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Szukanie sposobów na ograniczenie kosztów utrzymania floty powoduje, że serwisan-
ci coraz częściej otrzymują pytania, jak poprzez umiejętny dobór środków smarnych 
oszczędzić pieniądze.  W strukturze wydatków firmy transportowej wiodącą rolę odgry-
wa paliwo, a środki smarne należą do zakupów, które generują poniżej 1% kosztów. 
Wśród obszarów z potencjałem oszczędności na uwagę zasługuje zatem inwestycja  
w wysokiej jakości syntetyczne oleje silnikowe, redukujące zużycie paliwa. Praktyka 
pokazuje, że warto przyjrzeć się mniejszym wydatkom.                           str. 12

Ceny paliw stały się nieprzewidywalne, a na horyzoncie nie widać trendu spadkowe-
go. Taka sytuacja częściej niż dotychczas zmusza spedytorów do aktualizacji stawek 
paliwowych w rozliczeniach z przewoźnikami. 
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Poprawka 121
No i urzędnicy z Brukseli zaserwowali kierowcom kolejny, przepraszam za dosadne określenie, 
niemądry pomysł. Dlaczego się tak zdenerwowałem? Otóż, Komisja Europejska zapropono-
wała, a Parlament Europejski przyjął pod głosowanie: ograniczenie dopuszczalnej emisji CO2  
o… 100%. Oznacza to, ni mniej ni więcej, tylko całkowity zakaz sprzedaży samochodów 
z silnikiem spalinowym na terenie UE po 2035 roku. Mało tego, są równi i równiejsi. Zaakcep-
towana w rozporządzeniu PE poprawka 121, czyli tzw. „poprawka Ferrari”, sprawia, że bogaci 
ludzie, których stać na supersamochody takich marek, jak Ferrari, Lamborghini czy Bugatti, 
dalej będą mogli korzystać z drogich, luksusowych aut spalinowych, bo jest to produkcja  
małoseryjna, nieszkodząca planecie – hipokryzja level hard.

Ale zostawmy hipokrytów z Brukseli na boku i zajmijmy się tym, co to w praktyce oznacza 
dla nas, kierowców. Po pierwsze, aby wejść w życie, rozporządzenie musi być zaakceptowane 
przez wszystkie kraje UE. Na szczęście, na razie na to się raczej nie zanosi, bo niemiecki 
przemysł motoryzacyjny zaczął bardzo mocno naciskać na rząd kanclerza Olafa Scholza, aby 
ten absolutnie nie wyraził zgody na ratyfikację rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. Po-
twierdził to minister finansów Christian Lindner, stwierdzając, że nadal będą istnieć nisze dla 
silników spalinowych, więc zakaz jest błędny. Dodał też, że niemiecki rząd nie zgodzi się na to 
europejskie prawodawstwo.

No dobrze, ale co, jeśli zakaz jednak przejdzie, a my nie mamy na tyle zasobnego portfela, 
aby kupić sobie np. Astona Martina? Albo będziemy zmuszeni do kupna „elektryka”, co też 
jest kłopotliwe, zwłaszcza w kontekście ładowania auta (jakoś nie wyobrażam sobie, jak miało-
by wyglądać masowe ładowanie samochodów elektrycznych np. na warszawskim Ursynowie), 
albo zdecydujemy się na zakup… samochodu dostawczego lub ciężarowego. Tak, tak! Okazu-
je się bowiem, że samochody dostawcze i ciężarowe nadal będą mogły być zasilane silnikiem 
spalinowym… Hmm… To może wrócą słynne „kratki”? 

Innym rozwiązaniem będzie możliwość poruszania się starym samochodem z silnikiem 
spalinowym aż do momentu jego zużycia. Znając ludzką pomysłowość, stare auta będą utrzy-
mywane „przy życiu”, tak jak samochody na Kubie. Standardem staną się wówczas na euro-
pejskich drogach relikty liczące sobie po 40 i więcej lat – swoją drogą, jaka to ciekawa wizja 
przyszłości motoryzacji! Kolejnym pomysłem, jaki pojawił się w polskim Internecie (wszak Po-
lak potrafi!), jest sugestia, aby jeździć autami rejestrowanymi poza Unią Europejską, np. na 
Ukrainie czy Białorusi. 

Jeśli powyższe zjawiska będą powszechne, to hipokryci z Brukseli z pewnością coś wymy-
ślą. Można się spodziewać, że użytkowanie samochodu z napędem spalinowym stanie się 
coraz mocniej uprzykrzane. Wzrosną podatki od takich aut, pojawią się dodatkowe opłaty 
paliwowe czy zakazy wjazdu do całych miast i aglomeracji, a nie tylko do ich centrów. Miejmy 
nadzieję, że mimo wszystko, głupie pomysły zostaną zastopowane, a na „elektryki” przesią-
dziemy się wtedy, kiedy będzie to technicznie uzasadnione.

Póki co, absolutnie nie jest. 

               Marcin Bieńkowski  

KYB oferuje nową formę wsparcia technicznego 
dla klientów w postaci szkoleń online. 

Skierowane są dla szerokiej grupy odbiorców i odpowiednio 
dostosowane do profilu ich działalności oraz zapotrzebowania. 

Aby zapisać się na szkolenie online prosimy zeskanować kod QR
lub odwiedzić stronę internetową KYB:  https://kyb-europe.com 

i wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny
w zakładce wsparcie/szkolenia.

Oferta szkoleń online obejmuje:

      Szkolenia techniczne dla warsztatów samochodowych
      Szkolenia produktowe i produktowo-techniczne 
      dla zespołów sprzedażowych
      Szkolenia techniczne dla działów reklamacji
      Szkolenia techniczne dla szkół o profilu samochodowym

Nowość! 
Bezpłatne szkolenia online!

KYBSuspension @KYBEurope KYB-Europe KYBEuropekyb-europe.com
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W. 1970. roku. na. torze. Nür-
burgring. odbył. się. pierwszy.
24-godzinny. wyścig.. Przeło-
żony. o. dwa. lata. przez. pan-
demię.koronawirusa.jubileusz.
50-lecia. zbiegł. się. w. czasie.
z. prezentacją. nowego. wize-
runku.marki.Bilstein.
Historia. toru. Nürburgring.

sięga. drugiej. połowy. lat. 20..
ubiegłego.roku..Wybudowany.
w.górzystych. terenach. regio-
nu.Eifel,.szybko.stał.się.popu-
larnym. poligonem. doświad-
czalnym. dla. dynamicznie.
rozwijającej. się. moto.ryzacji..
Po. II. wojnie. światowej. stał.
się.miejscem.organizacji.wie-

Prezentacja nowego logo Bilstein
lu. wyścigów,. w. tym. Grand.
Prix.Niemiec.w.Formule.1.
Innym. prestiżowym. wy-

darzeniem.w. historii. toru. był.
wyścig. ADAC. na. tysiąc. kilo-
metrów..W.1970. roku. został.
on. zastąpiony. 24-godzinną.
rywalizacją..Zasady.są.proste:.
w. czasie. jednej. doby. przeje-
chać. jak. najwięcej. okrążeń..
Każda. załoga. składała. się.
z.kilku.kierowców,.zmieniają-
cych.się.podczas.krótkich.po-
stojów..To.właśnie.tu,.w.1972.
roku,.zadebiutował.Ford.Capri.
RS.#9.w.barwach. konstruk-
tora.i.producenta.amortyzato-
rów.–.marki.Bilstein.
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6.czerwca.br..przedstawiciele.
Katowickiej. Specjalnej. Strefy.
Ekonomicznej.(KSSE).wręczyli.
pozytywną.decyzję.o.wsparciu.
dla.firmy.Polmotors.–.jednego.
z. największych. polskich. pro-
ducentów. elementów. karose-
rii.dla.światowych.koncernów.
motoryzacyjnych.. Inwestycja.
o. wartości. 63. milionów. zło-
tych. dotyczy. rozbudowy. za-
kładu. produkcyjnego. w. Biel-
sku-Białej..Jest.to.18..decyzja.
KSSE. o. wsparciu. dla. firm.
w.2022.roku.
Spółka.Polmotors.od.ponad.

30.lat.produkuje.struktury.ka-

Nowa inwestycja Polmotors w KSSE

roserii.dla.pojazdów.m.in..ta-
kich.marek,. jak:.Audi,.BMW,.
Mercedes,.aut.grupy.Stellantis.
(Alfa. Romeo,. Citroën,. Chry-
sler,.Fiat,.Jeep,.Opel,.Peugeot).
czy.Volkswagen..
W. ramach. realizowanej.

inwestycji. spółka. zamierza.
rozbudować.swój.zakład.pro-
dukcyjny.o.powierzchni.użyt-
kowej. 1750. m2. w. Bielsku.
Białej.. Nowy. projekt. zakłada.
także. zakup. i. zintegrowanie.
elementów. linii.produkcyjnej,.
służącej.do.produkcji.elemen-
tów.karoserii.wraz.z.ich.kom-
pletacją. w. procesie. zgrzewa-

nia. i. okrawania. laserowego..
W. ramach. inwestycji. spółka.
zamierza. zakupić. także. spe-
cjalistyczne. oprogramowanie.
konstrukcyjne. do. projekto-
wania. narzędzi. i. symula-
cji. procesów. tłoczenia. oraz.
wyprodukować. proto.typowe.
narzędzia..W.związku.z.reali-
zowaną. inwestycją.Pol.motors.
zobowiązał. się. również. do.
zwiększenia. zatrudnienia.
w.swoich.zakładach.do.poło-
wy.2023.roku.
Decyzja.o.wsparciu.ze.stro-

ny. KSSE. wydana. została. na.
czas.15.lat..
W. uroczystości. wręczenia.

pozytywnej. decyzji. o. wspar-
ciu. dla. firmy. Polmotors.
uczestniczyli.m.in.:. Jarosław.
Klimaszewski. –. prezydent.
Bielska-Białej,.Mateusz.Trzop.
–.dyrektor.ds.. inwestycji.Po-
lmotors,. Lidia. Kurczyk. –. ko-
ordynator. ds.. programów.
wsparcia. w. Polmotors. oraz.
dr.Janusz.Michałek.–.prezes.
KSSE.

Współczesnym. wciele-
niem. flagowego. samochodu.
wyścigowego. Bilsteina. jest.
Mercedes-AMG. GT3. #6.. To.
na. nim. w. trakcie. jubileuszu.
50-lecia. Das 24-Stunden-

Rennen auf dem Nürburgring.
i. startu. Forda. Capri. RS. #9.
zaprezentowano. nowe. logo.
marki. i. jej. nowe.motto.Way 
Ahead..I.uczczono.to.zwycię-
stwem.w.klasie.Pro-Am.

W. tym. roku. mija. 100. lat,.
od. kiedy. na. rynku. pojawił.
się. olej. Millers. Oils. o. na-
zwie. Pistoneeze.. Od. tamtej.
pory. pozostaje. nieprzerwanie.
w.ofercie..Pistoneeze. to.oleje.
do.samochodów.klasycznych..
Do. starszych. przeznaczono.
wersje. jednosezonowe. o. lep-
kościach. SAE. 30,. 40,. 50..
Do.nieco.nowszych.klasyków..
(z. lat. 60.-80.). przeznaczony.
jest.Pistoneeze.20W-50.o.wy-
sokiej.zawartości.ZDDP.
Nowością.są.oleje.Pistone-

eze. o. lepkościach:. 10W-30,..

10W-40,. 15W-40,. przezna-
czone. do. youngtimerów..
Zawierają. odpowiednią. za-
wartość. ZDDP. . –. dodatek.
chroniący. starsze. konstruk-
cyjnie.silniki.przed.zużyciem..
To.dobre. rozwiązanie.dla.po-
jazdów. o. dużym. przebiegu.
i. z. wyciekami.. Nowoczesna.
techno.logia. sprawia,. że. oleje.
spełniają. zarówno. nowocze-
sne. normy,. jak. i. ówczesne.
specyfikacje..Oleje.Pistoneeze.
zawierają. estry. syntetyczne,.
które. zapewniają. ochronę.
pojazdu. także.wtedy,.gdy.nie.

jest. uruchamiany. przez. dłuż-
szy. czas,. a. po. uruchomieniu.
dbają.o. to,.by.silnik.osiągnął.
natychmiast. właściwe. ciśnie-
nie.oleju..Oferowane.są.w.ory-
ginalnej,. metalowej. puszce.
z „tamtych”.lat.

100 lat Pistoneeze

Na.najbliższych.targach.Auto-
mechanika,. które. odbędą. się.
w.dniach.od.13.do.17.wrze-
śnia. 2022. r..we. Frankfurcie,.
innowacyjne,.szczególnie.god-.
ne. uwagi. produkty. i. rozwią-
zania. zostaną. uhonorowane.
nagrodami. Automechanika 
Innovation Awards,. przyzna-
wanymi. w. tym. roku. według.
nowej.koncepcji...
Olaf.Mußhoff,.dyrektor.tar-

gów. Automechanika. Frank-
furt:.W czasach radykalnych 
zmian innowacje są ważniej-
sze niż kiedykolwiek. Dlatego 
w tym roku zgłoszonym pro-
duktom i rozwiązaniom zo - 
stanie poświęcone jeszcze 
więcej uwagi – nie tylko pod-
czas samych targów, ale tak-
że w okresie poprzedzającym 
imprezę. Dostosowaliśmy rów- 
nież kategorie do najnow-
szych zmian na motoryzacyj-
nym rynku.
Producenci. i. poddostaw-

cy. na. motoryzacyjnym. rynku.
wtórnym.mieli. czas. do. końca.
kwietnia. 2022. r.,. aby. zgłosić.
swoje. innowacje. . do. konkur-
su. w. dziewięciu. kategoriach:.

E-Mobility. (elektromobilność),.
Data & Connectivity.(dane.i.po-
łączenia. sieciowe),.Workshop 
& Service Solutions.(rozwiąza-
nia.do.naprawy.i.konserwacji),.
Parts & Technology Solutions 
(części. i. innowacyjne. techno-
logie),.Body & Paint. (nadwo-
zia. i. lakierowanie),.Car Wash 
& Care.(myjnie.samochodowe.
i.środki.do.pielęgnacji),.Acces-
sories & Customizing. (akce-
soria. i. tuning),. Commercial 
Vehicles. (pojazdy. użytkowe).
oraz.Motorcycle.(jednoślady).
Zgłoszone. produkty. są. te-

raz. badane. i. oceniane. przez.
niezależne. jury. ekspertów.
według. następujących. kryte-
riów:. stopień. innowacyjno-
ści,.doskonałość.rozwiązania,.
funkcjonalność,. łatwość. ob-
sługi,. korzyści. dla. użytkow-
nika,. efektywność. kosztowa,.
znaczenie. dla. rynku. wtórne-
go,. bezpieczeństwo,. trwa-
łość. i. jakość.–.a. także.wkład.
w. ochronę. klimatu,. ochronę.
środowiska,.ochronę.zasobów.
i.zrównoważony.rozwój.
Obok.nagród.za.innowacyj-

ność,.zadebiutuje.we.wrześniu.

nowa,. specjalna. prezentacja.
Innovation4Mobility.. W. tym.
miejscu. przedstawiciele. prze-
mysłu,. nauki. i. firm. rozpoczy-
nających. działalność. (start-.
upów). zaprezentują. swoje.
rozwiązania.do.pojazdów.połą-
czonych.z.siecią.oraz.dla.mo-
bilności.neutralnej.dla.klimatu..
Będzie. się. to. odbywało.w. ra-
mach. rozmów.Tech-Talk,. sesji.
networkingowych. i. pokazów.
produktów,. w. tym. nagrodzo-
nych.w.konkursie.Automecha-
nika Innovation Awards.
Ceremonia. wręczenia. na-

gród. odbędzie. się. pierwsze-
go. dnia. targów,. 13. wrześ-.
nia.2022.r.,.o.godz..17:00..

Aby. nadać. jeszcze. większy.
rozgłos. zgłoszonym. innowa-
cjom,. w. tym. roku. nagrody.
zostaną. przyznane. w. trzech.
klasach. dla. każdej. kategorii:.
Nominee..–.produkty.i.rozwią-
zania.nominowane.do.nagro-
dy,. Finalist. –. produkty,. które.
zajęły. miejsca. od. drugiego.
do. piątego. w. każdej. katego-
rii,. oraz.Winner. –. . najlepsze.
produkty. w. każdej. kategorii..
Finaliści. i. zwycięzcy. zostaną.
zaprezentowani. w. medialny.
sposób. na. targach. Autome-
chanika,. a. zwycięzcy. i. ich.
innowacje. będą. odpowiednio.
uhonorowani.podczas.ceremo-
nii.wręczenia.nagród.

Automechanika Innovation Awards
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Pod koniec mja br. w fabryce 
firmy Tenneco w Gliwicach 
odbyła się prezentacja za-
awansowanej platformy VR 
ProfiAuto Wirtualny Warsztat. 
Umożliwia ona przeprowa-
dzanie wybranych napraw 
w wirtualnej rzeczywistości. 
Jest na tyle zaawansowana, 
że może być wykorzystywa-

Nauka zawodu w rzeczywistości VR

na zarówno w celach szkole-
niowych, jak i do weryfikacji 
wiedzy.

Podczas prezentacji do-
stępne były procedury wymia-
ny tarcz i klocków hamulco-
wych, akumulatora czy amor-
tyzatorów. Platforma umo- 
żliwia realizację wielu scena-
riuszy – od najłatwiejszych, 

prowadzących krok po kroku, 
przez wymianę danego kom-
ponentu, aż po wersję dla do-
świadczonych użytkowników.

W majowej prezenta-
cji Platformy VR ProfiAuto 
uczestniczyli przedstawicie-
le Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, firmy 
Moto-Profil, właściciela sie-
ci warsztatów ProfiAuto oraz 
firmy VRTechnology. W rolę 
testerów wcielili się zapro-
szeni uczniowie szkół me-
chanicznych oraz pracownicy 
zakładu. Wszyscy mieli okazję 
zapoznać się z możliwościami 
platformy, przeprowadzając 
wirtualną wymianę amorty-
zatora Monroe. Marka jest 
obecna w programie ProfiAuto 
Wirtualny Warsztat niemal od 
momentu jego uruchomienia.

Program ProfiAuto Wirtu-
alny Warsztat dobrze spraw-
dził się w czasie pandemii, 
ułatwiając nauczycielom pro-
wadzenie wirtualnych lekcji. 

Platforma pozwala bowiem 
nie tylko na wielokrotne po-
wtarzanie danego ćwiczenia, 
ale także generuje raporty, co 
umożliwia ocenę postępów jej 
użytkowników.

Po prezentacji możliwości 
ProfiAuto Wirtualnego Warsz-
tatu goście zostali zaproszeni 
do zwiedzania fabryki w Gli-
wicach, gdzie produkowane 
są amortyzatory Monroe, oraz 
centrum badawczo-rozwojo-
wego, które zajmuje się pro-
jektowaniem amortyzatorów 
na rynek wtórny.

W Gliwicach są zlokalizo-
wane dwie fabryki zajmujące 
się produkcją amortyzatorów 
(w tym jedna produkująca 
części zamienne – Aftermar-
ket (G+), druga produkująca 
oryginalne wyposażenie – OE 
(G). Możliwości produkcyjne 
kompletnych amortyzatorów 
gotowych do montażu (tylko 
w zakładzie G+) to ponad 5,8 
milionów sztuk rocznie.

ProfiAuto zaczyna drugą edy-
cję kampanii promocyjnej 
„Łowcy usterek”, tworzonej 
z kabaretem Łowcy.B. 

Pierwsza edycja kampanii 
„Łowcy usterek” ruszyła pod 
koniec października 2021 r., 
a jej promocja trwała przez 
cztery tygodnie. W tym czasie 
produkcje na kanałach FB, 
Instagram, TikTok i YouTube 
ProfiAuto zyskały 6,2 milio-

na unikalnych użytkowni-
ków oraz ponad 9 milionów 
wyświetleń. Odbiła się też 
szerokim echem w środowi-
sku mechaników oraz osób 
związanych z branżą moto-
ryzacyjną. Ze względu na 
sukces projektu, marka po-
stanowiła kontynuować go 
również w tym roku. Głów-
nym celem kampanii jest 
umocnienie pozycji marki 

Druga edycja kampanii promocyjnej „Łowcy usterek”

Green Cell to polska marka, 
która powstała z pasji do elek-
tromobilności. Firma oferuje 
produkty do ładowania i ma-
gazynowania energii – prze-
znaczone zarówno dla elektro-
niki użytkowej, jak i pojazdów 
elektrycznych.

Green Cell tworzą ludzie 
pracujący z pasją nad projek-
towaniem lepszych i bardziej 

intuicyjnych rozwiązań dla 
użytkowników. Priorytetem 
marki jest rozwój produktów 
przeznaczonych do pojazdów 
elektrycznych. W ofercie Gre-
en Cell znajdują się akcesoria 
do „elektryków”, m.in. kable, 
ładowarki i wallboxy, a także 
zasilacze i baterie do e-bike’a. 

Firma skupia swoją działal-
ność także wokół smart ener-

Świeża Energia od Green Cell
gy, czyli projektów związanych 
z inteligentnym zasilaniem, 
magazynowaniem i zarzą-
dzaniem energią, np. z foto - 
woltaiki. Strategicznym celem  
Green Cell jest dostarczanie 
baterii do pojazdów elektrycz- 
nych i nowej gamy akce-
soriów dla ich właścicieli.  
Produkty Green Cell są do- 
stępne w ofercie Inter Carsu.

Wojna zmusiła wielu ludzi do 
zmiany miejsca zamieszka-
nia, sposobu życia i zawodu. 
Dla Ukraińców, którzy chcą 
zdobyć profesjonalną wiedzę 
z zakresu naprawy i obsługi 
samochodów w celu dalsze-
go zatrudnienia w serwisie 
samochodowym, firmy Bosch 
i Inter Cars przygotowały bez-
płatny program szkoleniowy. 
Składa się on z sześciu szko-
leń online z następujących 
tematów:
1. Obsługa i naprawy ukła-

dów klimatyzacji w samo-
chodach;

2. Geometria podwozia sa-
mochodu. Regulacja zbież-
ności;

3. Oprogramowanie ESI[tro-
nic] 2.0. Korzystanie ze 
skanerów Bosch;

Bezpłatne kursy z naprawy i obsługi samochodów
4. Projektowanie czujników 

samochodowych i ich 
diagnostyka z wykorzysta-
niem urządzeń Bosch;

5. Podstawy wtrysku benzy-
ny i oleju napędowego. 
Obwód niskiego ciśnienia 
paliwa;

 6. Podstawy budowy i diagno-
styki samochodów. Kurs dla 
pracowników punktu obsłu-
gi klienta (w tym pań).

Uczestniczyć mogą w nich 
obywatele Ukrainy, którzy po-
siadają:
1. podstawowe wykształcenie 

techniczne (wystarczy po-
ziom szkolny);

2. komputer z dostępem do 
Internetu;

3. chęć uczenia się i rozwoju.
Szkolenie odbywa się w for-
mie webcastów z Centrum 

Szkoleniowego Bosch w Ki-
jowie. Wygodny format on-
line pozwala na uczestnictwo 
z dowolnego miejsca. Każde 
szkolenie składa się z dwóch 
głównych części – teorii 
i praktyki.

Aby wziąć udział należy:
1. Przejść za linkiem:  https://

bit.ly/3FTPc02; 
2. Wybrać „Nauczanie w ję-

zyku ukraińskim”;

3. Wybrać interesujący kurs;
4. Ustalić dogodny termin;
5. Zarejestrować się na szko-

lenie.
Po pomyślnym ukończeniu 
kursu uczestnicy otrzymują 
certyfikat w języku polskim 
lub ukraińskim. 

Kalendarz szkoleń oraz 
zapisy na szkolenia dostępne 
są na stronie www.szkolenia-
bosch.pl/grupy.

ProfiAuto w mediach społecz-
nościowych oraz utrwalenie 
wizerunku mechanika jako 
specjalisty.

W nowej edycji „Łow-
ców usterek” członkowie 
kabaretu: Bartosz Góra, 
Maciej Szczęch oraz Sła-
womir Szczęch wcielają się 
zarówno w profesjonalnych 
mechaników, jak i „czarne 
charaktery” świata motoryza-

cji – agresywnych klientów, 
nieuczciwych handlarzy czy 
domorosłych specjalistów 
próbujących zaoszczędzić na 
każdej części. Fabuła w nieco 
przerysowany sposób opie-
ra się na rzeczywistych sy-
tuacjach, jakich świadkami 
byli pracownicy ponad 1700 
warsztatów sieci ProfiAuto 
Serwis w całej Polsce. 

Za scenariusze filmów – 
we współpracy z marką Profi-
Auto – odpowiada kabaret 
Łowcy.B, natomiast za ich 
realizację – studio MDFilm. 
Autorem koncepcji kreatywnej 
jest Piotr Dembiński z agencji 
Bullseye Consulting.

Partnerami kampanii są: 
Brembo, Mann-Filter, Osram 
oraz Zimmermann.

Podobnie jak wiele innych 
przedsiębiorstw, także fir-
ma Osram zaangażowała 
się w pomoc dla mieszkań-
ców Ukrainy. W jej ramach 
za pośrednictwem Polskiego 
Czerwonego Krzyża prze-
kazała potrzebującym lam-
py inspekcyjne o wartości  
1 600 000 zł. Wysłane 
produkty, zasilane ener-
gią z akumulatorów, mogą 
służyć między innymi jako 

oświetlenie w awaryjnych 
sytuacjach. Przekazane przez 
firmę Osram lampy zostały 
przewiezione ciężarówkami 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
do Ukrainy, gdzie przekazano 
je Ukraińskiemu Czerwonemu 
Krzyżowi, a stamtąd trafiły do 
szpitali, schronów i innych 
miejsc, w których oświetlenie 
jest niezbędne, a istnieje ryzy-
ko utraty zasilania lub w ogóle 
go nie ma.

Wśród przekazanych pro-
duktów znalazły się lampy 
rodziny LEDinspect: Mini 
Compact 80, Professional 
150 i 180, Flooder 10 W  
i 20 W, Flooder Helicopter 
i Spaceship, Mini 125, Pocket 
160 i PRO Slimline 280. 

Wszystkie przekazane mo-
dele zasilane są z akumulato-
rów, dzięki czemu mogą za-
pewnić oświetlenie w sytuacji 
awaryjnej.

Pomoc dla Ukrainy od marki Osram
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Tematem przewodnim tego-
rocznej Konferencji PISKP, 
która odbyła się w dn. 25-27 
maja 2022 roku w Zakopa-
nem, były zmiany w systemie 
badań technicznych pojazdów 
związane z projektowaną Dy-
rektywą 2014/45/UE. Nie za-
brakło również informacji na 
temat działań, jakie prowadzi 
Izba w kwestii waloryzacji 
opłat za badania techniczne. 

Unimetal na XVI Konferencji Szkoleniowej PISKP

Unimetal od lat wspiera 
działania PISKP dążące do 
usprawnienia systemu badań 
technicznych pojazdów w Pol-
sce. W tym roku firma, jako 
Partner Konferencji,  przedsta-
wiła swój najnowszy, nagro-
dzony Złotym Medalem MTP 
2022 projekt, nazwany iSKP. 

Będący efektem współpra-
cy firm Unimetal i IT.Norcom 
program iSKP znacznie skra-

ca czas obsługi klienta, dzięki 
auto matyzacji czynności admi-
nistracyjnych i przepływu da-
nych. Podnosi to jakość usług, 
gdyż pozwala diagnoście sku-
pić się na stanie technicznym 
i bezpieczeństwie pojazdu. 

Dane pojazdu pobierane 
są do aplikacji biurowej za 
pomocą czytników kodów, 
a następnie przekazywane do 
systemu obsługi urządzeń dia-
gnostycznych, który ustawia 
urządzenia w odpowiedni tryb 
działania i dokonuje adekwat-
nej oceny wyników. Po zakoń-
czeniu przeglądu wszystkie 
dane liczbowe, fotografie 
i stwierdzone usterki pojawiają 
się w terminalu biurowym.

Na Konferencji PISKP Uni-
metal zaprezentował też nową 
certyfikowaną serię linii dia-
gnostycznych Alpha. To naj-

bardziej ekonomiczny sposób 
na szybką modernizację SKP, 
linie Alpha pasują bowiem 
do wnęk fundamentowych po 
starych urządzeniach niepro-
dukowanych przez Unimetal, 
umożliwiając wymianę urzą-
dzeń i przejście na najnowo-
cześniejsze systemy bez wy-
konywania uciążliwych prac 
budowlanych i bez ingerencji 
w posadzkę. 

Multiline – pozwala na ba-
danie wielu pojazdów jedno-
cześnie na jednej linii diagno-
stycznej. Integruje wiele linii 
diagnostycznych w jedno cen-
trum badań technicznych po-
jazdów o wysokiej wydajności. 
Uniline – integruje wiele róż-
nych urządzeń w jeden spójny 
system. Każde z urządzeń jest 
używane kolejno, po czym po-
wstaje zintegrowany raport.
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Firma Tomex Hamulce wy-
brała Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych i Centrum 
Doskonałości Nomaten jako 
partnera w badaniach ma-
teriałowych projektowanych 
przez siebie okładzin cera-
micznych. Chodzi konkretnie 
o zbadanie tzw. „trzeciego 
ciała”, które tworzy się na po-
wierzchni tarczy hamulcowej, 
i jego wpływu na efektywność 
pracy i komfort jazdy hybrydo-
wych okładzin hamulcowych. 

Badaniami kierować będzie  
dr Iwona Jóźwik, szefowa gru-
py badawczej Materials Cha-
racterization.

Zespół naukowców No-
maten podda analizie po-
wierzchnie próbek wyciętych 
fragmentów tarcz hamulco-
wych oraz opracuje raport 
dla Tomex Hamulce. Prace 
obejmą obrazowanie mikro-
struktury powierzchni techni-
ką skaningowej mikroskopii 
elektro nowej (SEM) oraz ana-

lizę składu pierwiastkowego 
metodą spektroskopii promie-
niowania X z dyspersją energii 
(EDS) w wybranych obszarach 
powierzchni dostarczonych 
próbek. Park infrastruktury 
badawczej Nomaten obej-
muje szereg najnowocześ-
niejszych w Polsce urządzeń 
– m.in. dyfraktometr rentge-
nowski Bruker AXS (Advanced 
X-Ray Solutions) D8 Advance 
Diffractometer oraz skanin-
gowy mikroskop elektronowy 

Helios 5 UX (ThermoFisher  
Scientific).

Otrzymane długofalowe 
wsparcie Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej (FNP) oraz 
Komisji Europejskiej uspraw-
ni badania nad materiałami 
odpornymi na ekstremalne 
warunki  (m.in. wysokie tem-
peratury czy korozję).

Obszarem badań i rozwo-
ju w Tomex Hamulce kieruje 
Maciej Szlichting. Dział R&D 
firmy jest skoncentrowany na 
rozwoju klocków hamulco-
wych oraz technologii ich pro-
dukcji. Do największych suk-
cesów należą opracowanie 
i wdrożenie nowoczesnego 
kompozytu ciernego, tj. ma-
teriału hybrydowego do pro-
dukcji klocków hamulcowych, 
oraz opracowanie wysokowy-
dajnej, innowacyjnej techno-
logii prasowania klocków ha-
mulcowych HybriTech®.

Współpraca badawcza Tomexu z Narodowym Centrum Badań Jądrowych

Skaningowy mikroskop elektronowyDyfraktometr rentgenowski

Zdobywaj zaufanie
klientów dzięki
Mercedes-Benz StarParts.

Bezpieczeństwo
StarParts zostały opracowane, 
przetestowane i zatwierdzone
przez markę Mercedes-Benz.

Gwarancja
Te same warunki
gwarancji jak na nasz 
standardowy asortyment. 

Wartość
Do 25%* niższa cena
od Oryginalnych Części 
montowanych w produkcji 
pojazdu, przy zachowaniu
jakości marki Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz StarParts to dla Twojego warsztatu prawdziwy znak zaufania. Nasza 
nowa gama oryginalnych części przeznaczonych do samochodów starszych niż 5 lat 
została zaprojektowana, by Twoim klientom zapewnić najwyższą jakość 
i opłacalność, a Tobie – ich lojalność na przyszłość.

Możesz także polegać na naszej przyjaznej użytkownikowi platformie B2B Connect, 
by łatwo zamówić części StarParts. Wystarczy wejść na b2bconnect.daimler.com/PL
i zamówić je przez WebParts.

*Szczegółowe informacje są dostępne w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz i na platformie WebParts.
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Best Managed Companies to 
autorski plebiscyt ustanowio-
ny w 1993 r. przez Deloitte 
Private w Kanadzie, prowadzo-
ny obecnie w kilkudziesięciu 
krajach świata. Każdego roku 
biorą w nim udział tysiące firm 
prywatnych, które przechodzą 
skrupulatny proces weryfikacji; 
analizowane są ich kompeten-
cje, procesy i strategia, metody 
zarządzania, relacje w firmie 

oraz transparentność finanso-
wa. W tym roku po raz pierw-
szy odbyła się polska edycja 
programu.

Podczas uroczystej gali  
8 czerwca w Warszawie za-
prezentowano laureatów ple-
biscytu Best Managed Com-
panies Poland 2022, wśród 
których znalazła się firma 
Profix.  Została ona doceniona 
przez audytorów za innowacyj-

Profix wyróżniony przez Deloitte

Axalta Refinish była jednym 
z platynowych partnerów mię-
dzynarodowego sympozjum 
branży lakierniczej IBIS Glo-
bal Summit 2022 w  Mona-
ko, które odbyło się w dniach  
15-17 czerwca 2022 r. 

Przed liderami branży la-
kierów renowacyjnych firma 
zaprezentowała szeroki asor-
tyment swoich przełomowych, 
nowatorskich rozwiązań, któ-
rych motywem przewodnim 
było hasło: „Axalta napędza 
innowację”. Wśród nich zna-
lazł się m.in. innowacyjny 
system szybkiego utwardzania 
przy niskim zużyciu energii. 

System bazuje na autor-
skich rozwiązaniach chemicz-

nych, dzięki którym w  przy-
padku typowego 30-minuto-
wego cyklu suszenia w  tem-
peraturze 60°C w  kabinie 
lakierniczej koszt energii ob-
niża się o ok. 75%. To jedy-
ny system do napraw lakier - 
niczych, który można stoso-
wać w  niższych temperatu-
rach lub w  temperaturze po-
kojowej 20°C przy zachowa-
niu wydajności tradycyjnych 
rozwiązań. 

Kolejnym obszarem, w któ-
rym Axalta Refinish aktywnie 
się rozwija, jest renowacja 
pojazdów elektrycznych. Aby 
przygotować lakierników na 
nadchodzące zmiany, firma 
opracowała specjalne linie 

Axalta Refinish na IBIS Global Summit 2022 w Monako

ność, unikalną politykę kadro-
wą i relacje wewnątrz firmy, 
które przekładają się na wyniki 
i tworzą siłę Grupy Profix oraz 
jej marek. Wyróżnienie zostało 
przyznane na podstawie iden-
tycznych, ostrych kryteriów 
stosowanych w 45 najbardziej 
rozwiniętych gospodarkach 
świata i na tle działających 
tam firm – nierzadko z kilku-
setletnią tradycją.

Miesiąc wcześniej, w maju 
br., Związek Przedsiębiorców 
i Pracodawców – największa 
organizacja pracodawców 
w Polsce – nadał firmie Profix 
tytuł Najlepszego Innowatora. 

produktów przeznaczonych do 
napraw pojazdów elektrycz-
nych. 

Dużo uwagi poświęca też 
Axalta zintegrowanym cyfro-
wym rozwiązaniom bizneso-
wym. Drivus – to nowa marka 
usług biznesowych oferowana 

firmom z rynku napraw samo-
chodowych w regionie EMEA. 
Powstała z myślą o szczegól-
nych wyzwaniach, przed jaki-
mi stają warsztaty, dlatego też 
pomaga im poprawiać wydaj-
ność, efektywność i dochodo-
wość pracy. 

Dystrybutor części zamien-
nych na rynku motoryzacyj-
nym w Europie, firma LKQ 
Europe, inwestuje w nowy 
magazyn centralny, który bę-
dzie zlokalizowany w Modl-
niczce, na terenie kompleksu 
Kraków Airport Logistics Cen-
tre – dużego parku logistycz-
nego łączącego rynki Europy 
Zachodniej i Wschodniej. 
Dzięki inwestycji w nowy 
magazyn centralny pod Kra-
kowem LKQ buduje swoją 
przewagę konkurencyjną na 

LKQ Europe inwestuje w nowy magazyn centralny w Polsce
rynkach lokalnych, a także 
rozbudowuje sieć logistyczną 
w Europie. Budowa magazy-
nu Elit Polska rozpoczęła się 
w styczniu 2022 roku, a uru-
chomienie nowej powierzchni 
magazynowej i biurowej pla-
nowane jest na 21 listopada 
2022 roku.

Magazyn centralny będzie 
obsługiwany przez spółkę Elit 
Polska, która jest częścią LKQ 
Europe. Powierzchnia ma-
gazynu wyniesie 11 tys. m2, 
dzięki czemu obiekt będzie 

mógł magazynować ponad 
100 tys. produktów. Budynek 
będzie wyposażony w cztero-
kondygnacyjną antresolę do 
składowania części samocho-
dowych oraz 22 doki przeła-
dunkowe do obsługi przyjęć 

i wysyłek. Magazyn będzie 
również przygotowany do 
szybkiej obsługi rynku moto-
ryzacyjnego oraz klientów biz-
nesowych i indywidualnych 
chcących skorzystać z bezpo-
średniego odbioru towaru. 

lub zadzwonić na infolinię. 
Kontroli poddawane są wybra-
ne elementy pojazdu, wska-
zujące ewentualne problemy 
techniczne lub wpływające 
bezpośrednio na bezpieczeń-
stwo podróżujących. Są to:
1. sprawność oświetlenia po-

jazdu, stan lamp pod ką-
tem zmatowień i wypaleń 
oraz regulacja oświetlenia;

2. stan zużycia piór wyciera-
czek;

3. zużycie opon, ciśnienie, 
wiek opony i weryfikacja 
czy są to opony na tę porę 
roku;

4. sprawność akumulatora, 
poziom jego naładowania, 
ładowanie i pobór prądu 
podczas rozruchu;

5. płyn chłodniczy;
6. temperatura wrzenia płynu 

hamulcowego;
7. hamulce i ich ocena pod 

kątem stopnia zużycia 
i ew. wycieków z układu;

8. zawieszenie, amortyza-
cja i układ kierowniczy 
w poszukiwaniu luzów, 
uszkodzonych elementów 
gumowych, ewentualnych 
wycieków pęknięć lub ko-
rozji;

9. szczelność układu wyde-
chowego i stopień jego ko-
rozji;

10. jakość powietrza wydo-
bywającego się z nawie-
wów i skuteczność klima-
tyzacji;

11. wyposażenie obowiązko-
we – czyli czy są na pokła-
dzie trójkąt ostrzegawczy 
i posiadająca aktualną 
datę ważności gaśnica.

Promocja związana z „Let-
nią kontrolą samochodu” jest 
wspierana kampanią promo-
cyjną w Yanosiku oraz w me-
diach społecznościowych.

Letnia promocja dla klientów OK Serwis

OK Serwis uruchomił sezono-
wą promocję w warsztatach 
sieci. Od czerwca do końca 
sierpnia 2022 r. można wyko-
nać kontrolę stanu technicz-
nego pojazdu w promocyjnej 
cenie 19,99 pln. Wystarczy 
skorzystać z usługi online- 
booking na stronie OK Serwis 

Podczas EV Experience po-
wered by LG Energy Solution 
Wrocław odbył się drugi zlot 
pojazdów elektrycznych, or-
ganizowany przez EV Klub 
Polska. Na torze Modlin 
w Nowym Dworze Mazowiec-
kim pojawiło się ponad 200 
e-samochodów, które zapre-
zentowały się na padoku oraz 
w spektakularnej paradzie. 

By dojechać na Tor Modlin, 
użytkownicy zeroemisyjnych 
pojazdów musieli w niektó-
rych przypadkach pokonać 
setki kilometrów. Wśród zgro-
madzonych nie zabrakło sa-
mochodów (i ich właścicieli) 
m.in. z Warszawy, Kutna, 
Kraśnika, Poznania, Kłobuc-
ka, Torunia, Działdowa, Ka-
towic, Bydgoszczy, Pucka, 

Białegostoku, Gdyni, Łask 
czy Krakowa. To pokazuje, że 
dystans nie stanowi proble-
mu. Wszyscy zgromadzeni na 
Torze Modlin mogli nie tylko 
podziwiać „elektryki”, ale też 
porozmawiać z ich użytkowni-
kami i rynkowymi ekspertami.

II Zlot EV klubu Polska był 
również doskonałą okazją, by 
z bliska przyjrzeć się najbar-
dziej popularnym w Polsce 
markom i modelom samocho-
dów elektrycznych. Domino-
wały samochody Tesli (Model 
3, Model Y i Model S). Można 
było także zobaczyć takie sa-
mochody, jak: Mercedes EQA, 
EQE, EQS i EQV, Hyundai Io-
niq 5 oraz Kona Electric, Audi 
e-tron, Peugeot e-208, Škoda 
Citigo-e, Renault Zoe, Škoda 

Enyaq, Audi Q4 i Q4 Sport-
back, Chevrolet Bolt, Citroën 
C-Zero, Kia e-Soul, Volks-
wagen ID.4, Ford Mustang 
Mach-E, Nissan Leaf, Seres 5, 
Fiat 500e czy SsangYong Ko-
rando e-Motion. Nie zabrakło 
też unikatowej na skalę kraju 
elektrycznej Syreny. 

200 elektrycznych pojazdów na zlocie podczas EV Experience

Zwieńczeniem spotkania 
były pierwsze zawody EV Klub 
Polska Cup na torze sporto-
wym Modlin. Najlepsze czasy 
przejazdu uzyskali kierowcy 
Tesli Model 3 Performance: 
Marcin Stefański (1:02,4), 
Gabor Wnuk (1:09,5) oraz 
Maciej Drzewiecki (1:11,3).

Faurecia Wałbrzych laureatem nagrody „Inwestycja roku”
Zakład Wałbrzych Frames, 
należący do Grupy Forvia, 
otrzymał nagrodę „Inwestycja 
roku” za rozbudowę swoje-
go zakładu i uruchomienie 
nowych linii produkcyjnych 
dla producentów aut luksu-
sowych. Dzięki tej inwesty-

cji zatrudnienie w zakładzie 
wzrośnie do 1000 miejsc 
pracy. Wyróżnienie przyznała 
Polska Izba Motoryzacji, która 
co roku ocenia wszystkie in -
westycje w branży automotive. 

Osiągnięcia Faurecii w bu-
dowaniu przyjaznej, innowa-

cyjnej i dbającej o rozwój fir-
my zostały po raz kolejny 
wyróżnione prestiżową nagro-
dą branżową. W tym roku za 
szczególne osiągnięcie przed-
siębiorstwa uznano rozbudowę 
zakładu produkującego ramy 
metalowe i stelaże siedzeń.  Fo
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Rosnąca moda na kampery

Części wysokiej jakości 
zapewniają bezpieczeństwo
Części istotne dla bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, takie jak opony, elemen
ty zawieszenia i osi oraz hamulce, są 
w kamperach narażone na duże obcią
żenia nie tylko podczas jazdy, ale także 
poza okresem eksploatacji. Pojazdy te 
często bywają maksymalnie obciążo
ne (nierzadko ponad miarę), co szybko 
doprowadza podwozie i współpracujące 
z nim elementy do granic wytrzymało
ści. Stosowane części zamienne powin
ny mieć zatem pewną rezerwę bezpie
czeństwa. 

Firma TMD Friction, do której należy 
marka Textar, poświęca wiele czasu oraz 
środków na opracowywanie bezpiecz
nych rozwiązań – od receptur mieszanek 
po szeroko zakrojone testy na stano
wiskach badawczych i próbach drogo
wych. Dla zapewnienia maksymalnego 
bezpieczeństwa hamowania stosowane 
są wyłącznie samodzielnie opracowane 
mieszanki, zawierające nawet 43 rodzaje 
surowców dokładnie dopasowanych do 
danego pojazdu i jego układu hamulco
wego.

Asortyment Textar obejmuje nie tylko 
niezbędne części zamienne do hamul
ców najpopularniejszych modeli, takich 
jak Fiat Ducato III (Typ 250), Peugeot 
Boxer, Citroën Jumper czy Ford Transit, 
ale także rzadziej spotykanych lub więk
szych kamperów o masie powyżej 7,5 t 
(również zbudowanych na podwoziach 
samochodów ciężarowych). Fo
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pewniając niezależnym warsztatom od
powiednie części zamienne do serwisu.

Warsztaty wchodzące na rynek po
jazdów kempingowych mają ułatwione 
zadanie. Technologia jest im dobrze zna
na, ponieważ duża część kamperów ba
zuje na popularnych modelach pojazdów 
użytkowych, takich jak Fiat Ducato, VW 
Transporter czy Ford Transit.

Obsługa tego segmentu pojazdów 
może stanowić lukratywny biznes. Rynek 
kamperów szybko się rozwija, a właści
ciele tych mobilnych domów chętnie i re
gularnie w nie inwestują. Ze względu na 
dużą masę pojazdów i wysoko położony 
środek ciężkości, aspekty bezpieczeń
stwa i jakości odgrywają w tej klasie sa
mochodów dużą rolę. Inwestycja w więk
szy podnośnik może się szybko zwrócić. 

Podróżowanie kamperami jest coraz po
pularniejsze. Liczba rejestracji nowych 
pojazdów kempingowych w Europie 
wzrosła o 13,2% i osiągnęła nowy rekord 
181 299 sztuk. To już piąty z rzędu po
myślny rok dla branży, a w obecnym spo
dziewany jest dalszy wzrost. Po drogach 
Europy, w tym Polski, jeżdżą już miliony 
kamperów, które prędzej czy później trze
ba będzie serwisować lub naprawiać. 

To atrakcyjny rynek, na którym warsz
taty mogą zaistnieć dzięki rozsądnym 
inwestycjom w wyposażenie i kooperacji 
z uznanymi dostawcami, takimi jak Tex
tar. Marka oferuje tarcze hamulcowe, 
klocki i okładziny hamulców bębnowych 
na pierwszy montaż (OE) oraz niezależny 
rynek części zamiennych. Świetnie wpi
suje się także w modę na kampery, za

Jako jeden z wiodących producentów 
klocków hamulcowych Textar wspiera 
również zmiany w kierunku zrównoważo
nej mobilności, a jego oferta obejmuje już 
ponad 99 procent pojazdów elektrycz
nych i hybrydowych dostępnych w Eu
ropie (w tym również pojazdów kempin
gowych z napędem elektrycznym). Textar 
w swoich klockach hamulcowych stosuje 
materiały przyjazne dla środowiska. Nie 
zawierają one metali ciężkich i azbestu. 
Wieloletnie doświadczenie marki po
zwoliło jej zapewnić stabilne wartości 
tarcia w szerokim zakresie warunków 
eks ploatacji, bardzo dobrą odporność na 
zużycie, redukcję hałasu, a jednocześnie 
łatwe do kontrolowania wyczucie pedału 
hamulca przez kierowcę.

Jednym z największych wyzwań dla 
warsztatów może być duża różno rodność 
części zamiennych do kamperów ze 
względu na zróżnicowane dopuszczalne 
obciążenia i typy układów napędowych. 
Textar przywiązuje dużą wagę do precy
zji danych. Potwierdza to TecAlliance, 
wiodąca europejska platforma informa

Aby właściciele kamperów mogli bezpiecznie korzystać ze swoich 
pojazdów, niezbędne są regularne przeglądy i fachowy serwis. 
Firma TMD Friction widzi w tym szansę na rozwój i większe zyski 
dla warsztatów samochodowych, które do swojej działalności 
związanej z autami osobowymi dodadzą obsługę pojazdów z tego 
dynamicznie rozwijającego się segmentu rynku

Norbert Janiszewski
Technical Sales Support w niemieckim oddziale firmy TMD Friction

cyjna, usługowa i komunikacyjna na 
niezależnym rynku części zamiennych, 
przyznając zarządzającej marką Textar 
firmie TMD Friction tytuł Premium Data 
Supplier (PDS) za wysoki standard jako
ściowy publikowanych danych.

Znalezienie właściwej części zamien
nej ułatwia również Textar Brakebook – 
internetowy katalog dostępny na stronie 
internetowej lub w aplikacji mobilnej. 
Zawiera on pomocne funkcje, takie jak 
skaner kodów kreskowych oraz analizę 
sfotografowanego klocka hamulcowego. 
Kompleksową opiekę zapewniają też 
eksperci Textar, wspierający mechaników  
w kwestiach technicznych. 

Dla właścicieli warsztatów poszu
kujących nowych możliwości zarobku, 
właściciele kamperów mogą być warto
ściowymi klientami – zależy im na wy
sokiej jakości usług, a za dobrą obsługę 
odwdzięczają się lojalnością. W dodatku 
poważniejsze naprawy pojazdów kem
pingowych przypadają na miesiące zi
mowe, pozwalając łatwo podnieść niższe 
w tym okresie obroty warsztatu. 

Hamulce do trudnych zadań
W warsztacie zawsze należy sprawdzać 
elementy związane z bezpieczeństwem 
jazdy, takie jak opony, zawieszenie i ha
mulce. Podczas przygotowań do sezo
nu szczególną uwagę trzeba zwrócić na 
prawidłowe działanie elementów układu 
hamulcowego, ponieważ odgrywa on 
główną rolę w zapewnieniu bezpieczeń
stwa na drodze. 

Marka Textar zaleca, aby przed dłuż
szym postojem kampera oczyścić i za
konserwować hamulce, zwłaszcza jeśli 
pojazd użytkowano zimą i zebrała się na 
nim sól drogowa. W przeciwnym razie 
już po kilku dniach na tarczach hamulco
wych pojawi się rdza. W przypadku eks
ploatacji skorodowanych tarcz i klocków 
może dojść do oderwania się okładziny 
ciernej z klocka. Jeśli trzeba wymienić 
tarcze i klocki hamulcowe, należy sto
sować wyłącznie części wysokiej jakości 
renomowanych marek. 

Eksperci Textar zalecają stosowanie 
hamowania silnikiem podczas zjazdów, 
aby uniknąć przegrzania hamulców i – 
w najgorszym wypadku – doprowadzenia 
do całkowitej utraty zdolności hamo
wania. Właściciele samochodów kem
pingowych powinni także kontrolować 
stan płynu hamulcowego i regularnie go 
wymieniać, co pomoże zapobiec awarii 
hamulców spowodowanej np. powsta
waniem pęcherzyków powietrza w prze
wodach hamulcowych.

Asortyment Textar obejmuje tarcze 
i klocki hamulcowe do wielu popular
nych samochodów dostawczych, które 
chętnie wykorzystywane są jako pojazdy 
bazowe dla aut kempingowych, w tym  
m.in. do samochodów Fiat, VW, Ford 
i MAN.                                                    n

Autor jest właścicielem kampera i aktywnym miłośnikiem  
podrożowania

Oferta Textar obejmuje części do układów hamulcowych montowanych w kamperach
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Analiza carVertical

Rynek samochodów używanych

Według tej metody najpewniejsze ofer
ty kupna używanego samochodu można 
znaleźć w Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
we Włoszech i Francji. Z kolei największą 
czujnością trzeba wykazać się na Łotwie, 
Ukrainie, Litwie oraz w Rumunii. Aby 
lepiej naświetlić wagę indeksu przejrzy
stości, każda zmienna była analizowana 
indywidualnie.

A do których krajów importowanych 
jest najwięcej pojazdów używanych? 
Na pierwszym miejscu tego zestawienia 
znalazła się Ukraina (80,23 proc. ogółu 
oferty na danym rynku). Co zaskakuje, 
na drugim jest Belgia (78,47 proc.), a na 
trzecim – o połowę większa, ale i nie
porównywalnie mniej zaludniona Estonia 
(76,12 proc.). Mediana (dane z 22 kra
jów Europy i USA) wynosi 63,81 proc.  
Polska zajmuje pod tym względem miej
sce dziewiąte (67,19 proc.).

Średnia wieku sprawdzanego auta 
z drugiej ręki na analizowanych rynkach 
wyniosła 9,55 roku. Co może zaskaki
wać, najwyższy wskaźnik odnotowano 
w Finlandii (12,07 lat), najniższy zaś na 
Słowenii (6,07). Polska w tym gronie pla
suje się na piątym miejscu (10,18).

Jednym z najważniejszych parametrów 
dla kupującego jest faktyczny przebieg po
jazdu. Dzięki kwerendzie wpisów z róż
nych źródeł użytkownicy platformy carVer
tical otrzymują w tej kwestii wiarygodne 
wskazania. Okazuje się, że najwięcej tego 
typu oszustw ujawniono na Litwie (to aż 
23,6 proc. ogółu). Po drugiej stronie ze
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Ryzyko to jest różne i zależy od wielu 
uwarunkowań danego kraju. Specjaliści 
z platformy carVertical opracowali sześć 
zmiennych, które wykorzystano w anali
zie. Dane pochodzą z własnej wyszuki
warki i obejmują okres od maja 2021 do 
maja 2022. Badaniem objęto 23 rynki 
(Europa i USA), a wyniki końcowe zdefi
niowano indeksem przejrzystości.

Dziś popyt na pojazdy używane, pomimo 
wciąż dużego wyboru, przewyższa po
daż. Z reguły auta rejestrowane w danym 
kraju po raz pierwszy nie czekają zbyt 
długo na zmianę właściciela. Za to wśród 
importowanych coraz trudniej znaleźć 
dobrą ofertę, łatwo natomiast narazić się 
na zakup egzemplarza o zafałszowanej 
historii.

stawienia znajduje się Belgia (9,01 proc.). 
Średnia wynosi 15,21 proc., a Polska 
znajduje się na dziesiątej pozycji (11,08 
proc.). Najniższą średnią cofniętego prze
biegu odnotowano w Wielkiej Brytanii  
(w przeliczeniu na kilometry jest to  
29 555). Z kolei najwyższą – w Szwecji  
(67 859 km). Bardzo blisko media
ny (46 933 km) uplasowała się Polska  
(43 746 km).

Osobną kwestią jest stan techniczny 
pojazdu, na który mogą wpłynąć szkody 
spowodowane kolizją czy wypadkiem. 
I tak, pomimo deklaracji sprzedającego, 
najwięcej takich ofert pochodziło z Pol
ski (65,70%ogółu). Najmniej problemów 
mają z tym Włosi (16,62%). W całym 
zestawieniu nieprawdziwe dane podawa
no w co drugim przypadku (52,36%).

Oczywiście, szkoda szkodzie nierów
na. Warto przyjrzeć się więc jej średniej 
wartości przeliczonej na euro (dla ana
lizowanych krajów jest to 3574 euro). 
I tak wartość szkody najwyżej wycenia
no w Belgii (12 265 euro), a najniżej na 
Węgrzech (2638 euro). Polska znajduje 
się w środku stawki na dziesiatej pozycji 
(4298 euro). Ujawnione różnice pomię
dzy deklarowanym a faktycznym stanem 
przekładają się na poziom zaufania do 
sprzedawcy pojazdu używanego. Aby 
to zdefiniować, carVertical przeprowa
dził ankietę wśród użytkowników swojej 
platformy, pochodzących z 17 krajów 
europejskich. Uzyskane wyniki pokazu
ją, że największym zaufaniem cieszą się 
sprzedający z Wielkiej Brytanii, Finlandii, 
Słowenii i Niemiec. Najniżej oceniono 
Bułgarów, Węgrów i Litwinów.             n

CarVertical jest największą bazą danych online zawierającą 
informacje o pojazdach używanych. Obejmuje ona ponad siedem 
miliardów pozycji danych z całego świata. A jak kształtuje się ry-
nek używanych samochodów w Polsce na tle międzynarodowego 
zestawienia indeksów przejrzystości?

Matas Buzelis
Automotive Expert w carVertical

UNIWERSALNY KLUCZ 
do profesjonalnej wymiany sprzęgieł DSG
Obsługuje marki: 
FORD, RENAULT, VW, SEAT, ŠKODA, AUDI

www.huzar.biz    tel: 537 470 400
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Diagnostyka usterek

Poślizg sprzęgła

zamachowego, a także częste gwałtowne 
ruszanie na zbyt wysokim biegu – mogą 
prowadzić do spalenia lub rozerwania 
okładziny (fot. 3).

Cztery pierwsze czynniki mogą rów
nież doprowadzić do przegrzania po
wierzchni docisku sprzęgła lub koła za
machowego. (fot. 4).

W takich przypadkach rekomendowa
na jest wymiana docisku i tarczy, a także 
weryfikacja koła zamachowego pod ką
tem uszkodzeń termicznych oraz odkształ
ceń jego powierzchni, kwalifikujących 
je do wymiany. Jeśli z kolei okładzina 
nie przylega w pełni, a jej powierzchnia 
cierna ma głębokie rysy (fot. 5), oznacza 

to naj częściej, że podczas montażu nie 
zweryfikowano stanu powierzchni koła 
zamachowego. W rezultacie materiał cier
ny uległ przegrzaniu i w efekcie zmniejszył 
się współczynnik tarcia.

Należy pamiętać, że w przypadku no
wej tarczy sprzęgła w początkowym okre
sie eksploatacji z uwagi na stożkowy profil 
powierzchni docisku i koła zamachowe
go okładzina pracuje w obszarze bliskim 
zewnętrznej średnicy materiału ciernego. 
Dzięki temu, nowa tarcza jeszcze przed 
całkowitym dotarciem umożliwia przenie
sienie pełnego momentu obrotowego. Jest 
to sytuacja normalna i w żadnym przy
padku nie można jej traktować jako wady 
fabrycznej tarczy sprzęgła.

żyna talerzowa może pęknąć, a tym sa
mym jej nacisk stanie się niewystarcza
jący. (fot. 7).

Kolejnymi przyczynami nieprawidło
wego działania sprzęgła mogą być pro
blemy związane z układem jego stero
wania – wyrobione widełki rozłączające 
lub ich nieprawidłowy montaż. Dochodzi 
wówczas do przyśpieszonego zużycia do
cisku sprzęgła i okładzin ciernych. Może 
to prowadzić do poślizgu oraz trudności 
w zmianie biegów. W starszych pojaz
dach należy zwrócić uwagę na stan lin
ki sprzęgła. W przypadku linek z auto
matyczną regulacją długości przed ich 
demontażem należy odpowiednio za
bezpieczyć mechanizm regulacji przed 
nadmiernym wydłużeniem lub po pro
stu zastosować nową linkę. W układach  
hydraulicznych sterowania sprzęgłem 
trzeba zwrócić szczególną uwagę na 
pompę oraz siłownik sprzęgła. W wyniku 
przedostania się zabrudzeń do układu hy
draulicznego, może dojść do problemów 
z pracą układu (zbyt wolne obniżanie się 
ciśnienia lub blokowanie się trzpienia si
łownika).

Nowe typy łożysk wyciskowych mają 
wewnętrzną tuleję prowadzącą wyko
naną z tworzywa sztucznego (tzw. tule
ja „samosmarująca”), której w żadnym 
wypadku nie należy smarować żadnymi 
środkami, by uniknąć wymieszania z py
łem powstałym z tarczy sprzęgła. Na sku
tek działania temperatury w obudowie 
sprzęgła dochodzi wtedy do „twardnie
nia” smaru, co utrudnia swobodne ruchy 
łożyska po tulei prowadzącej, ostatecz
nie powodując poślizg sprzęgła i przed
wczesne jego zużycie.                           n

du, jak i w wyniku częstego ruszania 
pod górę czy nieprawidłowo ustawionego 
układu sterowania sprzęgłem. W takim 
przypadku zalecana jest wymiana tar
czy sprzęgła. Okładzina zanieczyszczona 
smarem lub olejem (skutkuje to zmniej
szeniem współczynnika tarcia) może 
świadczyć o uszkodzeniu uszczelniacza 

wałka skrzyni biegów lub wału korbowe
go czy też występowaniem nieszczelności 
w układzie hydraulicznym (fot. 2).

Z kolei zbyt duża ilość smaru na wał
ku sprzęgłowym lub łożysku pilotującym 
często zostaje rozrzucona na okładzinę 
w wyniku działania siły odśrodkowej, co 
spowoduje zmniejszenie współczynnika 
tarcia okładziny. W takiej sytuacji, po 
usunięciu wszystkich nieprawidłowości, 
tarcza sprzęgła również musi zostać wy
mieniona.

Zbyt częsta jazda z wykorzystaniem 
poślizgu sprzęgła (jazda na tzw. półsprzę
gle), obecność oleju lub smaru na okła
dzinie ciernej, usterki układu wysprzę
glania, duże zużycie powierzchni koła 

Pierwsza grupa usterek powodujących 
poślizg sprzęgła związana jest z okładziną 
tarczy sprzęgła. Jeśli jest ona całkowicie 
zużyta, aż do główek nitów, skutkuje to 
niedostateczną siłą wywieraną przez do
cisk sprzęgła na materiał cierny (fot. 1).

Usterka ta może powstać zarówno 
wskutek normalnej eksploatacji pojaz

Fot. 1. Nadmierne zużycie tarczy 
sprzęgła

Fot. 2. Tarcza sprzęgła zanieczysz-
czona olejem lub smarem

Fot. 3. Spalona lub rozerwana 
okładzina tarczy sprzęgła

Fot. 4. Ślady przegrzania docisku 
sprzęgła

Fot. 5. Ślady występowania braku 
pełnego kontaktu tarczy sprzęgła 
z powierzchnią koła zamachowego

Fot. 6. Zużycie końcówek sprężyny 
talerzowej docisku sprzęgła

Fot. 7. Pęknięta sprężyna talerzowa

Michał Głażewski
Kierownik Zespołu Technicznego ZF Aftermarket

Eksperci ZF Aftermarket opracowali praktyczne wskazówki, pomoc-
ne w diagnozowaniu usterek związanych z tzw. poślizgiem sprzę-
gła. Charakterystyczne symptomy to m.in. nietypowe hałasy (stuki) 
dochodzące z okolic komory silnika lub brak możliwości prze-
niesienia pełnego momentu silnika na koła napędzane. Przyczyny 
poślizgu sprzęgła mogą być różne – obok usterek tarczy sprzęgła  
i docisku częstymi powodami są nie prawidłowości w układzie ste-
rowania pracą sprzęgła, uszkodzona powierzchnia koła zamacho-
wego lub montaż nieodpowiedniego sprzęgła

Przyczyną poślizgu sprzęgła może 
być też nadmierne zużycie końcówek 
sprężyny talerzowej (fot. 6), występują
ce najczęściej na skutek zużycia układu 
sterowania sprzęgłem, wyrobionej tulei 
prowadzącej lub zbyt dużego napięcia 
wstępnego wysprzęglika.

Jeśli z kolei wystąpi zbyt duża siła 
nacisku lub znaczne przekroczenie do
puszczalnego skoku wysprzęglika, sprę
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Proste rozwiązania  
złożonych problemów

warsztatowych atrakcyjnie prezentuje się 
propozycja amerykańskiej firmy TransGo 
(fot. 4), która produkuje zestawy na-
prawcze do sterowników hydraulicznych 
oraz pomp oleju. Zestaw o symbolu ka-
talogowym JF011E-FC jest przeznaczony 
do rodziny wariatorów Jatco JF011E, 
JF015E, JF016E oraz JF017E. W jego 
skład wchodzą: tuleja naprawcza osa-
dzana w uszkodzonym kanale, wzmoc-
niony zawór przepływu pracujący w tulei, 
sprężyna powrotna o dopasowanej cha-
rakterystyce oraz dodatkowo kulki łoży-
skujące bieżnie wariatora na wałach. 

Montaż zestawu w pompie nie wy-
maga żadnych narzędzi specjalnych 
i jest możliwy do wykonania przez każ-
dego technika pracującego w warsztacie 
zajmującym się serwisem skrzyń auto-
matycznych (fot. 5). Cały proces jest 
przedstawiony w dołączonej, drukowanej 
instrukcji. Pompa, oprócz standardowego 
mycia, nie wymaga regulacji i po złoże-

niu jest gotowa do montażu w skrzyni 
biegów. Po takiej regeneracji przepływ 
oleju wraca do parametrów nominalnych 
i, jeśli tylko pozostałe uszkodzone części 
skrzyni zostaną wymienione lub napra-
wione, cała skrzynia będzie pracować 
poprawnie.

TransGo od lat 60. ubiegłego wieku 
specjalizuje się w dostarczaniu prostych 
i ekonomicznych rozwiązań do napraw 
automatycznych skrzyń biegów. Zesta-

wy są tak skonstruowane, aby usuwać 
najczęstsze usterki i wady konstrukcyjne 
sterowników hydraulicznych oraz pomp 
oleju. W wielu wypadkach pozwoli to 
zaoszczędzić na zakupie podzespołów, 
które – jeśli w ogóle są dostępne – naj-
częściej bardzo dużo kosztują. Z peł-
ną ofertą zestawów można zapoznać 
się na stronie producenta transgo.com 
lub na stronie dystrybutora w Polsce  
getribo.com/transgo.                          n

Qashqai. Sercem tej skrzyni jest łopatko-
wa pompa oleju napędzana przez kon-
werter łańcuchem (fot. 1). O ile sekcja 
tłocząca jest wykonana solidnie i rzadko 
możemy spotkać się z jej uszkodzeniem, 
to zawór kontroli przepływu oleju czasem 
sprawia kłopoty. W trakcie pracy skrzy-
ni wykonuje on ciągły ruch oscylacyjny  
i z biegiem czasu zaczyna nadmiernie 
zużywać kanał w pompie, doprowadza-
jąc do powstania rys i zadziorów (fot. 2). 
W początkowej fazie usterki jego ruch 
nie jest płynny lub płynność pracy spa-
da wraz ze wzrostem temperatury ATF. 
Skrzynia pracuje wtedy gorzej, genero-

Trudność w dostępie do nowych pomp 
zmusza mechaników w czasie naprawy 
skrzyni do zastosowania specjalnych 
rozwiązań pozwalających na regenerację 
uszkodzonego podzespołu. Rozwiercenie 
uszkodzonego kanału jest dość skompli-
kowane ze względu na drogie narzędzia 
i konieczność wykonania lub zakupu za-
woru nadwymiarowego. W warunkach 

W klasycznym rozwiązaniu olej czy też 
płyn ATF zasysane są z układu filtrują-
cego przez pompę oleju i tłoczone do 
sterownika hydraulicznego (ang. Valve 
Body), który odpowiada za rozdział płynu 
roboczego m.in. na chłodzenie skrzyni, 
sprzęgło hydrokinetyczne, ciśnienie ste-
rujące oraz ciśnienie pakietów sprzęgło-
wych. 

Nieszczelności obwodów hydraulicz- 
nych lub zatarcia i zużycia zaworów 
sterujących powodują spadki ciśnień 
i w konsekwencji – nieprawidłową pra-
cę podzespołu lub wręcz jego poważne 
uszkodzenie. Dobrym przykładem jest 
bardzo popularna na naszym rynku 
bezstopniowa skrzynia biegów JF015E 
(RE0F011A) konstrukcji japońskiej firmy 
Jatco. Najczęściej spotyka się ją w wielu 
modelach Nissana, takich jak Juke lub 

Automatyczne skrzynie biegów to w dużej mierze podzespoły 
składające się z układów hydraulicznych. Ciśnienie oleju oraz 
jego przepływ to jedne z podstawowych paramentów mających 
wpływ na poprawną pracę układu napędowego z automatyczną 
zmianą przełożenia

Fot. 2. Zużyty zawór kontroli prze-
pływu oleju

wane są różne kody błędów (często nie 
wskazują one na związek usterki z pom-
pą), czasem włącza się tryb awaryjny. 
Wyczuwalne są wibracje i drgania lub 
szarpnięcia przy zmianie przełożenia. Po 
jakimś czasie zawór klinuje się całkowi-
cie, doprowadzając do poważnych uszko-

Fot. 3. Skutkiem zużytego zaworu 
kontroli przepływu oleju mogą 
być uszkodzenia stożkowych bież-
ni wariatorów oraz pasa napędo-
wego

dzeń stożkowych bieżni wariatorów oraz 
pasa napędowego i tym samym – utraty 
napędu (fot. 3). Należy wspomnieć, iż 
katalizatorem takich uszkodzeń jest brak 
prawidłowej i regularnej obsługi skrzyni 
olejowej. 

Fot. 4. Zestaw naprawczy JF011E-FC 
do sterowników hydraulicznych 
oraz pomp oleju amerykańskiej 
firmy TransGo

Fot. 5. Zawartość 
zestawu JF011E-FC

Fot. 1. Łopatkowa pompa oleju skrzyni Nissan 
Qashqai napędzana przez konwerter łańcu-
chem

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ
DO NAPRAW AUTOMATYCZNYCH SKRZYŃ BIEGÓW

WWW.GETRIBO.COM



Autonaprawa | Lipiec/sierpień 2022

20 | UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU

Autonaprawa | Lipiec/sierpień 2022

UKŁADY PRZENIESIENIA NAPĘDU | 21

Fo
t.

 S
c

h
ae

ff
le

r

Fo
t.

 S
c

h
ae

ff
le

r

W niniejszym artykule opisujemy przypa-
dek dotyczący pojazdu Renault Scenic III 
GT z silnikiem 1.5 dCi 110 KM. Niniejsza 
instrukcja dotyczy 6 biegowej skrzyni Re-
nault DC4 (równoległa manualna). 

Zgodnie ze wskazaniami zamieszczo-
nymi w katalogu Schaeffler online, wła-
ściwy zestaw sprzęgła do naprawianego 
samochodu to RepSet 2CT o numerze ka-
talogowym 602 0005 00.

Do przeprowadzenia wymiany sprzęgła 
potrzebne będą: podnośnik najazdowy, 
odpowiednie narzędzia, dwa wsporniki 
hydrauliczne do skrzyń biegów (jeśli nie 
zachodzi konieczność zabezpieczenia 
od góry zespołu silnik-skrzynia biegów) 
i oczywiście zestaw narzędzi specjalnych 
do demontażu i ponownego montażu ze-
społu sprzęgła 2CT:
	standardowy zestaw narzędzi LuK, 

nr katalogowy 400 0418 10;
	standardowy zestaw narzędzi LuK do 

Renault, nr katalogowy 400 0423 10;
	zestaw narzędzi do blokady transporto-

wej LuK, nr katalogowy 400 0425 10;

Podręcznik mechaniki pojazdowej

Wymiana zespołu sprzęgła
(Renault Scénic III GT z silnikiem 1.5 dCi 110 KM)

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

końcówkę drążka kierowniczego i swo-
rzeń wahacza, zabezpieczamy ramę po-
mocniczą (sanki) wspornikiem hydrau-
licznym i odkręcamy śruby mocujące po-
mocniczą ramę podsilnikową (fot. 6 i 7).

W dalszej kolejności trzeba wykonać 
następujące czynności po stronie skrzyni 
biegów:
	odłączyć wiązkę przewodów;
	zdemontować rurę do intercoolera 

i górną śrubę mocującą wiązkę silnika 
na skrzyni biegów;

	odłączyć wtyczkę sterownika skrzyni 
biegów; 

	zdjąć wiązkę silnika ze skrzyni biegów.

Teraz można odkręcić śruby i zdemon-
tować skrzynię biegów. Należy pamiętać 
o jej znacznej masie, charakterystycznej 
dla wersji dwusprzęgłowej, gdzie sprzę-
gło jest zamontowane wewnątrz skrzyni 
(fot. 11 i 12).

W opisywanym modelu, podobnie 
jak to ma miejsce przy zespole sprzęgła, 
konstrukcja dwumasowego koła zama-
chowego różni się od klasycznych DKZ. 
W związku z tym sposób montażu sprzę-
gła 2CT znacząco odbiega od procedury 
montażu sprzęgła klasycznego. 

Równo ległe przekładnie manualne  
funkcjonują na podobnej zasadzie 
jak zwykłe skrzynie manualne jedno-
sprzęgłowe. Każda tarcza obsługuje swo-
ją grupę biegów. Tarcze są osadzone na 
wałkach sprzęgłowych w technologii „je-
den w drugim” – zewnętrzny wałek drą-
żony i wałek wewnętrzny pełny wsunięty 
do środka drążonego.

Biegi nieparzyste (1,3,5) obsługuje 
sprzęgło pierwsze (K1), a napęd prze-
kazywany jest do skrzyni poprzez wałek 
wewnętrzny. Do biegów parzystych na-
pęd przekazywany jest z tarczy nr 2 (K2) 
poprzez wałek drążony zewnętrzny.

W klasycznym zespole sprzęgła jedno-
tarczowego w stanie zwolnionym docisk 
jest załączony i przyciska tarczę do koła 
zamachowego. Jego otwarcie następuje 
w chwili nacisku na pedał sprzęgła, co 
przerywa przepływ momentu obrotowe-
go. Rozłączanie odbywa się za pomocą 
tzw. układu wysprzęglającego. W po-
dwójnym sprzęgle typu 2CT jest odwrot-
nie. W stanie swobodnym sprzęgła są 
otwarte. Zamykają się dopiero po uru-
chomieniu dźwigni załączających. Stąd 
jego nazwa: system zasprzęglający.

Mechatronika załącza naprzemien-
nie łożyska oporowe za pomocą dźwigni 
zasprzęglających sterowanych silnikami 
elektrycznymi. Dźwignie zasprzęglające 
są tak skonstruowane, aby stanowiły ro-
dzaj klina, pod który wsuwany jest wózek 
stopniowo podnoszący tę stronę dźwigni, 
która poprzez łożysko oporowe naciska 
na sprężynę talerzową załączającą wła-
ściwe sprzęgło. Zużycie okładzin tarcz 
jest kompensowane działaniem zintegro-
wanego układu samoregulacji.

W przypadku naprawy, przy której za-
chodzi konieczność demontażu zespołu 
sprzęgła i ponownego montażu po jej za-
kończeniu, niezbędna jest ponowna blo-
kada zespołu samoregulacji. Wykonuje 
się ją za pomocą specjalnego narzędzia 
do blokady transportowej.                    n

1

	zdemontować środkową część atrapy 
chłodnicy, środkową część rury pod 
atrapą, doprowadzającą powietrze do 
filtra powietrza, oraz obudowę filtra 
powietrza (fot. 2);

	odłączyć przewód kontrolny elektro-
zaworu sterującego turbosprężarką 
oraz wiązkę z elektrozaworu turbo-
sprężarki (fot. 3 i 4);

	rozłączyć i zdjąć wiązkę akumulatora 
z lewego mocowania zawieszenia;

W pierwszej kolejności należy wykonać 
następujące czynności: 
	odłączyć i wymontować akumulator 

oraz jego podstawę (fot. 1);

2 5

6

7

3

4

	odpiąć i zabezpieczyć przed uszko-
dzeniem cięgno wyboru biegów.

Przed podniesieniem pojazdu koniecz-
ne jest zablokowanie koła kierownicy  
(z uwagi na brak stacyjki), w celu zde-
montowania ramy pomocniczej (sanek) 
wraz z przekładnią kierowniczą (fot. 5).

Dalsze czynności prowadzimy na pod-
niesionym samochodzie z odkręconymi 
kołami. Demontujemy nadkole po lewej 
stronie, odkręcamy łącznik stabilizatora, 

8

9

10

Po wykonaniu tych czynności należy od-
kręcić i wyjąć rozrusznik, spuścić olej ze 
skrzyni, a następnie zdemontować dalsze 
elementy (fot. 8, 9 i 10):
	lewą półoś;
	prawą półoś (zwrócić uwagę na po-

średnie łożysko podpierające);
	przedni zderzak;
	belkę podpierającą chłodnicę;
	ramę pomocniczą podsilnikową (san-

ki).

11

12

Montaż skrzyni na silniku przebiega 
w odwrotnej kolejności. Należy zawsze 
zweryfikować stan i pozycję kołeczków 
centrujących. Ze względu na ryzyko 
uszkodzenia wieloklinu tarczy, śruby mo-
cujące skrzynię dokręcić przed opuszcze-
niem wspornika hydraulicznego właści-
wym momentem zgodnie z zaleceniami 
producenta (fot. 13).

Na skrzyni znajduje się korek wlewu 
oleju. 

13

14
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ACEA C6 – nowa norma 
podnosi poprzeczkę

Większa sprawność 
z mniejszej pojemności
Kluczem do osiągnięcia tego celu jest 
udoskonalenie układów wtrysku paliwa 
oraz turbodoładowania. Jeżeli cylinder 
podlega doładowaniu powietrzem z turbo
sprężarki, to przy bezpośrednim wtry
sku paliwa oraz elektronicznej kontroli  
(56 wtrysków na suw sprężania) uzy
skuje się optymalne zmiksowanie mie
szanki paliwowopowietrznej i większą 
gęstość energetyczną w mniejszej obję
tości komory spalania. Taka optymaliza
cja skutkuje osiągnięciem wysokiej mocy 
i momentu obrotowego.

Popularne silniki downsizingowe 
mają 3cylindry. Rozwiązania te stosuje 
się już nawet w samochodach sporto
wych czy rajdowych (np. Toyota Yaris 
GR, BMW i8, Ford Fiesta ST). Niewiel
kie, sprawniejsze silniki spalinowe wy
stąpią również w hybrydowych układach 
napędowych, w których istotne są takie 
cechy, jak: minimalne zużycie paliwa, 
mniejsza emisja szkodliwych związków 
oraz – ze względu na współdziałanie 
silnika spalinowego z elektrycznym na 
jednym wale napędowym – jego moż
liwie małe wymiary, zwarta budowa 
i kompaktowość.

2021 był kolejnym przełomowym rokiem 
w Europie we wprowadzaniu ograniczeń 
emisji CO2 przez samochody osobowe. 
Jeszcze w 2020 r. średnia emisja dwu
tlenku węgla dla pojazdów sprzedawa
nych przez poszczególne marki musiała 
być niższa niż 120 g/km. Od 1 stycz
nia 2021 r. limit ten został obniżony do  
95 g/km i jest to najbardziej rygorystycz
ne ograniczenie emisji na świecie. 

Producenci niespełniający norm emi
sji CO2 narażają się na konieczność 
zapłaty wysokich opłat, które wynoszą  
95 euro za każdy gram dwutlenku węgla 
emitowany ponad limit i są naliczane od 
każdego sprzedanego samochodu.

Downsizing okazał się koniecznością
Producenci samochodów od dawna 
przygotowywali się na wprowadzanie 
samochodów ograniczających emisję 
CO2. Jedną z głównych odpowiedzi jest 
właśnie zastosowanie tzw. downsizingu 
w silnikach spalinowych i popularyzacji 
pojazdów hybrydowych.

Downsizing polega na skonstruowaniu 
silnika o maksymalnej mocy przy moż
liwie malych wymiarach i liczbie cylin
drów. Oznacza to zastąpienie większych 
silników mniejszymi, bardziej wysilonymi 
i tym samym – wydajniejszymi. Silniki te 
osiągają lepsze wyniki w testach zużycia 
paliwa i badaniach czystości spalin.

Andrzej Husiatyński
Kierownik działu technicznego
TotalEnergies Marketing Polska

Już wkrótce ofertę TotalEnergies uzupełni nowy olej silniko-
wy Quartz Ineo Xtra EC6 0W-20, który jest rozwinięciem dobrze 
znanego Quartz Ineo Xtra EC5 0W-20. Jego debiut wiąże się z 
wprowadzeniem najnowszej normy ACEA C6

ność stosowania układów GPF (benzy
nowych filtrów cząstek). Sadza z komory 
spalania przedostaje się również do oleju 
i zanieczyszcza go, co zmusza producen
tów do zwiększenia zdolności olejów do 
jej dyspersji dla ograniczenia koncentracji 
zanieczyszczeń. W ostatnich latach oka
zało się, że znaczna ilość sadzy w oleju 
negatywnie wpływa na trwałość łańcu
cha rozrządu. Sadza działa ścierająco na 
jego sworznie i powoduje wydłużenie. 
W konsekwencji może to doprowadzić 
do przeskoczenie koła zębatego rozrządu  
i w efekcie – zniszczenia silnika.

Oleje ACEA C6 
rozwiązują część problemów
Producenci silników razem z instytuta
mi badawczymi, organizacjami między
narodowymi tworzącymi normy jakości 
dla olejów (API, ACEA, ILSAC) i producen
tami olejów zaczęli poszukiwać rozwiązań 
dla zmniejszenia występowania zjawiska 
LSPI i szkodliwego wpływu sadzy. Osta
tecznie okazało się, że zastosowanie oleju 
skomponowanego na odpowiedniej bazie 
wraz ze specjalnym pakietem dodatków 
(często różnym od stosowanego dotych
czas) może znacząco wpłynąć na obniże
nie zjawiska LSPI i ochronić łańcuch roz
rządu przed nadmiernym zużyciem.  

ACEA w 2021 roku wydała nową 
normę ACEA C6, łączącą zalety energo
oszczędności normy ACEA C5 z dodatko
wymi wymaganiami. Są nimi:
	znaczący wpływ oleju na zmniejsze

nie ilości zjawisk LSPI; 
	zabezpieczenie łańcucha rozrządu 

przed negatywnym wpływem sadzy;
	zmniejszenie ilości osadów i zanie

czyszczeń w turbosprężarce.
Dla sprawdzenia jakość oleju i zgodno
ści z wymaganiami ACEA C6 rozszerzo
no dotychczasowe testy jakościowe. Do 
programu testowego wprowadzono kilka 
nowych silników (m.in. Forda i Toyoty), 
a niektóre poprzednie testy zastąpiono 
nowymi. 

W odpowiedzi na wprowadzenie nor
my ACEA C6 ofertę olejów Total Quartz 
uzupełni nowy olej silnikowy Quartz Ineo 
Xtra EC6 0W20, będący rozwinięciem 
znanego dobrze produktu Quartz Ineo 
Xtra EC5 0W20.                               n

Olej również poprawia sprawność
Innym sposobem na podniesienie spraw
ności silników było zastosowanie nowej 
generacji środków smarnych. Właśnie 
z tego powodu producenci silników zde
cydowali się w 2016 r. wprowadzić nor
mę ACEA C5. Olej ACEA C5 w porów
naniu ze starszym C3 zapewnia niższe 
opory wewnętrzne dzięki niskiemu HTHS 
i zastosowaniu klas lepkości 0W20 czy 
0W16 bez kompromisu dla właściwo
ści przeciwzużyciowych, ochrony silnika 
i jego czystości. 

Warto wiedzieć, że normy jakościowe 
ACEA należą obecnie do najpopularniej
szych na europejskim rynku samocho
dowym. Znajdziemy je praktycznie na 
wszystkich opakowaniach olejów. ACEA 
(Association des Constructeurs Européens 

Ekologicznie, choć z problemami
Silniki downsizingowe faktycznie legi
tymują się zmniejszeniem emisji CO2. 
Podczas spokojnej jazdy bardzo oszczęd
nie obchodzą się z paliwem i zajmują 
nie wiele miejsca pod maską. Niestety – 
oprócz zalet mają także swoje wady.  

Spektakularne wysilanie silników 
o małych pojemnościach stawia pod zna
kiem zapytania ich trwałość. W niskim 
zakresie obrotów wynoszącym 1500
2000 obr./min., przy dużym obciążeniu 
silnika i silnym doładowaniu powietrzem, 
dochodzi do zjawiska zwanego LSPI (Low 
Speed Pre-Ignition), czyli przedwczesne
go zapłonu przy niskiej prędkości obro
towej. Zjawisko polega na samozapłonie 
mieszanki paliwowopowietrznej podczas 
suwu sprężania (występuje jeszcze przed 

d’Automobiles) jest stowarzyszeniem 
czołowych europejskich producentów 
samochodów zrzeszających m.in. BMW,  
DAFa, Daimlera, Ferrari, Forda, Hon
dę, Jaguara, Land Rovera, Renault, To
yotę, Volkswagena i Volvo. Specyfika 
naj nowszych testów homologacyjnych 
wskazuje na to, że ACEA staje się po
woli standardem globalnym, ponie
waż niektóre z jej procedur testowych 
są zapożyczane z innych specyfikacji,  
np. z północno amerykańskiej API dla 
olejów silnikowych. Nowe testy zużycia 
paliwa pochodzą zaś z japońskiej specy
fikacji ILSAC.

zapłonem inicjowanym iskrą ze świecy 
zapłonowej). Przedwczesny zapłon spo
wodowany jest obecnymi w komorze 
spalania niedopalonymi, żarzącymi się 
cząstkami oleju lub nadal palącego się 
nadmiaru paliwa i skutkuje uderzeniami 
płaszcza tłoka o tuleję cylindra, co pro
wadzi do poważnych uszkodzeń silnika. 

Dodatkowo przy znacznym obciąże
niu silnika i dużym zapotrzebowaniu na 
moc przy wtrysku bezpośrednim nie do
chodzi do idealnego wymieszania paliwa 
z powietrzem. Powstają wtedy strefy nad
miaru paliwa i w procesie spalania two
rzy się sadza, która powoduje koniecz
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Dobry olej silnikowy 
pomaga oszczędzać paliwo

które generują poniżej 1% kosztów dla 
przewoźnika. Praktyka pokazuje, że 
czasem warto przyjrzeć się mniejszym 
wydatkom, które łatwo zignorować, bo 
niejednokrotnie to w nich drzemie istot
ny potencjał oszczędności. W przypadku 
optymalizacji doboru środków smarnych 
mówimy o oszczędnościach rzędu nawet 
kilku tysięcy złotych rocznie na każdy po
jazd ciężarowy.

Chcąc osiągnąć korzyści, należy zer
wać ze złym nawykiem szukania szybkich 

oszczędności. Temat jest dobrze znany 
pracownikom warsztatów, którzy nieraz 
z dużymi obawami realizują na żądanie 
klienta plan skrajnie taniego serwisowa
nia, związany z zakupem najtańszych pro
duktów. W przypadku olejów silnikowych 
taka taktyka jest dużym błędem. 

Z perspektywy paliwooszczędności 
oraz skutecznej ochrony silnika, najwię
cej korzyści oferują nowoczesne oleje 
syntetyczne o niskiej lepkości. Ich wyż
sza cena wynika z zastosowania wyso
kiej jakości olejów bazowych, unikalnych 
dodatków oraz z nakładów na inwestycje 
w rozwój nowych formulacji smarnych. 
Praca nad nowym olejem do ciężarówki 
jest bardzo skomplikowanym i kosztow
nym procesem, a paliwooszczędność 
produktu o niskiej lepkości – takiego jak 
Mobil Delvac 1 LE 5W30 – zawsze musi 
iść w parze ze skuteczną i długotrwałą 
ochroną silnika oraz odpornością formu
lacji na degradację.

Ciekawe rezultaty w zakresie ograni
czania wydatków na paliwo przyniosły te
sty przeprowadzone u jednego z dużych 
europejskich przewoźników, dysponują
cego flotą 210 pojazdów ciężarowych. 
Sieć serwisowa przewoźnika od dłuższe
go czasu koncentrowała się na poszu
kiwaniach możliwości dalszego ograni
czania kosztów paliwa oraz emisji CO2. 
W ramach współpracy z firmą Exxon

Wśród obszarów z potencjałem oszczęd
ności na uwagę zasługuje inwestycja 
w wysokiej jakości syntetyczne oleje sil
nikowe, redukujące zużycie paliwa. Szu
kanie sposobów na ograniczenie kosztów 
utrzymania floty powoduje, że serwisan
ci coraz częściej otrzymują pytania, jak 
poprzez umiejętny dobór środków smar
nych oszczędzić pieniądze.

Paliwo odgrywa wiodącą rolę w struk
turze wydatków firmy transportowej, 
a środki smarne należą do zakupów, 

Biorąc pod uwagę wyniki wszyst
kich testów przeprowadzonych wspólnie 
z przewoźnikami i ośrodkami badawczy
mi, bezsprzecznie można określić wy
sokiej jakości olej syntetyczny o niskiej 
lepkości mianem cichego bohatera, który 
pomaga oszczędzać paliwo. Trudno o lep
sze rozwiązania w czasach, gdy cena li
tra oleju napędowego utrzymuje się na 
rekordowo wysokim poziomie.             n

* Oszczędność paliwa przy założeniu całkowite
go rocznego przebiegu 200 tys. km, średniego 
dotychczasowego zużycia paliwa 28 l/100 km  
oraz ceny oleju napędowego obowiązującej 
w momencie zbierania danych. Redukcja emi
sji CO2 obliczona na podstawie współczynnika 
emisji 2,65 kg/l (źródło: DEKRA). Rzeczywista 
poprawa oszczędności paliwa może się różnić 
w zależności od typu pojazdu, stylu jazdy, wa
runków eksploatacji pojazdu i płynów eksplo
atacyjnych. W kalkulacji uwzględniono dodat
kowy koszt oleju syntetycznego Mobil Delvac 
1 LE 5W30.

Mobil przewoźnik zdecydował się prze
prowadzić analizę porównawczą między 
dotychczasowym, wysokiej jakości synte
tycznym olejem silnikowym 5W30 oraz 
Mobil Delvac 1 LE 5W30. Testy porów
nawcze dwóch produktów syntetycznych 
o tej samej klasie lepkości objęły osiem 
pojazdów ciężarowych.

Wybór do testów oleju o wyższej ja
kości i lepkości 5W30 wynikał z jego 
formulacji, umożliwiającej ograniczenie 
tarcia w silniku, co przynosi oszczędność 
paliwa i obniża temperaturę oleju (czyli 

sprzyja wydłużeniu żywotności środka 
smarnego). Nie bez znaczenia jest też 
bardzo wysoki wskaźnik lepkości, przy
noszący korzyści podczas zimnego roz
ruchu i zmniejszający zużycie w wyso
kich temperaturach pracy.

Dane uzyskane z pomiaru przebiegu 
i spalania paliwa w ciągu miesiąca wy
kazały średnie oszczędności na poziomie 
2,1% w porównaniu ze zużyciem w ana
logicznym okresie poprzedniego roku. 
Warunki eksploatacyjne i pogodowe były 
w obu okresach porównywalne. Poza po
prawą osiągów i wydłużeniem żywotno
ści silnika dzięki redukcji tarcia, roczne 
koszty paliwa na każdy pojazd zmniej
szyły się o ponad 1250 EUR, a emisja 
CO2 o około 3 tony. Zatem gdyby zmiany 
objęły flotę 210 pojazdów ciężarowych, 
MAN, MercedesBenz i Iveco tego nie
mieckiego przewoźnika, wartość poten
cjalnych oszczędności przekroczyłaby 
260 tys. EUR rocznie*. 

Ceny paliw stały się nieprzewidywalne, a na horyzoncie nie widać 
trendu spadkowego. Taka sytuacja częściej niż dotychczas zmu-
sza spedytorów do aktualizacji stawek paliwowych w rozlicze-
niach z przewoźnikami. Jednak jest to zaledwie jeden z wielu 
kroków, jakie należy podjąć, aby kontrolować wydatki i dobrze  
zarządzać kosztami operacyjnymi

Jerzy Domaszczyński
CVL Sector Specialist Poland & EE Cluster, ExxonMobil

e-autonaprawa.pl

Ponad 
10 000 artykułów 
technicznych  
dostępnych 
• bezpłatnie! 
• bez rejestracji!
• bez logowania!
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Płyny eksploatacyjne
w samochodach elektrycznych

w celu zaspokojenia potrzeb pojazdów 
hybrydowych i elektrycznych. Są nimi:  
Quartz EV do samochodów osobowych 
oraz Rubia EV do pojazdów ciężarowych.

Aby sprostać wymaganiom napędów 
elektrycznych, stosowane w nich płyny 
eksploatacyjne powinny mieć następują-
ce, specyficzne cechy:
	Właściwości dielektryczne 
 Aby zapobiec powstawaniu łuku elek-

trycznego, płyny muszą być izolujące 
ze względu na bliskość elektrycznych 
i elektronicznych części pojazdu. Nie 
mogą przy tym tracić wraz z upływem 
czasu właściwości dielektrycznych. 

Wymaga się, by pozostawały stabil-
ne pomimo trudnych warunków pra-
cy: wzrostu temperatury, utleniania, 
wilgoci, ściery metali pochodzących 
ze zużycia pracujących podzespołów 
mechanicznych. 

	Zgodność z materiałami 
 Płyn musi być kompatybilny z różny-

mi rodzajami materiałów, aby uniknąć 
konsekwencji, takich jak: korozja, 
pęcznienie czy pękanie. Wysoka prze-
wodność elektryczna miedzi sprawia, 
że jest ona głównym materiałem sto-
sowanym w okablowaniu elektrycz-
nym i uzwojeniach. Dlatego tak ważne 
jest opracowanie płynu o najwyższej 
kompatybilności z miedzią. Płyn na-
wet w wysokich temperaturach musi 
dawać odpowiednie zabezpieczenie 
przeciwkorozyjne. 

	Właściwości termiczne 
 Silnik elektryczny i jego osprzęt pra-

cują w określonym zakresie tempera-
tur. Praca w temperaturach wyższych 
od pożądanego zakresu nieuchron-
nie zmniejsza żywotność, sprawność 
i moc pojazdów. Prawo Joule’a-Lenza 
pozwala wyznaczyć ilość ciepła wy-
dzielanego podczas przepływu prądu 
elektrycznego przez przewodnik. Wraz 
ze wzrostem napięcia zwiększa się 
ilość tego ciepła. Dlatego płyn powi-
nien zapewniać wydajne odprowadza-
nie ciepła w temperaturach do 180°C.

Chociaż w pojazdach elektrycznych nie 
występuje np. olej do smarowania sil-
ników, to wbrew obiegowej opinii jest 
tam dużo podzespołów wymagających 
stosowania specjalnych płynów eks-
ploatacyjnych. Pojazdy te zawierają ukła-
dy, w których krążą ciecze, a ich zadaniem 
jest smarowanie, izolowanie i chłodzenie 
nowych typów układów napędowych oraz 
skrzyń biegów. Ciecze potrzebne są rów-
nież do regulacji temperatury akumulato-
rów pojazdu i systemu zarządzania ener-
gią. Firma TotalEnergies, jako pierwsza 
na świecie, wprowadziła na rynek dwie 
serie płynów zaprojektowanych specjalnie 

Pojazdy elektryczne zmieniają motoryzację, stawiając przed producentami części  
i środków smarnych nowe wyzwania. W autach bezemisyjnych występuje zdecydowa-
nie mniej elementów znanych z samochodów z silnikami spalinowymi. Dotyczy  
to także płynów eksploatacyjnych. Jednym z pionierów w opracowywaniu płynów  
do pojazdów elektrycznych jest firma TotalEnergies

i elektrycznością statyczną. Zapewnia 
bardzo wysoką odporność na utlenia-
nie oraz odpowiednią ochronę przed 
ryzykiem rozprzestrzeniania się ognia. 
Poza tym utrzymuje bardzo niską lep-
kość podczas całego cyklu życia po-
jazdu, zapewniając efektywną wymia-
nę ciepła.

Kilka płynów eksploatacyjnych występuje 
zarówno w pojazdach z silnikami spalino-
wymi, jak i w samochodach hybrydowych 
oraz elektrycznych. Należy do nich płyn 
hamulcowy, który musi być regularnie 
wymieniany niezależnie od typu pojaz-
du. W samochodach elektrycznych nie 
występuje oczywiście olej silnikowy i nie 
ma mowy o uzupełnianiu płynu AdBlue. 
Oznacza to mniejsze koszty, mniejszą czę-
stotliwość procedur serwisowych i mniej-
sze zanieczyszczenie środowiska w ciągu 
całego cyklu eksploatacji. 

Opracowanie na podstawie  

materiałów TotalEnergies

	Funkcje smarowania i właściwoś ci 
przeciwzużyciowe 

 Konieczność ochrony różnych części 
mechanicznych nowych układów na-
pędowych wymaga, by płyny zapew-
niały od powiednie smarowanie. Ma 
ono gwarantować prawidłowe działa-
nie poszczególnych układów, ograni-
czając ich zużycie oraz takie zjawiska, 
jak utlenianie i korozja. Oferuje rów-
nież optymalne właściwości tarciowe 
na tarczkach ciernych, wymagane do 
płynnej zmiany biegów w pojazdach 
hybrydowych.

W ramach wspomnianych gam produkto-
wych można wyszczególnić następujące 
płyny:
	Quartz EV Drive R 
 Zapewnia specjalną technologię dla 

nowej generacji elektrycznych reduk-
torów układu napędowego, gwaran-
tującą trwałość kół zębatych i łożysk 
tocznych obracających się z bardzo 

dużą prędkością. Równocześnie wy-
kazuje optymalne właściwości anty-
pienne i uwalniające powietrze przez 
cały okres eksploatacji pojazdu. Zo-
stał opracowany z myślą o doskonałej 
pompowalności, nawet w bardzo ni-
skiej temperaturze.

	Quartz EV Drive MP 
 Przeznaczony jest do reduktorów, 

silników elektrycznych i energo-
elektroniki. Chroni przed zwarciem 
i elektrycznością statyczną. Zapew-
nia optymalną kontrolę temperatury 
(nawet przy szybkim ładowaniu) oraz 
kompatybilność z cewkami miedzia-
nymi i materiałami polimerowymi. 
Ponadto wykazuje doskonałe właści-
wości przeciwzużyciowe (koła zębate 
i łożyska toczne).

	Quartz EV Battery 
 Specjalnie opracowany płyn do za-

rządzania temperaturą systemu aku-
mulatorów. Chroni przed zwarciem 

Książki WKŁ w e-autonaprawie 10%taniej
✔  Wejdź na stronę: 
 www.e-autonaprawa.pl
✔  Wybierz przycisk KSIĄŻKI
✔  Przejrzyj katalog
✔  Zaznacz interesujące Cię 
 pozycje 
✔  Kup, nie odchodząc od komputera!

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

www.e-autonaprawa.pl
Odwiedź stronę:

Zamów bezpłatną 
prenumeratę e-wydań 

miesięcznika
Autonaprawa
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Wymiana oleju 
w skrzyni automatycznej

w zależności od skrzyni udaje się wymie-
nić od 30% do 60% oleju znajdującego 
się w skrzyni. Metodą statyczną nie moż-
na wymienić całego oleju, a tylko miesza 
się stary z nowym. Takie „odświeżenie” 
może być wystarczające w przypadku re-
gularnych wymian oleju od nowości co  
30-60 tysięcy kilometrów. Trzeba jed-
nak mieć pewność, jaki olej znajduje 

się w skrzyni biegów. Zmieszanie olejów 
o różnych parametrach może prowadzić 
do jej uszkodzenia.

Dynamiczna wymiana oleju polega na 
wpięciu się w obieg oleju automatycznej 
skrzyni biegów za pomocą specjalnego 
urządzenia, np. Mahle FluidPro ATX-280.  
Cały proces przebiega przy uruchomio-
nym silniku i działającej skrzynii ASB. 

Porównanie metod 
dynamicznej i statycznej
Statyczna wymiana oleju polega na 
spuszczeniu oleju z miski olejowej razem 
z niewielką ilością oleju zalegającego 
w skrzyni ASB, który spływa grawitacyj-
nie. Pozostały olej dalej zalega w sprzę-
głach, pompie, chłodnicy czy przekład-
ni hydrokinetycznej. Metodą statyczną  

Michał Stankiewicz
Doradca ds. technicznych 
firma Sosnowski

Kiedy trzeba wymieniać olej w automatycznej skrzyni biegów? 
Która z metod wymiany jest skuteczniejsza? Ekspert firmy  
Sosnowski rozwiewa wątpliwości i przedstawia wyniki jedno-
znacznych badań laboratoryjnych

	w wyniku zmieszania oleju ATF ze 
związkami metali powstałymi w trak-
cie pracy elementów ciernych skrzyni.

Na skutek degradacji oleju zmieniają 
się jego właściwości: zwiększa się lub 
zmniejsza gęstość, lepkość, własności 
smarne, myjące itp. Efektem jest przy-
spieszone zużycie skrzyni.

Zalecenia producentów vs fakty
Niektórzy producenci samochodów 
w swoich zaleceniach serwisowych poza 
regularnymi wymianami filtra oleju nie 
wspominają o wymianie oleju ATF. Moż-
na nawet natrafić na informację, że „je-
den olej na całe życie skrzyni” lub „skrzy-
ni nie naprawia się”.  

Natomiast producenci skrzyń ASB 
zalecają regularną wymianę oleju ATF.  
Brak konsekwencji w zaleceniach wynika 
z podejścia producentów samochodów 
do automatycznej skrzyni biegów, któ-
ra jest przez nich traktowana jak część 

Stacja do dynamicznej wymiany ole-
ju odbiera stary olej ze skrzyni, waży  
i w tym samym czasie automatycznie po-
daje taka samą ilość świeżego oleju. Me-
toda dynamiczna umożliwia wymianę do 
100% oleju znajdującego się w skrzyni 
biegów oraz przepłukanie całego układu 
detergentem w celu pozbycia się zalega-
jących osadów.

Metoda statyczna
•  wymianie podlega około  

40-60% oleju
Metoda dynamiczna
•  w zależności od typu skrzyni  

wymianie podlega do 100%  
oleju,

•  wypłukanie zanieczyszczeń  
z całego układu,

•  możliwość zastosowania  
detergentów ułatwiających  
wypłukanie zanieczyszczeń 

Olej ATF
Długa i bezawaryjna praca automatycz-
nej skrzyni biegów zależy od poprawnej 
eksploatacji i obsługi serwisowej. Decy-
dujące znaczenie ma jakość oleju, które-
go zadaniem jest smarowanie elementów 
przekładni oraz chłodzenie podzespołów. 
Olej ATF pełni również funkcję medium 
transmisji energii w siłownikach hydrau-
licznych i konwerterze. 

Utrata parametrów oleju ATF oleju 
może nastąpić z następujących powo-
dów:
	niewłaściwej eksploatacji skrzyni bie-

gów, długotrwałej i forsownej jazdy 
w górach, podróżowania z bagażni-
kiem dachowym i autem zapakowa-
nym „po dach” oraz w wyniku częste-
go holowania przyczepy;

	nadmiernego obciążenia cieplnego 
i mechanicznego skrzyni, spowodo-
wanego np. szybką jazdą po auto-
stradzie lub jazdą sportową;

SZKOLENIE TECHNICZNE Z ZAKRESU
SERWISU OLEJOWEGO SKRZYŃ
AUTOMATYCZNYCH.
DOSTĘP DO BAZY TECHNICZNEJ
PROFESSIONALS.
DOSTĘP DO BAZY HAYNESPRO.
DEDYKOWANY OPIEKUN.DEDYKOWANY OPIEKUN.GRATIS

60 LITRÓW OLEJU

KUPUJESZ I ZYSKUJESZ.
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pojazdu podlegająca standardowemu 
zużyciu. W efekcie, już przy przebiegach 
rzędu 150-200 tys. km wymienia się 
skrzynię ASB na nową.

Badanie próbek oleju ATF
Firma Sosnowski sprawdziła, czy olej ATF 
utrzymuje pożądane parametry podczas 
długotrwałej eksploatacji oraz jakie różni-
ce w jakości oleju występują po wymia-
nie statycznej i dynamicznej. 

W tym celu pobrano próbki oleju w re-
gularnie serwisowanym pojeździe z grupy  
VAG przy następujących przebiegach: 
158 tys., 172 tys., 185 tys., 215 tys. km.  
Przez ten czas nie wymieniano oleju ATF. 

Przy przebiegu 215 tys. km dokonano 
wymiany dynamicznej i pobrano ostatnią 
próbkę oleju do analizy.

Wyniki badań laboratoryjnych okazały 
się jednoznaczne. Im dłuższy przebieg 
pojazdu, tym wyższe było stężenie me-
tali w oleju ATF oraz obniżały się istotne 
parametry oleju, takie jak lepkość czy 
indeks PQ. Następowało też szybsze zu-
żywanie elementów ruchomych skrzyni.

Wraz z rosnącym przebiegiem pojaz-
du zaobserwowano wzrost zanieczysz-
czeń oleju ATF związkami miedzi, żelaza, 
cyny, glinu, krzemu. Przebieg okazał się 
nieistotny w przypadku niklu i mało istot-
ny w przypadku sodu.

Zawartość zaobserwowanych produk-
tów zużycia może mieć następujące po-
chodzenie:
	żelazo – koła zębate, wał, łożyska i/lub 

obudowa;
	glin – konwerter momentu obrotowe-

go, osłony lub zanieczyszczenia;
	nikiel – może pochodzić z żelaza lub 

innych stopów metali;
	miedź – tarcze, sprzęgło, łożyska, 

okładziny hamulcowe, chłodnica ole-
ju;

	cyna – łożyska, sprzęgło.
Wraz z roznącym przebiegiem zaobser-
wowano wzrost indeksu PQ – wskaźni-
ka występowania procesów niszczenia 
warstw wierzchnich.

Również w przypadku lepkości oleju 
widać wyraźny spadek wraz z rosnącym 
przebiegiem.

Wnioski
Z powyższych badań jasno wynika wy-
raźne pogorszenie istotnych parametrów 
oleju wraz ze wzrostem przebiegu. Wy-
miana dynamiczna przywraca parametry 
oleju do poziomu, który gwarantuje długą 
i bezawaryjną pracę skrzyni.

Usługa dynamicznej wymiany oleju 
dostępna jest m.in. w autoryzowanych 
serwisach Lexusa, BMW, Toyoty, Opla, 
w ofercie sieci serwisowych Bosch, Pro-
Line oraz niezależnych stacjach i warsz-
tatach.                                              n

Przykłady uszkodzeń, których można było uniknąć, regularnie wymieniając olej ATF: a – zużyte tarczki ścierne, b – prze-
tarta panewka, c – przetarte koło stożkowe
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I ELEKTRONICZNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

ERA oferuje rozwiązania dopasowane  
do indywidualnych potrzeb w zakresie mobilności

100% jakości OE

dedykowane do 
aut osobowych, vanów, 

ciężarówek oraz autobusów

produkowane 
w Europie

pokrycie rynku 
europejskiego - 98%

Akumulatory ERA

• Akumulatory AGM ERA - zapewniają maksymalną wydajność w nowoczesnych pojazdach z rozbudowanymi systemami 
start/stop oraz w pojazdach klasy średniej i wyższej o wysokim zapotrzebowaniu na energię ze względu na wiele 
dodatkowych odbiorników.

• Akumulatory ERA EFB - zapewniają wysoką wydajność w podstawowych systemach start/stop oraz w pojazdach 
o wysokim zapotrzebowaniu na energię dzięki dodatkowym odbiornikom energii.

• Akumulatory ERA SLI - niezawodny wybór do wszystkich pojazdów bez funkcji start/stop.
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Wielofunkcyjny zintegrowany system diagnostyczny

Zestaw IA900WA firmy Autel

czujników ADAS, a więc detekcja 
i usunięcie usterek związanych 
z tymi systemami. Wyczyszczenie 
błędów jest wręcz warunkiem ko-
niecznym do przeprowadzenia ka-
libracji ADAS.

2 Zaawansowane 6-kamerowe urzą-
dzenie do ustawiania geometrii kół 
i osi w pojazdach osobowych oraz 
dostawczych pracujące w techno-
logii 3D. Urządzenie wyposażone 
jest w 4 kamery pomiarowe głów-

ne, jedną kamerę precyzyjnie po-
zycjonującą cały system względem 
pojazdu oraz kamerę zamontowaną 
na belce pomiarowej, weryfikującą 
odchylenie urządzenia od krzywizn 
podłoża.

3 Innowacyjna rama do kalibracji sys-
temów ADAS bazująca na optycz-
nym pomiarze odległości urządzenia 
do kalibrowanego czujnika.

IA900WA ma pełne możliwości kalibracji 
wszystkich systemów ADAS:

W skład systemu wchodzą:

1 Najwyższy model platformy dia-
gnostycznej MS Ultra, która pełni 
funkcję narzędzia do rozpoznania 
usterek systemów elektronicznych 
w pojeździe. Oprócz wielu funkcji 
diagnostycznych mniej lub bardziej 
zaawansowanych (PassThru, CAN 
diagnostic, kodowania itd.) podsta-
wowym zadaniem testera w syste-
mie IA900WA jest przygotowanie 
pojazdu do prawidłowej kalibracji 

Łukasz Czupryś 
Specjalista ds. diagnostyki
Italcom

Zaawansowana diagnostyka sterowników pojazdu + geometria 
kół i osi 3D + innowacyjna kalibracja systemów ADAS. AUTEL jako 
pierwszy na świecie zaprezentował zintegrowany system diagno-
styczny, który łączy trzy urządzenia w jednym: pozwala rozwią-
zać problemy z geometrią kół i osi, kalibrować czujniki ADAS oraz 
przeprowadzić zaawansowaną diagnostykę elektroniki pojazdu

Zestaw IA900WA firmy Autel zaprezentowany na stoisku 
Italcom na targach TTM 2022

W pełni mobilny system Autel IA900WA może być łatwo przeno-
szony i montowany

	radarów SRR, MRR, LRR umieszczo-
nych z przodu lub z boku pojazdu;

	systemów LIDAR;
	kamery przedniej, tylnej, kamer 360 

stopni;
	systemów night vision.

Oprogramowanie Autel IA900WA po 
wykonanej usłudze regulacji geometrii 
kół oraz kalibracji systemu ADAS tworzy 
raport zbiorczy, przedstawiający błędy 
w sterownikach pojazdu, pomiar geo-
metrii przed i po regulacji zawieszenia 
oraz rezultaty wykonanej kalibracji sys-
temu ADAS. Urządzenie posiada moż-

liwość podłączenia skanera bieżnika 
TBE200 do bezdotykowego pomiaru 
stanu bieżnika ogumienia. Oprogra-
mowanie umożliwia dokonanie pełnej 
dokumentacji fotograficznej pojazdu. 
Zdjęcia oraz wyniki z pomiarów bieżni-
ka można także umieścić na zbiorczym 
raporcie.

Urządzenie Autel IA900WA jest sys-
temem w pełni mobilnym, niewymaga-
jącym kalibracji do stanowiska pomia-
rowego. Współpracuje ze stanowiskami 
wyposażonymi w kanał, podnośnikami 
najazdowymi oraz kolumnowymi czy 

słupowymi. Belka z kamerami ma moż-
liwość szybkiego złożenia, a innowacyjny 
system podnoszenia masztu z kamera-
mi za pomocą teleskopu hydraulicznego 
potrafi ograniczyć minimalną wysokość 
urządzenia. Wszystkie te cechy dają moż-
liwość wygodnego przenoszenia zestawu 
pomiędzy pomieszczeniami.

Mocno rozbudowana baza danych 
regulacyjnych pojazdów wyposażona 
w pomocne zdjęcia wysokiej rozdzielczo-
ści czy animacje punktów regulacyjnych 
pojazdów znacznie ułatwia wszelkie kali-
bracje i regulacje.                               n

Przykładowe rzuty ekranu obrazują szerokie możliwości oprogramowania IA900WA
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Skutki awarii układu wydechowego

Zazwyczaj – w przypadku sil-
ników benzynowych – mie-
szanka staje się bogatsza, 
ponieważ sondy sygnalizują 
nadmiar powietrza. Oznacza 
to nagły wzrost zużycia pali-
wa, spadek mocy, gwałtowne 
zwiększenie zanieczyszczenia 
spalin. Nadmiar paliwa może 
wówczas ściekać po ścian-
kach cylindrów i rozrzedzać 
olej, co przyspiesza zużycie 
panewek.

W silnikach wysokopręż-
nych z filtrem cząstek stałych 
nieszczelności w okolicach 
filtra zaburzają działanie sond 
różnicowego czujnika ciśnie-

nia, zaburzając informacje o stanie za-
pełnienia filtra. Efekty tego również są 
opłakane.

Jak widać, nieszczelność układu wy-
dechowego jest problemem nie tylko ko-
smetycznym, ale poważną awarią, która 
powoduje dalsze uszkodzenia układu 
napędowego. Nie należy zwlekać z jej 
naprawą.

Jak naprawiać?
Szybko, tanio i skutecznie. W praktyce 
oznacza to wymianę uszkodzonych ele-
mentów na nowe. Oczywiście drobne 
nieszczelności można spawać lub zakle-
jać specjalnymi opaskami do układów 
wydechowych, ale zazwyczaj pomaga 
to na krótką metę, ponieważ większość 
uszkodzeń wynika z postępującej korozji. 

Jako ciekawostkę warto w tym miej-
scu odnotować, że wybrane modele sa-
mochodów (np. niektóre Fordy) mają 
fabrycznie jednoczęściowy układ wyde-
chowy, który celem wymiany zużytych 
fragmentów należy rozcinać. Zestawy 
naprawcze są do tego dostosowane i wy-
posażone w specjalne łączniki. Wymiana 
bywa trudna, ponieważ oryginalne wyde-
chy na taśmie produkcyjnej montuje się 
przed przykręceniem zawieszenia.

W ofercie Elit znajduje się bardzo 
szeroka gama części do układów wyde-
chowych. Są to zarówno drogie elementy 
najwyższej jakości, jak i znacznie tańsze 
części budżetowe. W każdym przypadku 
umożliwiają jednak skuteczną naprawę 
i tym samym – przywrócenie fabrycznych 
parametrów samochodu.                     n

Czy niesprawny układ wydechowy może 
mieć jakikolwiek wpływ na pracę silnika 
i czystość spalin? Oczywiście, choć wiele 
zależy od tego, na którym jego odcinku 
pojawiły się uszkodzenia. Awarie układu 
wydechowego kojarzą się głównie z ha-
łasem, ewentualnie z zapachem spalin 
w kabinie. Po pierwsze – należy pamię-
tać, że wspomniany „zapach spalin” jest 
bardzo szkodliwy dla zdrowia kierowcy 
i pasażerów. Po drugie – nieszczelności 
układu wydechowego potrafią wpłynąć 
na skład spalin, zwiększyć zużycie pali-
wa i pogorszyć osiągi. 

Ważna jest lokalizacja
Każdy współczesny układ wydechowy 
składa się z odcinka łączącego kolektor 
wydechowy z katalizatorem, katalizato-
ra (lub katalizatora i filtra cząstek) oraz 

Zużyty układ wydechowy generuje liczne 
usterki dodatkowe, dlatego nie należy zwle-
kać z jego wymianą. Możliwe szybka interwen-
cja wpływa pozytywnie nie tylko na ekologię 
i bezpieczeństwo jazdy, ale także na ogólne 
koszty, ponieważ chroni użytkownika przed 
poważniejszymi wydatkami

odcinka przebiegającego do końca samo-
chodu, zakończonego rurą wydechową 
lub tłumikiem końcowym. 

Najmniejszy problem stanowi uszko-
dzenie odcinka końcowego (tłumika koń-
cowego lub rury wydechowej). W tym 
przypadku rzeczywiście głównym proble-
mem może być tylko hałas, ewentualnie 
zapach spalin zaciąganych do kabiny 
przez otwory odpowietrzające w podło-
dze bagażnika. 

Gorzej, jeśli nieszczelności pojawiają 
się w okolicy katalizatora. Większość sa-
mochodów jest wyposażona w dwie son-
dy spalin – pierwszą przed katalizatorem 
(sonda regulacyjna) oraz drugą – za ka-
talizatorem (sonda diagnostyczna). Nie-
szczelności układu wydechowego w ich 
sąsiedztwie zaburzają wskazania sond, 
co skutkuje zmianą dawkowania paliwa. 

No. 1 event 
live in 
Frankfurt

Restart for the entire
automotive aftermarket
Finally we can meet up in person again: 
Discover new trends and innovative 
technologies in all areas of the sector. 
Leading international industry players 
will be here showcasing the entire value 
chain of the automotive aftermarket.

For further details and tickets visit 
automechanika-frankfurt.com

info@poland.messefrankfurt.com
tel. (22) 49 43 200
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Oferta NGK Spark Plug 

Produkty do pojazdów hybrydowych

rynku wtórnym w segmencie pojazdów 
hybrydowych. 

Zalety samochodów hybrydowych
W samochodach hybrydowych zasto-
sowano co najmniej dwa różne rodzaje 
napędu. Są one wyposażone zarówno 
w silnik elektryczny, który wykorzystuje 
energię zgromadzoną w akumulatorach, 
jak i w silnik spalinowy (benzynowy lub 
wysokoprężny). Zasada działania tego ro-
dzaju pojazdów polega na wykorzystaniu 
jednego lub obu silników przy różnych 
prędkościach obrotowych.

Na przykład silnik elektryczny jest 
bardziej wydajny przy wytwarzaniu mocy 
obrotowej lub momentu obrotowego, 
podczas gdy silnik spalinowy lepiej radzi 
sobie z utrzymaniem wysokiej prędkości.

Przełączanie pracy silnika z jednego 
na drugi w optymalnym momencie prze-
kłada się na oszczędność energii i paliwa, 
a w efekcie – na redukcję emisji spalin.

Pojazdy hybrydowe są dostępne 
w czterech różnych wersjach: Mild-HEV, 
Full-HEV, Plug-in HEV i REEV. Każdy 
z tych typów ma swoje unikalne cechy, 
ale wszystkie oferują wiele korzyści pod 

Doskonałym przykładem polityki produk-
towej firmy jest kompleksowa oferta dla 
samochodów hybrydowych. Ten typ po-
jazdów stał się symbolem zmian zacho-
dzących obecnie w przemyśle motoryza-
cyjnym, ponieważ opiera się zarówno na 
tradycyjnych, jak i przyszłościowych for-
mach napędu silnikowego. Szacunkowo 
w ciągu najbliższych dziesięciu lat rynek 
pojazdów hybrydowych w Europie gwał-
townie wzrośnie, przekraczając liczbę  
70 milionów. Kompleksowa oferta w za-
kresie obu marek NGK i NTK zapewnia 
firmie duże możliwości sprzedaży na 

Światowy przemysł motoryzacyjny przechodzi obecnie bezprecedensowe zmiany. Pomimo 
przewidywanego w najbliższych latach spadku sprzedaży pojazdów napędzanych silni-
kami spalinowymi, firma NGK Spark Plug wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte 
w ciągu prawie stu lat obecności na rynku i aktualizuje swoją ofertę, dostosowując ją 
do przyszłych potrzeb klientów

padku tradycyjnych silników wysoko-
prężnych.

	Cewki i przewody zapłonowe: Cewki 
zapłonowe NGK spełniają najwyższe 
standardy jakościowe na rynku i do-
skonale dopasowują się do wyższych 
wymagań technicznych w samocho-
dach hybrydowych. W hybrydach 
wymaga się od cewek zapłonowych 
większego poziomu wydajności z po-
wodu większego zakresu obciążeń.

Ze względu na wzrost liczby zaawanso-
wanych cewek z bezpośrednim połą-
czeniem (cewki ołówkowe/palcowe oraz  
tzw. listwy, czyli system bezpośredniego 
zapłonu), przewody zapłonowe są mniej 
potrzebne w samochodach hybrydowych.  
Pozostają one jednak niezbędne w około 
41% samochodów benzynowych. Asor-
tyment NGK Spark Plug Aftermarket 
oferuje pełne pokrycie parku samocho-
dowego.

Gama produktów 
NTK Vehicle Electronics
Oferta dla pojazdów hybrydowych (za-
równo benzynowych, jak i wysokopręż-
nych) obejmuje czujniki tlenu, czujniki 
temperatury spalin (EGTS), czujniki 
MAP/MAF, czujniki ESP oraz zawory re-
cyrkulacji spalin (EGR) spełniające naj-
nowsze standardy dotyczące emisji spa-
lin. Wszystkie produkty NTK odpowiada-
ją najnowszym technologiom i normom 
motoryzacyjnym, niezależnie od tego, czy 
są stosowane w pojazdach spalinowych 
czy hybrydowych.                               n

względem wydajności, funkcjonalności 
i są przyjazne dla środowiska.
	Funkcjonalność: Połączenie silnika 

elektrycznego i silnika spalinowego 
gwarantuje osiąganie dużych odległo-
ści bez konieczności częstego ładowa-
nia, potrzebnego w przypadku pojaz-
dów tylko elektrycznych.

	Wydajność: Podczas uruchamia-
nia pojazdu hybrydowego lub jazdy 
z małą prędkością albo w trybie stop- 
start wykorzystywany jest wyłącznie 
silnik elektryczny, co skutkuje zero-
wym zużyciem paliwa. Podczas przy-
spieszania lub jazdy pod górę oba 
silniki współpracują ze sobą, zapew-
niając oszczędność paliwa. Natomiast 
podczas spokojnej jazdy z prędkościa-
mi średnimi i wysokimi wykorzysty-
wany jest wyłącznie silnik spalinowy.

	Zalety dla środowiska: Pojazdy hy-
brydowe zużywają mniej energii dzię-
ki rekuperacji. Podczas hamowania 
lub zjeżdżania z góry silnik jest wy-
łączany, a energia kinetyczna zostaje 
zamieniana na energię elektryczną, 
wykorzystywaną do ładowania aku-
mulatora. W pojazdach tych obserwu-
jemy mniejszą emisję CO2, zwłaszcza 
w ruchu miejskim, ponieważ gdy sa-
mochód się nie porusza (np. stojąc 
w korku), zarówno silnik spalinowy, 
jak i elektryczny są wyłączone.

Produkty NGK i NTK 
w samochodach hybrydowych
Marki NGK Ignition Parts i NTK Vehicle  
Electronics, należące do firmy NGK Spark 
Plug, zapewniają szeroki asortyment pro-
duktów do samochodów hybrydowych. 
Obejmuje on świece zapłonowe, świece 
żarowe, cewki i przewody zapłonowe, 
czujniki tlenu, czujniki temperatury spalin 
(EGTS), czujniki MAP/MAF, czujniki ESP 
oraz zawory recyrkulacji spalin (EGR).
	Świece zapłonowe: Obecnie więk-

szość samochodów hybrydowych 
wykorzystuje silniki benzynowe, wy-
posażone w najnowsze świece zapło-
nowe z metali szlachetnych, oparte na 
silnikach spalinowych z technologią 
start-stop. Pojazdy hybrydowe, dzięki 
elektryfikacji, zużywają mniejsze ilości 
paliwa, ale są cięższe od tradycyjnych 
pojazdów z silnikiem spalinowym. 

Oznacza to, że świece zapłonowe 
w pojazdach hybrydowych mają taką 
samą oczekiwaną żywotność i inter-
wał wymiany, jak świece stosowane 
w pojazdach z silnikiem spalinowym. 
Aby spełnić wymagania technologicz-
ne samochodów hybrydowych, świe-
ce zapłonowe z metali szlachetnych 
zapewniają optymalną wydajność, 
a w około 95% samochodów hybry-
dowych schodzących z linii produk-
cyjnej wykorzystuje się właśnie tę 
technologię. Dla nielicznych pojazdów 
hybrydowych wyposażonych fabrycz-
nie w niklowe świece zapłonowe NGK 
Spark Plug oferuje gamę zamienników 
z metali szlachetnych przeznaczonych 
na rynek wtórny. Zapewniają one lep-
sze osiągi, zmniejszają zużycie pali-
wa, optymalizują zapłon oraz mają 
wydłużoną żywotność.

	Świece żarowe: Około 10% samo-
chodów hybrydowych ma silniki wy-
sokoprężne, przy czym świece żaro-
we stosowane są przede wszystkim 
w pojazdach segmentu klasy wyższej 
i średniej. W ofercie firmy NGK Spark 
Plug znaleźć można zarówno świece 
żarowe metalowe, jak i ceramiczne. 
Świece żarowe ceramiczne mają prze-
wagę techniczną nad świecami meta-
lowymi, ponieważ te ostatnie (zasto-
sowane w pojazdach hybrydowych) 
wykazują większe zużycie z powodu 
wyżarzania w trybie czuwania. Prze-
widywany okres eksploatacji świec 
żarowych jest taki sam, jak w przy-
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Sekrety zawieszeń

Poprawa właściwości jezdnych

czynniki, które w istotny sposób wpływa-
ją na właściwości jezdne, a większość 
z nich ujawnia się z wiekiem. 

Precyzja układu kierowniczego
Jedne samochody mają bardzo czuły 
układ kierowniczy, a inne – mniej czuły 
lub wręcz gumowaty. Dużo zależy od ro-
dzaju przekładni kierowniczej oraz kon-
strukcji wspomagania, ale warto przy-

pomnieć znaczenie pewnego elementu, 
o którym zazwyczaj nie pamiętamy. Są 
to elementy stalowo-gumowe pośredni-
czące w połączeniu przekładni z nadwo-
ziem oraz wszystkie tuleje stalowo-gumo-
we przedniego zawieszenia. O tym, jak 
duży jest wpływ fabrycznej konstrukcji 
na prowadzenie, przekonywali się czę-
sto użytkownicy daewoo lanosów, którzy 
wymieniali fabryczne, kiepskiej jakości 

Firma Moog, producent najwyższej jako-
ści elementów zawieszenia, wskazuje na 
kluczowe cechy konstrukcyjne oraz na to, 
jak zużycie poszczególnych elementów 
pogarsza jakość prowadzenia.

O właściwościach jezdnych decydują 
m.in. rozkład mas, rodzaj napędu, ogól-
na konstrukcja zawieszenia (w tym tzw. 
masy nieresorowane) oraz geometria ca-
łego układu jezdnego. Ale są także inne 

Jerzy Dziamski
Garage Gurus Moog ekspert

W zasadzie każdy kierowca wie, że właściwości jezdne samochodu 
i komfort jazdy zależą od konstrukcji zawieszenia. Ale nie każdy 
potrafi choćby w przybliżeniu powiedzieć, co tak naprawdę wpływa 
na podsterowność i nadsterowność, zwrotność, sposób tłumienia 
nierówności i stabilność w zakręcie

towych. Okazuje się, że sworznie Moog 
zawsze spełniają lub nawet przekraczają 
wymagania producentów samochodów 
w zakresie wytrzymałości materiału. 

Należy pamiętać, że sworznie kulowe 
są stosowane prawie we wszystkich ele-
mentach zawieszenia, takich jak drążki 
osiowe, końcówki drążków kierowni-
czych, wahacze poprzeczne, łączniki 
stabilizatora oraz przeguby kulowe. Za-
pewniają one połączenia umożliwiające 
ruch obrotowy. Sworzeń kulowy, w za-
leżności od położenia, może być podatny 
na oddziaływanie sił osiowych i promie-
niowych. Aby nie dopuścić do wybicia 
sworznia z obudowy, wymagane jest uzy-
skanie odpowiedniej wytrzymałości na 
jego wyrywanie. Zastosowane materiały 
mają bezpośredni wpływ na parametry 
wytrzymałościowe. 

Zużyte elementy nie zawsze stukają, 
nie zawsze też da się zaobserwować ich 
luzy. Jeśli samochód ma 10 lat lub wię-
cej z pewnością warto mu zafundować 
wymianę elementów gumowych, gumo-
wo-stalowych i sworzni, a poprawa bez-
pieczeństwa i przyjemności prowadzenia 
okaże się wręcz zaskakująca.              n

tulejki i silentbloki na elementy tuningo-
we wykonane ze specjalnych materiałów 
o podwyższonej sztywności. Zmiana była 
wyraźnie odczuwalna. 

Moog zaleca wszystkim użytkowni-
kom starszych samochodów komplek-
sową wymianę wszystkich elemen-
tów gumowych i gumowo-stalowych 
w przednim zawieszeniu. Nie trzeba się-
gać po akcesoria sportowe. Wystarczy 
komplet fabrycznie nowych elementów 
dobrej jakości. Zabieg ten jest niedrogi, 
a bardzo skuteczny. Moog jest specjali-
stą w tej dziedzinie i często wprowadza 
rozwiązania, poprawiające te fabryczne. 
Na przykład w wybranych modelach 
francuskich (Citroën C2 i C3) produ-
cent zastosował wahacze z plastikowo- 
gumowymi tulejami, a Moog skonstru-
ował ich stalowo-gumowe odpowied-
niki, które po montażu osadzone są 
mocniej niż fabryczne. Okazały się nie 
tylko wytrzymalsze, ale poprawiły także 
precyzję prowadzenia. 

Nadsterowność i podsterowność
Istnieje wiele szczegółowych badań na 
temat wpływu konstrukcji zawieszenia 
na podsterowność lub nadsterowność 
samochodu. Okazuje się, że obok rozkła-
du mas i rodzaju napędu, kluczowe zna-
czenie ma w tej kwestii rodzaj… tylnego 
zawieszenia. W uproszczeniu – dobre 
tylne zawieszenie odgrywa na zakręcie 
większą rolę dla utrzymania obranego 
toru jazdy niż przednie. Właśnie z tego 
powodu tak bardzo spopularyzował się 
następujący układ: stosunkowo tanie ko-
lumny McPhersona z przodu i zaawan-
sowane zawieszenie wielowahaczowe 
z tyłu. Niektórzy producenci posuwają 
się nawet o krok dalej. W słabszych wer-
sjach silnikowych z tyłu montują tanią 
belkę, a w mocniejszych – droższy układ 
wielowahaczowy.

Oczywiście żaden użytkownik nie bę-
dzie we własnym zakresie przerabiał za-
wieszenia, ale może i powinien zwrócić 
uwagę na jego stan. O ile o przednie za-
wieszenie dba większość użytkowników, 
ponieważ wszelkie anomalie objawiają 
się nieznośnym stukaniem, o tyle zawie-
szenie tylne latami bywa traktowane po 
macoszemu. Tymczasem, jeśli ktoś zada 
sobie trud, by wymienić poduszki ramy 

pomocniczej i silentbloki wahaczy lub 
belki, może być bardzo pozytywnie za-
skoczony poprawą właściwości jezdnych 
na zakrętach!  

Lekkość prowadzenia
Trudno precyzyjnie zdefiniować pojęcie 
lekkości prowadzenia. Generalnie chodzi 
o to, że niektórymi samochodami jeździ 
się przyjemnie, a inne wydają się ocięża-
łe, z opóźnieniem reagują na ruchy kie-
rownicą. Łatwo wyczuć, że zawieszenie 
pracuje nieharmonijnie i stawia dziwny 
opór dla układu kierowniczego. Bywa, 
że winna jest… korozja sworzni. Firma 
Moog przywiązuje dużą wagę do jakości 
stali, z której wykonywane są sworznie, 
a także do ich zabezpieczenia antykoro-
zyjnego. Jest o co walczyć na etapie pro-
jektowania, ponieważ korozja na łącze-
niach współpracujących elementów nie 
tylko pogarsza właściwości jezdne, ale 
może być niebezpieczna – stare, zużyte 
i skorodowane sworznie mogą bowiem 
wypiąć się ze swoich połączeń.  

Moog prowadzi wiele testów wy-
trzymałościowych, a wyniki niektórych 
publikuje na swoich stronach interne-

Wymagająca wymiany zużyta tuleja

Przykłady tulei i silentbloków z bogatej oferty MOOG
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Elementy zawieszenia pneumatycznego

Dlaczego trzeba wymieniać parami?
Bartosz Sieradzki
CEEU Area Mangaer 
Arnott

Do budowy dwóch podstawowych komponentów układu zawie-
szenia pneumatycznego (czyli miechów i kolumn pneumatycznych) 
wykorzystuje się gumowe rękawy. Guma jest materiałem natural-
nym, ma określone właściwości fizyko-chemiczne i podlega okre-
ślonym procesom starzenia i zużycia

Jak wspomniano wcześniej, nawet 
najlepszej jakości podzespoły w końcu 
się zużyją i trzeba je będzie wymienić. Co 
do zasady, miechy działają trochę zero
jedynkowo: szczelny „stary” miech dzia
ła równie dobrze, jak miech nowy, gdyż 
czynnikiem roboczym jest powietrze, 
a to, jak wiadomo, się nie zużywa. Nale
ży wziąć jednak pod uwagę fakt, iż jeśli 
miechy były montowane w tym samym 
lub zbliżonym czasie, to gdy przetarciu 
ulegnie jeden z nich, bardzo prawdo
podobne jest, że wkrótce ten drugi też 
będzie wymagał wymiany. Podobnie jak 
z żarówkami w reflektorach. Tak więc, 
choć wymiana parami nie jest bezwzględ
nie konieczna (chyba że jest to wyraźnie 
zaznaczone w instrukcji) – zdecydowanie 
zaleca się takie postępowanie.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku 
kolumn pneumatycznych, czyli elemen
tów zawierających amortyzatory. Tu wy
miana parami jest konieczna ze wzglę
dów bezpieczeństwa oraz współpracy 
zawieszenia z elektroniką pojazdu. Praca 
amortyzatorów o różnym stopniu zużycia 
na tej samej osi ma wpływ na wiele czyn
ników i może być niebezpieczna.

Wymieniajmy zatem podzespoły pneu 
matyki parami nie tylko ze względów bez
pieczeństwa i dbałości o komfort podróż
nych, ale również by zaoszczędzić klien
towi w niedalekiej przyszłości ponownej 
wizyty w warsztacie. Sprawi to również, 
że będzie nas traktował jak profesjonali
stów w swojej dziedzinie.                       n

oraz stałe zanieczyszczenia, np. piasek. 
W niskich temperaturach guma twardnie
je i jest zdecydowanie mniej elastyczna, 
z kolei w wysokich – szybciej parcieje. 
Niezależnie od tego, gdzie pojazd jeździ, 
elementy pneumatyki będą się zużywały.

Jakość to klucz do długiej i bez
awaryjnej jazdy na zawieszeniu pneu
matycznym. Oprócz rękawów gumowych, 
ważne są także inne podzespoły, takie jak 
opaski zaciskowe, uszczelki oraz górne 
i dolne mocowanie miecha. Tymczasem 
niektóre tanie produkty obecne na ryn
ku, choć wyglądają prawie tak samo, jak 
podzespoły wysokiej jakości, znacznie 
się od nich różnią jakością użytych mate
riałów, wykonaniem i wieloma istotnymi 
parametrami. Niskiej jakości guma o nie
wystarczającej grubości i złej konstrukcji 
poszczególnych warstw, nie równe opaski 
z ostrymi krawędziami, nieprawidłowa 
konstrukcja tłoków (mocowań), hałas 
i wibracje – to kilka przykładów błędów 

Zwykle właśnie elementy gumowe zu
żywają się jako pierwsze w zawiesze
niu pneumatycznym. Guma parcieje  
i w miejscach, gdzie materiał pracuje 
najintensywniej, czyli w zagięciach i za
głębieniach rękawa, pojawiają się drobne 
zazwyczaj pęknięcia. Podczas inspekcji 
wzrokowej przy okazji kontroli zawiesze
nia warto więc sprawdzić, czy nie są wi
doczne niewielkie choćby pęknięcia lub 
rozdarcia miechów, a jeśli są – zalecić 
ich wymianę. Wymiana miecha stanowi 
relatywnie nieduży koszt w porównaniu 
z dodatkową wymianą sprężarki, która 
również ulegnie uszkodzeniu, jeśli będzie 
zmuszona kompensować utratę powie
trza w nieszczelnym układzie.

Można przyjąć, że dobrej jakości 
miech czy kolumna wytrzyma sześć do 
dziesięciu lat użytkowania. Oczywiście 
wiele zależy od warunków, w jakich ele
ment jest eksploatowany, a na jego ży
wotność wpływają też: klimat, stan dróg 

w konstrukcji miechów 
i kolumn wątpliwego 
pochodzenia. 

Produkty marki Ar
nott wyróżnia starannie 
dopracowany projekt, 
perfekcyjne wykona
nie oraz przemyślany 
dobór materiałów czy 
pod zespołów pocho
dzących od dostawców 
Tier 1 (np. rękawy Con
tinental ContiTech).

Mniejsze tarcie i niższa waga

specjalnych rodzajów kauczuku i mate
riałów, które zapewniły lepszą wytrzyma
łość oraz odporność na działanie oleju. 
Ten typ pasków rozrządu wytwarzany jest 
z odpornego na działanie wysokiej tem
peratury elastomeru ACNHNBR, w któ
ry zatopiony jest zapewniający wysoką 
wytrzymałość kord z włókna szklanego. 
Do tego dochodzi poliamidowa tkanina 
nośna z wielowarstwową ochroną przed 
zużyciem oraz zęby wzmocnione tkaniną 
aramidową, odporną na działanie tempe
ratury i substancji chemicznych.

Ford wykorzystuje to rozwiązanie 
w silnikach Ecoboost i EcoBlue, nato
miast grupa PSA zastosowała taki układ 
w silniku 1,2 Puretech, który zdobył 
wiele nagród. Grupa Volkswagena rów
nież używa paska pracującego w oleju 
do napędu pompy olejowej w silnikach  
1,6 i 2,0 TDI. Także inni producenci 

podążają za tym trendem i, konstruując 
nowe silniki, wykorzystują pasek roz
rządu wykonany z kauczuku lub tworzywa 
sztucznego. Niemniej większość tych sil
ników nadal wymaga wymiany „mokrego“ 
paska w ramach rutynowej obsługi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, firma febi wprowadziła ten ro
dzaj pasków do swojej oferty. 

Główną zaletą tego typu paska jest 
bardziej zwarta budowa, wymagająca 
mniejszej przestrzeni w kompaktowych 
silnikach.

W porównaniu z konwencjonalnymi 
paskami pracującymi na sucho rozwią
zanie to charakteryzuje się cichszą pracą 
i mniejszym tarciem, co pozwala obniżyć 
zużycie paliwa, a tym samym – emisję. 
Olej tłumi wszelkie wibracje powstające 
w silniku, dzięki czemu ten pracuje bar
dziej płynnie i równomiernie.               n

Istotnym elementem silnika spalinowe
go jest układ rozrządu. Zadaniem paska 
rozrządu jest precyzyjna synchronizacja 
ruchu obrotowego wału korbowego, wał
ka(ów) rozrządu, wałków wyrównowa
żających oraz innych elementów silnika. 
Odpowiednia synchronizacja pozwala 
sterować otwieraniem i zamykaniem za
worów dolotowych i wylotowych, a także 
precyzyjnym zasilaniem silnika w paliwo, 
co ma kluczowe znaczenie dla zachowa
nia dokładnych faz rozrządu, sprawności 
pracy i trwałości silnika.

Tradycyjny układ rozrządu montowa
ny był „na zewnątrz“ silnika i pracował 
w suchym oraz otwartym otoczeniu. 
Zmieniło się to w roku 2008, kiedy Ford 
w silniku Diesla 1,8 zamienił napędza
jący pompę wtryskową paliwa i pracu
jący w oleju łańcuch na pasek również 
zanurzony w oleju. Celem było uzyskanie 
większej sprawności układu oraz obni
żenie tarcia, co z kolei przełożyło się na 
ograniczenie emisji.

Żeby było to możliwe, pasek roz
rządu musiał zostać wyprodukowany ze 

Jednym z podstawowych kierunków w rozwoju podzespołów samochodowych stało 
się ograniczenie tarcia i wagi tradycyjnej jednostki napędowej. Pojemność skokowa 
silników spalinowych została znacząco zmniejszona, a zastosowanie in nowacyjnych 
technologii sterowania rozrządu oraz zasilania paliwem pozwoliły na zwiększenie 
sprawności i mocy. Zmiany te zostały wymuszone głównie przez coraz bardziej rygo-
rystyczne wymagania w zakresie emisji niebezpiecznych substancji

1.  Powlekana tkanina aramidowa
	 •	tkanina	aramidowa	odporna	na	działanie	różnych	mediów
	 •	wysoka	odporność	na	działanie	temperatury
	 •	wielowarstwowy	system	ochrony	przed	zużyciem

2.  Odporny na wysoką temperaturę elastomer ACN-HNBR
	 •	elastomer	odporny	na	starzenie	oraz	działanie	oleju		
				i	różnych	mediów

3.  Poliamidowa tkanina nośna
	 •	wyjątkowa	stabilność	kształtu

4.  Wysokowytrzymały kord z włókna szklanego
	 •	duża	odporność	na	zmęczenie	przy	ciągłych	zmianach		
				kierunku	wygięcia

	 •	duża	odporność	na	rozciąganie
	 •	powłoka	odporna	na	działanie	oleju
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Oszczędności 
nie zawsze się opłacają

ny na jej wymianę. Tymczasem warto, 
a nawet trzeba wykonać szereg dodat-
kowych działań. Jeśli się je pominie, 
kolejna wizyta w serwisie nastąpi znacz-
nie wcześniej, niż planowano, a klient 
zapłaci dwa razy.

Układ wtryskowy
Doskonałym przykładem nierozsądnych 
oszczedności są naprawy układu wtry-
skowego współczesnych silników Diesla, 
które stanowią system naczyń połączo-
nych – wzajemnie współpracujących 
ze sobą podzespołów i mechanizmów. 
Niemal przez każdy z nich przepływa pa-

liwo, a jest ono doskonałym nośnikiem 
usterek. 

Przyjmijmy, że awarii ulega wtryski-
wacz. Najtańsza naprawa polega na 
jego wymianie, nierzadko na używany. 
Kto szuka przyczyny? Tylko profesjonal-
ne serwisy, które podchodzą do naprawy 
poważnie. Przyczyną może być bowiem 
zużyta, wycierająca się pompa paliwa, 
z której opiłki zniszczyły wtryskiwacz. 
Patrząc na cały układ wiadomo, że opiłki 
trafiły do każdego elementu układu wtry-
skowego. Skoro utknęły we wtryskiwaczu 
– a zatem zalegają w zbiorniku –  są też 
obecne w szynie common rail. Prędzej 
czy później pojawią się kolejne, podobne 
usterki, dlatego sama wymiana uszko-
dzonego wtryskiwacza to w tym przypad-
ku za mało. 

Mechanicy ProfiAuto mają ponad 
dwu dziestoletnie doświadczenie z diesla-
mi typu common rail i wiedzą, że tych 
układów wtryskowych nie sposób tanio 
naprawiać. Zwykle powtarzające się 
usterki, często nazywane nawet wadami, 
wynikają z tej samej przyczyny, której 
nie usunięto podczas pierwszej wizyty 
w warsztacie. Drogie naprawy diesli to 
właśnie pokłosie tanich napraw, kiedy 
klient zamiast zrobić to raz a dobrze, wo-
lał zaoszczędzić. 

Zgodnie ze sztuką przy naprawach 
układu wtryskowego zaleca się przynaj-
mniej porządnie przepłukać cały układ, 

Z pewnością można nieco zaoszczę-
dzić, jeśli naprawa zostanie wykonana 
wyłącznie w zakresie usterki. Niektóre 
pod zespoły wymagają jednak komplek-
sowego podejścia, by kolejną wizytę 
w warsztacie odroczyć na dłuższy czas. 
Kierowcy, którzy szukają oszczędności 
na każdym kroku, winą obarczą produ-
centów aut twierdząc, że są one słabej 
jakości, albo producentów części, tłu-
macząc na przykład, że to „chińszczy-
zna”. Często zmuszają mechaników do 
ograniczenia naprawy do niezbędnego 
minimum i uwzględniają w rachunkach 
tylko cenę części oraz czas poświęco-

Adam Lehnort
Ekspert ProfiAuto Serwis

– Czy nie da się taniej? – to jedno z częstszych pytań zadawanych 
w warsztatach samochodowych. Mimo iż właściciele aut zawsze 
szukają oszczędności, niektóre naprawy wymagają kompleksowego 
podejścia. Wybierając opcję „po kosztach”, kierowcy winą za kolejną 
usterkę czy wcześniejsze zużycie części obarczą później producen-
tów pojazdów lub mechaników

i pieniądz, jednak brak kontroli tych 
elementów stanowi oszczędność pozor-
ną. Zapieczone zaciski sprawią, że cały 
układ hamulcowy okaże się niesprawny, 
co w konsekwencji może blokować koła 
i wpływać na zużycie nie tylko części, 
ale i paliwa. Podobnie jest z naprawami 
zawieszenia, które w większości przy-
padków powinny kończyć się kontrolą 
geometrii. Bez tego szybciej zużyją się 
opony, a każda z nich jest z reguły droż-
sza od regulacji zawieszenia. 

Inną nietrafioną oszczędnością jest 
ignorowanie paska osprzętu silnika. Są 
jednostki, w których zerwanie paska 
może spowodować niemałe spustoszenie 
pod maską, a nawet destrukcję silnika. 
Sam pasek kosztuje kilkadziesiąt złotych, 
a ewentualne koszty naprawy policzy się 
w tysiącach. Dotyczy to również rolek pa-
ska rozrządu, w tym pompy wody, która 
często napędzana jest tym paskiem. 

Napęd rozrządu należy wymieniać 
w całości. A więc wymienia się wszystkie 
elementy, które da się wymienić, ponie-
waż konsekwencje awarii którejkolwiek 
części są bardzo kosztowne. Nie ma 
znaczenia, czy mówimy o pasku czy też 
łańcuchu. Wielkim błędem byłoby też za-
niedbanie wycieków oleju w widocznych 
przy wymianie miejscach.

Jeśli więc profesjonalny mechanik za-
proponuje szerszą wymianę, niż wstęp-
nie zakładał kierowca, nie warto trakto-
wać tego jako zbędny wydatek, lecz jako 
ochronę przed większymi kosztami, które 
trzeba będzie ponieść w przyszłości.     n

a także wymienić niektóre elementy.  
Kilkunastoletni zbiornik paliwa warto pro-
filaktycznie zastapić nowym, ponieważ 
nagromadzone w nim zanieczyszczenia 
mogą zniszczyć wtryskiwacze lub pompę 
paliwa. To samo dotyczy szyny wtrysko-
wej, którą powinno się wymienić wraz 
z przewodami gdy w układzie pojawią się 
np. opiłki ze zużytej pompy.

  
Turbodoładowanie
Podobnie jest z układem doładowania. Tu 
również bez znalezienia przyczyny napra-
wa turbosprężarki nie ma sensu. Wymie-
nić powinno się nie tylko turbosprężarkę, 
ale także intercooler, którego w zasadzie 
nie da się wyczyścić. Nowy przewód 
intercoolera to już niewielki, ale istotny 
wydatek, jeśli porównać go z kosztem 
ponownej wymiany turbiny. W ramach 
naprawy dobrze jest też wymienić prze-
wody olejowe do turbosprężarki. 

Niektóre firmy zajmujące się sprzeda-
żą nowych turbosprężarek czy regenera-
cją używanych nie uwzględnią gwarancji 
na części, jeśli nie udokumentuje się wy-
miany niektórych dodatkowych elemen-
tów. Tymczasem kompleksowa naprawa 
turbo wraz ze znalezieniem przyczyny, 
usunięciem jej i wymianą współpracują-
cych części może okazać się nawet dwu-
krotnie droższa od samej tylko wymiany 
zużytej lub uszkodzonej turbiny. Jest to 
wprawdzie pole do znacznych oszczęd-
ności, ale na bardzo krótką metę. 

Sprzęgła, paski osprzętu, 
zawieszenie i hamulce
Przykładem naprawy, którą można zrobić 
raz (choć niektórzy wybierają opcję po-
dwójnych kosztów), jest wymiana sprzę-
gła. W wielu samochodach jest ono ste-
rowane hydraulicznie centralnie umiesz-
czonym wyprzęgnikiem. By się do niego 
dostać, trzeba wykonać niemal te same 
czynności, jak przy wymianie sprzęgła. 

Argument ceny bywa dla wielu wy-
starczający. Przykładowo, sprzęgło kosz-
tuje 500 zł, a wysprzęglik 350. Można 
więc „zaoszczędzić” na częściach. Sama 
robocizna wynosi ok. 600-1000 zł. Pro-
blem polega na tym, że przy wymianie 
sprzęgła wymiana wysprzęglika na nowy 
jest czynnością niejako „przy okazji”. Je-
śli zaś pozostawi się stary wysprzęglik, 

który zepsuje się już po zamontowaniu 
sprzęgła, trzeba będzie po raz drugi wy-
dać sporą kwotę na robociznę. To jednak 
nie wszystko. Skoro skrzynia biegów 
została już wyjęta, mechanik powinien 
zaproponować wymianę uszczelniaczy 
skrzyni, wału korbowego, kontrolę osłon 
i uszczelnienie przegubów. 

Pozostaje jeszcze kwestia koła dwu-
masowego (jeśli występuje w samocho-
dzie). Sprzęgło i dwumasowe koło zama-
chowe nie psują się z dnia na dzień, więc 
kierowca przez dłuższy czas otrzymuje 
pewne sygnały i ma możliwość mądrze 
zaplanować naprawę. Właściciel auta, 
w którym szwankuje sprzęgło, powinien 
wcześniej odwiedzić warsztat, by mecha-
nik określił, jakie elementy należałoby 
w najbliższym czasie wymienić i z jakimi 
kosztami powinien się liczyć. 

Podobnie jest z pracami przy silniku. 
Jeśli przykładowo do wymiany roz rządu 
potrzebny jest demontaż silnika, to wiel-
kim zaniedbaniem byłoby niespraw-
dzenie wszystkich uszczelnień, których 
wymiana również wymaga jego wyjęcia 
z pojazdu. Na uszczelkach można zaosz-
czędzić kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, 
ale po co płacić ponad 1000 za robo-
ciznę dwa razy?

Przykładem nietrafionych oszczęd-
ności jest również teoretycznie prosta 
wymiana klocków i tarcz hamulcowych. 
Jeśli chodzi o klocki, można je wymie-
nić w godzinę lub krócej. Sprawdzenie 
zacisków (w starszych autach mogą 
wymagać naprawy) to dodatkowy czas 
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Ekstremalne przypadki 
uszkodzenia filtrów

Każdy filtr, niezależnie od swojego prze
znaczenia, stanowi wymienny element 
jakiegoś układu w samochodzie – doloto
wego, paliwowego, olejowego czy klima
tyzacyjnego. A jeśli układ nie jest w pełni 
sprawny, prawdopodobnie przełoży się to 
na działanie filtra. Oto konkretne, warsz
tatowe przykłady…

Nieszczelna kaseta filtra powietrza
Ten bardzo powszechny problem dotyczy 
nie tylko starych, wyeksploatowanych sa
mochodów, w których obudowy filtrów są 
już zużyte do granic możliwości, ale także 
tych prawie nowych, np. źle odbudowa
nych po wypadku, gdy kasecie brakuje 
zaczepów lub innych elementów.

Sporą grupę takich samochodów 
stanowią auta wyposażone w instalację 
LPG. W niektórych dolot został uszkodzo
ny przez „strzelanie gazu” (to oczywiście 
w starych autach z instalacjami mieszal
nikowymi). W innych podczas montażu 
ktoś niestarannie dorobił przewody, łącz
niki i w efekcie pył omija filtr i dostaje się 
do dolotu.

Skrajne zaolejenie filtra powietrza
Tu też nie mówimy wyłącznie o starych 
samochodach – wystarczy, że w kilku
letnim silniku wysokoprężnym dojdzie 
do rozszczelnienia turbosprężarki. Na 
powierzchni filtra gromadzi się olej, ogra
niczając przepływ powietrza, a w skraj
nych przypadkach uszkodzeniu może 
ulec włóknina. W sytuacji ekstremalnego 
zanieczyszczenia filtra i poważnego ogra
niczenia przepływu powietrza istnieje ry
zyko zassania wkładu filtra lub jego frag
mentów do układu dolotowego.

Filtr oleju przepuszcza  
zanieczyszczenia
Tak, to możliwe. Co więcej – prawdo
podobieństwo tej niebezpiecznej sytuacji 
wzrasta przy filtrach wysokiej jakości, 
których wybrane, droższe modele mają 
tzw. zawór bocznikowy. W razie całkowi
tej niedrożności wkładu filtrującego prze
puszcza on nieprzefiltrowany olej. Może 
do tego dojść w przypadku, gdy zbiegnie 
się kilka niekorzystnych czynników. Po 
pierwsze – przy zaniedbaniu okresowego 
terminu wymiany filtra oleju. Po drugie 
– jeśli w układzie pojawi się nietypowe 
zanieczyszczenie, np. opiłki z rozrządu 
łańcuchowego, drobiny tworzywa z na
pinaczy lub fragmenty łuszczących się 
pasków rozrządu pracujących w oleju. 
Przyczyn może być wiele, ale efekt jest 
jeden – sukcesywne zatykanie warstwy 
filtrującej. 

Zawory bocznikowe zostały opraco
wane właśnie po to, aby w sytuacji eks
tremalnej zapewnić jakieś smarowanie 
silnika, bo lepszy brudny olej niż żaden. 
Co więcej – brak zaworu bocznikowego 
może doprowadzić do rozerwania filtra 
w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia na 
wejściu. 

Filtr paliwa przepuszcza powietrze 
lub zanieczyszczenia
Przepuszczanie powietrza zdarza się 
często przy błędnym montażu filtra. Po
pularnymi wpadkami warsztatowymi są  
np. wadliwe opaski połączeniowe, złe 
dokręcenie obudowy, niewłaściwy mon
taż podgrzewacza.

Bywają też cięższe przypadki. W nie
których modelach samochodów dochodzi 
do uszkodzeń układu paliwowego. Moż
na tu wymienić łuszczące się pompy pali
wa i zużyte elementy układu wtryskowe
go (wtryskiwacze, „przelewy”, przewody) 
a także wadliwe zbiorniki. 

W przypadku łuszczących się pomp 
paliwa skuteczność filtra zależy od jego 
lokalizacji względem pompy. Jeśli znaj
duje się przed nią, zanieczyszczenia 
przepłyną cały układ, zanim trafią do fil
tra. W takim przypadku filtrowanie będzie 
oczywiście nieskuteczne.

Wadliwe zbiorniki paliwa powodują, 
że z ich wnętrza złuszcza się powłoka, 
która reaguje z paliwem. Powstała maź 
trafia na filtr, zalepia go oraz może wcho
dzić w kolejne reakcje chemiczne z włók
niną. W tej sytuacji trudno winić produ
centa filtra.

Nawet w tak ekstremalnych sytu
acjach można zapobiec poważnym uster
kom, przestrzegając terminu okresowej 
wymiany filtrów. Jakiekolwiek anomalie 
silnikowe (dymienie, pobór oleju, nierów
na praca), powinny być sygnałem ostrze
gawczym dla użytkownika, aby spraw
dzić i ewentualnie wymienić filtry jeszcze 
przed planowanym terminem.             n

Wadliwy montaż lub drastyczne lekceważe
nie zasad obsługi serwisowej mogą sprawić, 
że nawet najlepszy filtr przestanie spełniać 
swoją funkcję. PZL Sędziszów wskazuje na 
takie warsztatowe przypadki i przestrzega 
przed popełnianiem podobnych błędów

Dominik Zwierzyk
Project Manager w PZL Sędziszów

Szereg zastosowanych w systemie ESC 
czujników przesyła informacje dotyczące  
warunków jazdy do jednego z kompute
rów pokładowych. Gdy  komputer stwier
dzi, że pojazd przechyla się zbyt mocno, 
lub gdy opony zaczynają tracić przyczep
ność, natychmiast zmniejsza prędkość 
obrotową silnika przez od powiedni system 
zarządzania oraz uruchamia właściwe ha
mulce w wymaganych proporcjach.

System Kontroli Trakcji ESC został 
wprowadzony na rynek w 1995 roku, 
a od 2014 stanowi obowiązkowe wy
posażenie wszystkich nowych pojazdów 
sprzedawanych w UE. 

Większość wypadków związanych 
z brakiem kontroli nad pojazdem wiąże 
się z utratą przyczepności. Badania wy
kazują, że zastosowanie systemu ESC 
może zmniejszyć śmiertelność w wypad
kach drogowych związanych z poślizgiem 
nawet o 38%. Szacuje się, że od czasu 
wprowadzenia ESC w Europie liczba wy
padków z obrażeniami ciała zmniejszyła 
się co najmniej o 188 500 oraz uratowa
no ponad 6 100 istnień ludzkich. Pojazdy 
z ESC zmniejszają ryzyko utraty kontroli 
nad pojazdem o połowę i redukują moż
liwość dachowania nawet o  80%. ESC 
zostało uznane przez ekspertów motory
zacyjnych za najważniejszy postęp w dzie
dzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Skuteczność ESC w dużej mierze za
leży od możliwości opon i zawieszenia 
pojazdu. Jeśli opony nie utrzymują sta

łego kontaktu z nawierzchnią drogi, sys
tem ESC nie wykona wymaganej korekty, 
a zatem nie zadziała prawidłowo.

Parametry amortyzatorów powinny być 
zgodne z  zaleceniami producenta pojaz
du, a ich stan techniczny musi gwaran
tować zdolność prowadzenia na poziomie 
nowego samochodu. Niektóre tanie części 
z rynku wtórnego nie są tak wydajne, jak 
oryginalne wyposażenie fabryczne.

Pojazdy z systemem ESC wymagają 
okresowych przeglądów oraz  wnikliwej 
kontroli, a w razie potrzeby wymiany: 
klocków hamulcowych, amortyzatorów, 
sprężyn zawieszenia, opon i innych czę
ści ulegających zużyciu. Należy wybierać 
takie części zamienne, które spełniają 
wymogi producenta pojazdu i gwarantują 
odpowiednią jakość. Przywrócenie orygi
nalnych parametrów pracy ma kluczowe 
znaczenie dla wydajności systemu ESC. 
Kierowanie, zatrzymanie i skręcanie zale
ży od dobrej przyczepności opon, ta zaś 
– od prawidłowo działających amortyza
torów i sprężyn (muszą one zapewniać 
stały kontakt kół z  nawierzchnią drogi). 
System ESC w samochodzie został ska
librowany w czasie, gdy  auto było fa
brycznie nowe. Obecność zużytych lub 
niskiej jakości komponentów, takich jak 
amortyzatory, hamulce lub opony, może 
spowodować, że ESC nie zapewni prawi
dłowego działania.

Wszyscy producenci i dostawcy części 
na OE, w tym KYB, potwierdzają, że zu

żyte amortyzatory tracą swoje parametry 
pracy i skuteczność tłumienia po prze
jechaniu 80 000 kilometrów. Spowodo
wane jest to stopniowym zużywaniem 
się komponentów (takich jak zawory we
wnątrz amortyzatora). Ten powolny spa
dek wydajności często przez kierowców 
nie jest zauważany. 

Niskiej jakości amortyzatory obecne 
na rynku wtórnym działają inaczej niż 
amortyzatory projektowane na OE. Po
zbawienie ich takich elementów, jak we
wnętrzne sprężyny ruchu odbicia (ang. 
rebound spring), słaba jakość materiałów 
i obniżone parametry płynu hydraulicz
nego oznaczają, że nie będą działały wy
starczająco dobrze dla potrzeb systemu 
ESC, a wszystkie obliczane przez kompu
ter pomiary okażą się niedokładne. 

Amortyzatory KYB przeznaczone na 
rynek wtórny są specjalnie kalibrowane. 
Przywracają pierwotnie zaprojektowane 
parametry działania niezbędne dla syste
mu ESC nie tylko poprzez ich prawidłową 
pracę, ale także przez to, że wewnętrzne 
zawory umożliwiają skompensowanie 
zużycia pozostałych elementów współ
pracujących w układzie zawieszenia (ta
kich jak np. mocowania czy tuleje meta
lowogumowe). Amortyzatory te zapew
niają optymalne działanie całego układu 
zawieszenia oraz prawidłowe działanie 
systemu ESC i dlatego są najczęściej wy
bierane przez profesjonalistów z branży 
motoryzacyjnej.                                  n

Wpływ stanu zawieszenia 
na skuteczność systemu ESC

Elektroniczny System Kontroli Trakcji (ESC – Electro
nic Stability Control) stanowi rozszerzenie techno
logii zapobiegającej bloko waniu kół podczas hamo
wania. Jego zadaniem jest stabilizacja pojazdu oraz 
przeciwdziałanie wpadaniu w poślizg przez przyłożenie 
określonej siły hamowania na jedno lub więcej kół
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Nowości na rynku Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl
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Wychodząc naprzeciw po-
trzebom rynku, firma Bor-
gWarner rozszerzyła swoją 
ofertę zaworów EGR w 2021 
roku, dodając do portfolio 
produktów ponad 80 no-
wych pozycji. Produkowane 
części są zgodne z surowy-
mi standardami jakości OE. 
Zwiększenie produkcji w ko- 
lejnych zakładach w Europie 
i na świecie umożliwia opty-

Nowe zawory EGR BorgWarner
malizację dostaw oraz cen 
oferowanych produktów 

Najważniejsze cechy  pro-
duktów BorgWarner:
	spełniają wysokie standar-

dy jakości OE,
	wszystkie nowe nume-

ry części są dostępne dla 
klientów rynku wtórnego 
na całym świecie,

	80 nowych numerów czę-
ści EGR BorgWarner obej-

Brembo wprowadza na rynek 
najnowszą linię części zamien-
nych – zaciski Xtra przezna-
czone do samochodów klasy 
premium. Charakteryzują się 
one oryginalnymi kolorami i są 
proste w montażu. Nowe pro-

dukty poszerzają ekskluzywną 
ofertę Brembo dla rynku wtór-
nego i uzupełniają serię Xtra, 
obejmującą klocki i tarcze ha-
mulcowe.

Projekt zacisków Brembo 
Xtra bazuje na doświadczeniu 

Zaciski Brembo Xtra: barwny akcent na kołach!

firmy w zakresie oryginalnego 
wyposażenia (OE). Podczas 
pracy inżynierowie zastoso-
wali bogate techniczne know- 
how, a przede wszystkim 
zadbali o estetykę. Kierow-
cy mogą wybrać wyjątkowy 

kolor, który najlepiej podkre-
śli charakter ich samochodu 
klasy premium. Standardowa 
paleta barw obejmuje czerwo-
ny, żółty, czarny i szary, ale na 
życzenie klientów dostępne 
będą również inne odcienie.

Gama zacisków Brembo 
Xtra pojawiła się na rynku 
w czerwcu 2022 r. w zesta-
wach zawierających dwa stałe 
aluminiowe zaciski i dwa ze-
stawy akcesoriów (sprężyny 
i sworznie).
www.bremboparts.com

muje 50% samochodów 
w UE,

	rozwiązania dotyczące re-
cyrkulacji spalin pomaga-
ją zmniejszyć emisje dla 

większości typów silników, 
wspierając w ten sposób 
czystszą i bardziej energo-
oszczędną mobilność. 

borgwarner.com/en/aftermarket

Formularz elektroniczny 
oraz regulamin konkursu  
znajdują się na stronie:

www.e-autonaprawa.pl/konkurs

Możesz wygrać jeden z trzech zestawów nagród: wielofunkcyjny multitool z latarką 
oraz samochodowe narzędzie bezpieczeństwa, ufundowanych przez firmę ZF Aftermarket,
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 „Poślizg sprzęgła”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej i wyślij go na adres 
redakcji do 31 lipca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS! 

PYTANIA KONKURSOWE
I Który czynnik nie doprowadza bezpośrednio do przegrzania powierzchni  
  docisku sprzęgła lub koła zamachowego?
    ❏ a. jazda podczas upałów
    ❏ b. częste gwałtowne ruszanie na zbyt wysokim biegu
    ❏ c. zbyt częsta jazda z wykorzystaniem poślizgu sprzęgła (jazda na tzw. półsprzęgle)
    ❏ d. zużycie okładziny tarczy sprzęgła
II Dzięki czemu nowa tarcza sprzęgła jeszcze przed całkowitym dotarciem umożliwia przeniesienie  
   pełnego momentu obrotowego?
    ❏ a. dzięki cylindrycznemu profilowi powierzchni docisku i koła zamachowego
    ❏ b. stożkowemu profilowi powierzchni docisku i koła zamachowego
    ❏ c. dużej ilość smaru na wałku sprzęgłowym
    ❏ d. ponieważ jej materiał cierny ma duży współczynnik tarcia
III Co nie powinno być przyczyną poślizgu sprzęgła?
    ❏ a. nadmierne zużycie końcówek sprężyny talerzowej
    ❏ b. zużycie układu sterowania sprzęgłem
    ❏ c. wymiana tarczy sprzęgła na nową
    ❏ d. zbyt duże napięcie wstępnego wysprzęglika
IV Czym charakteryzują się nowe typy łożysk wyciskowych?
    ❏ a. dużą powierzchnią materiału ciernego
    ❏ b. małą powierzchnią materiału ciernego
    ❏ c. mają zewnętrzną tuleję prowadzącą z tworzywa sztucznego
    ❏ d. mają wewnętrzną tuleję prowadzącą z tworzywa sztucznego
V Co należy wykonać przed demontażem linek z automatyczną regulacją długości?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................
Dokładny adres ................................................................................................................................................
Telefon ........................................ e-mail ..........................................................................................................

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

✁

Wielofunkcyjne podnośniki nożycowe MagiX Autopstenhoj

Podnośniki nożycowe Autop-
stenhoj MagiX o różnych 
udźwigach od 4,3 tony to 
uniwersalne rozwiązanie do 
różnych zastosowań: do na-
praw i konserwacji, przeglą-
dów głównych w połączeniu 
z testowaniem reflektorów 
oraz do pomiaru geometrii osi 
z testowaniem i regulacją sys-
temów wspomagania kierow-
cy.  Stabilność urządzenia za-
pewnia solidna, ocynkowana 
rama podstawy,  a elektronicz-
na synchronizacja odpowiada 

za podnoszenie i opuszczanie 
pojazdu bez wibracji.  Dzię-
ki mechanicznej grzechotce 
gwarantowane jest maksy-
malne bezpieczeństwo. 

Silny cylinder pod 3,5-to-
nowym urządzeniem bezkoło-
wym podnosi pojazd na mak-
symalną wysokość 500 mm 
w krótkim czasie i zamyka się 
całkowicie wraz z platformą 
po opuszczeniu. Dzięki opcji 
jednostronnego wysuwania 
MagiX ma uniwersalne za-
stosowanie i zmienny zakres 

podnoszenia. Szeroka gama 
ramp najazdowych i podło-
gowych umożliwia różne wa-
rianty montażu urządzenia, 
zapewniające swobodny do-
stęp do pojazdu. Solidne plat-
formy mogą być opcjonalnie 
wyposażone w magnetyczne 
oświetlenie LED montowa-
ne po wewnętrznej stronie, 
zapewniające  maksymalne 
oświetlenie pod pojazdem.

Platformy podnośnika no- 
życowego Magix są piasko-

wane i malowane. Dodat-
kowo można je opcjonalnie 
zabezpieczyć przed rdzą ka-
todową powłoką zanurzenio-
wą, tzw. powłoką KTL. 
www.autopstenhoj.com

Firma Magneti Marelli After-
market poinformowała o po-
jawieniu się aktualizacji opro-
gramowania Car, przezna-
czonego do testerów diagno-
stycznych. Najnowsza wersja 
oznaczona została numerem 
206. 

Aktualizacja testerów diagnostycznych Magneti Marelli
Kluczowe nowości zawarte 

w aktualizacji:
	Fiat Barchetta – ABS, air-

bag, sterowanie silnika;
	Fiat Tipo 1.3 Multijet – ste-

rowanie silnika, DPF;
	Opel Crossland X – BMS, 

Infotainment;

	Peugeot Boxer III 3.0 HDi 
– większość systemów;

	Renault Espace V 1.6, 2.0 
DCI, 1.6, 1.8 TCE – więk-
szość systemów;

	Renault Zoe – większość 
systemów.

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Texa przygotowała promocję 
dla posiadaczy urządzeń Texa 
Car na zakup pakietu aktu-

Promocyjna sprzedaż zestawów Full Pack Texa
alizacji rocznej, zawierający 
dodatkowe moduły wsparcia 
diagnostyki.

Kupując zestaw Full Pack, 
posiadacz testera Texa Car 
może zyskać:
	roczną aktualizację Car 

Tex pack – dostęp do 
wszystkich najnowszych 
wersji oprogramowania 
przez rok;

	TICGD – dostęp do pełnej 
bazy danych technicznych, 
schematów elektrycznych, 
biuletynów technicznych 
oraz diagnostyki prowa-
dzonej;

	dostęp do pełnej diagno-
styki pojazdów z grupy 

FCA – umożliwia diagno-
stykę pojazdów zabezpie-
czonych bramką Gatewey 
w grupie FCA (Fiat, Chry-
sler, Automobiles – pojazdy 
powyżej 2016 r.),

	dostęp do pełnego wspar-
cia udzielanego przez pro-
fesjonalny dział call center 
– pomoc przy naprawie 
pojazdu oraz obsłudze i in-
stalacji oprogramowania,

	przejście z Car Light do 
Plus – upgrade oprogramo-
wania (dotyczy klientów, 
którzy posiadają wersję 
Car Light).

Korzyści z zakupu Full Pack 
Texa są następujące:

	540 EUR – przy wersji Car 
Plus (detaliczny koszt mo-
dułów 1, 2, 3 i 4 bez pro-
mocji wynosi łącznie 1340 
EUR, a promocyjna cena 
to 800 EUR);

	940 EUR – przy wersji Car 
Light (detaliczny koszt mo-
dułów 1, 2, 3, 4 i 5  bez 
promocji wynosi łącznie 
1840 EUR, a promocyjna 
cena to 900 EUR).

Promocja trwa do końca wrze-
śnia 2022.

Więcej informacji: 
tel. 32 364 18 88 (od ponie-
działku do piątku, od 8-30 do 
16-30)
www.texa.com
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Firma KYB przy współpracy  
z Citroënem wprowadza no-
wą koncepcję zawieszenia, 
opartą na pasywnych amor-
tyzatorach – zdolną do osią-
gnięcia wysokiej wydajności 
systemów półaktywnych przy 
zmniejszonych kosztach.

System ten został opra-
cowany i zastosowany jako 
ory ginalne wyposażenie fa-
bryczne w nowym Citroënie 
C5 Aircross, który wprowa-
dzono do sprzedaży w 2017 
roku. Pojazd był nominowa-
ny do nagrody Car of the 
Year 2019 i zdobył statuet-
kę CarWow Comfort Award 
2019, a KYB otrzymało od 
PSA prestiżową nagrodę 
Supplier Excellence.

Do tej pory technologia ta 
była stosowana tylko na OE 

w nowych pojazdach, jednak 
od  2022  r. będzie dostęp-
na w KYB Europe jako część 
zamienna (numery referencji 
3348095 i 3448033). KYB 
jest jedyną firmą, która oferuje 
te części na rynku wtórnym. 
Obecnie na europejskich dro-
gach jeździ ponad 150 000 
citroënów C5 aircross wypo-
sażonych w  system podwój-
nych ograniczników hydrau-
licznych.

Dzięki tej technologii peł-
ny cykl pracy amortyzatora 
można podzielić na trzy fazy, 
w których zapewnia on róż-
ne charakterystyki i parame-
try tłumienia. Pierwsza faza 
to tłumienie w środkowym za-
kresie pracy tłoczyska amorty-
zatora. W tym obszarze robo-
czym konwencjonalne zawory 

(zespół zaworowy tłoczyska 
i dolny zespół zaworowy) za-
pewniają odpowiednie siły 
tłumiące. Druga i trzecia faza 
obszaru pracy amortyzatora 
występuje podczas skrajnych 
wartości ruchu ściskania i od-
bicia, gdzie system podwój-
nych ograniczników hydrau-
licznych (kompresji i odbicia) 
odpowiada za dodatkowe po-
chłanianie energii.

Takie rozwiązanie charak-
teryzuje się tym, iż główne 
zawory amortyzatora odpo-
wiadają za  komfort jazdy, 
a dwa ograniczniki hydrau-
liczne przejmują kontrolę 
w bardziej wymagających 
sytuacjach na drodze, zwięk-
szając w ten sposób zarówno 
komfort, jak  i wydajność tłu-
mienia. 

Aby osiągnąć jak najlepsze 
parametry, ograniczniki od-
bicia i kompresji muszą być 
w stanie zapewnić odpowied-
nią absorpcję energii i bardzo 
precyzyjne działanie. Ta opa-
tentowana technologia gwa-
rantuje bezprecedensowy po-
ziom komfortu i to, co PSA opi-
suje jako „efekt latającego dy-
wanu”, ponieważ samochód  
sprawia wrażenie, jakby uno-
sił się w powietrzu nad nie-
równościami występującymi 
na drodze.
www.kyb-europe.com

System podwójnych ograniczników hydraulicznych KYB

Firma AS-PL poszerzy-
ła swoją ofertę o alter-
nator numer A0607S. 
Należący do linii Stan-
dard alternator można 
stosować m.in. w mo-
delach aut: Audi A3; 
Seat Alhambra, Ateca, 
Kodiaq; Škoda Octavia, 
Superb; VW Arteon, 

Nowy alternator w ofercie AS-PL
Caddy, Crafter, Golf Altrack, 
Sportsvan, Golf VII, Passat, 
Passat Alltrack, Sharan, Tigu-
an i Touran. 

AS-PL posiada w swojej 
ofercie ponad 22 000 pozycji 
asortymentowych odpowia-
dających blisko 550 000 nu-
merów referencyjnych. Sze-
roki wybór modeli podzielony 

jest na trzy linie produktowe: 
Economy, Standard oraz Pre-
mium. Wszystkie alternatory 
oraz rozruszniki oferowane 
przez spółkę, testowane są 
na specjalistycznych maszy-
nach, a wyniki testów dołą-
czane do oferowanych pro-
duktów
as-pl.com

Milwaukee®, producent prze-
nośnych elektronarzędzi klasy 
Heavy Duty i akcesoriów dla 
profesjonalnych użytkowni-
ków, wprowadza kolejne 
produkty do swojej kategorii 
Przechowywania – wózki na-
rzędziowe przeznaczone dla 
branży motoryzacyjnej. 

Nowe wózki narzędziowe 
dostępne w ramach Stalowe-
go Systemu Przechowywania 
zostały wyposażone w koła 
klasy przemysłowej dla ła-

Stalowe wózki narzędziowe Milwaukee
twego transportu, obszerną 
przestrzeń ładowną i listwy 
zasilające, które pozwalają na 
ładowanie akumulatorów bez-
pośrednio na wózku. Wbudo-
wane schowki, uchwyty na 
wkrętaki i kubki do przecho-
wywania zapewniają dobry 
dostęp oraz perfekcyjną orga-
nizację najczęściej używanych 
narzędzi ręcznych i części. 
Konstrukcja została zaprojek-
towana tak, aby miała dużą 
ładowność, ale była także mo-

bilna, a wszystkie narzędzia 
były łatwo dostępne.

W ramach Stalowego 
Systemu Przechowywania 
dostępne są między innymi: 
wózek narzędziowy na kół-
kach, o szerokości 78 cm 
z siedmioma szufladami 
i dostawka do niego z kolej-
nymi czterema szufladami, 
wózek o szerokości 117 cm 
z dziesięcioma szufladami 
i dostawka powiększająca go 
o kolejne sześć szuflad, a tak-

że wózek narzędziowy o sze-
rokości 102 cm.  

Nowa gama produk-
tów z tej kategorii zapewnia 
wszechstronność, mobilność, 
pakowność i wytrzymałość.
pl.milwaukeetool.eu

Na proces starzenia się kloszy 
reflektorów wpływa przede 
wszystkim oddziaływanie wa-
runków drogowych i atmosfe-
rycznych. Tracące swoją przej-
rzystość tworzywo zaczyna 
zniekształcać wiązkę, a tym 
samym – zawężać pole widze-
nia kierowcy. Może też oślepiać 
innych uczestników ruchu dro-

Philips – zestaw do renowacji reflektorów
gowego. Problemom tym może 
zaradzić nowy produkt marki 
Philips – zestaw do renowacji 
reflektorów. Produkt przezna-
czony jest przede wszystkim 
dla właścicieli starszych pojaz-
dów. W opakowaniu znajdują 
się wszystkie niezbędne mate-
riały: preparaty do zmiękcze-
nia zabrudzeń, papier ścierny 

o różnej gramaturze oraz płyn 
i miękka ściereczka do polero-
wania. Po zakończeniu całego 
procesu na powierzchni kloszy 
reflektorów tworzy się warstwa 
ochronna również przed pro-
mieniami UV. Wszystkie czyn-
ności nie powinny zająć więcej 
niż pół godziny.
www.philips.pl
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Humvee & Hummer
zadaniowy pojazd kołowy o wysokiej mo
bilności) – potocznie: Humvee.

Do przetargu wystartowało 61 firm, 
w tym producenci tak nieoczekiwani, jak 
Lamborghini, jednak tylko trzech z nich 
przedstawiło działające prototypy. Prze
testowano je na trasach liczących łącznie 
ponad milion kilometrów we wszystkich 
warunkach terenowych i klimatycznych. 

Ostatecznie kontrakt Pentagonu uzy
skała specjalizująca się w obsłudze zamó
wień rządowych, dysponująca rozwiniętą 
bazą badawczą, projektową i produkcyj
ną – firma AM General. Pierwsze zlece
nie warte 1,2 mld dolarów obejmowało  
55 tysięcy pojazdów w pięciu podstawo
wych wersjach i piętnastu konfiguracjach 
wyposażenia. 2 stycznia 1985 roku z za
kładów South Band zjechał pierwszy pro
dukcyjny egzemplarz.

Humvee został zaprojektowany głów
nie do transportu żołnierzy i lekkich ła
dunków za liniami frontu. Jego długość 
wynosiła 460 cm, szerokość – 210 cm, 
a masa własna – 23003800 kg za
leżnie od wersji i uzbrojenia. Osadzony 
na stalowej ramie pojazd wyposażono 
w stały napęd na cztery koła, niezależ
ne zawieszenie, jeden z kilku wysoko
prężnych silników V8 i automatyczną 
skrzynię biegów. Oferował on prędkość  
90 km/h przy pełnym obciążeniu 
i potrafił pokonywać bród do głębokości  

B2
B

75 cm, a 40centymetrowy prześwit 
w połączeniu z dużymi kołami oraz stro
me kąty natarcia i zejścia umożliwiały mu 
jazdę w każdym terenie.

W podstawowej wersji nie było ani pan
cerza, ani ochrony przed ostrzałem.  Póź
niejsze doświadczenia wyniesione z woj
ny domowej w Somalii podczas miejskich 
walk w Mogadiszu (1993) zaowocowały 
wprowadzeniem opancerzenia i kulo  
odpornych szyb. Obecnie Humvee słu
żą w armii amerykańskiej i używane są 
w różnych służbach 50 innych krajów. 
Łącznie wyprodukowano blisko 300 000 
tych maszyn.

Na rynek cywilny pojazd trafił za spra
wą popularności zdobytej podczas opera
cji Pustynna Burza oraz wsparcia Arnolda 
Schwarzeneggera, aktora i późniejszego 
gubernatora Kalifornii, dla którego wy
produkowano pierwszy egzemplarz. Był 
to Hummer H1 – samochód dla prawdzi
wych twardzieli. Kolejne modele oznaczo
no  symbolami H2 i H3. I choć w lutym 
2010 roku zaprzestano produkcji, historia 
jeszcze nie dobiegła końca. Koncern Ge
neral Motors, który przejął prawa do mar
ki, zapowiedział kontynuację produkcji, 
tym razem pojazdu w pełni elektrycznego. 
Jego masa ma przekraczać cztery tony, 
z czego jedną czwartą ważą same baterie. 
Premiera GMC Hummer EV miała miejsce 
w październiku 2020 roku.                   n

W 1979 roku armia amerykańska uzna
ła, że już czas zastąpić wysłużonego, pro
dukowanego od lat pięćdziesiątych Forda 
M141 MUTT (następcę legendarnego 
Willysa z okresu drugiej wojny światowej) 
nowym, uniwersalnym pojazdem tereno
wym. Specyfikacja wymagała dobrych 
osiągów zarówno na drodze, jak i w te
renie, zdolności do przewożenia dużego 
ładunku i lepszej przeżywalności załogi. 
Pojazd nazwano HMMWV (high-mobility 
multipurpose wheeled vehicle – wielo
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Humvee w wersji wojskowej i cywilny 
Hummer H3

NIESAMOWITE! 
ZAKUP SAMOCHODU  
BEZ WYCHODZENIA  
Z DOMU, DOSTAWA  
DO PACZKOMATU!  

ZAMAWIAM!

PIERWSZA PRZESYŁKA 
Z TRZECH GOTOWA  

DO ODBIORU?  
PEWNIE KLUCZE...

???!!!



Napędzamy 
Twoją firmę
Dziś i jutro 
Nasze wartości: 
niezawodny, zrównoważony, gotowy na jutro

Nasza oferta EGR zawiera 200  

numerów części pokrywających 

zapotrzebowanie 62% parku 

samochodowego w Europie.

Rozszerzona gama 

produktów EGR


