

Trwają zapisy do IX edycji 
Ogólnopolskich Mistrzostw 
Mechaników – największego 
w Polsce konkursu dla mło-
dych i zawodowych mecha-
ników. 

Bezpłatna rejestracja jest 
prowadzona na stronie www.
mistrzostwamechanikow.pl. 
Uczestnicy zawodów staną 
do rywalizacji w kategoriach: 
Mechanik Zawodowy, Młody 

Mechanik oraz Młody Mecha-
nik Maszyn Rolniczych. 

W tym roku po raz pierw-
szy przewidziano możliwość 
zdobycia tzw. zielonej karty, 
gwarantującej udział w finale 
bez względu na wynik testu 
eliminacyjnego. Taka szansa 
pojawi się w ramach Akcji 
Filtracja, prowadzonej przez 
markę Filtron. Finały odbędą 
się podczas targów Poznań 

Motor Show. Organizatorami 
Ogólnopolskich Mistrzostw 
Mechaników są Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie i Fun-
dacja Cooperatio. Partnerami 
są: ExxonMobil, Akademia 
Praktycznych Umiejętności, 
Akademia Kierowcy, Febi, 
Filtron, Kolejowe Zakłady 
Łączności, Uni-Trol, Chabin, 
Odeka, Best-Pol, Yanosik, 
Uniwersytet Technologiczno-

Przyrodniczy w Bydgoszczy, 
Kramp, John Deere, Briggs 
&Stratton, miesięcznik rolni-
czy Top Agrar oraz magazyn 
rolniczy Profi.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników

Pod koniec 2019 roku rozpo-
częły się eliminacje do czwar-
tej edycji konkursu Young Car 
Mechanic. Polska edycja tej 
imprezy składa się z trzech 
etapów. W pierwszym z nich, 
który potrwa do 28 lutego, 
uczestnicy muszą rozwiązać 
testy jednokrotnego wyboru, 
sprawdzające wiedzę teore-
tyczną z zakresu mechaniki 
pojazdowej. Najlepsi ucznio-
wie z całego kraju auto-
matycznie zakwalifikowani 
zostaną do półfinału. 

Półfinały Young Car Me-
chanic 2020 zakończą się  
31 marca i także będą pole-
gały na rozwiązywaniu testów 
jednokrotnego wyboru. 

Do krajowego finału za-
kwalifikuje się 10 najlepszych 
półfinalistów z największą 
liczbą punktów, którzy będą 
walczyć 20 kwietnia o krajo-
wy tytuł zwycięzcy Young Car 
Mechanic, nominację do fi-
nału międzynarodowego oraz 
możliwość reprezentowania 
Polski w konkursie EuroSkills.

Finał konkursu, podobnie 
jak w latach ubiegłych, będzie 
miał charakter praktyczny 
i będzie polegał na zdiagnozo-
waniu, a następnie usunięciu 
usterek w pojeździe lub na 
modelu szkoleniowym. 

Według identycznych za-
sad przebiegał będzie rów-
nież majowy finał międzyna-
rodowy, zaplanowany na 27 
i 28 czerwca. Oprócz repre-
zentanta Polski udział wezmą 
w nim triumfatorzy krajowych 
finałów z: Litwy, Łotwy, Esto-

nii, Bułgarii, Rumunii, Wę-
gier, Słowacji i Ukrainy.

Organizatorem konkursu 
jest Inter Cars.

Young Car Mechanic 2020

Europejskie Centrum Logistyki 
i Rozwoju ILS w Zakroczymiu 
dzięki wybudowaniu nowej 
hali uzyska 22 000 m kw. 
W rezultacie obszar magazy-
nów w centrum powiększy się 
do 67 000 m kw.

Nowy obiekt pozwoli na 
podział stref przyjęcia oraz 
wydawania towarów, co 
usprawni proces logistyczny. 
Halę wyposażono w cztero-
poziomową zabudowę rega-
łową o wysokości 10,20 m, 
która przeznaczona jest do 
składowania olejów, smarów, 
płynów i elementów metalo-
wych. Zabudowę regałową 
wyposażono w łoża podawcze 
rolkowe oraz łoża stałe, umoż-
liwiające bezpieczną logistykę 
palet w obrębie zabudowy re-
gałowej.

Nowy obiekt ILS

Ważnym wyposażeniem 
wybudowanej hali są regały 
wysokiego składowania, przy-
stosowane do przechowywa-
nia towarów na paletach.

ILS sp. z o.o. jest operato-
rem logistycznym Grupy Kapi-
tałowej Inter Cars SA, świad-
czącym dla grupy Inter Cars 
usługi magazynowe, dystry-
bucyjne oraz transportowe. 
Magazyn w Zakroczymiu ob-
sługuje kraje Europy Środko-
wo-Wschodniej (Litwę, Łotwę, 
Estonię i Ukrainę). 

Dzięki ILS spółka Inter Cars 
prowadzi sprzedaż do krajów 
Europy Zachodniej (Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Francji, Fin-
landii i Niemiec). ILS świad-
czy również usługi logistycz-
ne dla innych podmiotów,  
np. dostawców Inter Cars. 

Znana z  wysokiej klasy la-
kierów renowacyjnych marka 
Standox stworzyła swój pierw-
szy kolor specjalny o nazwie 
Standox Performance Blue. 
Jest on jasny, metaliczny 
niebieski z  flopem, podobnie 
jak logo firmy. Tworząc nowy 

Standox Performance Blue
kolor, specjaliści Standoxa in-
spirację czerpali – poza logo 
– także z Globalnego Raportu 
Popularności Kolorów Axalta 
za rok 2018.

Receptura koloru jest do-
stępna za pośrednictwem 
oprogramowania Standowin 
iQ. Mogą z niej korzystać 
wszystkie warsztaty Standox.

Standox Performance Blue 
został opracowany specjalnie 
na potrzeby mercedesa SLS 
wystawionego w  lobby cen-
trum informacyjnego Stan-
doxa w  niemieckim mieście 
Wuppertal. 

Powstała też niewielka, 
ekskluzywna partia modeli 
samochodu sportowego Ford 
GT40 (w skali 1:18).

Na początku lutego spółka 
Auto Partner zainaugurowała 
siódmą edycję promocji AP 
Expert ukierunkowanej na 
rozwój wiedzy i umiejętności 
mechaników. Akcja potrwa do 
31 lipca. 

W tym roku firma AP wraz 
z partnerami przygotowała 
125 miejsc w Wielkim Fi-
nale. Podobnie jak w latach 

AP Expert 2020
ubiegłych, liczyć się będą za-
kupy wybranego asortymen-
tu oraz wiedza. Aby walczyć 
o główną nagrodę (samochód 
volkswagen T-cross) i tytuł 
Wybitny Wśród Ekspertów, 
każdy uczestnik będzie mu-
siał rozwiązać przynajmniej 2  
z 5 testów on-line. Wielki Fi-
nał odbędzie się w dniach  
11-13 września. 
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Elektromobilność w Polsce



Aspekty prawne
Elektromobilność to ogólny termin, okre-
ślający pojazdy i infrastrukturę niezbędną 
do zastąpienia przez samochody elek-
tryczne, ale także hybrydowe typu plug-in 
oraz wykorzystujące technologię wodoro-
wych ogniw paliwowych – pojazdów na-
pędzanych przy użyciu paliw kopalnych 
i mających wpływ na zwiększoną emisję 
gazów cieplarnianych, w szczególności 
CO2, do atmosfery. Na początku 2018 ro-
ku weszła w życie Ustawa o elektromobil-

nabycia, użytkowania, a także serwiso-
wania aut elektrycznych. 

Celem badania było zdiagnozowanie 
zakresu wiedzy o elektromobilności na 
poziomie doradców pracujących w sa-
lonie i serwisie, dostępności materiałów 
informacyjnych na temat oferowanych 
samochodów elektrycznych, a także 
sprawdzenie możliwości obsługi i ser-
wisu sprzedawanych samochodów elek-
trycznych i czy poszczególne firmy są 
rzeczywiście na to przygotowane. 

Badanie zostało zrealizowane w paź-
dzierniku 2019 roku przez 15 ankie-
terów w trakcie wizyt w 54 salonach 
dealerskich lub salonach sprzedaży  
i 53 autoryzowanych serwisach 8 marek 
(Citroën, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, 
Renault, Škoda, VW). Przeprowadzono 
je w formie wizyty Tajemniczego Klien-
ta, polegającej na kompleksowej rozmo-
wie z doradcą handlowym oraz doradcą 
serwisowym prowadzonej zgodnie ze 
scenariuszem i dotyczącej możliwości 

Na początku grudnia 2019 roku opublikowany został raport „Elektromobilność  
w Polsce 2019: Fakty i mity o trendach, liczbach, dostępności, salonach, serwisach 
i oczekiwaniach nabywców”, przygotowany przez firmę szkoleniową Nowe Moty-
wacje pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych oraz Insty-
tutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR

ności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 
2018 poz. 317), która zgodnie z zało-
żeniem rządu, ma stworzyć warunki do 
upowszechnienia się transportu elek-
trycznego w Polsce. Rządowe plany są 
bardzo ambitne i zakładają, że do 2025 r.  
po polskich drogach będzie jeździć milion 
samochodów napędzanych energią elek-
tryczną.

Nowy akt prawny przyznał nabywcom 
i użytkownikom pojazdów elektrycznych 
liczne przywileje, m.in. możliwość jazdy 
po buspasach czy prawo do darmowego 
parkowania w płatnych strefach w cen-
trach miast. Nie spowodował natomiast  
przełomu na rynku samochodów nisko- 
i zeroemisyjnych, nie przewiduje bowiem 
dopłat. Te ostatnie zakłada nowelizacja 
Ustawy o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych oraz kilka innych ustaw, 
powołany też został do życia Fundusz  
Niskoemisyjnego Transportu. Jednak 
kwestia szczegółowych warunków udzie-
lania oraz sposobu rozliczania wsparcia 
udzielonego ze środków Funduszu Nisko-
emisyjnego Transportu jest nadal w trak-
cie procedowania. 

Samochody elektryczne
Jak wynika z danych firmy SAMAR, pod 
koniec września 2019 po polskich dro-
gach jeździło 4400 sztuk samochodów 
elektrycznych, co stanowi w sumie zale-
dwie 0,02% spośród blisko 21 milionów 
wszystkich zarejestrowanych pojazdów 
o masie do 3,5 tony. To i tak znacz-
nie więcej, niż w latach poprzednich: 
w 2017 r. w Polsce zarejestrowanych 
zostało 1068 samochodów elektrycz-
nych, w 2016 r. –  473, a w 2015 r. 
– zaledwie 295. Dla porównania, w tym 
samym okresie w Polsce pojawiło się  
16 895 klasycznych hybryd starej gene-
racji, których najbardziej znanym przed-
stawicielem jest Toyota Prius. 

Z Kolei Nissan w 2017 roku sprze-
dał w Polsce 270 nowych samochodów 
elektrycznych. Było wśród nich 239 
nissanów leaf, które trafiły na potrzeby 
miejskich wypożyczalni samochodów, ta-
kich jak np. Vozilla, oraz 31 dostawczych 
e-NV200. Cały rynek nowych samocho-
dów elektrycznych oszacowano w Polsce 
na 519 egzemplarzy. Do najpopularniej-
szych modeli samochodów elektrycznych 

należały: BMW i3, Tesla Model S, Tesla 
Model X i Hyundai Ioniq. 

Obecnie produkowane samochody 
elektryczne (Electric Vehicle, EV oznacza-
ne też jako EE, Electric Energy) podzielić 
można na samochody zasilane wyłącznie 
z akumulatorów (Battery Electric Vehicle, 
BEV) oraz trzy rodzaje pojazdów hybry-
dowych – Plug-in Hybrid Electric Vehicle 
(PHEV), klasyczne samochody hybrydo-
we określane jako Hybrid Electric Vehic-
les (HEV) oraz pojazdy Mild-Hybrid Elec-
tric Vehicle MHEV, które są samochoda-
mi spalinowymi wspomaganymi jedynie 
silnikiem elektrycznym. Samochody hy-
brydowe charakteryzują się niewielkimi 
dziennymi przebiegami oraz możliwością 
codziennego ładowania pojazdu. Samo-
chody typu plug-in różnią się od klasycz-
nych pojazdów hybrydowych możliwo-
ścią ich ładowania z sieci energetycznej. 
Klasyczne hybrydy doładowywane są wy-
łącznie za pośrednictwem wbudowanego 
w nie silnika spalinowego.

Większość tego typu pojazdów zo-
stała nabyta na rynku lokalnym, a ich 
właścicielami są w przeważającej czę-
ści firmy zajmujące się leasingiem oraz 
przedsiębiorstwa prowadzące usługi 
carsheringowe, nie zaś klienci indywi-
dualni. I choć samochody przyjazne 
środowisku cieszą się rosnącym zainte-
resowaniem nabywców, łącznie jest ich 
mniej niż 110 000 sztuk, trudno więc 
mówić obecnie o jakimkolwiek boomie 
e-mobilności w Polsce.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kil-
ka. Należą do nich:
	ograniczona oferta i dostępność pojaz-

dów elektrycznych z różnych segmen-
tów;

	wysokie ceny zakupu i nieobowiązu-
jące jeszcze rozporządzenie dotyczące 
dofinansowania;

	brak wystarczającej publicznej infra-
struktury niezbędnej do szybkiego ła-
dowania na terenie całego kraju (aktu-
alnie dostępnych jest około 900 stacji 
ładowania);

	zbyt wolno rosnąca świadomość po-
tencjalnych nabywców odnośnie ko-
rzyści płynącymi z użytkowania po-
jazdów elektrycznych – zarówno dla 
nich, jak i dla środowiska naturalne-
go;

	ograniczony poziom wiedzy doradców 
handlowych; 

	słabo rozwinięte i zorganizowane 
usługi serwisowe w zakresie aut elek-
trycznych.

Infrastruktura ładowania
Dane pochodzące z badania przeprowa-
dzonego przez firmę badawczą Kantar 
Public pokazują, że na drodze do dyna-
micznego rozpowszechnienia elektro-
mobilności w Polsce stoi przede wszyst-
kim brak łatwo dostępnej infrastruktury 
niezbędnej do szybkiego ładowania i zbyt 
powolny jej rozwój, szczególnie poza 
największymi ośrodkami miejskimi. Na 
tę właśnie przyczynę wskazało aż 41% 
osób prywatnych oraz aż 73% przedsię-
biorców.

Jak podaje Ministerstwo Energii, w lip-
cu ub. roku w Polsce było 971 punktów 
ładowania o normalnej mocy i 486 punk-
tów ładowania o dużej mocy, z czego 
większość w Warszawie i innych du-
żych miastach. Stacje można też znaleźć 
przy autostradach i drogach szybkiego 
ruchu, a także głównych drogach krajo-
wych. Dla porównania, w całej Europie 
punktów ładowania jest obecnie ponad  
100 tysięcy, a na jeden punkt przypada 
osiem samochodów.

Mimo stale rosnącej liczby punktów 
ładowania, każda, nawet najmniejsza 
podróż pojazdem elektrycznych wymaga 
dokładnego jej planowania. Powodem 
jest stosunkowo krótki zasięg pojazdów 
elektrycznych i długi czas ich ładowa-
nia (ładowanie przez 30 minut prądem 
z przydomowego gniazdka pozwala prze-
jechać jedynie ok. 15 km). 

Największym operatorem stacji ła-
dowania w Polsce jest firma Green-
Way. W połowie roku jej sieć liczyła  
110 punktów DC (ładowanie prądem 
stałym) i 43 punkty AC (prąd zmienny), 
w styczniu br. powinno być już czynnych 
ok. 160 stacji DC i 70 AC. W 2020 r.  
przedsiębiorstwo planuje instalację kolej-
nych 200 stacji ładowania samochodów 
elektrycznych, w tym 10 ultraszybkich 
i 135 szybkich. W miejscach o zwięk-
szonym zapotrzebowaniu na usługi łado-
wania zostaną zainstalowane magazyny 
energii, które skrócą czas oczekiwania 
na ładowanie, a także zmniejszą obcią-



10 | MOTORYZACJA DZIŚ

Autonaprawa | Luty 2020

MOTORYZACJA DZIŚ | 11 

Autonaprawa | Luty 2020

Fo
t.

 P
K

P
 S

A

Fo
t.

 S
a
m

ar

żenie sieci energetycznej w godzinach 
szczytu. Stacje ultraszybkie znajdują się 
przede wszystkim przy autostradach, 
w miejscach skrzyżowań z innymi auto

stradami oraz drogami szybkiego ruchu. 
Całkowita moc ultraszybkiej ładowarki to 
350 kW i w teorii urządzenie jest w sta
nie zapewnić 100 km zasięgu w mniej 
niż 4 min od rozpoczęcia ładowania. Dla 
porównania, w ładowarkach szybkich  
(o mocy 50 kW) naładowanie baterii na 
taki dystans zajmuje około 15 minut.

Obecnie żadna inna firma, która roz
wija swoją sieć ładowania samochodów 
elektrycznych, nie może się pochwalić 
tak dużą liczbą stacji. Tauron dyspono
wał w maju 2019 roku 27 stacjami łado
wania, a do końca 2020 chce mieć ich  
ok. 150 – w tym 97 stacji AC oraz 21 DC.  
Warszawska firma Innogy Polska oferuje 
kierowcom 56 ogólnodostępnych punk
tów ładowania (do końca 2020 r. ma ich 
być 150). PGE dysponuje 25 punktami 
ładowania (do 2023 roku liczba ta ma 
wzrosnąć do pół tysiąca). 

Również koncerny paliwowe deklaru
ją, że będą rozwijały własną sieć stacji 
ładowania. Obecnie Lotos udostępnia 
kierowcom kilkanaście stacji przy auto
stradach A1 i A2, a PKN Orlen planuje do 
2020 roku oddać do użytku 150 punk
tów szybkiego ładowania przy trasach 
ekspresowych i autostradach. Dotych
czas Orlen uruchomił na swoich stacjach 
benzynowych 26 szybkich stacji łado
wania o mocy 50 i 100 kW, m.in. przy 
trasach S7, A2 i A4. Stacje ładowania 
Lotosu i Orlenu mają obsługiwać wszyst
kie typy samochodów elektrycznych do
stępnych w Europie. 

W Polsce dostępne są też superła
dowarki Tesli (Tesla Super Charger), 
które zainstalowano na stacjach Orlenu  
m.in. w Katowicach, Ciechocinku i Po
znaniu. Dysponują one mocą do 145 kW.  
Obecnie Tesla udostępnia na całym świe
cie blisko 2000 stacji ładowania pojaz
dów wyposażonych w ponad 9 tysięcy 
super ładowarek.

Salony sprzedaży
Rzeczywistość nie pozostawia złudzeń: 
po zebraniu oraz przeanalizowaniu in
formacji, pozyskanych przez firmę szko
leniową Nowe Motywacje podczas wizyt 
w 54 wybranych salonach sprzedaży 
oraz 53 serwisach, można stwierdzić, że 
Polska również w  tym obszarze nie jest 
jeszcze gotowa na elektromobilność. 

Z informacji zawartych w raporcie 
„Elektromobilność w Polsce 2019” wyni
ka, że przeciętny Polak planujący nabycie 
samochodu elektrycznego i udający się 
do salonu sprzedaży, musi być przygoto
wany na to, że:
	większość salonów sprzedaży dopiero 

zamierza wprowadzi do swojej oferty 
modele elektryczne, zatem nie da się 
obecnie „fizycznie“ ich obejrzeć;

	same salony nie są jeszcze przygoto
wane na wystawianie samochodów 
elektrycznych i nie posiadają od
powiedniej infrastruktury, np. miej
sca na zainstalowanie stacji ładowa
nia;

	większość doradców jeszcze nie 
uczestniczyła w programach rozwojo
wych podnoszących ich wiedzę w ob
szarze elektromobilności i umiejętno
ści sprzedaży samochodów elektrycz
nych; 

	salony i serwisy cierpią na brak kata
logów, ulotek czy reklam dotyczących 
aut elektrycznych; 

	w przypadku braku aktualnej dostęp
ności pojazdów elektrycznych zapro
ponowane mogą zostać modele hy
brydowe.

W salonach wybranych marek oferu
jących samochody elektryczne, które 
w październiku bieżącego roku odwiedzili 
Tajemniczy Klienci, zaledwie niespełna 
41% doradców ma wystarczającą wie
dzę na temat kryteriów przemawiających 
za zakupem auta elektrycznego, a tylko 
39% może podzielić się informacjami do
tyczącymi zachęt finansowych dla poten
cjalnych nabywców „elektryków”. Jedy
nie ponad 31% sprzedawców orientuje 
się w sprawach regionalnej infrastruktury 
niezbędnej do ładowania baterii, a po
nad 46% zna przywileje, jakie przysłu
gują obecnie posiadaczom i użytkowni
kom „elektryków”. Niemal 52% może 
podzielić się z potencjalnymi klientami 
informacjami dotyczącymi ekonomicz
nych aspektów użytkowania samocho
dów elektrycznych, a ponad 57% byłoby 
w stanie doradzić nabywcy, jak miałby 
się zachować w przypadku rozładowania 
baterii lub awarii. 

Ponad 55% doradców znało ofertę 
„elektryków” danej marki/dealera, jednak 
większość z nich nie mogła zaprezentować 

konkretnych modeli (albo nie są one jesz
cze dostępne, albo nie ma ich w danym 
salonie). Zaledwie niespełna 27% wie, 
jak sprzedawać samochody elektryczne, 
a niemal 56% jest osobiście przekonana 
do oferty aut elektrycznych sprzedawanej 
marki oraz płynących z tego korzyści.

Warsztaty
Nie lepiej prezentuje się poziom wiedzy 
pracowników ASO na temat samochodów 
elektrycznych. Zaledwie 30% z nich mia
ło dotąd okazję dokonywania napraw sa
mochodów elektrycznych, a ponad 57% 
zatrudnionych w nich doradców serwi
sowych nie jest nawet przekonana co 
do funkcjonalności i zalet samochodów 
elektrycznych, które serwisują. Niewiele 
ponad 35% serwisantów z prze badanych 
53 autoryzowanych stacji obsługi ma wy
starczającą wiedzę na temat zasad wyko
nywania przeglądów i serwisowania aut 
elektrycznych, a niespełna 28% orientuje 
się w kwestiach technicznych aspektów 
użytkowania i awaryjności „elektryków”. 

Optymizmem nie napawa również fakt, 
że na temat gwarancji baterii niemal 
71% pracowników ASO ma niewiele do 
powiedzenia, a ponad 74% – również na 
temat ich żywotności. 

Znacznie lepiej jest natomiast w za
kresie informacji dotyczących ekonomicz
nych aspektów serwisowania pojazdów 
napędzanych energią elektryczną. Zna 
je niemal 63% doradców serwisowych. 
Blisko 54% może podzielić się wiedzą 
dotyczącą zasad prawidłowej eksploata
cji pojazdów elektrycznych. 

Niemal 41% może podzielić się in
formacjami na temat ładowania baterii, 
a ponad 57% udzieli rad dotyczących 
sposobów, w jaki można to zrobić. Po
nad 42% serwisantów może udzielić też 
informacji na temat zużycia energii przez 
pojazdy elektryczne w zależności od pory 
roku, a 48% wytłumaczy również kierow
cy, co należy zrobić w przypadku awarii 
lub rozładowania akumulatorów. Nieste
ty, ponad 57% doradców serwisowych 
nie zna zupełnie kwestii bezpieczeństwa 

w przypadku użytkowania pojazdów 
elektrycznych, a 48% nie ma również 
wiedzy na temat sieci punktów naprawy 
pojazdów elektrycznych dla danej marki.

Jak widać, obecny stan rozwoju elek
tromobilności w Polsce jest daleki od 
jakichkolwiek dotychczasowych prognoz 
i oczekiwań, zwłaszcza oczekiwań rządo
wych. Widać to nie tylko na podstawie 
twardych danych dotyczących sprzeda
ży samochodów i rozwoju infrastruktu
ry ładowania, ale takie wnioski można 
też wysnuć z rozmów ze sprzedawcami 
w salonach oferujących (choćby w teorii) 
samochody elektryczne. Podobnie z nie 
najlepszą sytuacją mamy do czynienia 
punktach ASO, które nie są jeszcze przy
gotowane do prawidłowej diagnostyki 
i obsługi „elektryków”. 

Marcin Bieńkowski

W artykule wykorzystano publikację: „Elektro
mobilność w Polsce 2019” przygotowaną pod 
patronatem Instytutu Badań Rynku Motory
zacyjnego SAMAR oraz Polskiego Stowarzy
szenia Paliw Alternatywnych PSPA

Gniazda stosowane 
do ładowania pojazdów elektrycznych
Istnieją różne rodzaje gniazd ładowania wykorzy
stywanych w samochodach elektrycznych. Obecnie 
standardy opracowywane są przez producentów 
pojazdów i nie są oni zainteresowani ich unifikacją 
i pełnym ujednoliceniem, tak jak stało się to z ła
dowarkami do telefonów komórkowych. Na szczę
ście w Europie spotykamy dwa główne standardy 
gniazd do ładowania pojazdów elektrycznych. Są 
to stałoprądowe standardy CCS oraz CHAdeMO, 
a także dwa typy do ładowania prądem zmiennym. 

Standard CCS (Combine Charging System) to 
system umożliwiający ładowanie pojazdów prą
dem o mocy do 350 kW, a CHAdeMO spotykany 
jest we wszystkich szybkich ładowarkach o mocy  
50 kW. Jeśli chodzi o prąd zmienny, to typ 1. złą
czy występuje w gniazdach domowych, a typ 2. 
dotyczy stacji wolnego ładowania. Amerykańska 
Tesla posługuje się adapterem CHAdeMO.

Moc stacji ładowania i niezbędny czas 
do naładowania akumulatorów 
Przykładowy czas ładowania (od 0 do 80%) baterii 
pojazdu elektrycznego o pojemności akumulatorów 
24 kWh (Nissan Leaf) w stacjach o rożnej mocy: 
	Czas ładowania = 24 kWh / 50 kW (moc stacji 

50 kW – Tryb 4) = 29 min
	Czas ładowania = 24 kWh / 6,6 kW (moc stacji 

min. 7,4 kW – Tryb 3) =  215 min ≈ 3,5 h
	Czas ładowania = 24 kWh / 2,3 kW (ładowarka 

230 V, 10 A – Tryb 1) =  625 min ≈ 10,5 h

Stacje ładowania w Polsce powstają najczęś ciej 
przy dworcach kolejowych, stacjach paliw 
oraz galeriach handlowych
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Krzysztof Wyszyński 
Product Manager 
Würth Polska

Prowadzenie warsztatu to nie tylko wykonywanie napraw,  
ale również dbałość o stanowisko i utrzymywanie porządku.  
Bez właściwej organizacji miejsca pracy traci się cenny czas na 
poszukiwanie odpowiedniego narzędzia. Podpowiadamy, jak za-
chować czystość w warsztacie i zwiększyć efektywność pracy

Modernizację warsztatu należy roz
począć od przywrócenia w nim porząd
ku oraz sprawdzenia, jakich narzędzi 
brakuje, a jakie są już zużyte i wymaga
ją wymiany. Nie powinno się ich zosta
wiać „na wszelki wypadek”. Korzystanie 
z wyeksploatowanych lub uszkodzonych 
narzędzi znacząco utrudnia pracę, obni
ża jej jakość i może prowadzić do wy
padków.

Po przywróceniu porządku i pozbyciu 
się wszystkich zniszczonych elemen
tów okaże się zapewne, że wyposażenie 
warsztatu nie jest kompletne. Warto wte
dy ocenić, czego brakuje i przygotować 
listę potrzeb. Trzeba też przemyśleć roz
mieszczenie poszczególnych sprzętów 

i narzędzi oraz zainwestować w pojemni
ki służące do ich przechowywania.

Zagospodarowanie przestrzeni 
i mądre przechowywanie 
Przechowywanie narzędzi na regałach 
jest znacznie wygodniejsze niż w szafach.
Odpowiednio rozstawione regały zajmują 
niewielką przestrzeń oraz zapewniają ła
twy dostęp. Przyrządy są dobrze widocz
ne, można też od razu zauważyć, czego 
brakuje. Układając na nich narzędzia, na
leży kierować się zasadą, że najczęściej 
używane umieszcza się blisko stanowi
ska pracy, by znalazły się w zasięgu ręki. 
Warto ustalić stałe miejsce przechowy
wania konkretnych przedmiotów i starać 

się je tam odkładać. Sprawi to, że praca 
stanie się bardziej przewidywalna i kom
fortowa oraz zwiększy się jej bezpieczeń
stwo. W warsztacie doskonale sprawdza
ją się regały metalowe. Są trwałe i na tyle 
solidne, że rzadko ulegają uszkodzeniom 
podczas eksploatacji. 

Dobrą praktyką jest wydzielenie pra
cownikom czasu w godzinach pracy na 
posprzątanie swojego stanowiska. W ten 
sposób wszystkie narzędzia trafią na miej
sce. Wystarczy poświęcić pół godziny 
dziennie na koniec zmiany, gdy pracow
nicy są juz zmęczeni i mniej produktywni, 
by znacząco przyspieszyć pracę w godzi
nach porannych następnego dnia oraz 
zmniejszyć liczbę popełnianych błędów. 

Zaleca się, by każdy mechanik dys
ponował własnym kompletem podstawo
wych narzędzi i za niego odpowiadał, co 
sprawi, że będą one zadbane, a dodat
kowo uniknie się wielu nieporozumień 
między pracownikami.

Do przechowywania normaliów ide
alnie nadają się różnego rodzaju kasety 
wyposażone w praktyczne pojemniki lub 
wkładki z tworzywa sztucznego. Pogru
powanie w nich drobnych przedmiotów 
pozwala utrzymać porządek, a przejrzy
stość ich ułożenia ułatwia ocenę stanu 
zaopatrzenia. Przy zakupie kaset warto 
wybierać takie, które łączą się ze sobą 
w moduły. Zajmują mało miejsca i świet
nie spisują się przy transporcie drobnych 
części, dzięki czemu można je zabierać 
prawie wszędzie. 

Porządek w warsztacie

W praktyce doskonale sprawdza się 
system trwałych i odpornych na uderzenia 
kaset Orsy firmy Würth, które można ze 
sobą łączyć i bezpiecznie transportować . 

Uzupełnianie braków magazynowych
Wartym uwagi rozwiązaniem jest opisanie 
narzędzi na półkach, co okazuje się szcze
gólnie przydatne przy zatrudnieniu nowych 
pracowników, którzy nie zawsze pamięta
ją, gdzie je odkładać. Etykiety mogą mieć 
jeszcze jedno zastosowanie: niektóre mar
ki oferują klientom specjalne systemy, po
zwalające składać zamówienia za pomocą 
skanowania. Przyśpiesza to proces zakupu 
i eliminuje ryzyko opóźnień wywołanych 
brakami magazynowymi.

Opracowany przez firmę Würth system 
magazynowania produktów Orsy dopaso
wany jest do indywidualnych potrzeb klien
ta – redukuje czas obsługi magazynu oraz 
optymalizuje jego przestrzeń. Co więcej, to 
w gestii przedstawiciela Würth jest uzupeł
nianie zapasów, obsługa oraz czyszczenie. 
Klienci, którzy korzystają z systemów Orsy, 
otrzymują etykiety do podpisywania pro
duktów. Po zeskanowaniu umieszczonych 
na nich kodów kreskowych mogą szybko 
sporządzić i złożyć zamówienie.

Odpowiednia organizacja, systematycz
ne sprzątanie, konsekwencja w odkładaniu 
narzędzi na wyznaczone miejsca oraz bie
żące uzupełnianie braków przekładają się 
na wydajność i komfort pracy. Właściciele 
warsztatów powinni pamiętać, że wygląd 
zakładu wpływa na ich wizerunek.         n

Rozsuwany blat szafki warsztatowej znacząco powiększa jej funkcjonalność

Przykłady ergonomicznych wózków narzędziowych różnych wielkości i przeznaczenia oraz kaseta na drobne 
elementy złączne, ułatwiająca ich przechowywanie

Perforowana płyta ścienna z dowolnie rozmieszczanymi uchwytami pozwala 
grupować narzędzia w określonym porządku i utrzymywać je w czystości 
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Urządzenia
do kalibracji kamer i radarów


	odbłyśnik do kalibracji radaru mar

twego pola,
	kit ADAS Truck – zestaw ADAS do sa

mochodów ciężarowych.
Narzędzia Texa umożliwiają precyzyjne 
przywrócenie poprawnego działania sys
temów ADAS zgodnie ze specyfikacjami 
wymaganymi przez producentów. Wy
konują kalibracje statyczne i dynamicz
ne, zapewniając przy tym pokrycie Car 
i Truck co najmniej o 30% większe od 
innych rozwiązań dostępnych na rynku.

Dzięki obecności kart pomocy opra
cowanych dla poszczególnych pojazdów, 
oprogramowanie IDC5 prowadzi mecha
nika krok po kroku przez wszystkie etapy. 
Oddział Texa Poland przygotował specjal
ne szkolenie, pozwalające poznać sekrety 
systemów ADAS. Można je znaleźć pod 
hasłem ADAS w ofercie TexaEdu Poland.

RCCS 2: system Texa do kalibracji 
kamer i radarów dostępny w trzech 
wersjach
Urządzenie pozwala mechanikowi na 
niezależne zarządzanie wszystkimi eta
pami procesu pracy, łącznie z kontrolą 
ustawienia zawieszenia w samochodach 
i lekkich pojazdach ciężarowych, oferując 
prostą, bezpieczną i wysoce profesjonal
ną usługę.

Fo
t.

 T
ex

a

gającym oczekiwaniom profesjonalnej 
i precyzyjnej obsługi.

RCCS 2 dostępny jest w wersjach:
	z uchwytami na obręcze kół,
	z uchwytami na opony,
	z zestawem do kontroli ustawienia za

wieszenia, czujnikami CCD i uchwyta
mi na obręcze kół.

Modułowa budowa RCCS 2 jest kompa
tybilna ze wszystkimi panelami kalibra
cyjnymi Texa i daje warsztatowi moż
liwość swobodnego doboru tylko tych, 
które odpowiadają potrzebom w danym 
momencie. Wszechstronność urządzenia 
pozwala używać go w połączeniu z do
datkowymi rozwiązaniami do kalibracji 
radarów i kamer cofania oraz obsługi 
elektronicznych systemów wspomagania 
kierowcy, takich jak:
	tempomat adaptacyjny,
	asystent pasa ruchu,
	ostrzeżenie o kolizji tylnej,
	monitorowanie martwego pola,
	rozpoznawanie znaków drogowych,
	system Night Vision,
	asystent parkowania,
	widok 360o.

Technologia laserów 
najnowszej generacji
Wykorzystanie nowych dalmierzy jest 
rozwiązaniem Texy zaprojektowanym 
w celu sprostania najbardziej wyma

Texa wspiera profesjonalne warsztaty 
w naprawach zaawansowanych pod
zespołów aktywnego bezpieczeństwa. 
W tym celu stworzyła kompletną, modu
łową i wielomarkową ofertę.

kie i precyzyjne wykonanie kalibracji kame
ry na podczerwień (fot. 4). Kamera ułatwia 
kierującemu wcześniejsze dostrzeżenie 
osób i zwierząt po nastaniu zmroku, przez 
co jest kluczowym urządzeniem z punktu 
widzenia bezpieczeństwa drogowego. 

Odbłyśnik do kalibracji 
radaru martwego pola
To podstawowe narzędzie umożliwiają
ce wykonanie kalibracji radarów ultra

Systemy ADAS (Advanced Driver Assistance Systems – Zaawansowane 
Systemy Wspomagania kierowcy) są coraz powszechniej stosowane 
w pojazdach najnowszej generacji. Realizują one między innymi 
funkcje: automatycznego hamowania awaryjnego, asystenta  
kontroli prędkości, utrzymania pasa ruchu, wykrywania pieszego 
czy identyfikacji znaków drogowych i zostały zaprojektowane  
w celu zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy

Mariusz Wierzbicki
Specjalista ds. techniczno-handlowych
Texa Poland 

Obejmuje ona następujące urządzenia:
	RCCS 2 (Radar and Camera Calibra-

tion System) – zestaw do kalibracji 
kamer i radarów dostępny w trzech 
wersjach (fot. 3),

	CCS (Camera Calibration System) –
zestaw do kalibracji kamer,

	ACS (All Around Calibration System) 
– zestaw do kalibracji kamer 360o,

Fot. 1. Urządzenie RCCS2

Fot. 3. System RCCS2 stosowany jest w połączeniu z bocznymi matami dla kamer 
360o, panelem kalibracyjnym dla kamer tylnych oraz urządzeniem kalibracyjnym 
dla radaru martwego pola

maty do kalibracji 360o VAG urządzenie ACS
uchwyt na obręcz kołalaser do ustawiania  

względem radaru czołowego

symulator
Doppler

pokrętło do 
precyzyjnej 

regulacji 
panelu

dalmierz

poziomica laserowa

czujnik CCD

Fot. 2. Przesuwny odbłyśnik 
wy posażony w centralny la-
ser do ustawiania względem 
radaru czołowego

IR Calibration Target
Urządzenie kalibracyjne IR (infrared) – to 
przydatny dodatek, pozwalający na szyb

Fot. 4. Urządzenie kalibra-
cyjne IR, umieszczone przed 
pojazdem, symuluje obecność 
obiektu emitującego ciepło

PODNOŚNIK MOBILNY
Podnośnik mobilny nadaje się do:
ogólnych napraw, wulkanizacji, napraw 
blacharsko-lakierniczych, obklejania 
samochodów, restauracji samochodów,
prac w garażach, w których wysokość 
nie pozwala na montaż podnośnika 
dwusłupowego.

Co można podnieść:
samochody, przyczepy, traktory, busy, 
a z płytą: kosiarki, quady i motocykle

Dane techniczne
minimalna wysokość: 100 mm
maksymalna wysokość: 1000 mm
maksymalny udźwig: 2800 kg
waga: 270 kg
napęd: pompa pneumatyczna lub 230 V
Aktualnie cztery warianty w ofercie.

Jesteśmy producentem
tel. 501 382 847 
e-mail: info@pmtools.pl, pmtools2014@gmail.com
www.pmtools.pl
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dźwiękowych montowanych w pojazdach 
takich marek, jak: Hyundai, Honda, Kia, 
Lexus, Mazda, Mitsubishi, Subaru, To-
yota. Składa się on z metalowego stożka 
odbłyskowego, lasera oraz kąto mierza, 
pomocnego podczas prawidłowego usta-
wiania stożka (fot. 5). 

ACS (All Around Calibration System)
System ACS umożliwia przeprowadze-
nie kalibracji kamer 360° i ustawienie 
urządzenia „symulator Dopplera” w po-
jazdach należących do Grupy VAG (Audi, 
Seat, Škoda, Volkswagen, Lamborghini).

Jest to aluminiowa konstrukcja, do 
której przymocowane są dwa pozio-
me panele i dwie tablice magnetyczne, 
osadzone na pionowych wspornikach  
(fot. 6). W podstawie znajduje się miej-
sce na trzy laserowe dalmierze niezbędne 
dla sprawdzenia poprawnego ustawienia 
przyrządu względem pojazdu. 

kontroli zawieszenia, mogą zaoferować 
swoim klientom szybką i profesjonalną 
obsługę (fot. 7). Rozwiązanie to znacznie 
upraszcza ustawienie pojazdu względem 
wielofunkcyjnego zestawu do kalibracji, 
a równocześnie pozwala sprawdzić po-
prawność ustawienia zawieszenia.

Dawniej w przypadku pęknięcia lub 
uszkodzenia szyby przedniej wystarcza-
ła jej wymiana. Dzisiaj należy zadbać 
również o przywrócenie prawidłowych 
ustawień kamer zintegrowanych z szybą, 
gdyż odpowiadają one za konkretne funk-
cje wsparcia kierowcy.

Fot. 5. Odbłyśnik opracowany 
przez Texę może być stoso
wany zarówno do radarów 
przednich, jak i tych bocz
nych oraz tylnych

Fot. 6. Wyposażenie urządze
nia w kółka pozwala na wy 
konywanie wszystkich czyn
ności przez jedną osobę

RCCS 2 z zestawem do wstępnej 
kontroli ustawienia zawieszenia
Warsztaty specjalistyczne, wybierając 
RCCS 2 wraz z zestawem do cyfrowej 

Zestaw wykorzystuje cztery elektro-
niczne sensory CCD wyposażone w czuj-
niki na podczerwień, które instalowane 
są zarówno na konstrukcji RCCS 2, jak 
i na kołach za pomocą czteropunktowych 
uchwytów mocowanych na ich obrę-
czach. 

Na wysoką dokładność tego systemu 
ma wpływ także zastosowane oprogra-
mowanie Toe and Thrust Angle Check, 
pozwalające na wykonanie w kilku pro-
stych krokach dwóch czynności: szybkiej 
kontroli ustawienia RCCS2 względem 
geometrycznej osi jazdy pojazdu i po-
wierzchni warsztatu, a także weryfikację 
zbieżności kół. Procedury te są kluczowe 
dla właściwego przygotowania samocho-
du do kolejnego etapu kalibracji kamer  
i/lub radarów.

Zestaw RCCS 2 do celów kalibracji 
systemów ADAS wykorzystuje ponad  
30 paneli i innych akcesoriów właści-
wych dla poszczególnych zastosowań, co 
łącznie umożliwia obsługę licznych mo-
deli 42 producentów pojazdów.

CCS – zestaw do kalibracji kamer
Texa oferuje również zestaw do kalibracji 
kamer przeznaczony głównie dla zakła-
dów prowadzących wymianę szyb samo-
chodowych, ponieważ po tej czynności 
kalibracja kamery jest niezbędna. 

Fot. 7. Mała waga czujników  
i brak przewodów połącze
niowych między przednimi 
a tylnymi sensorami zapew
niają wygodę użytkowania

Fot. 8. Po zakończeniu 
czynności kalibracyjnych 
cała konstrukcja CCS może 
zostać zdemontowana i od
stawiona w dogodne miejsce

System CCS (Camera Calibration 
System) został tak zaprojektowany, aby 
umożliwić warsztatowi optymalną, dosto-
sowaną do jego potrzeb konfigurację ze-
stawu. Składa się on z solidnego wspor-
nika z umieszczonymi na nim panelami 
przeznaczonymi dla poszczególnych ma-
rek pojazdów. Możliwe jest opcjonalne 
zastosowanie maty z podziałką i dwóch 
podpór do wyznaczania osi kół za pomo-
cą poziomicy laserowej (fot. 8).

Zestaw do kalibracji ADAS Truck
Niektóre marki samochodów ciężaro-
wych i dostawczych wymagają zastoso-
wania specjalnego sprzętu do kalibracji 
systemów wspomagania kierowcy.

Rozwiązanie Texy do kalibracji rada-
rów takich producentów, jak: Wabco, 
TRW i TRW/Knorr, składa się z paneli dla 
poszczególnych marek pojazdów i sys-
temu regulacji optycznej, zawierającego 
poprzeczkę pomiarową oraz laser nie-
zbędny do poprawnego pozycjonowania 
pojazdu względem zestawu (fot. 9).     n

Fot. 9. Zestaw ADAS Truck
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Narzędzia 
hydrauliczne i pneumatyczne

Gdy wewnętrzna bieżnia łożyska po
zostaje na zwrotnicy, pomocnym okaże 
sie zestaw GO 020, dysponujący rozwią
zaniem, które pozwala na łatwe wyciś
nięcie bieżni bez uszkadzania zwrotnicy. 

Wymiana silentblocków 
Gumowe elementy zawieszenia znajdują
ce się w belkach i wahaczach wymagają 
do demontażu specjalistycznych ściąga
czy z napędem śrubowym lub hydrau
licznym. Współczesne narzędzia komple
towane są w systemowe zestawy, dzięki 
czemu zawierają wszystkie rozmiary tulei 
naciskowej i talerza oporowego. Przecho
wywanie całych kompletów w firmowych 
walizkach wydłuża ich żywotność i utrzy
manie porządku. 

wy obsługiwany kluczem ręcznym, a nie 
udarowym. Kolejny ściągacz z napędem 
hydraulicznym (OK080140) wyposa
żony jest w klatkę bezpieczeństwa, która 
chroni mechanika w przypadku pęknię
cia sprężyny. Oba ściągacze zapewnia
ją nacisk około 1000 kg, co wystarcza 
do obsługi samochodów osobowych 
segmentu A i B. Samochody sportowe, 
SUVy, crossovery, limuzyny oraz auta 
terenowe i dostawcze wymagają ścią
gaczy mocniejszych z siłą nacisku 2,5; 
a nawet 3 tony. Zapewnia je ściągacz 
pneumatyczny GO 330 – najmocniejszy 
i najszybszy z prezentowanych modeli. 
Ma on dodatkowo możliwość najszerszej 
regulacji ramion i skosów oraz dostoso
wania ich do ilości zwojów sprężyny. 

Wymiany amortyzatorów są jedną 
z najczęściej wykonywanych czynności 
serwisowych podwozia samochodowe
go. Najważniejszymi czynnikami przy 
wyborze narzędzia są: siła nacisku (okre
ślająca gamę samochodów, które można 
obsłużyć), zapewnienie bezpieczeństwa 
pracy i czas wykonania usługi. 

Najlepszym i najbardziej uniwersal
nym wyborem jest 3tonowy ściągacz 
pneumatyczny. Zapewnia on zarówno 
szybkość obsługi, bezpieczeństwo pra
cy, jak i ilość modeli samochodów, które 
obsługuje. GO 330 przeznaczony jest do 
serwisowania samochodów osobowych, 
dostawczych, sportowych terenowych 
oraz SUVów. Pomocne okażą się również 
zestawy do demontażu kielicha amorty
zatora (np. GO 345 lub LSR 7360) i na
ciągania wkładu amortyzatora (GO 355 
lub LSR 5790).

Warto zaopatrzyć się ponadto w spe
cjalną blokadę tłoczyska amortyzatora, 
niezbędną przy montażu większości no
wych amortyzatorów w kolumnie McPher
sona. Blokada pozwala uniknąć kosztow
nego zarysowania tłoka amortyzatora.

Opisane powyżej trzy usługi serwiso
we są niemal codziennie wykonywane 
we współczesnych warsztatach samo
chodowych. To, jak szybko, bezpiecznie 
i skutecznie są przeprowadzane, decydu
je o uzyskaniu przewagi nad konkurencją. 
Wygrywają te serwisy, które robią to le
piej, szybciej i korzystają z nowocześniej
szych narzędzi.                                         n

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych ponad 30 milionów 
pojazdów, a przyrost w stosunku do poprzedniej dekady prze-
kracza 30%. Liczby te w znaczący sposób stymulują gospodarkę 
i rozwój infrastruktury drogowej, lecz równocześnie stawia-
ją coraz większe wymagania serwisom samochodowym

Szymon Zawada 
Dyrektor rozwoju ROOKS 
Auto Partner

nicy z samochodu. Czynności związane 
z demontażem hamulców, rozpięciem 
drążków, demontażem półosi, waha
cza i kolumny McPhersona, a następ
nie montaż tych podzespołów zabierają  
1,5 godziny na jedną stronę pojazdu. Są 
one konieczne, aby położyć zwrotnicę na 
prasie hydraulicznej. Cała operacja zaj
mie więc około 3 godzin. 

Narzędzia wysokich technologii umoż
liwiają wykonanie tego samego zadania 
w ciągu 30 minut, ponieważ nie ma po
trzeby demontażu zwrotnicy, a wymiana 
łożysk odbywa się bez pośrednio na sa
mochodzie. Pomocnym narzędziem jest 
zestaw do łożysk piasty włoskiego pro
ducenta, o numerze GO 030, współpra
cujący z siłownikiem hydraulicznym GO 
1017 i pompą hydrauliczną 700 barów 
GO 1030. Narzędzia te efektywnie prze
kształcają nacisk siłownika hydraulicz
nego na pracę. Obsługa trwa szybko 
i jest bezpieczna dla takich podzespo
łów, jak np. czujniki ABS. W skład tego 
i podobnych zestawów wchodzą dzielone 
pierścienie oporowe i precyzyjne tuleje 
na ciskowe o idealnie dobranych średni
cach. Korzystanie z zestawów do wymia
ny łożysk znacznie oszczędza czas pracy 
mechanika, ponieważ w jednej walizce 
znajdują się wszystkie niezbędne ele
menty. Nie potrzeba ich szukać po całym 
warsztacie i dopasowywać. 

Wymiana łożysk piasty przedniej
W tradycyjnej wymianie łożysk piast uży
wa się prasy hydraulicznej i na niej do
konuje demontażu i montażu. Najwięcej 
czasu pochłania wymontowanie zwrot

O ile na początku lat dwutysięcznych na 
jeden serwis samochodowy przypadało 
czterysta pojazdów, o tyle dziś liczba ta 
zbliża się do tysiąca i nic nie wskazuje, by 
ta tendencja miała się odwrócić. Wydawać 
by się mogło, że serwis jest zadowolony 
z takiego obrotu sprawy, bo przybywa mu 
klientów. Jednak w rzeczywistości spra
wa jest bardziej złożona. Technika moto
ryzacyjna szybko się rozwija i wymusza 
konieczność nowych inwestycji. Rosną 
koszty pracy, ubywa dobrze wykwalifiko
wanych mechaników, naprawy są coraz 
bardziej skomplikowane i czasochłonne. 

Jednym ze sposobów sprostania wy
zwaniom jest automatyzacja procesów 
naprawczych. Najłatwiej unowocześnić 
serwis przez zmianę narzędzi na takie, 
które pozwolą tę samą usługę wykonać 
szybciej, bezpieczniej i przy mniejszym 
wkładzie pracy. 

Oto przykłady systemów, które sprosta
ją wymogom współczesnego rynku moto
ryzacyjnego przez serwisy niezależne i fa
bryczne. Coraz częściej bowiem bój roz
grywa się pomiędzy tymi dwoma grupami 
serwisów i toczy o samochody w wie 
ku pogwarancyjnym. Narzędzia wysokich 
technologii wykorzystują napędy hydrau
liczne, pneumatyczne, wibracyjne lub bez
władnościowe. Jak wyglądają te narzędzia 
w przypadku wymiany amortyzatorów lub 
sworzni czy łożysk zawieszenia? 

OK-08.0132

GO 030

GO 140

OK-02.0432

OK-02.0400 OK-08.0140b GO 330

GO 345

LSR 7360

GO 355

LSR 5790

OK-02.0404

Dostępne są zarówno zestawy prze
znaczone do poszczególnych modeli, jak 
i uniwersalne do niemal wszystkich aut. 
Pomimo wyższej ceny rozwiązania uni
wersalnego (np. GO 140), jest ono w su
mie tańsze niż zakup kilku wyspecjalizo
wanych zestawów (np. OK02.0432).

Wymiana amortyzatorów
Ta procedura serwisowa odbywa się nie
mal zawsze poza samochodem i obejmu
je kilka czynności: zdemontowanie ko
lumny McPhersona, pochwycenie sprę
żyny zawieszenia ramionami ściągacza, 
ściśnięcie jej, rozkręcenie kolumny i do
konanie wymiany. Ściągacze wykorzystu
ją różne technologie sprężania. Pierwszy 
ściągacz (OK02.0400) ma napęd śrubo



Autonaprawa | Luty 2020

20 | SIECI WARSZTATOWE

Fo
t.

 L
iq

u
i 

M
o

ly

Liqui Moly Pro Line Serwis

Znamy warsztaty, z którymi współpracu-
jemy. Wiemy, że są rzetelnymi kontrahen-
tami i zatrudniają dobrych specjalistów. 
Stosują nasze oleje i korzystają z pozosta-
łych produktów i usług, które dzięki nim 
możemy zaoferować. 

Zakres usług
Warsztaty zrzeszone w sieci świadczą 
następujące usługi: wymianę oleju, płu-
kanie układu smarowania, czyszczenie 
wtryskiwaczy, układu dolotowego, filtrów 
DPF i katalizatorów, dynamiczną wymia-
nę oleju w automatycznych skrzyniach 
biegów oraz naprawę pękniętych szyb.

Korzyści z członkostwa
Zapewniamy program motywacyjny, 
szkolenia oraz popularyzujemy wiedzę 
z zakresu technologii i nowych usług. 
Oprócz tego oferujemy wsparcie marke-
tingowe (reklamy i kampanie całej sieci 
oraz poszczególnych warsztatów).

Zrzeszone w sieci Liqui Moly Pro Line 
Serwis warsztaty można znaleźć na stro-

nie www.liqui-moly.pl/nasze-warsztaty. 
Tam też znajdują się informacje o zakre-
sie usług, jakie oferują, oraz wskazówki 
ułatwiające dojazd. Prosta wyszukiwarka 
umożliwia za pomocą mapy bądź przez 
wpisanie nazwy miejscowości znale-
zienie najbliższego serwisu, który dane 
naprawy wykonuje. Można też wybrać 
konkretną usługę, a wyświetli się lista 
oferujących ją warsztatów. 

Warsztaty są w pełni niezależne 
i mogą korzystać z naszych umów olejo-
wych. Komunikacja wewnątrz sieci odby-
wa się mailowo i w ramach zamkniętych 
grup mediów społecznościowych. 

Plany rozwoju
W roku 2020 koncentrujemy się na 
wsparciu warsztatów już zrzeszonych 
i planujemy otworzyć 50 kolejnych. 
W lutym uruchomimy specjalny program 
motywacyjny.  W najbliższym czasie za-
mierzamy mocniej promować poszczegól-
ne warsztaty w lokalnych mediach b2c. 
Będziemy nagrywać filmy prezentujące 

poszczególne warsztaty i zamieszcać je 
na naszej stronie internetowej, na profilu 
FB i YT. Planujemy również opisywać je 
w prasie. Oprócz tego wprowadzimy nowe 
narzędzia ułatwiające oferowanie usług 
powiązanych z naszymi produktami.

Warunki przystąpienia do sieci
Klient, który chce przystąpić do naszej 
sieci, przede wszystkim musi być dobrym 
fachowcem, a warsztat powiniem mieć 
recepcję i przynajmniej dwa stanowiska 
robocze. Ponadto premiujemy te, które 
korzystają już z produktów Liqui Moly. 
Wszystkich zainteresowanych zaprasza-
my do kontaktu z naszymi przedstawicie-
lami. Dane handlowców znajdują się na 
stronie www.liqui-moly.pl.

150 warsztatów zrzeszonych w sieci Liqui Moly Pro 
Line Serwis stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie 
kierowców, którzy coraz częściej szukają dobrych 
serwisów, gdzie bez obaw mogą oddać samochód do 
naprawy i skorzystać z dodatkowych usług

Liqui Moly Pro Line Serwis
ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa
tel. 22 331 03 08, faks 22 331 03 09
www.liqui-moly.pl
Koordynator:
Piotr Mering
tel. 604 60 87 73
piotr.mering@liqui-moly.pl

Sieć Liqui Moly Pro Line Serwis obejmuje 150 warsztatów na terenie całego kraju

Piotr Mering
kierownik ds. Marketingu
Liqui Moly

ORGANIZATORZY: PATRON MEDIALNY: W tym 
samym 
czasie:

300 
WYSTAWCÓW

KONKURSY 

WYDARZENIA

EMOCJE

26-29.03.2020
SETKI 

NOWOŚCI 
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MaXserwis

Start
Pierwsze warsztaty pod szyldem MaX
serwis pojawiły się w 2013 roku. Więk
szość serwisów należących do sieci spe
cjalizuje się w szeroko pojętych napra
wach mechanicznych, choć nie brakuje 
też warsztatów oferujących naprawy 
blacharskolakiernicze.  

Profil działalności
Podmiotem zrzeszającym jest Auto 
Partner SA. Warsztaty przystępujące 
do sieci otrzymują „w pakiecie” nieza
wodną logistykę dostaw towaru, nawet  
do 5 razy dziennie, realizowaną przez 
sieć 90 punktów dystrybucyjnych na 
terenie całego kraju, w tym dwa dosko

nale zaopatrzone centra logistyczno
dystry bucyjne. 

Warsztaty z logo MaXserwis oferują 
swoim klientom przede wszystkim kom
pleksowe usługi z zakresu napraw mecha
nicznych, począwszy od przeglądów z wy
mianą oleju, napraw układu zawieszenia 
i układu hamulcowego czy sezonowej 
wymiany ogumienia, poprzez serwis kli
matyzacji, diagnostykę, naprawy układów 
elektrycznych i elektronicznych, a skoń
czywszy na wymianach i naprawach 
głównych jednostek napędowych. Wybra
ne serwisy realizują także usługi z zakresu 
napraw blacharskolakierniczych lub wy
specjalizowały się w naprawach pojazdów 
konkretnej marki czy grupy.  

Korzyści dla warsztatu:
	możliwość korzystania na preferen

cyjnych warunkach z szerokiej oferty 
części zamiennych dostępnych w ma
gazynach Auto Partner SA;

	spójna kolorystycznie wizualizacja 
sieci, dostosowana indywidualnie  
do potrzeb każdego z uczestników 
sieci;

	pakiety świadczeń o powtarzalnym 
charakterze, dostosowane do potrzeb 
i wymagań warsztatu samochodowe
go, w tym dostęp do danych regula
cyjnych i naprawczych za pośrednic
twem licencjonowanego oprogramo
wania;

	dbałość o wizerunek własny oraz mar
ki MaXserwis;

	dysponowanie wyposażeniem serwisu 
zgodnym z warunkami umowy;

	posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu 
prowadzonej działalności.

Zarządzanie
Całą siecią zarządza centralne biuro 
MaX serwis. Nawiązanie współpracy na
stępuje na postawie umowy partnerskiej, 
w ramach której ogranizator udostępnia 
zainteresowanym warsztatom stosowne 
materiały.

Komunikacja wewnątrz sieci wy
korzystuje szeroką gamę współczesnych 
technik, m.in. mailing, SMS, media 
społecznościowe, stronę internetową  
(www.maxserwis.com.pl) i zamknięte fo
rum internetowe, a także bezpośrednie 
spotkania z kadrą handlową Auto Partner 
czy pracownikami biura sieci MaXserwis 
oraz ogólnopolskie spotkania dla właści
cieli zrzeszonych warsztatów. 

Przyszłość
Plany na rozwój to przede wszystkim cią
gły rozwój sieci, mający na celu jak najFo
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Aleksander Ochęduszko
Manager sieci MaXserwis 
Auto Partner

Jest to jedna z najmłodszych inicjatyw 
tego typu na polskim rynku, ale dziś dzięki 
dynamicznemu rozwojowi do sieci należy 
już ponad 250 uczestników, współpracują-
cych w ramach umowy partnerskiej

lepsze pokrycie serwisami mapy kraju, 
z uwzględnieniem rejonizacji. Ta strate
gia pozwoli na podejmowanie w bliskiej 
i bardziej odległej przyszłości inicjatyw 
mających na celu jak najlepsze wspar
cie dla uczestników sieci i dalszy rozwój 
marki MaXserwis.

Auto Partner SA
ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń
tel. 32 325 15 00
www.maxserwis.com.pl
www.facebook.com/maxserwissiecwarsztatow
Manager sieci MaXserwis:
Aleksander Ochęduszko
tel. 605 231 421 
aleksander.ocheduszko@autopartner.com

Oferta samochodów zastęp-
czych dla warsztatów zrzeszo-
nych w sieci

	uczestnictwo w programie lojalnościo
wym sieci i akcjach promocyjnych 
z atrakcyjnymi nagrodami;

	infolinia techniczna;
	aplikacja mobilna wraz z elektronicz

ną książką serwisową;
	dostęp do szkoleń technicznych pro

wadzonych w warunkach warsztato
wych (dla członków sieci nieodpłatnie 
lub po cenach preferencyjnych);

	wsparcie w postaci lokalnych akcji 
promujących warsztat;

	bezpłatna pomoc prawna realizowana 
przez profesjonalną kancelarię;

	zamknięte forum internetowe służące 
wymianie wiedzy i doświadczeń ser
wisowych. 

Zobowiązania warsztatu:
	współpraca handlowa z Auto Partner 

SA zgodnie z warunkami umowy part
nerskiej MaXserwis;

	spełnianie wymagań określonych 
w standardach sieci;

Warsztaty należące do sieci MaXserwis znajdują się na terenie całego kraju

Cyklicznie odbywające się spotkania członków sieci warsztatowej MaXserwis 
ułatwiają swobodną wymianę poglądów i opinii
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Być w sieci warsztatowej czy nie być? Oto jest pytanie...
Czy wiesz, jak będzie działał Twój 
serwis samochodowy za 10 lat? 
Czy przynależność do sieci jest 
receptą na jego rozwój? Co mo
żesz zyskać, przyłączając się do 
grupy serwisów? Czy zrzeszenie 
w sieci odbiera niezależność? 

Przystąpienie do sieci serwisowej jest 
często punktem zwrotnym w funkcjo
nowaniu warsztatu samochodowego. 
Wynika z potrzeby rozwoju czy podnie
sienia prestiżu serwisu. Po analizach 
można stwierdzić, że do zrzeszenia 
przyłączają się warsztaty o różnych po
ziomach jakości czy liczbach stanowisk. 
Łączy je jedno – potrzeba zmian i chęć 
wdrożenia sprawdzonych rozwiązań. 
To serwisy, które wiedzą, że za 10 lat 
ich warsztat powinien oferować usługi 
na jeszcze wyższym poziomie jakości,  
a także przynosić oczekiwany zysk.

Na polskim rynku warsztatów działa 
kilka sieci. Najbardziej rozpoznawalną 
wśród klientów jest sieć Bosch Car Ser
vice – zrzeszająca blisko 400 serwisów 
w całej Polsce. Dlaczego warto wybrać 
tę sieć?

Brand przyciąga klientów
Bosch Car Service to nowoczesna 
marka sieci serwisów, znana i cenio

na na całym świecie. Dzięki wyso 
kiej roz poznawalności i konsekwentnie 
wdrażanej strategii, brand ten jest utoż
samiany z wysokim standardem i kom
pleksowością. Marka ta podnosi prestiż 
warsztatu i jest świadectwem wyższej 
jakości.

Oprócz tego Bosch Car Service 
kojarzony jest z poczuciem bezpie
czeństwa. Klientom daje możliwość 
odwołania się w przypadku zastrzeżeń 

lub reklamacji do administratora sie
ci, jakim jest Robert Bosch sp. z o.o.,  
a serwisom  zapewnia właściwe dosto
sowanie się do wymagań ich klientów.

Warsztaty samochodowe, które przy
łączają się do sieci, wyróżniają się spój
nym i jednolitym oznakowaniem serwi
sów (zewnętrznym, jak i wewnętrznym). 
Z powodzeniem konkurują o klientów  
z kilkuletnimi autami będącymi jeszcze 
na gwarancji.

Czas na marketing
Zrzeszenie w sieci gwarantuje dostęp 
do rozwiązań, które na co dzień wyma
gają od serwisu dodatkowego zaanga
żowania. Sieć Bosch Car Service oferuje 
szeroki zakres bezpłatnego marketingo
wego wsparcia sprzedaży, m.in.: 
• ogólnopolskie kampanie reklamowe 

sieci w telewizji, prasie i Internecie;
• bezpłatną stronę www, adres email  

w domenie marki, usługę pozy

cjonowania i obsługę wizytówki  
w Google;

• wpis do wyszukiwarki serwisów na 
centralnej stronie bosch-service.pl;

• personalizowane projekty reklam  
(np. do druku lub Internetu);

• materiały reklamowe promujące ak
cje sezonowe dla Klientów;

• wsparcie przy lokalnej promocji ser
wisu, w tym możliwość wypożyczenia 
materiałów eventowych (wystawien
niczych);

• wsparcie promocji funpage’y (media 
społecznościowe).

Zachowanie tożsamości 
a umowa autoryzacyjna
Do sieci Bosch Car Service należą 
warsztaty właścicielskie naprawiające 
wszystkie marki samochodów. Serwi
sy te są samodzielne pod względem 
prawnym i finansowym, zachowują 
swoją tożsamość, a z firmą Bosch łą
czy je umowa autoryzacyjna. Istotne 
jest przy tym partnerstwo i zrozumienie 
potrzeb obu stron.

Dla zarządzających siecią bardzo 
ważne jest lokalne zaufanie u klientów. 
Dlatego też na każdej wizualizacji ser
wisu Bosch Car Service, równorzędnie 
do logo sieci, pojawia się także nazwa 
warsztatu lub nazwisko jego właści
ciela.

W ramach autoryzacji Bosch Car 
Service oferuje kompleksową obsługę 
samochodów, analogicznie jak w przy
padku serwisów autoryzowanych pro
ducentów samochodów, w skład której 
wchodzą:
• przeglądy okresowe i naprawy eks

ploatacyjne;
• diagnostyka i naprawy systemów 

zasilania silników, układów hamul
cowych, elementów elektrotechniki  
i elektroniki; 

• serwis klimatyzacji (również na nowy 
czynnik);

• stacja kontroli pojazdów; 
• kalibracja czujników, kamer i radarów 

związanych z asystentami jazdy.
Zakres działania sieci to kompleksowa 
obsługa pojazdów.

Zarządzanie współczesnym 
serwisem
Obecnie klienci są coraz bardziej wy
magający, a pojazdy wysoko zaawan
sowane technologicznie. Do tego kosz
ty utrzymania pracowników i serwisu są 
coraz wyższe. 

Zarządzanie współczesnym serwi
sem to zarządzanie poprzez system 
informatyczny i wskaźniki serwisowe 
pozwalające na monitorowanie wy
dajności mechaników, zyskowności 
poszczególnych usług, grup klientów, 
pojazdów itp. 

Przynależność do sieci Bosch Car 
Service umożliwia dostęp do wiedzy, 
jak i wytycznych do zmian procesów 
warsztatowych. Ścisła współpraca 
przekłada się na poprawę kondycji fi
nansowej serwisu.

Czy wiesz, że?
Bosch Car Service to największa na 
świecie sieć serwisów autoryzowanych, 
działających na motoryzacyjnym rynku 
wtórnym (IAM) od 1921 roku. Należy 
do niej ponad 16 000 warsztatów pro
wadzonych z powodzeniem w ponad 
200 krajach. W Polsce sieć Bosch Car 
Service działa od 1991 roku i zrzesza 
blisko 400 warsztatów.

Więcej informacji na:
www.warsztatybosch.pl
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Autoryzowane Serwisy STAG

Sieć warsztatów AC SA została utworzo
na dla wygody kierowców samochodów 
z zamontowaną instalacją gazową STAG, 
by niezależnie od miejsca, gdzie się znaj
dują, łatwo znaleźli warsztat z szyldem 
STAG. Wygląd zewnętrzny serwisu i po

ziom obsługi muszą być zawsze na naj
wyższym poziomie.

Organizowanie warsztatów montu
jących i serwisujących samochodowe 
instalacje gazowe w sieci autoryzowane 
przez producentów systemów LPG wy

daje się nieuniknionym stadium rozwoju 
rynku. Minęły już czasy, gdy kierowcy 
po prostu chcieli mieć „jakieś” instalacje 
w swoich autach, tak jak nikt już dzisiaj 
nie chce mieć „jakiegoś” telefonu czy 
tele wizora. Użytkownicy przyzwyczaja
ją się do konkretnych marek produktów 
i chcą, by ich obsługą zajmowali się kom
petentni specjaliści

Liczba warsztatów zrzeszonych w sie
ci wynosi 108. 

Zakres usług:
	montaż samochodowych instalacji ga

zowych marki STAG;
	serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

(także instalacji innych marek);
	oferta „Rozszerzonej Gwarancji STAG” 

przeznaczona dla aut pozostających 
na gwarancji producenta (pozwala 
ona właścicielowi pojazdu zachować 
gwarancję na te podzespoły, które zo
stały wyłączone w momencie konwer
sji na LPG).

Korzyści z członkostwa:
	stała, bezpłatna pomoc techniczna;
	bezpłatne szkolenia z zakresu naj

nowszych technologii;
	uczestnictwo w działaniach marketin

gowych i reklamowych;
	możliwość udziału w badaniach i te

stach;
	dostęp do najnowszych rozwiązań 

technicznych i wyrobów AC SA;
	system premiowy;
	umieszczenie danych warsztatu w ba

zie sieci AS STAG, na stronach inter
netowych i w materiałach reklamo
wych AC SA;

	zapewnienie wizualnej identyfikacji 
warsztatu z siecią.

Obowiązki członków:
	stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez 

systematyczny udział w szkoleniach 
organizowanych przez AC SA,

	montaż, obsługa i naprawy samocho
dowych instalacji gazowych STAG ści

śle według standardów technicznych 
sieci AS STAG;

	bezpłatna naprawa gwarancyjna sa
mochodowych instalacji gazowych 
STAG dla klientów sieci oraz odpłatne 
naprawy pogwarancyjne i serwisowe 
instalacji STAG dla wszystkch klientów;

	aktywne uczestnictwo w akcjach pro
mocyjnych.

Główne kryteria przystąpienia do sieci
Warunki zostały opracowane i zapisane 
w „Standardach funkcjonowania sie
ci Autoryzowanych Serwisów STAG”. 
Zasadnicze znaczenie ma kilkuletnie 
doświadczenie w montażu samochodo
wych instalacji gazowych, a w szczegól
ności instalacji STAG. Warsztat musi też 
stosować się do „Wytycznych montażu 
instalacji LPG firmy AC SA”, do których 
należą:
	świadczenie usług o najwyższej jako

ści;

	posiadanie zaplecza technicznego, 
niezbędnego do wykonywania monta
żu, obsługi i napraw samochodowych 
instalacji gazowych;

	zawarcie ubezpieczenia OC z tytułu 
prowadzonej działalności;Fo
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A AC SA
ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
www.ac.com.pl; www.stag.pl

 

AC jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producen-
tem kompletnych systemów LPG i CNG marki STAG. Działa na 
rynku motoryzacyjnym od 1986 roku, zatrudnia ponad 800 pra-
cowników i obecnie jest największą firmą w segmencie in - 
stalacji gazowych w kraju. Oferta produktowa, w której wiodą-
cą rolę odgrywają sterowniki do instalacji LPG i CNG, liczy  
z górą 200 pozycji i dociera do ponad 50 krajów na całym świecie 

Jerzy Pisiecki
kierownik ds. rozwoju  
europejskiej sieci AS STAG

Piotr Hryniewicki
koordynator sieci warsztatów
LPG/CNG

Białostocka 
siedziba 

firmy AC SA 
LPG

PB

Instalacje autogaz – moc możlIwoścI

www.ac.com.pl  I  info@ac.com.pl

LPG
PB

Instalacje autogaz – moc możlIwoścI

www.ac.com.pl  I  info@ac.com.pl

	spełnianie wymagań BHP i ppoż. we
dług obowiązujących przepisów.
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ZF [pro]Tech 

Zorientowany na produkty koncept 
warsztatowy ZF [pro]Tech dostarcza naj-
nowszą wiedzę techniczną pochodzącą 
od jednego z największych na świecie 
dostawców w branży motoryzacyjnej. 

Projekt wystartował w Polsce w czerw-
cu 2018 roku i obecnie zrzesza już pra-
wie 300 członków. Jego podstawowym 
celem jest udzielenie bezpośredniego 
wsparcia technicznego pracownikom 
warsztatów. Uczestnicy programu otrzy-

mują dostęp do technologii stosowanych 
w produktach marek ZF Aftermarket: 
Lemförder, Sachs, TRW i ZF, a dzięki 
bogatej ofercie szkoleń mają możliwość 
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodo-
wych.

ZF [pro]Tech został podzielony na dwa 
warianty partnerstwa: ZF [pro]Tech start 
i ZF [pro]Tech plus. W każdym z nich 
uczestnicy otrzymują do dyspozycji spe-
cjalnie przygotowany portal internetowy 

z pełną ofertą szkoleń, ich szczegółowymi 
opisami i programem wraz z możliwością 
rezerwacji. Platforma daje dostęp do ka-
talogów produktów, informacji technicz-
nych i praktycznych wskazówek w formie 
krótkich filmów poradnikowych. Dostęp-
ne są również instrukcje montażowe 
i wykaz akcji serwisowych prowadzonych 
przez producentów pojazdów.

Partnerzy rozszerzonej wersji progra-
mu ZF [pro]Tech plus otrzymują co roku 
możliwość dwudniowego szkolenia tech-
nicznego. Tematyka szkoleń jest zmienna, 
a szkoleniowcy ZF Aftermarket kładą duży 
nacisk na ich część praktyczną. Dodatko-
wo partnerzy ZF [pro]Tech plus mogą li-
czyć na bezpośrednie wsparcie ekspertów 
ZF Aftermarket w swoich warsztatach. 
Opieka specjalisty zapewnia w razie po-
trzeby fachową pomoc i pozwala na do-
branie najlepszej formy wsparcia warsz-
tatu, również w zakresie serwisowania 
automatycznych skrzyń biegów.

Rosnąca potrzeba szkoleń związana ze 
zmieniającymi się trendami w motoryzacji 
powoduje, że nieustannie rozwijamy ich 
ofertę. W ramach programu ZF [pro]Tech 
chcemy wspierać mechaników niezależ-
nych warsztatów w wyzwaniach związa-
nych z serwisowaniem i naprawą pojaz-
dów elektrycznych oraz hybrydowych.

Korzyści z partnerstwa w koncepcie 
warsztatowym ZF [pro]Tech:
	dostęp do instrukcji montażowych;
	portal online – wszystkie dane w jed-

nym miejscu;

	informacje techniczne i montażowe 
dostępne przez infolinię produkto-
wą;

	praktyczne szkolenia techniczne 
przeprowadzane na specjalnie 
przygotowanych pojazdach;

	wsparcie osobistego opiekuna;
	wsparcie eksperta z zakresu ser-

wisowania i naprawy automatycz-
nych skrzyń biegów;

	dostęp do akcji serwisowych pro-
ducentów pojazdów;

	ścisła współpraca z ZF Aftermarket.

Warsztaty zainteresowane przystą-
pieniem do programu ZF [pro]Tech 
zapraszamy do rejestracji na stronie 
internetowej protech.zf.com, podczas 
której wybierany jest odpowiedni wa-
riant udziału w programie. Podczas 
rejestracji zostaną Państwo poinstru-
owani o kolejnych krokach.             nFo
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Grzegorz Fedorowicz 
menadżer ds. konceptów warsztatowych
ZF Friedrichschafen AG 

Koncept warsztatowy ZF [pro]Tech jest globalną propozycją 
skierowaną do warsztatów zajmujących się naprawą układów 
przeniesienia napędu, zawieszeń i układów hamulcowych  
oraz serwisowaniem skrzyń biegów zarówno w samochodach 
osobowych, jak i ciężarowych

Za pomocą portalu skontaktuj się 
bezpośrednio z producentem oryginalnych 
części zamiennych. Dzięki otrzymanym 
wskazówkom technicznym praca w Twoim 
warsztacie stanie się szybsza i łatwiejsza.  
Bądź zawsze o krok do przodu!

Więcej informacji: protech.zf.com

Koncept 
warsztatowy 
dla tych, którzy chcą 
wiedzieć więcej!
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Obecnie zrzeszamy ponad 80 warszta-
tów. Cały czas się rozwijamy, a liczba 
serwisów rośnie. Przewidujemy, że do 
końca roku nasza sieć będzie liczyć około 
150 punktów.

Właścicieli warsztatów traktujemy 
w sposób partnerski i szanujemy ich nie-
zależność w działaniu. Jednocześnie nasi 
koordynatorzy sprzedaży oraz administra-
tor sieci wspomagają ich w prowadzeniu 
profesjonalnej placówki warsztatowej. Po 
dołączeniu do sieci warsztat może liczyć 
na dynamiczny rozwój dzięki szerokiej 
ofercie szkoleń oraz licznym działaniom 
marketingowym. 

Sieć została objęta programem „Warsz-
taty przyjazne kobietom”, którego celem 
jest przygotowanie warsztatów do komu-
nikacji z klientkami. Zależy nam, aby ko-
biety jako właścicielki samochodów czuły 
się na tyle pewnie, żeby w razie potrzeby 
bez obaw odwiedzały warsztaty i nie mu-
siały w tym celu prosić nikogo o pomoc. 
Utożsamiamy się z rolą kobiety jako rów-
noprawnej uczestniczki rynku motoryza-
cyjnego, w związku z czym pragniemy 
stworzyć sieć warsztatów, którym panie 
będą mogły w pełni zaufać.

Partnerzy kontaktują się telefonicz-
nie, mailowo i osobiście z koordynato-

rami oraz administratorem. Na stronie  
www.professionals.ravenol.pl udostęp-
niamy użytkownikom porady, procedury 
wymiany ATF, artykuły techniczne i for-
mularze kontaktowe z ekspertami Rave-
nol.

Rodzaje usług 
Warsztaty sieci Ravenol Professionals  
świadczą szeroki wachlarz usług. 
W zależności od specjalizacji mogą to być 
usługi serwisowania skrzyń automatycz-
nych i manualnych, wymiana oleju ATF, 
MTF, silnikowego oraz płynów eksploata-
cyjnych: hamulcowego, chłodniczego, do 
układów wspomagania, a ponadto czysz-
czenie filtrów DPF i obsługa klimatyzacji.

Korzyści z członkostwa w sieci 
	podnoszenie kompetencji – organizu-

jemy szkolenia techniczne i produkto-
we oraz z obowiązujących przepisów, 
doradzamy jak i gdzie stosować roz-
wiązania Ravenol;

	wspólny marketing – zapewniamy 
ujednolicone elementy identyfikacji 
wizualnej wzmacniające rozpozna-
walność serwisu, promujemy usługi 
oraz organizujemy specjalne promo-
cje;

	nowi klienci – polecamy warsztat 
klientom indywidualnym przez wy-
różnienie na stronach Ravenol Pol-
ska oraz w mediach społecznościo-
wych;

	wsparcie techniczne w zakresie czyn-
ności serwisowych oraz zastosowań 
środków smarnych Ravenol;

	opieka specjalistów – dostęp do 
współpracujących z Ravenol Polska 
specjalistów w zakresie regeneracji 
konwerterów oraz automatycznych 
skrzyń biegów;

	program lojalnościowy – uczestnicy 
sieci mogą wymieniać punkty ze-
brane za zakupy środków smarnych  
Ravenol na nagrody z katalogu na-
gród;

	komplementarność – możliwość 
rozszerzenia oferty warsztatu dzięki 
współpracy z ekspertami Ravenol. Re-
generacja konwerterów i automatycz-
nych skrzyń biegów wykonywana na 

odległość stanowi dobre źródło zysku, 
które w ramach sieci można łatwo 
i szybko uruchomić.

Zobowiązania członków 
	regularne zakupy produktów od Ra-

venol Polska lub innych wskazanych 
dystrybutorów;

	rekomendowanie klientom w pierw-
szej kolejności produktów Ravenol; 

	świadczenie usług serwisowych 
zgodnie z procedurami sieci, pod-
noszenie kwalifikacji pracowników 
poprzez udział w szkoleniach pro-
duktowych i technicznych organizo-
wanych przez sieć; 

	prezentowanie logo sieci i ekspozycja 
produktów Ravenol oraz wszelkich 
materiałów informacyjnych w warsz-
tacie zgodnie z wytycznymi sieci; 

	udział w organizowanych przez sieć 
promocjach wizerunkowych i sprze-
dażowych.

Patrycja Rzoska
Administrator sieci Ravenol

Ravenol Professionals jest siecią niezależ-
nych warsztatów stosujących rozwiązania 
Ravenol. Naszym celem jest podnoszenie 
jakości usług i stosowanie innowacyjnych 
technik w dziedzinie smarowania. Obejmują 
one: przekładnie automatyczne oraz ma-
nualne, silniki, układy wspomagania i inne 
układy hydrauliczne

Plany rozwoju
Zamierzamy konsekwentnie rozbudowy-
wać sieć o kolejne warsztaty przy jedno-
czesnym zachowaniu wysokich standar-
dów obsługi klienta. Kładziemy również 
nacisk na rozwój uczestników sieci po-
przez organizowanie większej ilości szko-
leń o jeszcze szerszym niż dotychczas 
wachlarzu tematycznym. 

Warunki przystąpienia do sieci
Pozytywne przejście audytu opartego 
o standardy sieci. Zaakceptowanie wa-
runków i zasad uczestnictwa określonych 
przez organizatora sieci Ravenol Profes-
sionals.

Ravenol Polska sp. z o.o.
ul. Chojnicka 61, 83-200 Starogard Gdański
tel. 32 325 15 00
www.ravenol.pl
Administrator sieci Ravenol:
Patrycja Rzoska
tel. 690 072 440 
professionals@ravenol.pl

Ravenol Professionals
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Włókno węglowe, tytan i krzem



Włókno węglowe
Popularny karbon jest materiałem koja-
rzącym się bezpośrednio z autami sporto-
wymi. Wielka kariera włókna węglowego 
wynika z jego dużej wytrzymałości przy 
stosunkowo niskiej masie. W samocho-
dach sportowych nie znajdziemy go jed-
nak w czystej postaci – najczęściej wystę-
puje w formie wielowarstwowej tkaniny 
pokrytej syntetyczną żywicą. 

Właściwą nazwą tak powstałego ma-
teriału jest kompozyt zbrojony włóknem 
węglowym (ang. Carbon Fiber Reinfor-
ced Plastics CFRP). W motoryzacji służy 
przede wszystkim do produkcji elemen-

tów nadwozi, a rzadziej – części mecha-
nicznych, takich jak np. wały napędowe. 
Materiał  ten wykorzystano w produk-
cji różnych aut sportowych – od grand  
tourerów w stylu Lexusa LC do hiperaut 
pokroju McLarena Senna.

Jednym z najsłynniejszych samocho-
dów zbudowanych z kompozytów zbrojo-
nych włóknem węglowym jest Lexus LFA. 
Nadwozie samochodu zostało w 65% 
wykonane z CFRP. Kompozyt został wy-
korzystany w konstrukcji głównej ramy 
kabiny, tunelu wału napędowego, pane-
li podłogowych, dachu, pokrywy silnika 
i tylnych słupków. 

Mimo wielu zalet włókno węglowe 
praktycznie nie jest stosowane w sa-
mochodach popularnych ze względu na  
wysoką cenę produkcji. Niemniej hybry-
dowa Toyota Prius Plug-in otrzymała po-
krywę bagażnika z elementami z karbo-
nu, a wodorowa Toyota Mirai – zbiornik 
paliwa.

Kevlar
Włókno aramidowe, czyli kevlar, stosuje 
się szeroko w zastosowaniach militar-
nych. Z kevlaru powstają np. kamizelki 
kuloodporne czy hełmy. Jest to kolejny, 
niezwykle wytrzymały materiał, który tra-
fił także do motoryzacji. Służy do produk-
cji elementów nadwozia, a w sportach 
motorowych używany jest w konstruk-
cjach bolidów Formuły 1. 

Włókno aramidowe znajdziemy także 
w pojazdach niewyścigowych, i to nawet 
tych popularnych, gdzie służy do wzmac-
niania elementów takich, jak: węże 
chłodnicy, paski rozrządu czy opony. 
W samochodach sportowych znajdziemy 
ponadto sprzęgła z okładzinami zawiera-
jącymi kevlar. 

Włókna naturalne
Włókno węglowe i kevlar są materiałami 
syntetycznymi, ale w autach sportowych 
wykorzystuje się również naturalne włók-
na roślinne. Materiały te nie odbiegają 
masą ani wytrzymałością od tradycyj-
nych włókien węglowych, a jednocześnie 
są przyjazne środowisku. 

Na przykład nowa Toyota GR Supra 
w wyścigowej specyfikacji GT4 otrzymała 
przedni dyfuzor i tylne skrzydło wykona-

Samochody sportowe imponują przyspieszeniem, rykiem silnika i zdolnością szybkie-
go pokonywania zakrętów, co nie byłoby możliwe bez zastosowania zaawansowa-
nych rozwiązań technicznych  i niezwykłych materiałów, zaczerpniętych wprost  
z kosmicznych lub lotniczych technologii

ne z kompozytów, zawierających włókna 
lnu i konopi. Podobny materiał zastoso-
wano w Porsche 718 Cayman GT4 Club-
sport. W tym przypadku z kompozytu 
zawierającego włókna konopi wykonano 
tylne skrzydło oraz drzwi. 

Tytan
Znaczną wytrzymałością przy niskiej 
masie charakteryzuje się również tytan 
– metal odporny na działanie wysokich 
temperatur oraz korozję. W motoryzacji 
używa się go np. do budowy korbo-

wodów. Wykorzystanie tytanu i kilku 
innych specjalnych materiałów pozwo-
liło stworzyć dla Lexusa LFA silnik V10 
o masie mniejszej niż typowej V-szóstki, 
osiągający maksymalną prędkość obro-
tową w czasie 0,6 s. 

Tytan występuje również w zaworach 
dolotowych słynnego Lexusa V8. Z kolei 
nowy Lexus RC F Track Edition dysponu-
je układem wydechowym wykonanym 
z tytanu. Podobne wydechy znajdziemy 
w sportowych modelach BMW. W samo-
chodach rajdowych i wyścigowych mon-
towane są tytanowe sprężyny amorty-
zatorów. Marka Bugatti skonstruowała 
z tytanu zacisk hamulcowy. A jakby tego 
było mało, w 2016 roku powstał samo-
chód niemal w całości wykonany z tego 
metalu – Vulcano Titanium. 

Krzem
Krzem, w połączeniu z włóknem węglo-
wym, jest wykorzystywany do tworzenia 
węglowo-ceramicznych tarcz hamul-

Nadwozie Vulcano Titanium zostało prawie w całości wykonane 
z tytanu 

Nissan GTR Nismo z węglowo-ceramicznymi tarczami hamulcowymi
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Urządzenie do pomiaru geometrii  
ustawienia kół i osi pojazdów 3D X-861M K 

(wersja kanałowa)

Cena netto: 27 000 zł

Książki WKŁ 
w e-autonaprawie
✔  Wejdź na stronę: 
 www.e-autonaprawa.pl
✔  Wybierz przycisk KSIĄŻKI
✔  Przejrzyj katalog
✔  Zaznacz interesujące Cię  pozycje 
✔  Kup, nie odchodząc od komputera!
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cowych. Ich popularność we współ
czesnych samochodach sportowych za
wdzięczamy Enzo Ferrariemu, choć za 
prekursora uważa się francuskie Venturi 
Atlantique 400 GT. 

Tarcze węglowoceramiczne są bardziej 
odporne na ścieranie, a więc trwalsze, 
zwłaszcza że zdecydowanie lepiej znoszą 
wysokie temperatury, zapewniając wydaj

Lexus RC F w wersji Track Edition. Cza
sem trafiają również do samochodów bar
dziej przystępnych cenowo – na przykład  
Porsche 718 Cayman. 

Magnez 
Istotną cechą magnezu jest jego wyjąt
kowo niska masa. I choć pod względem 
wytrzymałości nie dorównuje tytanowi, 
to jego stopy okazują się wystarczająco 
mocne, by z powodu lekkości znaleźć 
zastosowanie w przemyśle lotniczym, 
kosmicznym i motoryzacji. Wyjątkowo 
niską masę Vdziesiątki legendarnego Le
xusa LFA udało się osiągnąć m.in. dzięki 
zastosowaniu pokrywy głowicy ze stopu 
magnezowego. 

Podobny materiał wykorzystano do 
stworzenia 6cylindrowego silnika N52 
BMW. W momencie premiery był on naj
lżejszą jednostką napędową tego typu 
na świecie. Dzięki przystępnym kosztom 
produkcji materiał znalazł zastosowanie 
również w popularnych samochodach 
– z magnezu wykonywane są konstruk
cje kierownic czy szkielety foteli. Z kolei 
w samochodach rajdowych i wyścigo
wych często montuje się obręcze kół ze 
stopów magnezu. 

Aluminium 
Na tle tak egzotycznych i wytrzymałych 
materiałów, jak kevlar czy tytan, alumi
nium nie robi wrażenia. W motoryzacji 
materiał ten stosowany jest od dawna 
i łatwo go znaleźć nawet w samochodach 
popularnych. Jest on stosunkowo miękki, 
jednak producenci szybkich aut bardzo 
go cenią, ponieważ w stopach z magne
zem, krzemem czy miedzią tworzy mate
riał wytrzymały, a jednocześnie lekki. 

Ze stopów zawierających aluminium 
często odlewane są elementy silników. 
General Motors stosuje je obok żeliwa 
do produkcji bloków jednostek V8 z serii 
LS, Lexus do bloków i głowic silnika V10 
w modelu LFA, a Toyota produkuje z nie
go głowice do silnika 2JZ. W modelu tym 
z technicznego glinu wykonano również 
dach i obudowę skrzyni biegów. W nowej 
Toyocie GR Supra aluminium zastosowa
no przy produkcji elementów zawiesze
nia, masce oraz drzwiach. Aluminiowym 
zawieszeniem dysponował także legen
darny McLaren F1.                             n

ne hamowanie nawet pod bardzo dużym 
obciążeniem. A przy tym mają wyraźnie 
niższą masę od typowych rozwiązań. 

Niestety, wysokie koszty produk
cji sprawiają, że są bardzo drogie – ich 
ceny dochodzą do kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Znajdziemy je głównie w eks
tremalnych autach sportowych, takich 
jak Nissan GTR Nismo, Audi R8 czy  

Pokrywa bagaż-
nika w samo-
chodzie Toyota 
Prius Plug-in 
z elementami 
wykonanymi  
z karbonu

przedni dy-
fuzor i tylne 
skrzydło To-
yoty GR Supra 
GT4 wykonane 
jest z kompozy-
tów zawierają-
cych włókna 
lnu i konopi 

Nadwozie  
Lexusa LFA jest 
w 65% zbudo-
wane z kompo-
zytu zbrojone-
go włóknem 
węglowym
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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. 

nia techno logicznej wymiany sprzęgła  
w DQ 500. Niezbędne są: sprzęgło, 
pokrywa olejowa, pierścienie osadcze 
i komplet podkładek regulacyjnych. Do

Od wielu lat Schaeffler Automotive After
market oferuje zestawy naprawcze su
chych sprzęgieł podwójnych. Jesienią 
2018 roku w ofercie producenta pojawiło 
się mokre sprzęgło podwójne do skrzyń 
DQ 500 montowanych w samochodach 
Audi, Volkswagen i Škoda.

Mokre czy suche?
O zastosowaniu odpowiedniego rodzaju 
sprzęgła decyduje przede wszystkim mak
symalny moment obrotowy generowany 
przez silnik. Sprzęgła suche obejmują za
kres do 350 Nm (np. Fiat/Alfa Romeo). 
Sprzęgła mokre mogą przenosić większe 
od powyższego momenty, gdyż są one 
chłodzone olejem. Takie rozwiązanie wią
że się z pewnymi utrudnieniami, ponieważ 
w trakcie eksploatacji w oleju zaczynają 
krążyć różnego rodzaju zanieczyszczenia 
(np. opiłki). Powoduje to konieczność re
gularnej konserwacji, a interwał wymiany 
oleju wynosi zazwyczaj ok. 60 tys. km. 
Sprzęgła suche pozostają pod tym wzglę
dem bezobsługowe.

Budowa
Sprzęgło mokre podwójne składa się 
z dwóch niezależnie działających sprzę
gieł K1 i K2. Są one zamknięte w  koszy
kach z 46 tarczkami w każdym pakiecie, 
w zależności od konstrukcji. Całość pływa 
w oleju zapewniającym chłodzenie. Jeśli 
jedno ze sprzęgieł jest załączone, drugie 
musi pozostać swobodne ze względu na 

Wymiana
Jak w każdym nowoczesnym rozwią
zaniu, wymiana wymaga zastosowania 
zarówno pełnego zestawu naprawczego, 
jak i odpowiedniego narzędzia montażo
wego oraz testera diagnostycznego, nie
zbędnego w procesie adaptacji. Zestaw 
naprawczy LuK RepSet 2CT o numerze  
602 0018 00 zawiera wszystkie nie
zbędne komponenty do przeprowadze

Podręcznik mechaniki pojazdowej

LuK RepSet 2CT

datkowo Schaeffler wzbogacił zestaw 
o łożysko igiełkowe, które stabilizuje 
sprzęgło względem wału korbowego. 
Wymiana tego elementu jest obowiązko
wa przy każdorazowym zdjęciu skrzyni  
biegów.                                             n

fakt jednoczesnego załącze
nia dwóch biegów w skrzy
ni. Sprzęgło K1 obsługuje 
biegi parzyste, a K2 biegi 
nieparzyste, czyli skrzynia 
biegów ma dwa wałki sprzę
głowe umieszczone jeden 
w drugim.

Zestaw naprawczy LuK RepSet 2CT (numer 602 0018 00)

Elementy składowe mokrego sprzęgła podwójnego do skrzyń DQ 500

Schemat poglądowy (u góry)  
i widok zewnętrzny (poniżej)  
sprzęgła do skrzyń DQ 500
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Paski wielorowkowe w okresie zimowym 

Paski poruszają się po rolkach prowa
dzących, sprzęgiełkach jednokierunko
wych alternatorów, a także tłumikach 
drgań skrętnych kół napędowych. Stałe 
napięcie paska utrzymywane jest przez 
napinacz. W wielu współczes nych kon
strukcjach, w których jeden pasek wielo
rowkowy napędza równo cześnie kilka 
podzespołów, dla oszczędności miejsca 
stosuje się tzw. układ serpentynowy. 
Występowanie dużej liczby krzywizn ge
neruje więcej obciążeń, jakim poddawa
ny jest pasek.   

Paski osprzętu, podobnie jak pasek 
rozrządu, zużywają się w trakcie eksplo
atacji. Elementy gumowe ulegają ściera

niu, guma kruszeje i podlega procesowi 
degradacji. Proces ten przyspieszają róż
ne zanieczyszczenia chemiczne, np. olej 
silnikowy. Niekorzystny wpływ mają rów
nież zmienne warunki atmosferyczne. 

W zimie, z jednej strony występuje 
niska temperatura otoczenia, z drugiej – 
już po kilku kilometrach jazdy paski roz
grzewają się w wyniku tarcia i bliskości 
gorącego silnika. 

Mróz powoduje zesztywnienie gumo
wych elementów. Im niższa temperatura, 
tym bardziej ten efekt jest widoczny. Sta
ry, zużyty pasek pod wpływem oporów 
występujących w momencie rozruchu sil
nika na mrozie może piszczeć, a w naj

gorszym wypadku – ulec zerwaniu. Jeśli 
jest to pasek osprzętu, przestanie działać 
wspomaganie kierownicy lub chłodzenie 
silnika. Zerwanie paska rozrządu ma 
gorsze konsekwencje, gdyż może trwale 
uszkodzić jednostkę napędową. 

Niektóre pojazdy nie mają dolnej 
osłony silnika – fabrycznie lub w wyni
ku jej uszkodzenia. W tej sytuacji nie
osłonięty pasek osprzętu narażony jest 
na ciągły kontakt z błotem pośniegowym 
oraz solą drogową, której drobinki wrzu
cane są spod kół auta do komory silnika. 
Żwir, piasek i drobne kamienie wnika
ją pomiędzy poszczególne kliny paska 
wielorowkowego i działają niszcząco na 
strukturę gumową paska, zmniejszając 
jego trwałość. Z tego względu warto 
montować w samochodzie dolną osłonę 
silnika.

Dla trwałości pasków wielorowko
wych istotny jest również stan techniczny 
kół pasowych, rolek prowadzących i na
pinaczy. Zużyta bieżnia koła pasowego 
prędzej czy później wywoła pęknięcie 
klinów, nierówne zużycie, ubytki mate
riału, przesunięcie paska, a nawet jego 
zerwanie.

Ważne jest okresowe monitorowanie 
stanu technicznego wszystkich pasków 
w silniku, by w razie potrzeby wymienić je 
na nowe wraz z elementami współpracu
jącymi: kołami pasowymi, rolkami, napi
naczami itp. Zadanie to ułatwiają zestawy 
naprawcze osprzętu i rozrządu SKF, zawie
rające w jednym opakowaniu wszystkie 
niezbędne elementy do przeprowadzenia 
kompleksowej naprawy.                       n

Paski wielorowkowe są wykorzystywane w silnikach do napędu 
podzespołów, takich jak: sprężarka klimatyzacji, alternator, pom-
pa wody czy pompa wspomagania układu kierowniczego. Zazwy-
czaj nie mają one żadnej osłony, co sprawia, że w zimie narażone 
są na różne zanieczyszczenia oraz zmienność temperatur

Tomasz Ochman 
VSM Technical Support Provider
SKF

Zawieszenie pneumatyczne jest efektem 
współpracy inżynierów Bilsteina i Mer
cedesa. Układ ten zadebiutował w kla
sie S (W220) w 1998 roku i od tamtej 
pory podlega ciągłym modyfikacjom nie 
tylko w modelach z gwiazdą na masce. 
Dziś oferują go także: Audi, Jaguar, Land 
Rover czy Volkswagen. Ale to właśnie 
w drugiej generacji Mercedesa GLE (ryn
kowego następcy Klasy M) pojawiło się
nowe rozwiązanie E-Active Body Control, 
stanowiące przykład kontynuacji współ
pracy konstruktorów obu marek.

Układ E-Active Body Control łączy ak
tywne zawieszenie pneumatyczne z dzia
łaniem hydrauliki. Uzyskano w ten spo
sób możliwość resorowania i tłumienia 
pracy każdego koła z osobna. Wszystkie 
amortyzatory wyposażono w regulowany 
zawór i zbiornik z płynem hydraulicznym, 
którymi steruje jednostka centralna. Po
trzebne w danym momencie ciśnienie 

wytwarza pompa, przy czym tradycyjny 
napęd paskowy zastąpiono instalacją 
elektryczną 48 V.

Dodatkowym wsparciem układu jest 
funkcja trójstopniowego pochylania nad
wozia podczas pokonywania zakrętów 
oraz skaner stanu nawierzchni drogi. Na 

podstawie odczytu danych jednostka ste
rująca zawieszeniem z wyprzedzeniem 
dobiera odpowiednie siły pracy amorty
zatora. Niezależnie od działania E-Active 
Body Control kierowca Mercedesa GLE 
może wybrać jeden z trybów jazdy: kom
fort, sport i offroad.

W efekcie tych rozwiązań zniwelowa
no efekt kołysania nadwozia, szczegól
nie na nierównościach drogi i zakrętach, 
oraz przysiadania podczas dynamicznego 
przyspieszania czy nurkowania w trakcie 
hamowania. Docenili to między innymi ju
rorzy Automotive Award 2019, przyznając 
w ostatnim czasie nagrodę Internationale 
Gesellschaft für Kunststofftechnik.

Podczas projektowania E-Active Body 
Control punkt wyjścia stanowiło zawie
szenie pneumatyczne oferowane przez 
firmę Bilstein. Przykład ten pokazuje 
zarówno korzyści wynikające z twórczej 
współpracy, jak i możliwości dostępnych 
dziś technologii.                                 n

Układ E-Active Body Control
Andrzej Wojciech Buczek
Doradca techniczny w firmie IHR Warszawa, 
przedstawiciela marki Bilstein w Polsce

Jednym z ostatnich przykładów współpracy firm Bilstein 
i Mercedes jest układ E-Active Body Control. Jego działanie 
zdecydowanie poprawia stabilność toru jazdy i komfort 
podróżowania nowym SUV-em GLE
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Historia jednej naprawy

Usterka rozrządu

Przeprowadzona diagnostyka komputero
wa wykazała następujące kody usterek:
• (P0106) – ciśnienie powietrza w kolek

torze dolotowym – niewłaściwy sygnał;
• (P0300) – wypadanie zapłonu;
• (P0301) – cylinder 1 – wykryto wypa

danie zapłonu;
• (P0303) – cylinder 3 – wykryto wypa

danie zapłonu.
Najbardziej prawdopodobną przyczyną 
były zakłócenia zapłonu lub przedosta
wanie się fałszywego powietrza. I rzeczy
wiście, szybka kontrola przewodów pod
ciśnienia ujawniła pęknięcie węża wspo
magania układu hamulcowego. Jednak 
mimo wymiany węża i skasowania kodów 
usterek w czasie jazdy próbnej pojazd nie 

Najczęściej w pierwszej kolejności za przyczynę problemów z silnikiem uważa się 
usterki układu elektrycznego, zwłaszcza wtedy, gdy na desce rozdzielczej zapala 
się kontrolka silnika. Tymczasem ich przyczyną mogą być również usterki mecha-
niczne. Przedstawiony przykład dotyczy modelu Seat Ibiza z trzycylindrowym, 
dwunastozaworowym silnikiem

osiągał pełnej mocy silnika i często gasł 
na skrzyżowaniach. Konieczne stało się 
dalsze poszukiwanie przyczyn.

Diagnoza
Za pomocą testera diagnostycznego  
i w oparciu o pomiar parametrów rze
czywistych dostarczanych przez czujnik 
ciśnienia w kolektorze dolotowym na 
wolnych obrotach i przy ciepłym silni
ku uzyskano odczyt około 360 mbar. 
Po otwarciu przepustnicy i zwiększeniu 
obrotów pod ciśnienie spadło zgodnie 
z oczekiwaniami. Jednak po powrocie 
do wolnych obrotów silnik nadal miał 
tendencję do gaśnięcia. Należało okre
ślić, czy przyczyną jest sterownik, czy Fo
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wycięcia na wałkach rozrządu powinny 
pokrywać się z oznaczeniem na głowicy 
silnika. Gdy się nie pokrywają, oznacza 
to niezgodność faz rozrządu (wałki nie 
znajdują się we właściwej pozycji).

Szybka kontrola wzrokowa pozwoliła 
ustalić, że doszło do przeskoczenia łań
cucha rozrządu. Położenie wydechowe
go wałka rozrządu (fot. 1) w poziomym 
otworze nie pokrywało się z położeniem 
dolotowego wałka rozrządu (fot. 2).

Uwaga! Przy widocznych śladach 
uderzenia zaworu w tłok uszkodzone ele
menty należy wymienić zgodnie z zalece
niami producenta pojazdu.

Poszukiwanie przyczyny usterki 
i naprawa
W celu uzyskania dostępu do łańcu
cha rozrządu spuszczono olej silniko
wy i (zgodnie z instrukcją producenta 
pojazdu) zdemontowano wszystkie pa
ski napędowe, koła pasowe, poduszki 
zawieszenia silnika, przewody, wiązkę 
prze wodów, pokrywę łańcucha rozrządu, 
miskę olejową oraz łańcuch pompy oleju. 

Zamontowany został przyrząd usta
lający wał korbowy. Gdyby łańcuch roz
rządu wcześniej nie przeskoczył, należa
łoby zastosować odpowiednie blokady, 
pozwalające właściwie ustawić punkt za
płonu oraz zapewnić poprawne wzajem
ne położenie wału korbowego i wałków 
rozrządu. Jest to normalna procedura. 
Tu jednak, ze względu na złe ustawienie 
wałków rozrządu, użycie przyrządu do 
ich blokowania było niemożliwe.

Po demontażu łańcucha okazało się, 
że zarówno on, jak i koła zębate oraz 
prowadnice są mocno zużyte. Zużycie 
to było przyczyną przeskoczenia łańcu
cha rozrządu i przestawienia wylotowego 
wałka o dwa zęby, co w rezultacie dopro
wadziło do nierównej pracy silnika. 

W silniku tym, montowanym w wielu 
modelach Volkswagena, Seata i Škody, 
problem ten często występuje (fot. 3). 
Konieczny stał się montaż nowego zesta
wu łańcucha rozrządu. 

Montaż
Na rynku dostępny jest zmodyfikowany 
zestaw łańcucha rozrządu, ograniczają
cy ryzyko wystąpienia przypadków prze
skoczenia łańcucha.

Nowy zestaw (febi nr 30607) zawiera 
koła zębate wałków rozrządu oraz wału 
korbowego, śruby, łańcuch rozrządu, śru
bę koła pasowego wału korbowego, popra
wiony napinacz hydrauliczny oraz dłuższe, 
zmodyfikowane prowadnice zapobiegające 
przeskakiwaniu łańcucha (fot. 4).

Przed wymianą elementów należy 
starannie oczyścić powierzchnię przy
legania miski olejowej, pokrywę rozrządu 
oraz silnik. Zestaw rozrządu montuje się 
zgodnie z instrukcją producenta pojazdu. 
Kolejne czynności są następujące:
	montaż łańcucha, pompy oleju, koła 

zębatego i napinacza; 
	dokręcenie śruby koła zębatego;
	montaż pokrywy łańcucha pompy oleju; 
	wymiana uszczelniacza koła pasowe

go wału korbowego (febi nr 32471). 
Uwaga! Przed zamontowaniem na 
powierzchnię przylegania pokrywy 
rozrządu i miski olejowej należy nało
żyć uszczelkę silikonową;

	montaż koła pasowego wału korbowe
go i dokręcenie nowej śruby;

	montaż alternatora, koła pasowego 
pompy wody, prowadnicy i napinacza 
paska klinowego oraz samego paska;

	montaż poduszki zawieszenia silnika 
i zbiornika wyrównawczego układu 
chłodzenia;

	zamocowanie obudowy filtra po
wietrza oraz wszystkich innych części, 
zdemontowanych w trakcie naprawy.

Przy każdej naprawie silnika zaleca się 
wymianę oleju silnikowego oraz jego 
filtra. Ponadto warto wypełnić obudowę 
filtra świeżym olejem, dzięki czemu pod
czas pierwszego uruchomienia silnika za
pewnione będzie odpowiednie ciśnienie 
w hydraulicznym napinaczu.

Jeżeli po uruchomieniu silnik rów
no pracuje, należy pozostawić go przez 
kilka minut na wolnych obrotach i zwró
cić uwagę na ewentualne wycieki oleju. 
Następnie zatrzymać silnik, sprawdzić  
i w razie potrzeby uzupełnić stan oleju.

Pracę kończy skasowanie ewentual
nych starych kodów usterek i przeprowa
dzenie intensywnej jazdy próbnej. 

Cały asortyment łańcuchów rozrządu 
dostępny jest na stronie www.partsfinder.
bilsteingroup.com.

Opracowanie na podstawie  
materiałów firmy Febi Bilstein

problem mechaniczny, a kody usterek 
błędnie wskazują na sterowanie silnika.

Sprawdzono statyczne ustawienie faz 
rozrządu, co w tym silniku wykonuje się 
bezproblemowo. Zdemontowano obudo
wę filtra powietrza, wykręcono świecę za
płonową pierwszego cylindra oraz odkrę
cono obydwie pokrywy wałków rozrządu 
na końcu głowicy, przykręcone śrubami 
10 mm. Ręcznie obrócono wał korbowy, 
tak by pierwszy tłok znalazł się w swo
im górnym martwym punkcie (GMP). Ze 
względu na brak odpowiednich oznaczeń 
posłużono się prętem umieszczonym 
w otworze świecy zapłonowej. 

Przy właściwie ustawionych fazach 
rozrządu umieszczone naprzeciw siebie 

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4
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Porada firmy Gates

Uszkodzenie nastawnika

nym, zaprojektowanym przez Gates we 
współpracy z VAG, dla szerokiej gamy mo
deli wyposażonych w silniki 1.4, 1.6 i 2.0 
common rail TDi. 

Gdy część od dostawcy OE zawodzi podczas montażu, często 
przyjmuje się, że przyczyną jest wada fabryczna. Tymczasem 
rygorystyczne kontrole jakości przeprowadzane w trakcie 
procesu produkcji sprawiają, że w rzeczywistości wadliwe 
części zdarzają się bardzo rzadko. O wiele częściej przyczynami 
problemu okazują się błędy montażowe

Poprawna procedura montażu
T43245 jest mimośrodowym napinaczem 
automatycznym, w którym okrągły otwór 
„montażowy” znajduje się w położeniu 
niecentrycznym, a nie na środku napina
cza (fot. 2). Podczas montażu napinacz 

zówek zegara. Przesuwa to wskaźnik 
w kierunku odpowiedniej pozycji na środ
ku okienka. Mechanicy, którzy spotkali 
się z problemem i zgłaszają uszkodzenie 
napinacza, twierdzą, że pęknięcie regu
latora następuje wkrótce po przekręceniu 
klucza imbusowego.

Rozwiązanie
Gates zidentyfikował zarówno źródło pro
blemu, jak i wskazał proste rozwiązanie.

W każdym przypadku nakrętka bloku
jąca była zbyt mocno dokręcona, w wyni
ku czego przy obrocie klucza imbusowego 
obracała się wraz z regulatorem. Za ciskała 
się ona na regulatorze aż do czasu, gdy 
opór stał się zbyt duży i regulator pękał.

Gdy kilka różnych warsztatów zgłosi
ło, że nastawnik na napinaczu (część 
nr T43245) pękł i złamał się podczas 
montażu (fot. 1), zespół wsparcia tech
nicznego Gates przeanalizował problem. 
T43245 jest napinaczem automatycz

Fot. 1. Pęknięty i zepsuty 
regulator)

Fot. 2. T43245 przed 
montażem. Widoczny 
otwór montażowy 
i otwór „hex”

Zarówno napinacz Ga
tes, jak i odpowiedni pa
sek rozrządu Gates (numer 
części 5678XS) są insta
lowane jako części OE 
w układzie napędu paska 
synchronicznego (SBDS) 
w popularnych modelach, 
takich jak VW Tiguan, Audi 
A5 i Škoda Octavia.

regulowany jest za pomocą sześciokątne
go klucza imbusowego typu „hex”.

Na początku procedury montażo
wej otwór montażowy umieszcza się na 
dwustronnej śrubie ustalającej na bloku 
silnika. Nakrętka blokująca utrzymuje 
napinacz we właściwej pozycji. Podczas 
regulacji wskaźnika nakrętka blokująca 
(fot. 3) nie może być zbyt mocno dokrę
cona. Ważne jest, aby została „dokręcona 
ręcznie” zgodnie z procedurą montażu.

Po włożeniu klucza imbusowego do 
otworu sześciokątnego obraca się go 
w kierunku zgodnym z ruchem wska

Nakrętkę należy dokręcać wyłącznie 
ręką (zgodnie z ruchem wskazówek zega
ra) i, aby zapobiec jej dalszemu obraca
niu, przytrzymać ją w miejscu za pomocą 
odpowiedniego narzędzia (fot. 4). Na
stępnie, w celu ustawienia prawidłowego 
napięcia, obraca się regulator kluczem im
busowym. Ustawienie jest właściwe, gdy 
wskaźnik znajduje się na środku okienka.

Informacje dodatkowe
Zeskanowanie kodu QR z pudełka zesta
wu Gates PowerGrip™ kit pozwala zapo
znać się z pełną procedurą.                n

Fot. 3. Zabezpieczony nakręt-
ką napinacz z widocznym 
otworem sześciokątnym 

Fot. 4. Odpowiednie wzajemne 
położenie narzędzi
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Sprężyny zawieszenia w zimie 

Stan techniczny sprężyn zawieszenia ma 
wpływ na żywotność amortyzatorów i in
nych elementów układu zawieszenia oraz 
odpowiada za bezpieczeństwo i komfort 
jazdy. Sól i piasek, stosowane przez służ
by drogowe w okresie zimowym, wnikają 
między elementy ruchome, powodując 
ich przyspieszone zużycie. Destrukcyj
ny wpływ mogą mieć również zimowe 
uszkodzenia nawierzchni jezdni.

Zaleca się, aby warsztat mechaniki 
pojazdowej dokonywał kontroli stanu 
technicznego zawieszeń podczas każdej 
sezonowej wymiany opon i okresowych 
przeglądów. 

Profesjonalnie działający warsztat po
winien informować klienta o wszystkich 
zdiagnozowanych usterkach wykrytych 
w badanym pojeździe oraz o potencjal
nych skutkach zaniedbania naprawy ta
kich uszkodzeń.

Typowe uszkodzenia  
sprężyn zawieszeń 
Pęknięcia 
Końcowe zwoje sprężyn znajdują się 
w odpowiednich gniazdach, na gumo
wych poduszkach lub talerzach oporo
wych, w których często zbiera się mie
szanina wody, piasku, soli i innych za
nieczyszczeń. Tam najczęściej pojawiają 
się pęknięcia. W wielu pojazdach wy
posażonych w zawieszenie typu McPher
son zdarza się, że dolny zwój sprężyny 
jest całkowicie zasłonięty przez wywinięte 
do góry brzegi talerza oporowego amorty
zatora, co utrudnia ocenę wizualną. Za
kończenia sprężyn w procesie produkcyj

nym są zawsze równo obcinane, dlatego 
nierówne, poszarpane zakończenie może 
wskazywać na złamanie jej końca. 

Porównanie wysokości prześwitu
Pęknięcie lub trwałe odkształcenie sprę
żyny można stwierdzić, porównując 
wysokość prześwitu. Aby to sprawdzić, 
należy odpowiednio zmierzyć odległość 
konkretnego elementu nadwozia wzglę
dem podłoża po obu stronach pojazdu 
stojącego na równej powierzchni.  

Korozja 
Jeśli lakier, którym sprężyna jest pokry
wana w procesie produkcyjnym, ule
gnie uszkodzeniu, to na jej powierzchni 
szybko pojawiają się wżery korozyjne. 
Osłabiają one materiał i prowadzą do 
utraty wymaganej sztywności sprężyny,  
a w skrajnych przypadkach – do jej pęk
niecia. Zniszczenie powierzchni anty
korozyjnej może być wynikiem błędów 
montażowych lub destrukcyjnego działa
nia zanieczyszczeń typu: piasek, drobne 
kamienie, sól drogowa, błoto pośniegowe. 

Prześwit pojazdu 
Długotrwała jazda z dużym obciążeniem 
wpływa na charakterystykę pracy i kształt 
sprężyn. Nadmierne obciążanie osi czy 
też przekraczanie dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu powoduje osiadanie 
zwojów sprężyny w trakcie użytkowania, 
prowadzi do zmniejszenia prześwitu po
jazdu, a w efekcie końcowym – nawet 
do pęknięcia sprężyn. Zwiększenie lub 
zmniejszenie prześwitu pojazdu może 

być również skutkiem nieprawidłowej 
pozycji sprężyny względem amortyzatora 
w wyniku popełnienia błędu montażowe
go lub zostało spowodowane nieprawi
dłową identyfikacją i doborem części. 

Odkształcenia 
Błędy montażowe mogą spowodować 
nieprawidłowe ułożenie sprężyny wzglę
dem zestawu montażowego górnego 
mocowania amortyzatora oraz w dolnym 
talerzu oporowym, a w efekcie – ocie
ranie sprężyny o nadkole bądź różnego 
rodzaju głuche stuki, metaliczne zgrzyty 
czy skrzypienie. Nieprawidłowa pozy
cja montażowa sprężyny zawieszenia  
(np. zamontowana odwrotnie) może 
doprowadzić do jej pęknięcia, niekon
trolowanego przemieszczenia w talerzu 
oporowym oraz przyczynić się do uszko
dzenia amortyzatora.                          n

Sprężyny zawieszenia pełnią ważną rolę w układzie jezdnym, 
utrzymując masę pojazdu i łagodząc drgania wynikające z jazdy 
po nierównej drodze. Amortyzatory ograniczają niekontrolo-
wane drgania sprężyn i wraz z nimi odpowiadają za utrzymanie 
styczności kół z nawierzchnią

Andrzej Chmielewski
Specjalista ds. produktowo-technicznych
KYB Europe Oddział w Polsce

KYB zaleca regularne sprawdzanie ele- 
mentów zawieszenia oraz odpowiednio 
wczesne usuwanie wykrytych usterek



Autonaprawa | Luty 2020

42 | PRAKTYKA WARSZTATOWA | MECHANIKA

Autonaprawa | Luty 2020

MECHANIKA | PRAKTYKA WARSZTATOWA | 43 

Fo
t.

 i
n

fo
.k

al
ti

r
e.

c
o

m
, S

te
in

h
o

f

Typowe uszkodzenia klocków

Przegrzanie
Przegrzany klocek hamulcowy ma obni-
żony współczynnik tarcia o tarczę i dla 
uzyskania pożądanej skuteczności hamo-
wania wymusza na kierowcy zwiększenie 
siły nacisku na pedał hamulca. Zmienia 
się również struktura materiału ciernego 
(staje się kruchy), co znacznie przyspie-
sza jego zużycie. Powodem tego rodzaju 
usterki mogą być:

Układ hamulcowy składa się z wielu współpracujących podzespołów, 
w tym odpowiedzialnych za wytworzenie tarcia klocków i tarcz, któ-
re w przypadku nieprawidłowego montażu lub agresywnej jazdy mogą 
ulec uszkodzeniu. Firma Steinhof, wieloletni producent klocków 
hamulcowych, przedstawia najczęściej występujące usterki

	nieprawidłowe cofania tłoczka hamul-
cowego (długotrwale dociska on klo-
cek do wirującej tarczy);

	gwałtowne lub częste hamowanie 
z wysokich prędkości;

	niewystarczające chłodzenie (np. w wy-
niku zamontowania nieoryginalnej 
osłony tarczy);

	brak swobody ruchu klocka w pro-
wadnicach zacisku hamulcowego. Fo
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Wzrost temperatury przyczynia się do 
wystąpienia fadingu. Polega on na po-
wstaniu pomiędzy tarczą i klockiem war-
stwy rozgrzanych gazów, co utrudnia ich 
odpowiednio silne dociśnięcie. Fading 
odczuwany jest przez kierowcę jako stop-
niowe lub nagłe zanikanie siły hamowa-
nia. Skład mieszanki ciernej stosowanej 
w klockach Steinhof znacznie to zjawisko 
ogranicza.

Nierównomierne zużycie
Brak optymalnego rozkładu siły hamowa-
nia na obu kołach może wynikać z nie-
równomiernego zużycia klocków hamul-
cowych, co w dłuższej perspektywie pro-
wadzi do uszkodzenia lub zwiększonego 
zużycia tarcz hamulcowych i skutkuje 
koniecznością ich wymiany. 

nych układach zużycie monitorowane 
jest elektronicznie, a kierowca otrzymuje 
odpowiedni komunikat na desce rozdziel-
czej. Mocno zużyte klocki są bardzo po-
datne na przegrzanie.

Korozja podpowierzchniowa
Tego rodzaju usterka polega na wystą-
pieniu korozji pomiędzy płytką nośną 
a materiałem ciernym. Z powodu rozwar-
stwienia tych dwóch elementów, pomię-
dzy nie dostaje się wilgoć, która prowadzi 
do rozwoju korozji. Ponieważ materiał 
cierny posiada w swoim składzie różne-

Najczęściej spotykane przyczyny tej 
usterki to:
	niedokładne oczyszczenie elementów 

układu hamulcowego podczas monta-
żu (zacisk, piasta);

	wadliwy montaż klocka w zacisku ha-
mulcowym;

	bicie tarcz hamulcowych lub krzywe 
piasty, powodujące brak przylegania 
klocka do tarczy całą powierzchnią 
roboczą materiału ciernego;

	różny stopień zużycia tarcz hamulco-
wych na obu kołach jednej osi.

Wyszczerbienie/wykruszenie  
materiału ciernego)
Uszkodzenie to może być wynikiem 
wady materiałowej produktu lub nie-
prawidłowego montażu. Wyszczerbienie 
może dotyczyć zarówno powierzchni ro-
boczej, jak i krawędzi. Potencjalne przy-
czyny to:
	prowadnice zacisku hamulcowego nie 

funkcjonują poprawnie;
	zbyt duży luz klocka w zacisku;
	uszkodzony zacisk;

ność hamowania. Dodatkowo podczas 
hamowania kierowca może odczuwać 
silne drgania na kierownicy. 

Skrajne zużycie materiału ciernego
Przy skrajnym zużyciu materiału ciernego 
klocek może wypaść z zacisku podczas 
hamowania. Jeśli klocek wyposażony 
jest w specjalną blaszkę, o wysokim 
zużyciu informuje pisk. W zaawansowa-

go rodzaju metale, proces ten postępuje 
dość gwałtownie, a godatkowe czynniki 
zewnętrzne, m.in. sól drogowa, jeszcze 
go przyspieszają. Zjawisko to jest bardzo 
niebezpieczne, ponieważ może prowa-
dzić do odpadnięcia materiału ciernego 
od płytki nośnej.

Rozwarstwienie materiału
Wady materiałowe tanich klocków lub 
działanie czynników zewnętrznych mogą 
spowodować rozłączenie poszczegól-
nych warstw. W takiej sytuacji kierowca 
odczuje zmniejszenie skuteczności ha-
mulców, pojawi się hałas, a jeśli klocek 

	miejsce osadzenia klocka hamulco-
wego w zacisku jest zabrudzone lub 
uszkodzone;

	w niektórych sytuacjach skruszenie 
może być wynikiem działania zbyt 
wysokiej temperatury (rozwarstwienie 
materiału ciernego);

	zużycie tarcz hamulcowych (wysokie 
ranty).

Podłużne rowki na powierzchni 
roboczej klocka
Najczęstszą przyczynę stanowią rowko-
we uszkodzenia tarczy, spowodowane 
jej nadmiernym zużyciem. Nowy klocek 
współpracujący z taką tarczą szybko 
dopasowuje się do niej, co negatywnie 
wpływa na żywotność układu i skutecz-

zostanie całkowicie uszkodzony – brak 
hamowania na danym kole. Do najczęst-
szych przyczyn należą:
	uszkodzenie termiczne (przegrzanie 

klocków) np. w wyniku agresywnego 
hamowania;

	nadmierne obciążenie pojazdu lub 
zbyt ciężka przyczepa;

	awaria systemu EBS;
	wada materiałowa produktu;
	korozja podpowierzchniowa.            n

Monika Majchrowicz 
Dyrektor ds. rozwoju
Steinhof 
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Bezpieczne mieszanie 
płynów eksploatacyjnych 

Płyn hamulcowy
Najpopularniejszą klasyfikacją płynów 
hamulcowych dostępnych na rynku jest 
DOT (ang. Department of Transporta
tion). Opisana jest ona w normie FMVSS 
Nr 116 i aktualnie obejmuje kilka typów 
płynów: DOT 3, 4, 5, 5.1 oraz DOT4LV. 
Specyfikacje nie wymagają od produ

centów konkretnego składu chemicz
nego, a jedynie określają właściwości, 
jakie ma mieć dany płyn. Najważniejsze 
z nich to minimalna temperatura wrze
nia płynu „suchego” i „zawodnionego”. 
Odnoszą się one do nowych produktów 
(0% wody) i cieczy, które zawierają ob
jętościowo 3,7% wody. Czy można ze 

sobą mieszać płyny o różnej specyfikacji 
DOT? 

Ze względu na podobne formulacje, 
płyny typu DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1 są 
ze sobą w pełni kompatybilne i mieszal
ne. Produkty klasy wyższej można sto
sować w miejsce płynów klasy niższej. 
Płyny typu DOT 5 powstające na bazie 
silikonu nie są mieszalne z żadnym in
nym typem płynów hamulcowych. Nie 
mają zastosowania w cywilnych po
jazdach z powodu niskiej rozpuszczal
ności powietrza (gazów), powodującej 
odczucie „gąbczastego” pedału oraz 
braku rozpuszczalności wody, co spra
wia, że wilgoć przenikająca do układu 
może wy woływać korozję pozostałych 
elementów. Dobierając płyn hamulcowy, 
podobnie jak w przypadku innych cie
czy, należy się stosować do wytycznych 
producenta pojazdu.

W starszych samochodach produkcji 
francuskiej czasami do układu hamulco
wego wymagany był płyn typu LHM. Jest 
to płyn hydrauliczny na bazie olejów mi
neralnych, używany również w układach 
wspomagania kierowania oraz regulo
wanego zawieszenia. Charakteryzuje się 
dużą stabilnością lepkości w wysokich 
temperaturach oraz nie wchłania wil
goci, dzięki czemu jego właściwości nie 
pogarszają się z czasem tak bardzo, jak 
w przypadku płynów DOT. Płyny LHM 
nie są mieszalne z płynami DOT.

Dbałość o prawidłowy poziom oraz terminową wymianę podsta-
wowych płynów eksploatacyjnych jest obowiązkiem każdego kie-
rowcy i powinnością warsztatu wykonującego przeglądy. Zdarza 
się jednak, że w sytuacji losowej trzeba uzupełnić płyn produk-
tem innego producenta lub o odmiennych właściwościach

Autonaprawa | Luty 2020

Olej silnikowy
Współczesne samochody jeżdżą zazwy
czaj na olejach syntetycznych. Przy do
lewkach najlepiej stosować dokładnie 
taki sam olej, jaki znajduje się w silniku. 
Na szczęście oleje syntetyczne są ze sobą 
mieszalne. Wymagania amerykańskiego 
instytutu API powodują, że oleje z kla
są SG lub wyższą muszą być mieszalne 
z innymi środkami smarnymi o podob
nej lub wyższej jakości. Nie ma zatem 
przeciw wskazań, by awaryjnie dolać olej 
innego producenta, jeśli charakteryzuje 
się on taką samą klasą jakościową (a le
piej – także lepkościową), co olej zalany 
uprzednio do silnika. 

Mieszalność  oznacza brak negatyw
nych skutków po dolewce, takich jak: 
zżelowanie oleju, wytrącenie się dodat
ków lub wystąpienie innych reakcji che
micznych, mogących sprawić problemy 
z funkcjonowaniem układu smarowania. 
Należy zawsze przyjmować, że po zmie
szaniu dwóch różnych olejów powstała 
mieszanina będzie mieć parametry tego 
gorszego. Przykładem środków smarnych 
mieszalnych z każdym olejem syntetycz
nym są oleje Total Quartz z technologią 
ART, która – według badań ACEA – za
pewnia wydłużenie ochrony silnika aż 
o 64%. Z tego powodu olej ten rekomen
duje wielu producentów i jest on stosowa
ny na tzw. „pierwsze zalanie” w fabryce.

Olej przekładniowy
W przypadku skrzyń automatycznych 
stosuje się specjalne oleje ATF (Auto
matic Transmission Fluid) o niskiej lepko
ści i odpowiednim współczynniku tarcia, 
wymaganym dla prawidłowego działania 
sprzęgła hydrokinetycznego, systemu  
hydraulicznego i układu sprzęgieł sterują
cych stopniem przełożenia. Z tego wzglę
du nie powinno się tych olejów mieszać 
z innymi o odmiennej lepkości, ponie
waż może to doprowadzić do przegrza
nia skrzyni, jej zatarcia lub uszkodzenia 
układu sterowania. 

Płyn chłodzący
Obecnie na rynku dostępnych jest wie
le płynów, wykonanych w kilku techno
logiach: IAT, OAT, HOAT, POAT. Różnią 
się one między sobą pakietem dodatków 
uszlachetniających (antykorozyjnych, 
anty piennych itp.), których działanie  
może się wzajemnie znosić. Z tego 
względu nie należy wierzyć w zapewnie
nia producentów, piszących na opakowa
niach o „mieszalności z każdym kolorem 
płynu”. Kolor wynika jedynie z zastoso
wanego barwnika, natomiast z jakością 
czy właściwościami płynu chłodzącego 
ma niewiele wspólnego. 

Jeśli płyn wykonany w techno
logii IAT (Inorganic Acid Technology) 
zmieszamy z popularnym płynem OAT 

(Orga nic Acid Technology), może w ta
kiej mieszaninie dojść do wytrącenia się 
osadów, które zatkają otwory w chłodni
cy, ograniczając jej wydajność. Dlatego 
w każdym przypadku należy korzystać 
z instrukcji obsługi pojazdu oraz szcze
gółowej dokumentacji producenta pły
nu, by mieć pewność, że jest on odpo
wiedni dla naszego silnika.

W gamie produktów Total dostępne 
są płyny Glacelf Auto Supra (koncentrat) 
i Coolelf Auto Supra –37°C. Z powodze
niem stosuje je zarówno rynek OE, jak 
też aftermarket. Uzupełnienie poziomu 
płynu produktem innego producenta jest 
możliwe jedynie doraźnie, jednak przy 
najbliższej okazji warto przepłukać układ 
chłodzenia i wymienić płyn na nowy.  

Płyn do wspomagania 
układu kierowniczego
Wielu producentów dopuszcza tu stoso
wanie płynu ATF (a de facto oleju) do 
auto matycznych skrzyń biegów, gdyż jego 
właściwości dobrze zabezpieczają układ 
wspomagania. Można go zazwyczaj roz
poznać po czerwonym kolorze. Na ryn
ku występują również płyny syntetyczne 
(bezbarwne) oraz mineralne (zielone). 
Tych nie należy ze sobą mieszać z uwagi 
na ryzyko zmiany konsystencji. W przy
padku pomyłki płyn roboczy w układzie 
należy jak najszybciej wymienić.         n

Andrzej Husiatyński
Kierownik działu technicznego
Total Polska

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

Układy termiczne Denso
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marek: Alfa Romeo, Audi, 
BMW, Fiat, Ford, Honda, 
Hyundai, Mercedes, Opel, 
Peugeot, Renault, Toyota, VW 
i Volvo.
denso-am.pl

Firma Denso, będąca jednym 
z największych producentów 
części dla przemysłu moto
ryzacyjnego, a także świato
wym liderem w dziedzinie roz 
woju i produkcji systemów 

chłodzenia silników, rozsze
rzyła asortyment części do 
układów termicznych o 121 
nowych elementów, które 
mają łącznie 2346 zastoso
wań i zastępują 342 numery 

części OE. Na liście nowości 
znajduje się 39 chłodnic,  
76 skraplaczy i 6 dmuchaw 
nawiewu kabiny. 

Części te mogą być mon
towane m.in. w pojazdach 

Oferta firmy Cartec powięk
szyła się o nowy produkt 
marki Sun Diagnostic – sys
tem powtórnej kalibracji EZ 
ADAS. Nowoczesne samo
chody, które kontrolowane 
są przez wyspecjalizowane 
systemy komputerowe, wy
posaża się w coraz większą 
liczbę zaawansowanych sys

System rekalibracji EZ ADAS
temów wspomagania kierow
cy (ADAS). Nawet najprostsza 
naprawa może obejmować 
jeden lub więcej takich sys
temów.

Narzędzie EZ ADAS po wy
znaczeniu geometrycznej osi 
jazdy zapewnia szybkie usta
wienie tarczy kalibracyjnej za 
pomocą lasera (co przekłada 

Na rynek Polski trafiły nowe 
filtry powietrza do pojazdów 
MercedesBenz Actros MP4, 

Hengst: nowy filtr powietrza
produkowane przez firmę 
Hengst. Umieszczone jeden 
po drugim i wykonane ze 

specjalnego wodoodpornego 
materiału dwa wkłady filtra
cyjne zwiększają dostępną po
wierzchnię filtra. Prowadzenie 
powietrza jest usprawnione 
dzięki stożkowym wkładkom 
ułatwiającym redukcję ciśnie
nia różnicowego. Opisana kon
strukcja sprawia, że filtr powie
trza E1060L01 ma powierzch
nię filtracyjną 8 m². W porów
naniu z wyposażeniem ory

ginalnym filtr powietrza firmy 
Hengst poprawia zdolność 
pochłaniania pyłu, która wy
nosi 1683 g, zapewnia róż
nicę ciśnień (ok. 31,4 hPa)  
oraz ponad 99procentową 
całkowitą skuteczność filtracji. 
Nowy filtr może być stosowany 
w pojazdach MercedesBenz 
Actros MP4, MercedesBenz 
Antos i MercedesBenz Arocs.
www.hengst.com/pl

się na otrzymanie dokładnych 
wyników pomiaru). Cała pro
cedura rekalibracji składa się 
z zaledwie kilku kroków (na
wet o 40% mniej niż w więk
szości dostępnych w sprzeda
ży systemów).

Nowy system EZ ADAS 
współpracuje z urządzeniami 
do pomiaru geometrii kół fir

PYTANIA KONKURSOWE
I Czym zajmuje się Centrum Techniczne Rooks?
   ❏ a. umożliwia praktyczne przetestowanie narzędzi przed ich zakupem
   ❏ b. sprzedażą wyłącznie ręcznych narzędzi
   ❏ c. tam projektowane są narzędzia
   ❏ d. sprzedażą narzędzi wysokich technologii

II Najbardziej czasochłonną czynnością przy wymianie łożysk jest:
   ❏ a. demontaż koła ze zniszczonym łożyskiem    ❏ b. wymontowanie zwrotnicy
   ❏ c. ponowny montaż podzespołów      ❏ d. demontaż hamulców

III Co szczególnie wyróżnia ściągacz z napędem hydraulicznym (OK-08-1040)?
   ❏ a. bardzo estetyczny wygląd
   ❏ b. zapewnia nacisk około 1500 kg
   ❏ c. dzięki klatce bezpieczeństwa chroni mechanika w przypadku pęknięcia sprężyny
   ❏ d. ma bardzo lekką konstrukcję i łatwo go przewozić

IV Jakie są najważniejsze parametry przy wyborze ściągacza na wyposażenie warsztatu? 
   ❏ a. czas gwarancji      ❏ b. bezserwisowość 
   ❏ c. kraj, w którym został wyprodukowany     ❏ d. zapewnienie bezpieczeństwa pracy

V Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z posiadania narzędzi stosujących najnowsze technologie?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................
Dokładny adres ................................................................................................................................................
Telefon ........................................ email ..........................................................................................................

Autonaprawa

ul. 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 zestawów kluczy płaskooczkowych z grzechotką (8-19 mm), 
ufundowanych przez firmę ROOKS,
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 „Narzędzia hydrauliczne i pneumatyczne”, następnie 
wypełnij kupon zamieszczony poniżej i wyślij go na adres redakcji do 29 lutego 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj  
z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

Firma Texa opublikowała 
71.wersję oprogramowania 
do diagnostyki samochodów 
osobowych i dostawczych. 
W aplikacji IDC5 CAR 71 
pojawiły się nowe funkcje 
diagnostyczne i specjalne, 
a także informacje technicz
ne. Zaktualizowano bazę 
danych związaną z pojazda
mi 63 marek. Dla 51 z nich 

IDC5 CAR 71
opracowano nowe systemy 
diagnostyczne, które pozwala
ją obsłużyć 900 modeli pojaz
dów. Prace nad bieżącą wer
sją oprogramowania objęły 
ponadto rozbudowę pokrycia 
obsługi aktywnych systemów 
bezpieczeństwa (ADAS).

IDC5 CAR 71 zawiera 
ponad 20 000 nowych opcji 
diagnostycznych do pojazdów najpopularniejszych marek, 

takich jak: Alfa Romeo, Audi, 
Bentley, BMW, Bugatti, Ca
dillac, Chevrolet, Chrysler, 
Citroën, Daihatsu, Dodge, DS, 
Ferrari, Fiat, Ford, GMC, Hon
da, Hyundai, Jaguar, Jeep, 
Kia, Lamborghini, Land Ro
ver, Lexus, Lincoln, Maserati, 
Mazda, MercedesBenz, Mit
subishi, Nissan, Opel, Peu
geot, Porsche, Renault, Rolls

my John Bean oraz z teste
rami diagnostycznymi SUN 
PDL.
www.cartec-polska.pl

Royce, Seat, Škoda, Suzuki, 
Toyota, Volkswagen i Volvo. 
Dodano także kolejne karty 
informacyjne (Dashboard), 
opracowane dla pojazdów 
różnych marek.

Oprogramowanie IDC5 nie 
jest dostępne dla urządzeń 
starej generacji, takich jak 
Axone Direct, Axone Pad czy 
Axone Palmtop.
www.texapoland.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	73,80	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	........................
	 ❏  6	kolejnych	wydań	w	cenie	49,20	zł	brutto	(w	tym	VAT	23%)	od	numeru	..........................
	 ❏  11	kolejnych	wydań	w	cenie	41,82	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               
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Sogefi dostarcza filtry oleju do 
nowej rodziny silników benzy-
nowych FireFly Grupy FCA.

Nowe silniki FireFly są 
montowane w różnych mo-
delach pojazdów, m.in. w sa-
mochodach Fiat 500X oraz 
Jeep Renegade. Ich silniki, 
wykonane z aluminium (za-

miast żeliwa, tak jak w przy-
padku poprzednich wersji), są 
lżejsze, bardziej ekologiczne 
i zgodne z rozporządzeniem 
6/D-Temp obowiązującym od 
września 2019 r.

Filtr olejowy firmy Sogefi 
wychwytuje cząstki ścierne 
wytwarzane w czasie eks-

Filtry Sogefi w silnikach FireFly

✁
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S 3 nagrody: 
zestawy kluczy płaskooczkowych
z grzechotką (8-19 mm)

Firma SKV powiększyła asor-
tyment o 214 nowych pro-
duktów. Najwięcej referencji 
(89) dodano w grupie zacis-
ków hamulcowych.

Pojawiło się także 78 refe-
rencji piast koła z łożyskiem 
oraz 31 nowych silników wy-
cieraczek. Pozostałe nowości 
to:
	podnośniki szyby 

(2 referencje);
	mechanizm wycieraczek
 (1 referencja);
	termostat (1 referencja);

Nowości marki SKV

	pompa wspomagania 
 (1 referencja);
	przewody chłodnicy  

(2 referencje);
	czujniki temperatury spa-

lin (8 referencji);
	separator oleju 
 (1 referencja).
Opisywane produkty znajdują 
zastosowanie m.in. w autach 
marek: VW, Audi, Renault, 
Mercedes-Benz, Nissan, Ško-
da, Dacia, Fiat, Land Rover 
oraz BMW.
www.skv.pl

Firma Magneti Marelli After-
market przygotowała aktuali-
zację oprogramowania dia-
gnostycznego CAR. Najważ-
niejsze zmiany wprowadzone 
w wersji 186. dotyczą obsługi 
pojazdów:

Aktualizacja oprogramowania CAR
	Audi Q2 35TDI (większość 

systemów);
	Dacia Dokker/Duster/Lod-

gy 1.5 dCi (elektronika sil-
nika, filtr DPF);

	Fiat Doblo 2018 (więk-
szość systemów);

	Kia Sportage 2.0 CRDI/
CVVT, 2.4 MPI (większość 
systemów);

	Toyota C-HR 2.0 (więk-
szość systemów).

Udostępniona została również 
nowa wersja oprogramowania 

TPMS. Nosi ona numer 5.20 
DB 30.
www.wyposazeniemm.pl

Ronal Group, producent felg 
aluminiowych do samocho-
dów osobowych i pojazdów 
użytkowych, ponownie wpro-
wadza do sprzedaży pięcio-
ramienną obręcz R9.

Nowa wersja modelu R9 
nawiązuje do tradycji tuningu 

Nowa wersja obręczy R9
samochodów klasycznych. 
W obręcz taką było wyposa-
żonych wiele aut niemieckich 
marek od połowy lat 70. do 
końca lat 80.

Obręcz w stylistyce retro 
jest dostępna z powierzchnią 
w kolorze srebrnym z kopio-
wanym rantem, w rozmiarze 
7.0x15 cali oraz rozmiesz-
czeniem otworów mocujących 
w układzie 5x112 i 5x120.

Nowa wersja obręczy R9 
jest atestowana i dopuszczona 
do eksploatacji w niektórych 
modelach samochodów hi-
storycznych. Pasuje m.in. do 
Mercedesa W 123, VW Trans-
portera T3, BMW 5/1 i 5/H.
www.ronal-wheels.com

ploatacji jednostki i oczyszcza 
olej z pyłu i pozostałości po 
spalaniu. Dzięki specjalnej 
technologii plisowania (Che-
vron) filtr zapewnia wydaj-
ność w zatrzymywaniu pyłu 
na ograniczonej przestrzeni.

Filtr olejowy jest dostępny 
na rynku wtórnym pod mar-

kami Purflux, Fram i Coopers-
Fiaam.
www.sogefigroup.com

Firma Textar oferuje na ryn-
ku wtórnym nowe klocki ha-
mulcowe do pojazdów marek 
BMW, Toyota i Volvo. Do aut 
BMW serii 3 przeznaczone są 
klocki hamulcowe na przednią 
oś z podkładką Q+ (referencja 
nr 2550601). Komplet składa 
się z dwóch par o wymiarach 
155,7 x 61,6 x 18,2 mm 
i 156,7 x 61,6 x 18,2 mm. 
Klocki hamulcowe Q+ na 
przednią oś do drugiej genera-
cji BMW X4 (G02) i BMW X4 
M (F98) mają numer referen-

Textar: nowe klocki hamulcowe
cyjny 2590001. Ich wymiary 
to 219 x 84,7 x 19,5 mm; 
elementy są przystosowane 
do obsługi układu monitorują-
cego ich zużycie. Na tylną oś 
przeznaczona jest referencja 
nr 2470401. W opakowaniu 
znajdują się dwie pary o wy-
miarach 116,2 x 72,6 x 18 mm  
i 116,2 x 65,6 x 18 mm, 
cztery śruby mocujące oraz 
podkładki ślizgowe.

Do Toyoty RAV4 piątej ge-
neracji przeznaczone są kloc-
ki hamulcowe na przednią 

oś (referencja nr 2276801). 
W opakowaniu znajdują się 
cztery identyczne klocki o wy- 
miarach 142,7 x 55,9 x 16,5 mm 
oraz blaszki tłumiące.

W trzeciej generacji Volvo 
S60 (sedan) można zamonto-

wać referencję nr 2256801, 
przeznaczoną na tylną oś. 
Komplet składa się z dwóch 
par o wymiarach 122,6 x 
48,4 x 16 mm i 122,6 x 51,7 
x 16 mm (plus sprężynki).
textar.com
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Citroën Traction Avant 
przypominajacej drabinę ramy, solidnej 
tylnej osi i połączonego z nią sztywnego 
wału napędowego. Do ramy przytwier-
dzano wszystkie mechaniczne elementy. 
Citroën wybrał inną drogę. Zdecydował 
się na całkowicie samo nośne, spawane, 
czterodrzwiowe nadwozie. W ten sposób 
obniżył środek ciężkości, zmniejszył prze-
świt i ograniczył masę o ponad 70 kg. 
Auto zyskało atrakcyjną, nisko osadzoną 
sylwetkę i nie potrzebowało już progów 
do wygodnego wsiadania. Dziś nadwozia 
samonośne stosowane są we wszystkich 
prawie samochodach osobowych, ale 
wówczas budziły sporo obaw. Sceptycznie 
nastawieni krytycy demonstrowali testy 
wytrzymałościowe, zjeżdżając z klifu, co 
ich zdaniem miało dowieść słabości kon-
strukcji. Innowancyjne było również nie-
zależne zawieszenie wszystkich czterech 
kół, wyposażonych w bębnowe hamulce 
hydrauliczne. 

Pierwszy egzemplarz CV 11 zapre-
zentowano w paryskim salonie Citroëna 
w dniu 18 kwietnia 1934 roku, a dzień 
później ruszyła produkcja seryjna. I znów 
ciekawostka. Samochód sprzedawano 
jako kompletny, w pełni wyposażony 
i zdolny do natychmiastowej jazdy po-
jazd, a nie, jak wielu innych – samo 
podwozie, do którego nabywca musiał 
oddzielnie zamawiać karoserię u innego 
producenta. 

B2
B

W pierwszych modelach dostęp do 
umieszczonego z tyłu bagażnika możliwy 
był tylko od środka, po odchyleniu tyl-
nej kanapy. To niewygodne rozwiązanie 
wkrótce zastąpiono zewnętrzną klapą. 

Wnętrze cechowała przestronność. 
W podłodze brak było tunelu osłaniają-
cego wał napędowy i nie sterczała z niej 
dźwignia zmiany biegów. Umieszczono 
ją na desce rozdzielczej w specjalnym 
otworze w kształcie litery H. Pomysłowy 
mechanizm zapobiegał samoczynnemu 
jej opadaniu z górnych położeń dzięki 
mechanicznemu powiązaniu ze sprzę-
głem. Do 1953 roku czarny był jedynym 
dostępnym kolorem nadwozia.

Dzięki walorom użytkowym: szybkości, 
zwrotności, łatwemu prowadzeniu i bez-
piecznemu pokonywaniu zakrętów – sa-
mochód zdobył wielką popularność. Wy-
korzystywała go francuska policja, służby 
państwowe, taksówkarze i gangsterzy, 
później niemieckie Gestapo, a po zakoń-
czeniu II wojny światowej – polskie Mini-
sterstwo Bezpieczeństwa Publicznego.

André Citroën nie doczekał sukcesu 
ani tego modelu, ani późniejszej, równie 
nowatorskiej, konstrukcji DS 19. Zmarł 
w 1935 roku, pozostawiając po sobie 
markę, która przez kilka następnych dzie-
sięcioleci cieszyła się opinią prekursora 
nowoczesnych technologii i inspirowała 
wielu innych producentów.                  n

JAK JEŹDZISZ, 
KRETYNIE!
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Model CV 11 stworzyli w latach 1933/34 
pracujący dla André Citroëna dwaj nie-
typowi projektanci: kierowca wyści-
gowy – André Lefebvre i rzeźbiarz –  
Flaminio Bertoni, który – zgodnie ze swo-
ją profesją – zamiast mozolnego kreślenia 
rysunków technicznych wykonał model 
samochodu z gliny. 

Była to pod wieloma względami kon-
strukcja nowatorska. Po raz pierwszy 
w masowej produkcji zastosowano na-
pęd na przednie koła (fr. traction avant).
Między kołami mieściła się trzybiegowa 
skrzynia przekładniowa, a za nią silnik. 
Jego pojemność, zależnie od wersji, wy-
nosiła: 1300, 1500 lub 1900 ccm. Naj-
silniejsza jednostka zapewniała prędkość 
podróżną przekraczającą 100 km/h. 

Większość producentów  samochodów 
przez wiele dziesięcioleci kopiowała kon-
cepcję Forda, zaprezentowaną w Modelu T.  
Konstrukcja ta składała się z masywnej, 

KTO CI DAŁ PRAWO 
JAZDY, PALANCIE!

JAK JEŹDZISZ,  
KALKULATORZE! KTO DAŁ CI

HOMOLOGACJĘ, 
TOSTERZE!

DZIĘKI POJAZDOM 
AUTONOMICZNYM WYPADKI 

DROGOWE PRZEJDĄ 
DO HISTORII



ULTRA PERFORMANCE ENERGY SYSTEM

„ TO DOPIERO ULTRA 
WYDAJNOŚĆ!”

Nowy podkład Ultra Performance Non-Sanding Surfacer w połączeniu z lakierem 
bazowym Cromax Pro Basecoat oraz bezbarwnym lakierem Ultra Performance Energy 
Clear CC6700 pozwalają wykonać lakierowanie w zaledwie 36 minut. To zestawienie 
produktów umożliwia skrócenie czasu naprawy o co najmniej 50% w stosunku do 
porównywalnych procesów. Czas zajęcia kabiny lakierniczej jest krótszy o co najmniej 
25%, co pozwala na wykorzystanie jej do innych zleceń. System znacznie zwiększa 
przepustowość warsztatu, a także pozwala zmniejszyć koszty energii. 
Dowiedz się więcej, odwiedzając stronę cromax.pl/ultrasystem

NIEDOŚCIGNIONY POD WZGLĘDEM SZYBKOŚCI LAKIEROWANIA
ULTRA PERFORMANCE ENERGY SYSTEM

ULTRA
SZYBKOŚĆ

NOWOŚĆ!
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