
Autonaprawa
M I E S I Ę C Z N I K  B R A N Ż O W Y PAŹDZIERNIK 2022 (171)

ISSN 1897-3280

W
W

W
.E

-A
U

T
O

N
A

PR
A

W
A

.P
L Na naszych 

łamach:
Sebastian Baber

Szkolenia w firmie  
Inter Cars

Paul Beasley
Oleje Castrol  
do przekładni  
i mostów napędowych

Magdalena Bogusz
Szeroka oferta  
retrofitów Osram

Andrzej Husiatyński
Nawet dziewięć  
odmian olejów 5W-30

Piotr Libuszowski
Diagnostyka  
czujników ciśnienia

Monika Majchrowicz
Haki holownicze

Piotr Niemiec
Wartość użytkowa
olejów nieaprobowanych

Wojciech Sokołowski
środki smarne  
do układów  
hamulcowych

Dominik Zwierzyk
Filtry paliwa  
PZL Sędziszów

Paweł Żyliński
Regeneracja filtrów DPF  
i katalizatorów

 

Oleje nieaprobowane to oleje, których wytwórcy nie uzyskali formalnych certyfi-
katów wydanych przez producenta pojazdów lub maszyn, potwierdzających przy-
datność do stosowania w ich silnikach. Olejów bez aprobat nie należy jednak 
całkowicie dyskwalifikować. Pozyskiwanie aprobat przez producentów olejów dla 
swoich produktów jest obecnie bardzo skomplikowane, długotrwałe i kosztowne,  
a okres ważności aprobaty jest coraz krótszy.                                      str. 16

Zakup oleju silnikowego nieposiadającego formalnej aprobaty producenta silnika 
lub samochodu (tzw. OEM) jest pewnego rodzaju hazardem – można trafić zarówno 
na olej nieustępujący jakością olejom aprobowanym, jak i produkt daleko odbiega-
jący od wymagań klas jakościowych wykazanych na jego etykiecie. 
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Bajzel
Od 21 września obowiązują nas nowe przepisy drogowe. Oprócz nowego taryfikatora man
datów i punktów karnych, nowelizacja prawa dotyczy przede wszystkim aktualizacji definicji 
pojęć, które precyzuje Prawo o ruchu drogowym, a także zmian pierwszeństwa przy prze
chodzeniu pieszych przez drogę dla rowerów. Niestety, na nowo zdefiniowano takie pojęcia, 
jak skrzyżowanie, zmodyfikowano definicję chodnika, a także wprowadzono pojęcia drogi dla 
pieszych i przejścia sugerowanego. Te nowe definicje wywołały mnóstwo kontrowersji i przyczy
niły się do totalnej dezorientacji u większości kierowców.

Pierwsza kontrowersja związana była z nową definicją chodnika i wprowadzeniem pojęcia 
drogi dla pieszych. Ustawodawca nie tylko zmienił jej brzmienie, uprawniając do poruszania 
się tym ciągiem wyłącznie pieszych, ale także ograniczył obszar, do którego pojęcie chodnika 
się odnosi. Wśród kierowców natychmiast rozgorzała dyskusja o zakazie parkowania samo
chodów na chodnikach. Na szczęście, nowe przepisy nie zmieniają zasad dopuszczających 
zatrzymanie lub postój pojazdu na drogach dla pieszych. 

Parkowanie jest dozwolone, o ile masa samochodu nie przekracza 2,5 tony, szerokość 
chodnika wynosi co najmniej 1,5 metra, a postój nie utrudni ruchu pieszych. W myśl nowych 
przepisów, dotychczasowy chodnik stał się drogą dla pieszych, a chodnik jest już tylko jej 
częścią. Potoczne określenie parkowania na chodniku oznacza teraz parkowanie na drodze 
dla pieszych, a konkretnie na pasie buforowym drogi dla pieszych z zachowaniem przepisów 
regulujących zasady takiego parkowania.

Uff, to jeden problem mamy z głowy, ale niejasności budzi też przejście sugerowane. Przej
ście sugerowane pozwala przechodniom na przekraczanie jezdni, torowiska i drogi dla rowe
rów w innym miejscu niż dobrze znane pasy. W myśl przepisów, przejściem sugerowanym jest 
nieoznakowane, dostosowane technicznie miejsce umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi 
dla rowerów lub torowiska przez pieszych, niebędące przejściem dla pieszych. Sugerowane 
przejście dla pieszych nie będzie zatem oznaczone znakiem D6. Przejście dla pieszych musi 
być możliwe do zidentyfikowania, np. poprzez obniżenie krawężnika. Konia z rzędem temu, 
kto siedząc za kierownicą, połapie się w tym, gdzie takie przejście może się znajdować. Jed
nak, w odróżnieniu od pasów, to pieszy na przejściu sugerowanym musi ustąpić pierwszeń
stwa nadjeżdżającym pojazdom.

Kompletny bałagan wprowadziła też nowa definicja skrzyżowania. Wynika z niej, że łącznik 
służący do zawracania na drodze dwupasmowej stał się skrzyżowaniem. Mijając prawym pa
sem kogoś, kto chce zawrócić na takim łączniku, popełniamy od razu wykroczenie związane 
z wyprzedzaniem na skrzyżowaniu. Podobnie, łącznik taki odwołuje też znaki zakazu. Jeśli 
na dwupasmowej drodze w terenie zabudowanym  obowiązała „siedemdziesiątka”, to po jego 
minięciu od razu musimy zwolnić do 50 km/h – bajzel jak diabli..

 

               Marcin Bieńkowski  
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W. pierwszych. dniach. wrześ-
nia. br.. odbyło. się. uroczyste.
spotkanie. TotalEnergies. Mar-
keting.Polska.i.jej.kluczowych.
partnerów.. Nie. zabrakło. na.
nim.również.atrakcji.i.sporto-
wych.emocji!
Tradycyjnie.raz.w.roku.Total-.

Energies.Marketing.Polska.za-
prasza. swoich. dystrybutorów.
na.spotkanie,.które.jest.okazją.
do. zacieśnienia. współpracy.
i. budowania. pozytywnych. re-
lacji. biznesowych.. Podobnie.
jak. w. latach. ubiegłych,. tak..
i. w. tym. roku. zarówno. część.
oficjalna,. jak. i. integracyjna.
miały.napięty.program..
Konferencja. była. okazją.

do. przedstawienia. długoter-

minowych. planów. działania.
Total.Energies. Marketing. Pol-
ska. oraz. nowych. projektów..
Nie.zabrakło. także.podsumo-
wania. wyników. w. oparciu.
o.dane.z.bieżącego.roku..Istot-
nym.punktem.było. spotkanie.
z.nowym.dyrektorem.general-
nym. TotalEnergies. Marketing.
Polska. –. panem. Jesperem.
Rosenkransem.
Podczas.uroczystej.kolacji.

przekazano. nowe. certyfikaty.
autoryzowanych. dystrybuto-
rów,. sygnowane. logo. Total-.
Energies.
Główną. atrakcją. pierw-

szej,. integracyjnej. części.
spotkania. było. podstawowe.
szkolenie. torowe. na. Torze.

Doroczne spotkanie z dystrybutorami  
TotalEnergies Marketing Polska

Kongres. Nowej. Mobilności.
2022. to. największa. i. naj-
ważniejsza. w. Polsce. konfe-
rencja. branżowa. w. całości.
poświęcona.elektromobilności..
W. dniach. 12-14. września.
w. Łodzi. spotkali. się. kluczowi.
interesariusze. całego. łańcu-
cha. wartości. zeroemisyjnego.
transportu,. by. po. raz. kolejny.
nagrodzić. dziennikarzy. i.mar-

ki,.które.prowadzą.najskutecz-
niejsze.kampanie.edukacyjne,.
informacyjne. oraz. marketin-
gowe.na.rzecz.zeroemisyjnego.
transportu.w.Polsce..
Dziennikarzem.Roku.został.

Mateusz. Żuchowski. z. Grupy.
WP,. który. wyróżnił. się. naj-
większą. aktywnością. w. pro-
mowaniu.idei.elektromobilno-
ści..Nagrodę.Grupy.Medialnej.
Roku.otrzymała.Polska.Press,.
która. poprzez. wiele. swoich.
marek.komunikowała.o.e-mo-
bility.i.jej.miejscu.w.przyszło-
ści. motoryzacji.. Wyróżniono.
również. Medium. Branżowe.

Roku..Nagroda.w.tej.kategorii.
trafiła.do.moto.pl,.wyróżniają-
cego.się.wysoką.jakością.me-
rytoryczną. tworzonych. treści.
oraz.szerokim.spojrzeniem.na.
aspekt.elektromobilności..
Elektrycznym.Samochodem..

Roku. został. wybrany. mo-
del. wzbudzający. największe.
zainteresowanie. medialne,.
czyli. Ford. Mustang. Mach-E.
(na.zdj.)..Nagroda.Marki.Roku.
w.kategorii.motoryzacja. trafiła.
do.Tesli,.a.jako.Grupę.Motory-
zacyjną.Roku.wyróżniono.Gru-
pę.Volkswagen.–. lidera. rynku.
samochodów.elektrycznych..

Konkurs e-Mobility Media Awards rozstrzygnięty!

Modlin.. Gości. zachwycił. nie.
tylko. sam. pomysł. i. formuła.
szkolenia,.ale.także.nietuzin-
kowe. auta. udostępnione. do.
jazd..
Dodatkową. atrakcją. była.

obecność. gości. specjalnych..
Ambasadorka. marki. ELF,.
Gosia. Rdest,. podczas. kon-

ferencji. opowiedziała. o. swo-
jej. karierze. w. motorsporcie.
i. aktualnych. startach.w. serii.
wyścigowej. Alpine. ELF. Eu-
ropa. Cup,. a. Patryk.Mikiciuk.
podzielił. się. swoimi. moto-
ryzacyjnymi.przygodami.i.wra-.
żeniami. z. jazdy. podczas.
szkolenia.na.torze.

ZF. [pro]Points,. należący. do.
tej. pory. do. ZF. Aftermarket,.
jest. obecnie. kontynuowany.
w. nowej. odsłonie. jako. pro-
gram.lojalnościowy.proPoints..
Projekt. ten. to. owoc. współ-
pracy. czterech. zaufanych.
partnerów.–.firm.Hella,.NGK.
Spark.Plug,.ZF.i.Varta..Nowy.
program. umożliwia. zbieranie.
punktów.bonusowych. za. za-
kupy. produktów. aż. 9.marek.
i. jest. w. pełni. zautomatyzo-
wany,.a.katalog.nagród.został.
znacznie. wzbogacony.. Pro-
gram. z. sukcesem. działa. już.
na. rynku. niemieckim. i. au-
striackim,. a. od. października.
2022. r.. dostępny. jest. . rów-
nież.w.Polsce..
Nowy. program. proPoints.

skierowany. jest. do. niezależ-
nych. warsztatów. samocho-
dowych,. zaopatrujących. się.
w. produkty. marek. partner-
skich. programu:. Hella,. Hella.
Pagid,. NGK,. NTK,. Sachs,.
Lemförder,. TRW,. ZF,. Varta.
Automotive. i.Varta.Truck..Za-

rejestrowani.uczestnicy.mają.
możliwość.zbierania.punktów.
za. zakup.produktów. z. oferty.
partnerów. u. dystrybutorów.
biorących. udział. w. progra-
mie.
Zbieranie. punktów. opie-

ra. się. na. nieskomplikowa-
nych. zasadach.. Pierwszy.
krok. to. rejestracja. warszta-
tu. na. stronie. internetowej..
www.propoints.pl.. W. trakcie.
rejestracji. uczestnik. wybiera.
do. 5. autoryzowanych. dys-
trybutorów,. u. których. za-
opatruje. się.w.produkty.ma-
rek. partnerskich. programu..
Punkty. za. zakupy. dokonane.
u.wskazanych.dystrybutorów.
są.przeliczane.i.aktualizowa-
ne.automatycznie..
Uczestnicy. programu. za.

pośrednictwem. portalu. inter-
netowego.mogą.w.prosty.spo-
sób.wymienić.zebrane.punkty.
na. atrakcyjne. nagrody.. Sze-
roka. gama. produktów. przy-
gotowanych. specjalnie. dla.
warsztatów. umożliwi. każde-

mu.z.zarejestrowanych.wybór.
nagród.z.szerokiej.puli,.w.tym.
m.in.:. sprzęt. AGD,. produkty.
wyposażenia. warsztatowego,.
sprzęty.biurowe.i.elektronika.

– Cieszymy się, że dzięki 
współpracy możemy zaofero-
wać partnerom warsztatowym 
jeszcze atrakcyjniejszy pro-
gram lojalnościowy. W ramach 
rozwoju programu, w przyszło-
ści chcielibyśmy przedstawić 
także szeroki wybór wsparcia 
bezpośredniego dla warszta-
tów w formie szkoleń, profe-
sjonalnej odzieży roboczej i ak-
cesoriów niezbędnych w co-
dziennej pracy mechanika. –.
wyjaśniają.autorzy.programu..

Nowy program proPoints

www.ufifilters.com


6 | AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA

Autonaprawa | Październik 2022

WYDARZENIA | AKTUALNOŚCI | 7 

Autonaprawa | Październik 2022

Fo
t.

 B
o

r
g

W
ar

n
er

, G
at

es
, O

sr
a
m

Fo
t.

 A
r

n
o

tt
, H

en
g

st

Gates, światowy producent 
kompleksowych rozwiązań 
przemysłowych w zakresie 
układów przeniesienia napę-
du i hydrauliki siłowej, roz-
szerza swoją działalność we 

Wrocławiu. Firma wynajęłą 
dodatkową przestrzeń biuro-
wą, aby sprostać rosnącemu 
zatrudnieniu w związku z roz-
budową oddziału Gates Busi-
ness Services Europe (GBSE).

GBSE odpowiada za wiele 
ważnych procesów bizneso-
wych, takich jak Finanse, IT, 
Pricing oraz HR. W 2022 roku 
skupiono się na tworzeniu 
funkcji Customer Experience, 
Analityki Biznesowej i Praw-
nych. W przedsiębiorstwie 
znajduje się również Centre 
of Excellence, jednostka zaj-
mująca się ciągłym doskona-
leniem, zarządzaniem zmianą 
i transformacją biznesu.

Gates staje się kluczowym 
pracodawcą regionu Dolnego 
Śląska w Polsce. Prowadzi 
działalność nie tylko z Wro-

Gates powiększa siedzibę we Wrocławiu

Marka Arnott powstała ponad 
30 lat temu i od tego czasu 
konsekwentnie rozwija swoją 
bazę inżynierską i projektową, 
wytwarzając wysokiej jakości 
części zamienne do zawie-
szeń pneumatycznych. Dwie 
z nich zostały zaprezentowane 
na stoisku Arnotta na targach 
Automechanika Frankfurt: 
nowy kompresor Wabco do 
BMW serii 5 G31 o numerze 
referencyjnym P-3808 i ASE-
3735 – nowa przednia elek-
troniczna kolumna do Land 
Rovera Range Rover Sport 
L494, będąca pierwszym ak-
tywnym amortyzatorem marki 
z własnym zaworem. 

Wraz z tymi i wieloma 
innymi nowościami marki, 

takimi jak prototyp wspoma-
gania resoru pneumatyczne-
go do Fiata Ducato, sprężyny 
śrubowej motocykla i resoru 
pneumatycznego do BMW 
R18 czy produkty AccuAir, na  
frankfurckich targach zadebiu-
towało też nowe logo Arnott. 
Nawiązuje ono do procesu roz-
woju firmy, która przez ostatnie 
trzy lata rozszerzyła asorty-
ment o produkty do zastoso-
wań terenowych i sportowych, 
umacniając tym samym swoją 
pozycję w podzespołach do 
obsługi tego typu zawieszeń.

Nowe logo odzwierciedla 
te zmiany dzięki nowoczesnej 
czcionce oraz zmianie podpisu 
na Suspension Products, co 
sygnalizuje spojrzenie w przy-
szłość i modyfikację profilu 
firmy z wyłącznie zawieszeń 
pneumatycznych na zawie-
szenia w szerszym znacze-
niu. Kolor czcionki pozostaje 
bez zmian, stanowiąc ukłon 
w stronę korzeni firmy.

Nowe logo Arnott

Innowacje firmy Osram
nologie i innowacje w sektorze 
oświetlenia motoryzacyjnego. 

Duża część stoiska poświę-
cona była technologii LED, 
m.in. najnowszym lampom 
Night Breaker LED. Retro-
fity Night Breaker (w wersji 
H7), jako pierwszy tego typu 
produkt na rynku, zostały do-
puszczone do użytku na dro-
gach publicznych w niektó-
rych modelach samochodów  
(w Niemczech, Austrii, Chor-
wacji, Słowenii i Francji, a od 

grudnia 2021 roku pierwsze 
samochody z lampami tej serii 
jeżdżą także po polskich dro-
gach). Lampy Night Break er  
w wersji H4 znalazły się 
w gronie 35 finalistów konkur-
su Automechanika Innovation 
Awards dla najbardziej in-
nowacyjnych produktów. 

W segmencie akcesoriów 
producent zaprezentował naj-
nowsze portfolio lamp warsz-
tatowych, zaprojektowanych 
jako wszechstronne narzędzia 

do precyzyjnej pracy i do róż-
norodnych zadań. 

W ostatnich latach ofertę 
Osram uzupełniły także kom-
presory, uszczelniacze do 
opon, inteligentne ładowarki, 
jump startery do akumulato-
rów, oczyszczacze powietrza 
oraz kamery samochodowe, 
które spotkały się z bardzo 
pozytywnym przyjęciem klien-
tów. Wiele z tych akcesoriów 
także można było obejrzeć na 
stoisku firmy.

The SMART Alternative 
– Hengst Filtration

Motywem przewodnim pro-
jektu stoiska Hengst Filtration 
na targach we Frankfurcie 
było znane hasło The SMART 
Alternative. Firma zaprezen-
towała na nim system filtracji 
paliwa Blue.maxx –  elastycz-
ny system modułowy, który 
przenosi filtrację paliwa na 
nowy poziom. Wydajna pom-
pa ręczna ma maksymalną 
niezawodność funkcjonalną 
dzięki działaniu tłoka. Konser-
wacja jest szybka i łatwa, nie 
wymaga używania specjal-
nych narzędzi, a moderniza-

cja elastyczna – dzięki różnym 
opcjom połączeń nie wymaga 
aprobaty KBA (niemieckiego 
Urzędu ds. Ruchu Drogowe-
go). System w pełni nadaje 
się do recyklingu. W ofercie 
Hengst Filtration dostępny jest 
moduł Blue.maxx 450 prze-
znaczony do zabudowy w po-
jazdach ciężarowych i auto-
busach oraz Blue.maxx 300 
dostosowany do montowania 
w mniejszych przestrzeniach, 
przy zachowaniu wymaga-
nych parametrów przepływu 
i filtracji paliwa.

Hengst Filtration zaopatru-
je globalny niezależny rynek 
części zamiennych w pełną 
gamę ponad 3 200 produk-
tów w jakości OEM. 

      1. KUPUJ

regularnie dowolne produkty LuK, INA, FAG
u jednego z autoryzowanych Dystrybutorów lub 
Partnerów Schaeffler Polska Sp. z o.o.

           2. REJESTRUJ

punkty z Kuponów Bonusowych REPXPERT. 
Pamiętaj – każdy zarejestrowany kupon 
przybliża Cię do nagrody tygodnia!
W każdym z Odcinków Specjalnych masz 
szansę zdobyć wyjątkową nagrodę! 

                3. WYGRYWAj!

W każdym z etapów prowadzony jest ranking 
punktowy – jeżeli zgromadzone przez Ciebie 
punkty plasują Cię w TOP 100 – zostajesz 
jednym ze zwycięzców Odcinków Specjalnych
i nagroda tygodnia jest Twoja.
Ale to nie wszystko – walcz dalej rejestrując 
następne zakupy i wygrywając kolejne OSy, 
dzięki czemu zwiększasz swoje szanse
na nagrodę główną.

Pamiętaj! W zestawach łożysk FAG też 
znajdziesz punkty bonusowe!

Szczegóły znajdziesz na:
www.rallyexperts.pl

Akcja promocyjna realizowana jest
od 26.09.2022 do 20.11.2022.

8 odcinków specjalnych, 800 nagród 
rzeczowych, 100 nagród głównych!
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Firma Osram zaprezentowała 
na wrześniowej Automechani-
ce swoje najważniejsze tech-

cławia, ale także posiada hub 
produkcyjny i dystrybucyjny 
w położonej niedaleko Le-
gnicy.

Z okazji rozbudowy biura, 
9 września firma Gates zor-
ganizowała uroczyste przecię-
cie wstęgi, na które zaprosiła 
wiceprezydenta Wrocławia 
Jakuba Mazura, wiceprezesa 
ABSL Macieja Borkowskiego 
oraz innych przedstawicieli lo-
kalnego biznesu. Obecni byli 
również dyrektor ds. marke-
tingu firmy Tom Pitstick oraz 
prezes Gates na region EMEA 
Josef Parzhuber.

Firma BorgWarner Mobility 
Poland otrzymała wsparcie 
publiczne od Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej TAX na rozbu-
dowę swojego zakładu w Bło-
niu. Istniejący zakład zostanie 
powiększony o 15 000 mkw.,  
aby umożliwić produkcję 

BorgWarner rozbudowuje zakład w Błoniu
komponentów, w tym wysoko-
wydajnych falowników, prze-
tworników DC-DC i systemów 
zarządzania baterią. Rozbudo-
wa ma zostać zakończona do 
końca 2023 roku. 

– W związku z rosnącą 
popularnością procesu elek-
tryfikacji pojazdów, wzrasta 
globalne zapotrzebowanie na 
układy energoelektroniczne 
– podkreśla Paweł Tetela, kie-
rownik zakładu, BorgWarner 
Mobility Poland. – W ciągu 
najbliższych pięciu lat spo-
dziewamy się zwiększyć nasze 

zdolności produkcyjne w za-
kresie elektryfikacji i znacznie 
poszerzyć grono pracowników. 
Począwszy od 2023 roku, 
komponenty do pojazdów 
elektrycznych produkowane 
w Błoniu będą montowane 
w wielu samochodach klasy 
premium największych pro-
ducentów motoryzacyjnych.

Na inwestycje w rozbu-
dowanym zakładzie w latach 
2022-2024 zostanie prze-
znaczona kwota w wysokości 
380 mln złotych. Wraz ze 
zwiększeniem mocy produk-

cyjnych, firma BorgWarner 
oferuje atrakcyjne możliwości 
zatrudnienia dla specjalistów, 
którzy chcą współpracować 
w innowacyjnym środowisku, 
opracowując zaawansowane 
technologie, takie jak falow-
niki   800-woltowe z węglika 
krzemu (SiC). Te możliwości 
są dostępne dla inżynierów 
procesu, inżynierów produk-
tu, inżynierów testu, inżynie-
rów jakości i ekspertów wdra-
żających. Aktualne oferty pra-
cy można znaleźć na stronie 
borgwarner.com/careers.
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Automechanika Frankfurt 2022 pomaga oszczędzać zasoby planety. Pro
dukt ten o nazwie LiBa®Rescue firmy Gel
Koh jest podwójnym laureatem, zdobył 
bowiem nie tylko nagrodę Green Award 
ale również Innovation Award w kategorii 
Workshop & Service Solutions.

Nastroje
Tradycyjnie już, wiele firm prezentowało 
na targowych stoiskach swoje premie
rowe produkty. Jak się można domyślić, 
wśród nowości przeważały rozwiązania 
zbieżne z obecnie panującymi trenda
mi, w tym szeroko rozumianą elektro
mobilnością. Niemal każdy wystawca 
starał się pokazać coś, co mogłoby się 
wpisać w ten czy w inny sposób w aktu
alną tendencję. Elektromobilność zdomi
nowała też większość odbywających się 
przy okazji targów konferencji i organizo
wanych na stoiskach spotkań ze specjali
stami, klientami i prasą. 

Od zawsze, targi Automechanika 
były miejscem branżowych spotkań 
i biznesowych rozmów – nie inaczej 
było i w tym roku. Jednak po cztero
letniej przerwie, widać było, zarówno 
wśród zwiedzających, jak i wystawców, 
dużo większą radość z bezpośrednich 
rozmów. Jedni i drudzy podkreślali ten 
aspekt osobistego spotkania z dawno 
niewidzianymi partnerami biznesowymi 
niemal w każdej rozmowie. Spore grono 
osób zastanawiało się też nad przyszło
ścią targów. Wśród naszych rozmówców 
dominował pogląd, że kluczowa będzie 
tu kolejna edycja, która nie będzie już 
pierwszą po pandemicznej przerwie, 
i dzięki temu widoczny stanie się trend 
dotyczący rozwoju tej największej bran
żowej imprezy. 

Co ciekawego na stoiskach? 
Trudno w tak krótkim materiale zawrzeć 
całokształt niezmiernie bogatej oferty 
produktów, systemów i rozwiązań zapre
zentowanych we Frankfurcie na ponad 
2800 stoiskach i towarzyszących im
prezie eventach. Nie było też fizycznej 
możliwości, aby nasza redakcja dotarła 
na każde z nich i porozmawiała z przed
stawicielami każdej firmy z osobna. Dla
tego w naszej fotorelacji skupimy się na 
wybranych trendach i produktach, które 
najsilniej przykuły naszą uwagę.

Zgłoszone produkty i rozwiązania były 
oceniane przez międzynarodowy panel 
złożony z 14 ekspertów. Prze analizowali 
oni różne kryteria, w tym stopień in  
nowacyjności, opłacalność, łatwość ob
sługi, funkcjonalność, znaczenie dla ryn
ku aftermarket, bezpieczeństwo i jakość, 
a także wspomniany wkład w ochronę 
środowiska i zrównoważony rozwój.

W tym roku jury konkursu wyraźny 
nacisk położyło na cyfryzację oraz elek
tromobilność i zrównoważony rozwój. 
Wśród zwycięzców znalazły się inteligent
ne rozwiązania dla warsztatów i techno
logii motoryzacyjnej, w tym aplikacja, 
która umożliwia szybkie i niezawodne 
wyszukiwanie oraz zamawianie części 
zamiennych, obsługiwane przez Internet 
systemy do diagnostyki uszkodzeń, sta
cja szybkiego ładowania o maksymalnej 
mocy wyjściowej 240 kW, system reduk
cji momentu hamowania oraz kolorowy 
skaner bluetooth, mogący identyfikować 
kolory i wykorzystywać dane do dostar
czania właściwej formuły dopasowania 
farby w ciągu kilku sekund.  

Wśród nagrodzonych urządzeń znalazł 
się również system regeneracji uszkodzo
nych samochodów elektrycznych, który 

 

Po czteroletniej przerwie spowodowanej pandemią korona
wirusa COVID19 najważniejsze targi wyposażenia warszta
tów i branży aftermarket, frankfurcka Automechanika, 
wróciły do swojej standardowej formuły. Według organiza
torów imprezę odwiedziło ponad 78 tys. zwiedzających,  
a na stoiskach zaprezentowały się łącznie 2804 firmy z około 
70 krajów świata

zwiedzania targów w zależności od zain
teresowań bądź specjalizacji firmy.

Na targach, oczywiście, nie mogło za
braknąć rozstrzygnięcia konkursu Innova-
tion Awards. Oprócz nagród w głównych 
kategoriach, takich jak Części i rozwiąza
nia technologiczne, Transmisja danych 
i okablowanie, Rozwiązania warsztatowe 
i serwisowe, Blacharstwo i lakiernictwo, 
Elektromobilność czy Pojazdy Użytkowe 
– została też przyznana, już po raz trzeci, 
nagroda w kategorii Green Award za roz
wiązanie najbardziej zrównoważone pod 
względem ochrony środowiska. 

Laureaci nagród Innovation Awards 
zostali wybrani spośród 133 kandydatów. 

Tegoroczną edycję targów podzielono na 
osiem tematycznych salonów – Accesso-
ries & Customizing (Akcesoria i tuningo
wanie), Body & Paint (Nadwozie i lakier), 
Car Wash & Care (Myjnia i pielęgnacja), 
Clasic Cars (Samochody klasyczne), 
Dea ler & Workshop Management (Zarzą
dzanie salonem i warsztatem), Diagno-
stics & Repair (Diagnostyka i naprawa), 
Electronics & Connectivity (Elektronika 
i okablowanie), Parts & Components 
(Części i komponenty). Podział ten do
brze oddaje rzeczywistą strukturę rynku 
aftermarket z jego składowymi, z którymi 
mamy do czynienia w praktyce. Był też 
bardo pomocny przy wytyczaniu planu 

Analizator 
spalin Hella 

Gutmann 
HG4-PCK

Komputer 
diagno-
styczny 

X431 IMMO 
PRO firmy 

Launch  
z bezprzewo-

dowym 
systemem 

Smartlink

Moduł EBB 
firmy  

ZF TWR

stoisko targowe marki Varta

Przekrój 
przez kon-

strukcję 
samochodu 
hybrydowe-

go prezen-
towany 

na stoisku 
firmy Aisin
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Przegląd nowości zacznijmy od im-
ponującej rozmachem ekspozycji firmy 
Bosch. Z najważniejszych nowych pro-
duktów wymienić tu należy urządzenie do 
badania emisji cząstek przez silniki Diesla,  
przygotowany dla mechaników tablet 
warsztatowy Bosch DCU 120 oraz nowe 
urządzenie do testowania i ładowania 
akumulatorów Bosch BAT 6120. Cieka-
wostką był też specjalny elastyczny kabel 
do ładowania samochodów elektrycznych.

Na zlokalizowanym obok stoisku firmy  
Mahle wyróżniał się kompletny system 
urządzeń do sprawdzania i dokładnego 
analizowania kondycji akumulatorów 
montowanych w samochodach elektrycz-
nych – Mahle Battery PRO Solution. Skła-
da się on z trzech analizatorów, E-Scan, 
E-Health, E-Care, które pozwalają na 
pełny zakres diagnostyki – od prostej, do 
zaawansowanej. Tego typu sprzęt będzie 
wkrótce niezbędny do oceny wartości sa-
mochodu elektrycznego sprzedawanego 
na rynku wtórnym, jako że wartość ta 
zależy przede wszystkim od stanu baterii. 

Skoro jesteśmy przy samochodach 
elektrycznych, to warto zwrócić uwagę 
na, zdawałoby się nietypową dla firmy 
olejowej, ofertę. Otóż koncern Petronas 
przedstawił odświeżoną linię płynów eks-
ploatacyjnych do akumulatorów stoso-
wanych w samochodach elektrycznych – 
Petronas iona. Oprócz tego prezentowane 
były oleje Syntium. Producent pochwalił 
się też nowymi, ekologicznymi opakowa-
niami Bag-in-a-Box, które wykorzystują 
do 92% mniej tworzyw sztucznych.

Tuż obok, Orlen Oil prezentował na 
swym targowym stoisku ofertę najnow-
szych produktów, a wśród nich przezna-
czony do współczesnych, ekologicznych 
silników olej Platinum Max Expert LL 
0W-20 o niskiej lepkości. Z nowości pre-
zentowany był również Platinum Ultrol 
Fuel Economy 5W-30 przeznaczony do 
silników Diesla.      

Firma Texa, producent wyposażenia 
diagnostycznego, z nowości pokazała 
m.in. przenośne rozwiązanie do kalibracji 
kamer samochodowych CCS 2 Dynamics 
i system do kalibracji radarów i lidarów 
wykorzystywanych w nowoczesnych sa-
mochodach i ciężarówkach. Na targach 
swoją światową premierę miał system 
analizatora spalin Texa NP 01. 

Kierunek przyszłość
W tym roku, na ogromnym stoisku w hali 
Forum, grupa Schaeffler zaprezentowała 
swoją wizję rozwiązań przyszłości. Wy-
raźnie było widać zaangażowanie firmy 
w rozwój technologii związanej z napę-
dami elektrycznymi. Niektóre tego typu 
systemy, jak moduł aktywnego stabili-
zatora, dostępne są już na aftermarke-
towym rynku. Tegoroczną nowością były 
sterowane elektrycznie kolumny zawie-
szenia. Pozwalają one na skręt koła z wy-
korzystaniem silnika elektrycznego. Jed-
ną z najbardziej interesujących nowości 
zaprezentowanych na stoisku Schaefflera 
był system wsparcia warsztatów on-line. 
W razie problemów z jakąkolwiek na-
prawą mechanik może nawiązać wideo-
połączenie z gorącą linią, zaznaczyć na 
ekranie tabletu lub smartfona, z czym 
ma problem, i uzyskać w czasie rzeczy-
wistym (!) pomoc inżyniera specjalisty 
podczas naprawy.

Trendom elektryfikacji poddają się 
również, tak wydawałoby się „mecha-
niczne” firmy, jak Budweg. Na swoim 
targowym stoisku firma zaprezentowała 
regenerowane zaciski, zestawy napraw-
cze zacisków i moduły elektrycznego 
hamulca postojowego EPB. Co ciekawe, 
wśród nich znalazły się regenerowane za-
ciski hamulcowe do… Tesli. Podczas roz-
mowy przedstawiciele firmy podkreślali 
ekologiczne aspekty regeneracji części.

Z kolei firma Brembo zaprezentowa-
ła istotną z punktu widzenia ekologii 
nowość. Chodzi o zestaw odpowiednio 
dobieranych, spasowanych ze sobą tarcz 
i klocków hamulcowych Greenance Kit 
Concept. Zestaw taki redukuje podczas 
hamowania emisję szkodliwych dla śro-
dowiska i człowieka zawieszonych czą-
stek stałych PM2.5 i PM 10 o około 
80%!

Szeroka oferta
Po przejęciu przez firmę Faurecia, Hella 
zyskała dostęp do wielu nowych obsza-
rów produktowych. Na targach Auto-
mechanika 2022 Hella przygotowała 
wspólne stoisko wraz ze swoimi part-
nerami zrzeszonymi pod marką Forvia. 
Wśród premier tej grupy producentów 
wymienić można analizator spalin Hella 
Gutmann HG4-PCK czy kity naprawcze 

Elastyczny 
kabel firmy 
Bosch do 
ładowania 
„elektryków”

Ekspozycja 
systemów 
wydecho-
wych na 
stoisku 
firmy Kaliń-
ski Układy 
Wydechowe

Mahle  
– sprzęt do 
kalibracji 
systemów 
wspomaga-
nia kierow-
cy ADAS

Na stoisku 
firmy Gates 
znalazła się  
między in-
nymi nowa 
oferta 
pasków na-
pędowych

Prototypo-
wy miernik 
prawidło-

wości dzia- 
łania za-

cisków elek-
trycznych 
firmy Texa 

Radar ob-
razowania 

firmy ZF

Gorąca linia 
Schaeffler - 
widok pane-

lu systemu 
od strony 

pracownika 
udzielające-
go pomocy

Regenero-
wane zaciski 

do Tesli na 
stoisku fir-
my Budweg
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do samodzielnej naprawy zestawów wy-
dechowych przygotowane przez Faurecię 
– Easy2Fit. Nie zabrakło całej gamy czuj-
ników i radarów będących elementami 
systemów autonomizacji jazdy, części do 
samochodów elektrycznych i oświetlenia.   

Together in Motion to rozwijana od 
pewnego czasu strategia rozwiązań firmy 
ZF Aftermarket mających poprawić bez-
pieczeństwo i jakość produktów dostęp-
nych na rynku aftermarket. Na targach 
Automechanika firma ta zaprezentowa-
ła między innymi miechy zawieszenia 
Sachs, sprężarki zawieszenia pneuma-
tycznego Wabco oraz zestaw TRW do 
naprawy zacisków hamulcowych. Ten 
ostatni zawiera 228 oryginalnych części 
zamiennych TRW do najczęściej używa-
nych zacisków, a w jego skład wchodzą 
trzpienie prowadzące, mieszki, śruby, 
osłony przeciwpyłowe i smar. Z kolei 
nowy produkt marki Sachs dostępny jest 
dla pojazdów z oddzielnie występującymi 
sprężynami i amortyzatorami. Takie roz-
wiązania występują w wielu modelach 
samochodów takich marek, jak Audi, 
BMW, Mercedes-Benz czy Citroën. 

ZF Aftermarket wprowadza również 
nowości do koncepcji promowanych 
przez siebie usług. Na targach Auto-
mechanika miał bowiem premierę nowy 
moduł, ZF [pro]Tech e-Power Expert do 
konceptu warsztatowego ZF [pro]Service 
oraz ZF [pro]Academy, związany z elek-
tromobilnością.

Oświetlenie
Osram swoją targową ekspozycję skupił 
wokół źródeł światła do samochodów, ze 
szczególnym uwzględnieniem systemów 
LED. W ofercie firmy znalazły się zamien-
niki LED riving HL, ładowarki i boostery do 
akumulatorów, kompresory, lampy warsz-
tatowe, kable rozruchowe oraz, co może 
być zaskoczeniem, kamera-rejestrator  
jazdy. Na stoisku zobaczyć można też 
było całą gamę LED-barów posiadają-
cych już homologację.

Philips z kolei bardzo mocno promo-
wał na targach szeroki asortyment retrofi-
tów LED – serię Philips LED-HL, zastępu-
jących żarówki halogenowe do głównych 
reflektorów w pojeździe. Jak podkreślali 
przedstawiciele producenta, ważne jest, 
aby zamiennik idealnie wpasowywał się 

wymiarami i kształtem w formę i gabaryty 
tradycyjnej żarówki halogenowej. Dzięki 
temu w Niemczech i kilku innych krajach 
Europy wybrane modele retrofitów Phi-
lipsa zostały dopuszczone do stosowania 
na drogach publicznych. Bardzo cie-
kawie prezentowała się też nowa gama  
LED-barów, które również pochwalić się 
mogą homologacją drogową. 

Oferta lamp warsztatowych Philipsa 
została w istotny sposób zmodyfikowa-
na. Pojawiły się jaskrawe kolory obudów, 
które pomagają, rzutem oka, szybko 
znaleźć lampę. Na życzenie można też, 
w zależności od modelu, taki reflektor 
wyposażyć w nadajnik Bluetooth, który 
przyspieszy cały proces lokalizacji urzą-
dzenia. Producent wprowadził też silne 
magnesy, a także dodatkowe oświetle-
nie UV, pomagające np. zlokalizować 
wycieki płynów czy odczytać nieczytel-
ne oznaczenia na przewodach, a tak-
że oświetlenie zgodne ze standardem  
CRI 95 obowiązującym przy doborze ko-
lorów w zakładach lakierniczych.

To tylko część nowości, jakie można 
było zobaczyć na tegorocznych targach 
Automechanika. Mamy jednak nadzieję, 
że przedstawiona tu garść refleksji i spo-
strzeżeń przybliżyła naszym Czytelnikom 
obraz pierwszej popandemicznej odsłony 
tej największej na świecie imprezy zwią-
zanej z rynkiem aftermarket. A na kolejne 
targi we Frankfurcie wybierzemy się już 
za dwa lata.

 dr inż. Marcin Bieńkowski    

Mahle Battery 
PRO Solution

Poduszki 
powietrzne 
ZF SACHS

Schaeffler 
– sterowane 
elektrycznie 
kolumny 
zawieszenia
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 FILTRÓW
 Nowość w ofercie

Dostępne również: 
- Filtry oleju NeoMag (Magnetyczna separacja opiłków)

- Filtry kabinowe IFB (AntySmogowe, AntyAlergiczne, AntyBakteryjne)
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Linia neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla

Oleje Castrol do przekładni 
i mostów napędowych

normą PAS 2060. Jest to element dzia-
łań, które mają na celu dążenie do bar-
dziej zrównoważonej przyszłości poprzez 
oszczędność odpadów, redukcję emisji 
dwutlenku węgla i poprawę jakości życia 
– w myśl strategii PATH360.

 Zastosowanie oleju Castrol Transmax 
z technologią Smooth Drive Technology™ 

pozwala zapewnić optymalny poziom tar-
cia w układzie napędowym, przedłużając 
żywotność ruchomych części przekładni. 

Ta innowacyjna technologia powodu-
je, że dwóch z trzech największych pro-
ducentów pojazdów stosuje oleje prze-
kładniowe Catrol do zalania fabrycznego. 

Typowy samochód osobowy wyko-
nuje średnio 18  000 cykli hamowa-
nia i 88 000 zmian biegów rocznie, co 
znacznie obciąża skrzynię biegów. Jeśli 
olej przekładniowy nie zapewnia odpo-
wiedniego poziomu tarcia oraz ochrony 
lub jest przepracowany, może to pro-
wadzić do drgań, sztywności przekładni 
oraz uszkodzenia części. Używanie wła-
ściwego oleju połączone z  jego wymia-
ną w  odpowiednim czasie ma istotne 
znaczenie dla zapobiegania problemom 
z prze kładnią. Zaawansowana gama ole-
jów Castrol Transmax z technologią Smo-
oth Drive Technology™ zawiera aktywne 
molekuły ochronne, które automatycznie 

ropie znajduje się linia zaawansowanych 
olejów do przekładni i mostów napędo-
wych Transmax firmy Castrol. Produkty 
te – przeznaczone do mostów napędo-
wych oraz automatycznych i manualnych 
skrzyń biegów – zostały zweryfikowane 
jako neutralne pod względem emisji dwu-
tlenku węgla zgodnie z międzynarodową 

Przekładnia jest jednym z najważniej-
szych elementów każdego pojazdu, a jej 
naprawa lub wymiana należy do najbar-
dziej kosztownych prac serwisowych, 
dlatego zapewnienie jej odpowiedniej 
ochrony ma kluczowe znaczenie.

Wśród produktów neutralnych pod 
względem emisji dwutlenku węgla w Eu-

dopasowują swój poziom tarcia do zmian 
ciśnienia i prędkości.  

W przypadku automatycznych skrzyń 
biegów produkty Transmax ATF, Dual 
i CVT zapewniają większą płynność zmia-
ny biegów, natomiast stosowanie produk-
tów Transmax Manual z technologią Smo-
oth Drive Technology™ w manualnych 
skrzyniach poprawia pracę w niskich 
temperaturach. Produkty Castrol Trans-
max Axle Long Life opracowane z myślą 
o cięższych pojazdach z bardziej złożony-
mi przekładniami i mechanizmami róż-
nicowymi tworzą pięciokrotnie silniejszą 
warstwę ochronną.

Pionierskie produkty neutralne 
pod względem emisji CO2
W 2014 roku firma Castrol jako pierwsza 
na świecie zaoferowała środki smarne 
z certyfikatem neutralności pod wzglę-
dem emisji dwutlenku węgla. Od tego 
czasu udało się jej zrównoważyć 3,3 mln  

ton CO2e. Castrol zobowiązał się, że 
50% wolumenu wiodących produktów 
firmy sprzedawanych w Europie będzie 
miało certyfikat neutralności pod wzglę-
dem emisji dwutlenku węgla. Obejmie 
to wszystkie produkty sprzedawane pod 
wiodącymi liniami produktowymi Castrol, 
takimi jak: Edge®, Power 1®, Vecton® 
i Castrol On®. 

Aby produkt uzyskał certyfikat neu-
tralności pod względem emisji dwutlen-
ku węgla zgodnie z  normą PAS 2060, 
najpierw oblicza się emisje gazów cie-
plarnianych od rozpoczęcia produkcji aż 
po utylizację, a następnie równoważy je 
przez działania mające na celu redukcję 
emisji oraz zastosowanie zweryfikowa-
nych offsetów węglowych. Produkty Ca-
strol neutralne pod względem emisji CO2 
są badane przez niezależnych ekspertów 
zewnętrznych, a organ certyfikujący za-
pewnia ich neutralność węglową zgodnie 
z normą PAS 2060.                           n

Paul Beasley
kierownik globalny ds. technologii płynów do układów napędowych 
i pojazdów elektrycznych firmy Castrol

Zaawansowana linia Castrol Transmax z technologią  
Smooth Drive Techno logy™ zapewnia płynniejszą jazdę 
przez długi czas, zwiększa żywotność przekładni  
i mostów napędowych oraz pomaga je chronić, zapobiegając 
kosztownym naprawom
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Wartość użytkowa 
olejów nieaprobowanych 

ny w silnikach, w których wymagano ole-
jów o jakości...”, „rekomendowany przez 
(tu nazwa producenta), gdzie wymaga-
ne”, „spełnia wymagania...” itp.

Według Wielkiego Słownika Języ-
ka Polskiego słowo „aprobata” oznacza 
„uznanie czegoś za dobre i słuszne”. 
Oleje aprobowane przez OEM są olejami 

uznanymi przez producentów samocho-
dów za dobre. Tym samym producenci 
samochodów nie uznają za „dobre” ole-
jów bez aprobat. Kupując aprobowany 
olej, klient ma pewność, że płaci za to-
war najbardziej wartościowy, ponieważ 
większość aprobowanych produktów na 
rynku tworzona jest w oparciu o dostępne 
na nim aprobowane składniki. 

Olejów bez aprobat nie należy jednak 
całkowicie dyskwalifikować. Pozyskiwa-
nie aprobat przez producentów olejów 
dla swoich produktów stało się znacznie 
bardziej skomplikowane, długotrwałe 
i kosztowne, a okres ważności aprobaty 
jest coraz krótszy. 

W przeszłości, w czasach, gdy liczba 
specyfikacji jakościowych była relatywnie 
nieduża, wysoki koszt aprobowania oleju 
bazowego względem wymagań tych spe-
cyfikacji był akceptowalny dla średniej 
wielkości producenta olejów bazowych. 
Obecnie certyfikacja oleju bazowego 
w zakresie wszystkich aktywnych spe-
cyfikacji OEM stanowi wydatek, na który 
pozwolić mogą sobie jedynie gracze glo-
balni. Co więcej, ważność testów silniko-
wych prowadzonych na cele certyfikacji 
jeszcze niedawno była bezterminowa, 
obecnie muszą one być powtarzane co 
ok. 5 lat, nawet gdy formualcja oleju nie 
ulega zmianie. Okres ważności aprobaty 
to zazwyczaj 2 lub 3 lata. Po upływie tego 
czasu producent oleju może wnioskować 
o przedłużenie aprobaty na kolejny okres, 
ale koncerny motoryzacyjne zachowują 
prawo do nieprzedłużania aprobat bez 
wskazywania przyczyn. Istnieje zatem 
wiele możliwych powodów obecności 
w ofertach rynkowych producentów ole-
jów produktów nieaprobowanych.  

Pośród dostępnych na rynku olejów 
nieaprobowanych znajdują się oleje:
	bez potwierdzonej w testach jakości – 

oparte o nieaprobowane komponenty,
	bez potwierdzonej w testach jakości – 

oparte o aprobowane komponenty,
	z potwierdzoną w testach jakością – 

oparte o aprobowane komponenty, 
jednak bez formalnych certyfikatów 
(aprobat), 

	z potwierdzoną w testach jakością 
– oparte o aprobowane komponen-
ty z ograniczoną liczbą formalnych 

Oleje nieaprobowane to oleje, których 
wytwórcy nie uzyskali formalnych certyfi-
katów wydanych przez producenta pojaz-
dów lub maszyn, potwierdzających przy-
datność do stosowania w ich silnikach.  
Jakość takich olejów jest opisywana na 
etykietach i w literaturze produktowej 
jako: „możliwy do stosowania”, „testowa-

Zakup oleju silnikowego nieposiadające-
go formalnej aprobaty producenta silnika 
lub samochodu (tzw. OEM) jest pewnego 
rodzaju hazardem – można trafić zarów-
no na olej nieustępujący jakością olejom 
aprobowanym, jak i produkt daleko od-
biegający od wymagań klas jakościowych 
wykazanych na jego etykiecie. 

certyfikatów (nie wszystkie poziomy 
jakości na etykiecie są potwierdzone 
formalnymi certyfikatami). 

Pierwszy z ww. przypadków jest najgorszą 
opcją, a każdy kolejny daje coraz większą 
szansę na sprawną pracę silnika i zapew-
nienie maksymalnych osiągów pojazdu.

Proces uzyskiwania aprobaty polega 
na poddaniu oleju serii testów stanowi-
skowych i eksploatacyjnych przeprowa-
dzanych w akredytowanych laboratoriach 
na silnikach testowych wskazanych przez 
producenta samochodu. Aprobowane 
oleje składają się z aprobowanych ole-
jów bazowych i aprobowanych dodatków 
uszlachetniających. Wykorzystanie w for-
mulacji zazwyczaj tańszych, nieaprobo-
wanych komponentów pozwala uzyskać 
wyjściowe parametry fizykochemiczne 
oleju świeżego identyczne z parametrami 
olejów opartych o aprobowane kompo-
nenty, jednak bez przeprowadzenia te-
stów silnikowych nie można przewidzieć, 
jak zachowa się on podczas eksploatacji.  

Jesienią 2021 roku podczas branżo-
wych webinarów firma Lubrizol zapre-
zentowała wyniki kompleksowej analizy 
11 dostępnych na rynku olejów, których 
jakość była opisana jako „możliwe do 
stosowania”. W 80% z nich stwierdzono 
niezgodność z deklarowanymi poziomami 
jakościowymi w zakresie podstawowych 
parametrów fizykochemicznych, a w przy-
padku połowy również znaczną niezgod-
ność z wymaganiami testów silnikowych. 
Nie można jednak uogólniać tych wyni-
ków na wszystkie nieaprobowane oleje 
silnikowe, gdyż ilość analizowanych przez 
firmę Lubrizol produktów była niewielka.  

Ze względu na zaburzenia w logistyce 
i dostępności komponentów, jakie miały 
miejsce w ostatnich kilku latach, produ-
cenci często byli zmuszeni do stosowania 
w aprobowanych formulacjach olejów 
aprobowanych komponentów tego sa-
mego typu, ale innych niż w pierwotnie 
testowanej (oryginalnej) formulacji. W ta-
kich przypadkach oleje nieaprobowane 
w rzeczywistości są kandydatami do 
stania się (w przypadku poddania ich te-
stom i procedurom certyfikującym) oleja-
mi aprobowanymi. 

Przypadek trzeci to sytuacja charakte-
rystyczna dla małych producentów i rela-

tywnie nowych produktów, na które jest 
niewielkie zapotrzebowanie na wtórnym 
rynku wymian serwisowych. Wprawdzie 
producent ma możliwość pozyskania for-
malnej aprobaty dla swojego oleju, ale 
wysoka opłata za jej wydanie prawdo-
podobnie przekroczy spodziewane zyski 
ze sprzedaży produktu w czasie trwania 
ważności aprobaty. Drugim wariantem 
tego przypadku jest sytuacja, w której 
producent samochodu zaprzestał wy-
dawać formalne aprobaty dla określonej 
klasy jakości i producent oleju nie ma 
już możliwości ubiegać się o prolonga-
tę lub przyznanie nieaktywnej aprobaty 
nowo wprowadzonemu produktowi. Przy-
kładowo, ze względu na zaprzestanie 
wydawania aprobat przez producentów 
samochodów, nie ma już na rynku olejów 
syntetycznych SAE 5W-40 aprobowa-
nych w zakresie normy GM-LL-025B ani 
olejów półsyntetycznych aprobowanych 
w zakresie normy MB 229.1, chociaż do-
stępnych jest wiele produktów oznaczo-
nych jako „spełniające wymagania” tych 
poziomów jakościowych. Mimo braku 
formalnych certyfikatów oleje takie należy 
traktować jako oleje w największym stop-
niu „pełnowartościowe”.

Przypadek czwarty występuje, gdy ja-
kość oleju jest opisana za pomocą wielu 
specyfikacji jakościowych, jakkolwiek 
część z nich jest opisana jako „aproba-
ty” a część jako „spełnia wymagania”. 
Można przyjąć, że olej posiadający co 
najmniej jedną formalną aprobatę, jeśli 
pochodzi od renomowanego producenta, 
jest olejem wiarygodnym również w za-
kresie innych deklarowanych na etykiecie 
poziomów jakościowych.  

Podsumowując, tylko oleje z formal-
nymi aprobatami producentów samo-
chodów minimalizują ryzyko zakupu 
produktu wykonanego niezgodnie z wy-
maganiami klas jakościowych, znajdują-
cych się na jego etykiecie. Jednak nie 
wszystkie oleje nieaprobowane należy 
traktować negatywnie. W przypadku 
konieczności wykonania nagłego uzu-
pełnienia oleju („dolewki”) lepszym roz-
wiązaniem będzie zastosowanie oleju 
nieaprobowanego niż zatarcie silnika 
w wyniku kontynuacji jazdy przy nie-
właściwym smarowaniu.                    n

Piotr Niemiec
Koordynator, Biuro Technologii
Lotos Oil

Dostępne na rynku oleje silnikowe można dzielić według  
różnych kryteriów. Jednym z nich jest podział na oleje apro-
bowane i nieaprobowane. Ponieważ oleje aprobowane są często 
opisywane w mediach motoryzacyjnych, w niniejszym artykule 
zajmiemy się tą drugą grupą produktów
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Jeden olej może występować w kilku różnych wersjach

Nawet dziewięć odmian 5W-30!

na rynek trafia coraz więcej odmian ole-
jów. W samej gamie TotalEnergies wystę-
puje aż dziewięć olejów w klasie 5W-30! 
Siedem z nich (lista znajduje się na koń-
cu tekstu) na tyle różni się parametrami, 
że tylko warunkowo można stosować 
je zamiennie. Podczas doboru najważ-
niejsze są homologacje poszczególnych 
producentów silników umieszczone na 
opakowaniu. 

Najpierw homologacja, 
potem lepkość!
Downsizing i rygorystyczne normy czy-
stości spalin zmuszają producentów 
silników spalinowych do stosowania 
ekstremalnych rozwiązań technicznych. 
Mowa tu nie tylko o zaawansowanych 
układach wychwytywania sadzy (ich 
konstrukcje ciągle ewoluują), ale także 
o manipulacji stopniem sprężania, daw-
kowaniem paliwa, ciśnieniem dołado-
wania itp. To wszystko pozwala spełniać 
nowe normy, ale też generuje całą masę 
problemów, takich jak choćby zjawisko 
LSPI (czyli przedwczesny zapłon przy 
niskich prędkościach obrotowych) czy 
tworzenie się wyjątkowo małych cząstek 
sadzy. 

Badania laboratoryjne dowodzą, że 
prawidłowo skomponowany olej może 
częściowo lub nawet całkowicie redu-
kować te problemy. Czasem chodzi też 
o coś zupełnie innego – okazuje się, że 
tylko odpowiednia receptura oleju umoż-

liwia utrzymanie niezbędnych parame-
trów oleju od wymiany do wymiany. 
Właśnie z tego powodu w obrębie jednej 
klasy lepkości powstają różne wersje tych 
samych olejów. 

Jedynym drogowskazem w tym che-
micznym zamieszaniu staje się homo-
logacja producenta, zwana popularnie 
„dopuszczeniem” czy „aprobatą”. To ona 
precyzuje, jakie przebiegi można osiągać 
na danym oleju, czy będzie on odpowied-
nio zabezpieczał silnik przed zjawiskiem 
LSPI i czy spełni wymagania pompo-
wtryskiwaczy lub układu filtracji cząstek 
stałych. 

Przeciętny nabywca nie jest w stanie 
tego zobaczyć, ale eksperci zatrudnieni 
przy produkcji i komponowaniu olejów 
wiedzą doskonale, że niektóre specy-
fikacje w obrębie tej samej klasy lepkości 
nie są kompatybilne z innymi lub wręcz 
wykluczają się wzajemnie, ponieważ tak 
bardzo różnią się składem bazy i zastoso-
wanych dodatków. 

Podsumowanie
Klasa lepkości wciąż jest niezwykle waż-
nym parametrem charakteryzującym 
właściwości oleju. Jednak okazuje się 
on niewystarczający w przypadku coraz 
większej grupy współczesnych silników. 
Oczywiście – w sytuacjach awaryjnych 
(np. podczas wakacyjnej podróży) można 
bez większych szkód dla silnika uzupeł-
nić niedobór oleju dolewką dokupioną na 
stacji (najlepiej w obrębie tej samej klasy 
lepkości). Ale już po powrocie do domu 
należy jak najszybciej wymienić olej na 
taki, który ma odpowiednie dopuszczenie 
producenta silnika. Wszystko to wynika 
z troski o żywotność silnika czy filtr czą-
stek stałych. Jeśli ktoś dba o samochód, 
nie powinien mieć co do tego najmniej-
szych wątpliwości.  

Pomocne w doborze właściwego 
środka smarnego mogą okazać się kon-
figuratory olejowe, takie jak na przykład:
lubconsult.totalenergies.com/dobierz-olej.

W zestawieniu zamieszczonym obok 
prezentujemy przykładowe rodzaje ole-
jów TotalEnergies w obrębie jednej klasy 
lepkości 5W-30. Jest to 7 różnych pro-
duktów, które w sposób istotny różnią się 
zastosowaniem.                                  n

nie marką lub, w ostateczności – prostym 
podziałem na oleje mineralne, półsynte-
tyczne i syntetyczne. Takie postępowa-
nie może szkodzić silnikom, zwłaszcza 
w przypadku młodszych i bardziej za-
awansowanych konstrukcji. 

Producenci samochodów stawiają 
przed dostawcami środków smarnych co-
raz wyższe wymagania, a to sprawia, że 

W obrębie jednej klasy lepkości oleju 
może występować kilka wersji istotnie 
różniących się kompozycją. TotalEnergies 
zwraca uwagę na ten fakt i przestrzega 
przed konsekwencjami ewentualnych 
pomyłek. 

Wielu użytkowników nadal nie zwraca 
uwagi na klasę lepkości oleju i podczas 
zakupów sugeruje się (o zgrozo!) wyłącz-

Andrzej Husiatyński
Kierownik działu technicznego
TotalEnergies Marketing Polska

Dobierając olej, najlepiej kierować się oznaczeniem odpowied-
niej homologacji danego producenta silników. Wymagania 
homologacyjne znajdziemy w instrukcji obsługi samochodu, 
a oznaczenia homologacji/dopuszczeń powinny być wydruko-
wane na etykiecie oleju

Quartz INEO Long Life 5W-30 
– produkt stworzony pod wymagającą homologa-
cję VW 504.00 i 507.00, która pozwala osiągać 
przebiegi rzędu 30  000 km. Olej z dużym za-
pasem wykracza ponad wymagania producenta 
pod względem ochrony współpracujących ele-
mentów silnika, takich jak krzywki, tuleje. Utrzy-
muje także jednostkę w idealnej czystości. Jego 
skład bazy sprawia, że może on nawet zmniej-
szyć zużycie oleju w silnikach VW.
 
Quartz INEO MDC 5W-30 
– ma najwyższą normę do silników Diesla Euro 6 
w Mercedesie typu Blue-Tec, dodatkowo spełnia 
najnowszą normę Opel OV0401547 przewyż-
szającą wymagania Dexos 2. Jest to także pro-
dukt zalecany przez Hyundai/Kia.

Quartz INEO ECS 5W-30 
– olej stworzony pod wymagania Peugeot-Citroën 
do silników benzynowych i Diesla Euro 4 i 5.

Quartz INEO R-Plus 5W-30 
– specjalny skład pozwala spełnić najnowszą 
normę Renault RN 17 do silników benzynowych 
i Diesla Euro 6 i 6d.

Quartz INEO C4 5W-30 
– specjalny skład o obniżonej zawartości popio-
łów i podwyższonej ilości dodatków fosforowych 
dla zapewnienia dłuższej eksploatacji suchych 
DPF i silników Diesla Renault przed rokiem 
2018.

Quartz 9000 NFC 5W-30 
– produkt stworzony do tego, by spełnić wymaga-
nia normy Ford 913D dla silników benzynowych 
i diesla Euro 4. Duży nacisk położono na energo-
oszczędność oleju.

Quartz 9000 Future FGC 5W-30 
– specjalny skład bazy i dodatków celem speł-
nienia najnowszej normy GM Dexos 1 gen 3. 
Jest przeznaczony do benzynowych silników GM 
z doładowaniem i wtryskiem bezpośrednim. Re-
dukuje zjawisko LSPI, zmniejsza powstawanie 
osadów wysokotemperaturowych, wpływa po-
zytywnie na czystość pierścieni i turbosprężarki.

Przykładowe oleje TotalEnergies 
w klasie lepkości 5W-30
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Wymiana oleju MTF w skrzyni manualnej 

Korzyści i zagrożenia
nia powierzchni styku współpracujących 
elementów ciernych w ruchu obrotowym. 
W miejscu tym zwiększa się współczyn-
nik tarcia i mocno rośnie temperatura. 
W efekcie dochodzi do zatarcia i deforma-
cji plastycznej współpracujących elemen-
tów. Jest to proces nieodwracalny. 

Największy wpływ na wzmożenie pro-
cesu zacierania i deformacji ma zanie-
czyszczenie oleju wodą. Przyjmuje się, że 
jednoprocentowa zawartość wody w oleju 
MTF skutkuje spadkiem jego odporności 
na zużycie o 50% (dla oleju klasy API 
GL-5). Innym zjawiskiem pojawiającym 
się przy zaniedbaniu interwałów kontro-
li jakości oleju i jego wymiany jest po-
wierzchniowe zużycie zmęczeniowe (pit-
ting). W jego wyniku powstają ubytki. Jest 
to proces, którego pierwszym etapem jest 
inicjacja pęknięć, następnie rozprzestrze-
niają się one i powiększają, by ostatecznie 
część elementu została oderwana od po-
wierzchni materiału macierzystego. 

W celu prawidłowej wymiany oleju 
należy kierować się zaleceniami produ-
centa pojazdu w zakresie specyfikacji, 
którą olej musi spełniać. Trzeba prze-
strzegać norm lepkościowych i jakościo-
wych. Pomyłka może sporo kosztować, 
gdyż oleju o klasie API GL-5, który prze-
znaczony jest do wysoko obciążonych 
przekładni, nie można stosować do 
skrzyni manualnej wymagającej oleju 
o klasie API GL-4. Podstawową różnicą 
pomiędzy tymi klasami jest ilość dodat-
ków – dwukrotnie większa dla API GL-5. 
Podnoszą one parametry przeciwzuży-
ciowe oleju oraz polepszają właściwości 
anty korozyjne, co szczególnie dotyczy 
wykonanych z brązu synchronizatorów. 
Olej o nieodpowiednich parametrach 
wlany do nieprzystosowanej skrzyni 
manualnej już po krótkim czasie może 
spowodować jej uszkodzenie. Użycie ole-
ju o klasie API GL-4 zamiast API GL-5 
wywoła brak odpowiedniej grubości filmu 
olejowego, zwiększając ilość opiłków me-

talu krążących w skrzyni i doprowadzając 
do powstania pasty ciernej, co przyspie-
sza zużycie skrzyni.

Instrukcje niektórych producentów, 
np. Volvo, określają interwały wymiany 
oleju w skrzyni, jednak większość stosuje 
w instrukcjach archaiczne zapisy mówią-
ce, że nie przewidują interwału wymiany 
oleju. Często jest to rozumiane, jako brak 
takiej potrzeby. Tymczasem, podobnie jak 
w przypadku skrzyń automatycznych, pro-
ducenci pojazdów, nie definiując interwału 
wymiany oleju, mówią jedynie, że nie jest 
on określony. Bez wymiany oleju w skrzy-
ni jego maksymalna żywotność wynosi  
200 000 km lub 7 lat. Zazwyczaj w tym 
czasie samochód traci już gwarancję, 
a problem ewentualnej awarii spocznie na 
głowie użytkownika pojazdu. 

Olej w skrzyni manualnej zdecydowa-
nie się wymienia. Można to zrobić pod-
czas remontu skrzyni lub prewencyjnie – 

Oleje do skrzyń manualnych zawie-
rają duże ilości uszlachetniaczy, które 
w trakcie eksploatacji ulegają degradacji. 
Opiłki metali oraz produkty karbonizacji 
zawieszone w przepracowanym już oleju 
mogą odkładać się na współpracujących 
częściach przekładni. Osady i złogi od-
kładane na elementach skrzyni są tym 
większe, im dłuższy jest okres między 
wymianami. Utrata przez olej właściwości 
generuje wiele szkodliwych procesów, na 
przykład zacieranie (scuffing). Proces ten 
odpowiada za zjawisko nagłego uszkodze-

Mity dotyczące braku konieczności wy-
miany oleju w manualnej skrzyni bie-
gów zakorzeniły się jednak wśród me-
chaników oraz użytkowników. W rzeczy-
wistości kierowcy zastanawiają się nad 
wymianą oleju, gdy coś się ze skrzynią 
dzieje, a wtedy zazwyczaj jest już za 
późno – nieodwracalne zmiany, które 
w niej nastąpiły wymagają generalnego 
remontu. Brak wymiany oleju w skrzy-
ni w odpowiednim momencie jest więc 
błędem wpływającym negatywnie na jej 
pracę.

po 80 000-100 000 km. Zdarza się jed-
nak, że wymianę należy przeprowadzić 
wcześniej, już po 30 000 km. Wiadomo, 
że po około 50 000 km w oleju wzrasta 
zawartość wody, ciał stałych oraz spada 
lepkość, co wskazuje na zużycie. Zaleca-
na jest więc profilaktyka kontroli jego sta-
nu, barwy i zapachu. Po wymianie oleju 
w mocno zanieczyszczonej skrzyni ma-
nualnej o nieznanej historii serwisowania 
może wystąpić pogorszenie pracy skrzyni 
manualnej. Powodem są najczęściej do-
datki myjące, ktore wypłukują powstałe 
wcześniej zanieczyszczenia w skrzyni 
i powodują, że nowy olej szybciej się zuży-
je. Wówczas warto przeprowadzić jeszcze 
jedną wymianę. Gdy skrzynia była mocno 
przeciążana, a interwały wymiany po-
mijane, należy się liczyć z koniecznością 
remontu skrzyni. Warto sprawdzać ilości 
opiłków na magnesach kontrolnych i bar-
wę oleju, co z pewnością pomoże podjąć 

decyzję o ewentualnej wymianie oleju na 
nowy. W przypadku eksploatacji samo-
chodu w trudnych warunkach, jak np. 
jazda po nieutwardzonych nawierzch-
niach czy ciągnięcie przyczepy, okresy 
między wymianami oleju należy skrócić, 
a częstotliwość kontroli zwiększyć.

Opracowanie na podstawie  
materiałów Ravenol 

Olej w skrzyni manualnej pracuje w warunkach korzystniej-
szych niż olej silnikowy. W skrzyni nie ma tak wysokich tempe-
ratur, jak w silniku, gdzie olej na ściankach cylindra potrafi 
osiągnąć 600 stopni. Nie rozrzedza go również paliwo. Jest on 
natomiast ścinany przez wysokie siły współpracujących kół 
zębatych oraz łożysk. Wysokie temperatury mogą występować 
punktowo przy dużych obciążeniach, co przyspiesza degradację 
oleju oraz jego karbonizację
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Kluczowe znaczenie dla konserwacji układów hamulcowych 
mają środki smarne. Na rynku dostępnych jest wiele produktów 
tego typu, a wśród nich – smary uniwersalne. I choć niektórym 
mechanikom koncepcja „jednego smaru do wszystkiego” wydaje 
się atrakcyjna, może doprowadzić do poważnej awarii hamulców

Wojciech Sokołowski
Doradca do spraw techniczno-handlowych 
TMD Friction

Eksperci marki Textar odradzają stosowa
nie środków uniwersalnych przy monta
żu układu hamulcowego ze względu na 
uszczelnienia wykonane z gumy EPDM, 
stosowane przez producentów samocho
dów. Tworzywo to, potocznie nazywane 
kauczukiem syntetycznym, jest połącze
niem etylenu, propylenu oraz monomeru.

Uszczelnienia takie znajdują się w ca
łej hydraulicznej części układu hamul
cowego oraz w tulejach prowadzących 
zacisków hamulcowych. Gumę EPDM 
charakteryzuje trwałość, nieprzepusz
czalność i wysoka odporność. Tworzywo 
traci jednak swoje właściwości w kontak
cie z niektórymi preparatami, takimi jak 
olej mineralny lub uniwersalne smary na 
bazie ropy naftowej. Środki te powodują 
pęcznienie lub rozpuszczanie uszczelek 
wykonanych z EPDM, co w układach ha
mulcowych stwarza poważne problemy. 

Napęczniałe elementy uszczelniające 
zakleszczają się w zaciskach hamulco
wych lub w cylinderkach, pomiędzy tło
kiem a ścianą cylinderka, ograniczając 
ruch tych elementów. Uszczelki w ukła
dzie hamulcowym muszą wytrzymać ciś
nienie płynu hamulcowego, które w ukła
dach ESP może przekraczać 200 atmos
fer, a w przypadku ich uszkodzenia może 
dojść do wycieku płynu hamulcowego. 
Gumy chronią również układ hamulcowy 
przed zanieczyszczeniami i wodą. Woda 
w płynie hamulcowym powoduje obniże
nie temperatury wrzenia płynu i sprzyja 
korozji w hydraulice hamulcowej. Skutku
je to nieszczelnością i „sztywnieniem” ele
mentów, czego konsekwencją jest spadek 
skuteczności hamulców. 

TMD Frictionu udostępnia specja
listyczne produkty, umożliwiające nie
zależnym warsztatom profesjonalną ob 
sługę zaawansowanych układów ha
mulcowych. Wśród nich są smary Textar  
HydraTec oraz Textar CeraTec. 

Textar HydraTec jest smarem synte
tycznym na bazie poliglikolu, przeznaczo
nym do ruchomych części układu hamul
cowego (poza powierzchniami ciernymi). 
Można go stosować do prowadnic w za
cisku hamulcowym i tłoczka. Z racji swo
jego składu HydraTec bezpiecznie współ
pracuje z dostępnymi na rynku płynami 
hamulcowym na bazie glikolu, takimi 
jak DOT 3, DOT 4 LV, DOT 5 i DOT 5.1. 
Produkt nie zawiera olejów mineralnych 
i nie wchodzi w reakcję z gumą EPDM. 

Tworzy także warstwę ochronną przed 
korozją i zapobiega zatarciu tłoczków. 

Z kolei Textar CeraTec to ceramiczny 
smar na bazie oleju mineralnego do sto
sowania w takich miejscach, jak prowad
nice klocków hamulcowych, gdzie nie
zbędna jest odporność na działanie wy

W trosce o niezawodność układów hamulcowych

Właściwy dobór środków smarnych

Miejsca aplikacji smaru HydraTec

Miejsca aplikacji 
smaru CeraTec

sokich temperatur i ciśnienia. Smar nie 
zawiera miedzi i kwasów, nie przewodzi 
prądu elektrycznego, więc można stoso
wać go w układach z systemem ABS. 

CeraTec można wykorzystać także do 
zabezpieczenia przed szybkim korodo
waniem jarzma zacisku w miejscu styku 
z klockiem.                                               n

Dewizą marki jest dostarczanie warto
ściowych rozwiązań, łączących trwałość 
i  funkcjonalność produktów. Narzędzia 
Högert Technik służą do intensywnej 
eksploatacji przez wymagających profe
sjonalistów z różnych branż, takich jak: 
hydraulika, elektryka, motoryzacja czy 
mechanika. Najnowszym rozwiązaniem 
przeznaczonym dla serwisów samocho
dowych oraz warsztatów rzemieślniczych 
jest 544elementowa szafka warsztatowa 
HT7G050. 

Solidna konstrukcja szafki daje gwa
rancję jej długotrwałego użytkowania 
w warunkach warsztatowych, a cztery 
kółka (w tym dwa skrętne) zapewnia
ją mobilność. Szafka warsztatowa ma 
siedem wysuwanych szuflad: sześć 
o wysokości 50 mm (maksymalne ob
ciążenie 15 kg) oraz jedna o wysokości 
130 mm (maksymalne obciążenie  
25 kg). Szuflady wyposażono w indy
widualne zamknięcia zabezpieczające 
przed samoczynnym otwarciem, a moż

liwość pełnego ich wysunięcia 
ułatwia dostęp narzędzi znajdu
jących się w tylnej części szu
flady. Prowadnice z łożyskami 
kulkowymi gwarantują długo
trwałe użytkowanie nawet przy 
wysokim obciążeniu.

Wyposażony w półkę scho
wek boczny zapewnia dodat
kową przestrzeń do przechowy
wania puszek czy butelek, które 
należy przechowywać w pozycji 
stojącej. Dla zabezpieczenia 
przed kradzieżą oraz otwarciem 
podczas transportu zarów
no schowek, jak i cała szaf
ka, zamykane są  na kluczyk. 
W zestawie znajdują się po 
dwa kluczyki – do szafki oraz drzwiczek 
bocznych. Kółka w rozmiarze 5 x 1.25”  
z łożyskami kulkowymi wykonane zo
stały z tworzywa TPR. Dwa koła skręt
ne mają hamulce. Blat szafki wykonany 
został ze wzmocnionego tworzywa PP. 

Uformowane wgłębienia ułatwiają segre
gację drobnych elementów odkładanych 
na blat. 

Cztery szuflady wyposażone zostały 
w pianki techniczne EVA, co pozwala na 
zachowanie porządku w miejscu pracy, 

zapewniając równocześnie ła
twy dostęp do często używanych 
produktów. Zawartość wkładów 
to aż 544 elementy, przydatne 
w pracy każdego mechanika czy 
rzemieślnika:

Praktyczna i pojemna szaf
ka, wyposażona w odpowiednio 
dobrane narzędzia i akcesoria, 
doskonale sprawdzi się w pracy 
każdego profesjonalisty. Produkt 
dostępny jest od września br. 
w sklepie internetowym mar
ki www.hoegert.com, a także 
w sklepach stacjonarnych na te
renie całego kraju.                  n

Szafka warsztatowa z wyposażeniem

Högert Technik, nowoczesna marka na-
rzędzi ręcznych, systemów przechowywa-
nia oraz artykułów BHP, nieustannie roz-
wija swoją ofertę, aby spełnić oczekiwania 
profesjonalistów w wielu branżach
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UFI Filters zmierza ku przyszłości

Wodorowe ogniwa paliwowe

W 2017 r. firma UFI Filters, lider w dzie-
dzinie technologii filtracji i produkcji wy-
mienników ciepła do pojazdów spali-
nowych, hybrydowych i elektrycznych, 
rozpoczęła analizę przyszłych scenariu-
szy stosowania różnych źródeł energii. 
W ramach tych działań przyglądano się 
m.in. wykorzystaniu wodoru w ogniwach 
paliwowych i kwestii filtracji. Badania 
koncentrowały się na filtrze katodowym –
elemencie odgrywającym zasadniczą rolę 
w oczyszczaniu powietrza doprowadza-

nego do silnika. Przefiltrowane powietrze 
działa jako czynnik spalania w ogniwie, 
a tlen, reagując z wodorem w procesie 
elektrochemicznym, prowadzi do wytwo-
rzenia energii elektrycznej.

Znaczenie filtracji powietrza
Powietrze wprowadzone do układu do-
lotowego przed dotarciem do sprężarki, 
a potem do ogniwa, musi zostać sku-
tecznie odfiltrowane z cząstek stałych, 
a także ze szkodliwych gazów, jak SOX, 
NOX, H2S, CO, O3 i NH3 oraz lotnych 
związków organicznych, takich jak ben-
zen i toluen. Gazy te, szkodliwe dla 
ogniwa paliwowego, są związkami po-
chodzenia antropogenicznego, powsta-
jącymi wskutek działalności człowieka 
(pochodzące z ropy naftowej produkty 
tradycyjnego spalania), a ich stężenie 
zmienia się w zależności od położenia 
geograficznego. 

Filtracja powietrza w przypadku ogniw 
paliwowych odgrywa ważniejszą rolę niż 
w tradycyjnych silnikach. Badania prze-
prowadzone w ciągu ostatnich lat wyka-
zały, że nawet bardzo małe ilości cząstek 
gazowych (PPM, PPB) mogą znacząco 
zmniejszyć wydajność i skrócić żywotność 
ogniw. 

Wynika to z kilku czynników. Jednym 
z nich jest zanieczyszczenie katalizatora 
uruchamiającego reakcję niezbędną do 
przekształcenia wodoru i tlenu w ener-

gię elektryczną i wodę. Katalizator, który 
stanowi podstawowy element ogniwa pa-
liwowego, zbudowany jest z platyny (lub 
innych metali szlachetnych). Zanieczysz-
czenia mogą mieć nieodwracalny wpływ 
na jego działanie i funkcjonalność, a także 
prowadzić do skrócenia jego żywotności. 
W obiegu powietrza istotna jest również 
sprężarka, wrażliwa na zanieczyszczenia 
wpływające negatywnie na jej wydajność.

Różne rodzaje powietrza
Ogniwa wykorzystują powietrze z oto-
czenia, dostarczając tym samym tlen 
niezbędny do wywołania reakcji elektro-
chemicznej z wodorem. Jednak powie-
trze nie wszędzie jest takie samo, a jego 
właściwości zależą od takich czynników, 
jak m.in. temperatura, wysokość nad 
poziomem morza czy lokalne zanie-
czyszczenia. Dlatego opracowując kato-
dowy filtra powietrza, należy brać pod 
uwagę jakość powietrza oraz lokalizację, 
w której będzie on wykorzystywany, po-
nieważ rozwiązania skuteczne w jednym 
regionie świata niekoniecznie sprawdzą 
się w innym.

Rozwiązanie UFI Filters
Katodowy filtr powietrza opracowany 
przez UFI Filters i przeznaczony do za-
stosowań OE w samochodach z ogniwa-
mi paliwowymi pełni podwójną funkcję 
(filtracja cząstek stałych, pochłanianie 
zanieczyszczeń gazowych) i składa się 
z dwóch warstw. Jego kształt i położenie 
są dostosowane do wymogów produ-
centa. Możliwość dowolnej konfiguracji 
produktu pozwala na dopasowanie jego 
budowy do pojazdu i regionu, w którym 
będzie eksploatowany przy uwzględnie-
niu pokonywanych dystansów i okresu 
serwisowania.

Pierwsza warstwa pełni funkcję barie-
ry fizycznej, czyli oddziela cząstki stałe, 
a jej budowa jest podobna do filtrów po-
wietrza w silnikach spalinowych. Synte-

W przypadku samochodów ciężarowych o dużym tonażu,  
pokonujących długie dystanse, zasilanie ogniw paliwowych 
wodorem może okazać się jednym z najlepszych rozwiązań 
ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Zgodnie z polityką 
energetyczną Unii Europejskiej w najbliższych latach  
wodór ma również znacząco przyczynić się do dekarbo
nizacji transportu.

tyczne medium ma jednak inną struktu-
rę i grubość, dla zapewnienia większej 
zdolności akumulacji i niskich spadków 
ciśnienia w układzie. Umożliwia to za-
trzymywanie szkodliwych dla ogniw pali-
wowych pyłów, w tym drobnych cząstek, 
a nawet soli używanej zimą na drogach 
lub unoszącej się w powietrzu na tere-
nach nadmorskich. Pierwsza warstwa 
służy do ochrony węgla aktywnego znaj-
dującego się w drugiej warstwie, ponie-
waż jest on wrażliwy na obecność czą-
stek stałych, ograniczających zdolność 
pochłaniania gazów.

Druga warstwa pełni funkcję chemicz-
ną, usuwając zanieczyszczenia gazowe 
poprzez adsorpcję. Medium filtracyjne 
składa się z włókniny zawierającej różne 
rodzaje węgla aktywnego. Firma UFI Fil-
ters, wykorzystując doświadczenie w dzie-
dzinie produkcji materiałów, zmodyfiko-
wała tradycyjnie stosowane węgle aktyw-
ne w procesie obróbki cieplnej i reakcji 
chemicznej z solami nieorganicznymi. 
W ten sposób, oprócz otworów o różnych 
rozmiarach (stworzonych przez obróbkę 
powierzchni), węgle uzyskały zdolność 
pochłaniania gazów, łącząc się z nimi róż-
nego rodzaju wiązaniami chemicznymi. 
UFI Filters jest w stanie oferować klientom 
wiele wersji tego samego filtra zależnie  
od zastosowania. Różnorodne mieszanki 

węgla aktywnego pozwalają dostosować 
produkt do warunków typowych dla ob-
szaru, w którym samochód będzie sprze-
dawany. 

Innowacyjna oferta katodowych filtrów 
powietrza UFI Filters opiera się na kom-
pleksowym doświadczeniu firmy w za-
kresie projektowania i produkcji mediów 
filtracyjnych. Wiedza ta obejmuje zarówno 
wybór materiałów do tworzenia mediów 
filtracyjnych, jak i stosowania różnych 
parametrów i obróbki produktów w celu 
poprawy wydajności. Przykładem tego jest 
metoda plisowania, gdzie wydajność filtra 

jest ściśle związana z precyzją wykonania 
plis. Wyspecjalizowany dział firmy zajmu-
je się badaniem i szukaniem optymalnych 
rozwiązań, które następnie są przekazy-
wane do globalnych zakładów.

Dodatkowe możliwości
W przypadku niektórych zastosowań 
UFI Filters oprócz filtra składającego się 
z dwóch warstw oferuje elementy wstęp-
nego oczyszczania powietrza. Na szcze-
gólnie zanieczyszczonych obszarach po- 
wietrze może zawierać większe ilości 
cząstek stałych, dlatego muszą one zo-
stać usunięte, zanim dotrą do katodowe-
go filtra powietrza.

Pierwsze funkcjonalne prototypy
W niektórych regionach świata UFI Fil-
ters już testuje funkcjonalne prototypy, 
przeznaczone do globalnych zastosowań 
na pierwsze wyposażenie w samocho-
dach ciężarowych, autobusach i lekkich 
pojazdach użytkowych, a prace nad ma-
teriałami filtracyjnymi są na ukończeniu. 
Rozpoczęcie produkcji na szeroką skalę 
powinno nastąpić za kilka miesięcy.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, 
rodowodowi OE i globalnej obecności 
w przemyśle samochodowy, firma UFI 
Filters jest gotowa na przyszłość zrówno-
ważonej mobilności. 

Kompletny katodowy filtr 
powietrza UFI Filters
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Filtr GF100 przeznaczony dla ciąg
nika Same DeutzFahr 2022

Firma SAME Deutz-Fahr montuje silniki 
3-cylindrowe i 4-cylindrowe FARMotion 
w wielu swoich pojazdach, m.in. w po-
pularnym modelu Explorer, wyposażonym 
w filtr i pre-filtr GF100, a także w ciągni-
kach Deutz-Fahr Serii 6, 7 i 8, wyposażo-
nych w pre-filtr GF1000.

Podstawową funkcją filtrów głów-
nych (pre-filtrów) GF100 i GF1000 jest 
oddzielanie wody od oleju napędowe-
go. Stosowane w nich media filtracyjne, 
opracowane w technologii FormulaUFI.
H2O, gwarantują maksymalną skutecz-
ność filtracji cząsteczek o wielkości od 30 
do 10 μm. Zadaniem filtra pomocniczego 
jest dokładna filtracja, a jego budowa, 
opracowana w technologii FormulaUFI.
CELL, zapewnia maksymalną skutecz-
ność filtracji cząsteczek o wielkości 4 μm.  

W porównaniu z poprzednimi filtrami 
typu screw-on, ten model pozwala na 
wymianę jedynie elementu filtrującego, 
co zmniejsza ilość odpadów metalowych. 
Ponadto, jest on składany metodą zgrze-
wania w podczerwieni, bez użycia kleju. 
Natomiast opatentowana konstrukcja 
umożliwia proste czynności serwisowe 
i uniknięcie wycieku oleju napędowego.

Systemy filtracyjne UFI Green Farm 
zostały również zaprojektowane z myślą 
o bezpiecznym montażu – dzięki mecha-

nicznemu zabezpieczeniu nie ma możli-
wości zamontowania filtra w miejsce pre-
filtra lub odwrotnie.

Systemy UFI Filters do silników FARMotion firmy SAME Deutz-Fahr
Głównymi zaletami filtrów 
z serii UFI Green Farm 
są kompaktowe rozmiary 
i ograniczony wpływ na 
środowisko podczas ser-
wisu i utylizacji zużytych 
elementów.

teryzuje się on dwoma rozwiązaniami – 
jest produkowany w procesie lutowania 
próżniowego i chłodzony wodą. Dzięki 
temu produkt ma dużą odporność na wy-
sokie ciśnienie (0-20 barów przy milionie 
cykli) i większą trwałość, a także lepiej 
zarządza temperaturą. Natomiast silnik 
zyskuje długą ochronę i żywotność, co 
przekłada się na mniejsze zużycie paliwa 
i emisję spalin.                                   n

Firma SAME Deutz-Fahr 
wybrała UFI Filters jako do-
stawcę wymiennika ciepła 
oleju do silników typu KE 
i KF. Jego moc działania 
wynosi 11,5 kW i charak-
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Filtry paliwa PZL Sędziszów

Benzynowe układy wtryskowe pracują 
pod wysokim ciśnieniem i wymagają fil-
trów mocnych, wydajnych, o bardzo ni-
skich oporach przepływu. Taka jest wła-
śnie rodzina filtrów stalowych PZL Sędzi-
szów, spełniających z zapasem stawiane 
przed nimi wymagania. Podobny poziom 
prezentują filtry oleju napędowego. Poza 
oczyszczeniem paliwa z zanieczyszczeń 
stałych, takich jak choćby produkty korozji 
zbiornika czy ścierania elementów metalo-
wych (mówimy tu o cząstkach wielkości od 
3 do 5 µm i skuteczności powyżej 92%), 
filtr musi zatrzymywać zanieczyszcze-
nia organiczne (parafina, asfalteiny itp.).  
Wymagana jest także zdolność efektywnej 
separacji wody (powyżej 90%). Więk-
szość filtrów oleju napędowego ma odstoj-
niki. Topowe modele są wyposażone także 
w podgrzewanie elektryczne.

n FPW061

sellerów. Stalowy korpus gwarantuje wy-
trzymałość, a wkład z najwyższej jakości 
materiału skutecznie filtruje, stawiając 
przy tym minimalne opory przepływu.
 
n PD629

szkodliwy dla środowiska, ponieważ po 
zużyciu łatwo i tanio się go utylizuje.

n PD627

Dominik Zwierzyk
Project Manager w PZL Sędziszów

Na przykładzie filtrów paliwa z gamy PZL Sędziszów pokazu-
jemy, jak wyglądają najnowsze modele filtrów paliwa. Są to 
pracujące pod wysokim ciśnieniem zaawansowane konstruk-
cje, które mogą być wyposażone w dodatkowe elementy, takie 
jak podgrzewacze elektryczne

Najpopularniejszym reprezentantem tej 
grupy jest FPW061. To puszkowy filtr 
benzyny do układów wtryskowych pra-
cujących pod wysokim ciśnieniem. Ma 
zastosowanie w bardzo szerokiej grupie 
modeli i dzięki temu jest to jeden z best-

Kolejną współczesną propozycję stano-
wi PD629 – popularny, nowoczesny filtr 
oleju napędowego. Jest on wyposażony 
w przepływowy układ podgrzewania za 
pomocą dodatkowego obiegu przefiltro-
wanego paliwa. Rozwiązanie to jest po-
wszechnie stosowane w modelach z gru-
py Volkswagena, ale nie tylko. 

n WP1534

Reprezentantem dynamicznie rozwijają-
cej się grupy wkładów filtracyjnych jest 
WP1534. Wygląda jak filtr powietrza, 
ale to właśnie nowoczesny i ekologiczny 
wymienny wkład filtracyjny. Jest on mało 

Prezentację kończy topowy PD627. Ten 
zaawansowany technologicznie filtr pali-
wa do silników Ford 1.6 TDCi Duratorq 
wyposażony jest w szereg dodatkowych 
elementów, takich jak elektryczny pod-
grzewacz, czujnik poziomu odsepa-
rowanej wody, siatkowy filtr wstępny 
i podwójny wkład filtracyjny. Ciekawym 
rozwiązaniem jest układ odwadniania 
filtra za pomocą wykręcanego trzpienia 
z dostępem od góry.

Obecnie największy nacisk kładzie się 
na rozwój technologiczny filtrów oleju na-
pędowego. Filtry benzyny także potrafią 
być zaawansowane, choć w niektórych 
modelach samochodów nie występują 
w ogóle lub są zamontowane dożywotnio, 
na przykład w formie zestawu z pompą 
paliwa. Ważna jest wówczas jakość tan-
kowanego paliwa i trzeba pamiętać, że  
w razie zatkania lub uszkodzenia takie- 
go fabrycznego filtra koszty wymiany oka-
żą się zdecydowanie wyższe.

Wprowadzanie na rynek nowych refe-
rencji, czyli nowych modeli filtrów do 
kolejnych samochodów, jest poważnym 
przedsięwzięciem, w które zaangażowa-
na jest duża grupa osób. 

PZL Sędziszów, jak każdy nowoczesny  
producent filtrów, ma długofalowe plany 
obejmujące zarówno szacunkową liczbę 
wprowadzanych nowych referencji, jak 
i liczbę referencji wycofywanych z oferty. 
Oczywiście, nie ma sztywnej zależności 
między obiema grupami, ale należy na 
bieżąco dostosowywać się do zapotrze-
bowania rynkowego, czyli mieć w ofercie 
poszukiwany towar i nie gromadzić zapa-
sów referencji do samochodów, które już 
niemal znikły z rynku.

Jak określa się zapotrzebowanie?
Istnieją modele samochodów, o których 
już od momentu wejścia na rynek wiado-
mo, że odegrają kluczową rolę.  Przykła-
dem może być np. top 10 europejskich 
samochodów kompaktowych. Każda no- 
wa generacja z tej grupy ma zadatki na 
to, by zostać rynkowym hitem, więc filtry 
do nich trzeba zaoferować jak najszybciej. 

W pozostałych przypadkach analizuje 
się faktyczne zapotrzebowanie rynkowe. 
Podstawą są dane statystyczne. Każdy 
producent filtrów korzysta z własnych 
źródeł oraz informacji pozyskiwanych 
od agentów handlowych. Zdarza się bo-
wiem, że z pewnych hurtowni korzystają 
użytkownicy jakiejś niszowej marki i wia-
domo, że w danym regionie popyt będzie 
wyższy. Należy go szybko zaspokoić, za-
nim zrobi to konkurencja.

Jak się produkuje?
Często nowe modele filtrów bazują na 
konstrukcji poprzednich, więc zmiany 
w procesie produkcyjnym są łatwe do 
wprowadzenia i stosunkowo nieduże. 
W innych przypadkach niezbędne jest 
wprowadzenie zupełnie nowych form 
lub zastosowanie innych procesów wy-
twarzania, co znacząco podnosi koszty. 
Oczywiście, ma to wpływ na podjęcie 
decyzji o uruchomieniu produkcji oraz 
o jej skali. Ze względu na koszty opłacal-
ne minimum produkcyjne może wynosić  

np. 100 sztuk danego filtra albo być 
wielo krotnie większe. 

Nie tylko produkcja
Nie tylko produkcja nowych referencji jest 
wyzwaniem. Należy się liczyć również 
z kosztami logistyki i magazynowania. 
Przyjmując, że minimum skali produkcji 
każdej nowej referencji (każdego nowego 
filtra) wynosi 100 sztuk, to już przy 120 
nowych referencjach (10 na miesiąc) po-
wstanie 12 tysięcy nowych filtrów, które 
trzeba gdzieś składować. Praktyka poka-
zuje, że stare referencje znikają z rynku 
znacznie wolniej niż pojawiają się nowe, 
a zatem magazyny dużych firm produku-
jących filtry muszą się rozrastać.

Planowanie
PZL Sędziszów jest nowoczesnym produ-
centem filtrów do współczesnych modeli 
samochodów, ale nie tylko. Duża część 
produkcji jest skierowana do klientów 
z branży ciężarowej, rolniczej, przemysło-
wej i specjalistycznej (np. lotnictwo czy 
wojsko). Stawia to szczególne wyzwania 
przed działem planowania, który z jednej 
strony monitoruje popyt, a z drugiej – ana-
lizuje wszystkie aspekty ekonomiczne.

Warto dodać, że PZL Sędziszów to 
polska firma obecna także w Europie 
(niedawno np. informowaliśmy o roz-
woju oddziału we Włoszech) oraz nie-
których regionach pozaeuropejskich. 
Oznacza to, że musi naprawdę szybko 
odpowiadać na zapotrzebowanie rynko-
we, co jest dobrą wiadomością dla wła-
ścicieli samochodów oraz obsługujących 
je warsztatów.                                   n

Tajniki produkcji filtrów

Filtry kabinowe
WA60123: Hyundai: Bayon / 21-, Creta / 16-, Creta II / 
21-, Elantra II / 06-11, Elantra III / 11-, I20 II | 14-, i20 
III / 20-, i30 + I30 cw (PD) | 17-, i30 + i30cw (Gd) | 
12-, Kia Motors: Carens IV / 13-, Ceed II / Pro Ceed II / 
Sporty Wagon II (FD) / 12-, Ceed III / Pro Ceed III / Xceed 
(CD) / 18-, Cerato III / 12-, Cerato IV / 18-,
WA60309: Lexus: ES / 18-, NX II / 21-, RX / 00-, UX / 
18-, Mazda: 2 IV / 22-, CX-9 / 16-, Toyota: Allion / 21-, 
C-HR I 16-, Camry VIII / 17-, Corolla XII / 18-, Hiace / 
72-, Highlander IV / 19-, Hilux / 78-, Prius / 00-, RAV 4 
V / 18-, Yaris IV / Yaris Cross / 20-,
WA61123: Hyundai: Bayon / 21-, Creta / 16-, Creta II / 
21-, Elantra II / 06-11, Elantra III / 11-, i20 II | 14-, i20 
III / 20-, i30 + i30 cw (PD) | 17-, i30 + i30cw (GD) | 
12-, Kia Motors: Carens IV / 13-, Ceed II / Pro Ceed II / 
Sporty Wagon II (FD) / 12-, Ceed III / Pro Ceed III / XCeed 
(CD) 18-, Cerato III / 12-, Cerato IV / 18-,
WA61309: Lexus: ES / 18-, NX II / 21-, RX / 00-, UX / 
18-, Mazda: 2 IV / 22-, CX-9 / 16-, Toyota: Allion / 21-, 
C-HR I 16-, Camry VIII / 17-, Corolla XII / 18-, Hiace / 
72-, Highlander IV / 19-, Hilux / 78-, Prius / 00-, RAV 4 
V / 18-, Yaris IV / Yaris Cross / 20-

Filtry powietrza 
WA20114: Audi: A6 IV (4G2/4G5) / 11-, A7 (4GA/GF) 
/ 10-, A8 III (4H)
VA60379: Rekuperatory Zehnder Comfoair Q350 PI L

Filtry oleju
PP4718: Alfa Romeo: Giulietta II / 10-, Mito / 08-, Ci-
troen: C5 Aircross / 18-, Jumper III / 06-, Jumpy III (Dis-
patch III) K0 / 16-, Spacetourer / 16-, Fiat: 500L / 12-, 
500X | 14-, Tipo / Aegea 15-, Jeep: Renegade / 14-, 
Opel: Movano C / 21-, Vivaro C / 19-, Zafira Life / 19, 
Peugeot: 508 II / 18-, Boxer III / 06-, Expert III (K0) / 16-, 
Traveller / 16-, Toyota: Proace II / 16-, Vauxhall: Vario 
Life / 19-,
PD55:  Citroen: Berlingo I / 96-02, Berlingo III / 08-, C3 
Aircross / 17-, C3 II (A51) / 09-, C3 Picasso / 09-, C4 
Aircross / 12-, C4 Cactus / 14 -, C4 I / 04-10, C4 II / 10-, 
C4 Picasso I / Grand Picasso I / 06-, C4 Picasso II (B78) / 
Grand Picasso II (B78) / 13-, C5 II / 08-, C Elysee / 13-, 
DS3 / 10-, DS4 / 11-, DS5 / 11-, Jumpy II (Dispatch II) / 
07-, Jumpy III (Dispatch III) K0 / 16-, Spacetourer / 16-, 
Fiat: Scudo II / 07-, Mitsubishi: ASX / 10-, Peugeot: 2008 
/ 13-, 206+ / 09-, 207 / 06-, 208 / 12-, 208 II / 19-, 
3008 / 09-, 301 / 13-, 308 I / 07-, 308 II / 13-, 4008 
/ 12-, 408 / 12-, 5008 / 09-, 508 / 10-, Expert II / 07-, 
Partner III / 08-, Traveller / 16-, Toyota: Proace I / 13-,

Przykładowe nowości w ofercie PZL Sędziszów 
wprowadzone w lipcu 2022 i ich zastosowanie
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Regeneracja filtrów DPF i katalizatorów

Trudne przypadki

W katalizatorach wszystkie kanaliki są 
przelotowe, natomiast w filtrach cząstek 
stałych znajdują się dwa rodzaje kana-
łów: dolotowe i wylotowe, które ze wzglę-
du na ich budowę często ulegają zapcha-
niu. Katalizatory nie ulegają zapchaniu, 
natomiast z czasem się zużywają i tracą 
swoje właściwości. Dochodzi w ich wnę-
trzu do zmniejszenia stężenia zawartych 
metali szlachetnych odpowiedzialnych za 
redukcję emisji spalin. 

Wiele krajowych firm używa do re-
generacji tzw. myjek, które mają wy-
myć czy wypłukać zanieczyszczenia. 
W przypadku filtrów przepływający stru-
mień wlatuje jedną stroną, a wylatuje 
drugą. Z powodu braku podstawowej 
wiedzy firmy te również używają myjek 
do naprawy katalizatora. Taki sposób 
czyszczenia katalizatorów jest jednak 
nieskuteczny, ponieważ przyczyna pro-
blemu leży gdzie indziej. Dla wielu firm 
przywrócenie sprawności katalizatora 
stanowi „trudny przypadek”, z którym 
nie potrafią sobie poradzić.

Innym przypadkiem trudnej regene-
racji jest sytuacja, kiedy znajdujący się 
w środku filtra wkład ulegnie uszkodze-
niu. Wkład odpowiada za regenerację 
i stanowi najważniejszy element filtra 
oraz katalizatora. Może się okazać, że 
jest zniszczony – pokruszony, stopiony, 
zalany olejem itp. Bez dogłębnych oglę-
dzin i sprawdzenia wnętrza bardzo trud-

no zweryfikować jego stan. Kolejna próba 
przeprowadzenia regeneracji najpopular-
niejszą z metod może spowodować, że 
wysokie ciśnienie wody dokona jeszcze 
większego uszkodzenia ceramicznego 
wkładu, który już nigdy nie spełni swojej 
funkcji. 

Szczególnie w przypadku filtrów 
cząstek stałych w samochodach cięża-
rowych przypadki spalenia, wypalenia 
czy uszkodzenia zdarzają się często. 
Kierowcy czy właściciele tych pojazdów 
z powodu oszczędności (nowy filtr DPF 
czy katalizator SCR często kosztuje kilka-
dziesiąt tysięcy złotych) czerpią wiedzę 
z Internetu i próbują czyścić filtry we 
własnym zakresie. Tymczasem wypala-
nie ich „żywym ogniem” czy mycie myjką 
ciśnieniową nie może skończyć się do-
brze. Te zabiegi często mają inny skutek. 
Ingerencja we wkład może doprowadzić 
do wypłukania i zmniejszenia nasycenia 
metalami szlachetnymi. Brak dostatecz-
nej ilości metali szlachetnych we wnętrzu 
filtra lub katalizatora zaburzy proces ich 
działania, co z kolei spowoduje, że część 
nie będzie się już nadawać do użytku. 

Trzecim przypadkiem regeneracji wy-
magającym większego nakładu pracy jest 
uszkodzona obudowa. Przy znaczącym 
jej uszkodzeniu nie można wykonać re-

generacji. Taki filtr będzie służył klientowi 
jedynie przez krótki czas, więc jego po-
nowny montaż jest bezcelowy – trzeba 
zamontować nową część.

Jak postępować? 
Każdy filtr cząstek stałych oraz katalizator 
po jego otrzymaniu musi najpierw zo-
stać zdiagnozowany. Diagnoza pozwala 
określić jego stan i rodzaj problemu, przy 
czym każdy przypadek należy traktować 
indywidualnie. 

W firmie Kaliński regenerację zaczy-
namy od diagnozy, a sam proces prze-
prowadzamy na dwa sposoby. W przy-
padkach „łatwych” wykorzystujemy ma-
szynę Hatridge DPF 300. Z filtrów wy-
dmuchujemy zanieczyszczenia, bardziej 
zapchane dodatkowo wypalamy. Jeśli po 
diagnozie odkryjemy problem z filtrem, 
ma on uszkodzony wkład i niskie nasy-
cenie metalami szlachetnymi, regenera-
cja musi polegać na wymianie wkładu. 
W przypadku problemów z katalizato-
rem również wymieniamy wkłady. Taka 
wymiana jest najlepszym rozwiązaniem 
w „trudnych przypadkach”. Zamontowa-
nie nowego wkładu sprawia, że filtr po-
nownie staje się sprawny. Przy wymianie 
wkładu pozostawia się natomiast jego 
oryginalną obudowę. Pozwoli to uniknąć 

problemów montażowych i nie naraża 
klienta na dodatkowe koszty.

Regeneracja ma dla każdej ze stron 
pozytywne aspekty, trzeba jednak brać 
pod uwagę, że nie zawsze jest ona łatwa. 
Wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętno-
ści oraz narzędzi, które umożliwią pracę 
również z trudniejszymi przypadkami. Je-
śli warsztat nie ma pewności, że osiągnie 
sukces, powinien skorzystać z pomocy, 
np. zlecić naprawę innemu wykonawcy.

Firma Kaliński działa na terenie Polski 
i Unii Europejskiej, eksportując znaczną 
część swoich produktów. Oprócz serwisu 
na miejscu świadczy również usługi zdal-
nie, wysyłkowo.                                 nFo
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rośnie popularność usług regeneracji oraz sprzedaży części rege ne
rowanych, a rozwiązanie to wydaje się idealne dla każdej ze stron. 
Firmy wykonujące regenerację nie potrzebują wielu dostawców,  
by zrealizować usługę, sam proces nie jest zbyt skomplikowany, a ofe
rując niższą cenę od produktów nowych – zyskują nabywców. Klien
ci zaś są zadowoleni, mogąc kupić taniej pełnowartościowy produkt 

z ryzykiem. Nie zawsze regeneracja pole-
gała na przysłowiowym wrzuceniu filtra 
czy katalizatora do maszyny, jego wyjęciu 
i rozliczeniu usługi z klientem – to nie za-
wsze jest możliwe.

W pierwszej kolejności warto zwró-
cić uwagę na odmienną budowę filtrów 
cząstek stałych i katalizatorów. Wewnątrz 
tych elementów znajdują się specjalne 
wkłady, najczęściej ceramiczne, a ich 
struktura składa się z licznych kanalików. 

Problem pojawia się, gdy regeneracja jest 
bardziej skomplikowana, ponieważ filtr 
czy katalizator ma wadę lub jest uszko-
dzony mechanicznie. Często uszkodzenie 
takie powoduje, że wykorzystanie stan-
dardowego urządzenia jest niemożliwe 
lub nie przyniesie oczekiwanego efektu.  

Trudne przypadki
Nikt nie lubi niespodziewanych proble-
mów, niestety w biznesie trzeba się liczyć 

Z lewej: filtr całkowicie zapchany, z prawej: zregenerowany, gotowy  
do montażu

Zniszczony, pokruszony wkład 
filtra DPF

Urządzenie Hatridge DPF 300 do usuwania sadzy i popiołu jest rekomendowane przez 
wielu producentów silników

Zniszczony wkład filtra, prawdopodobnie 
przez próbę umycia myjką ciśnieniową

Paweł Żyliński
Marketing menadżer
Firma Kaliński
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Przy wymianie paska rozrządu trzeba pa
miętać o czterech zasadach Schaefflera:
	Temperatura – należy się upewnić, że 

silnik osiągnął temperaturę otoczenia 
(warsztatu).

	Narzędzia – zawsze używać odpo
wiednich narzędzi i blokad rozrządu.

Historia jednej naprawy

Wymiana paska rozrządu
(Volkswagen Crafter 2.0 TDI)

Procedura wymiany
Gdy silnik ostygnie, należy otworzyć ma
skę i po odpięciu dwóch wtyczek elek
trycznych, przyłącza plusowego oraz 
demontażu rur dolotu powietrza – zdjąć 
obudowę filtra powietrza (fot. 1). Trzeba 
unieść przód obudowy, wyjmując ją z gu
mowych zaczepów, i wysunąć do przo
du z tylnych uchwytów. Odkłada się ją 
w bezpieczne miejsce.

Uzyskany w ten sposób dostęp do pa
ska rozrządu pozwala zdemontować wen
tylator chłodnicy. Przed zdjęciem pasków 
napędowych należy poluzować cztery 
śruby mocujące koło pasowe (fot. 2) 
oraz napinacz paska przez przekręcenie 

zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. 
Po zdjęciu paska osprzętu oraz koła pa
sowego konieczna jest weryfikacja stanu 
napinacza i sprzęgiełka alternatora oraz 
ich wymiana, jeżeli okaże się potrzebna.

miejsce montażu nowej pompy i przy
legający obszar paska rozrządu był czysty 
i suchy! Na uszczelkę nakłada się smar 
silikonowy i przykręca pompę do bloku, 
stosując momenty zalecane przez produ
centa samochodu. W dalszej kolejności 
mocuje się rolki napinające. W zestawie 
INA Timing Belt Kit znajdują się dwie 
szpilki mocujące, które zaleca się wymie
nić (mają one tendencję do wyciągania 
się). Szpilkę napinacza oraz dolnej rolki 
prowadzącej wymienia się przy użyciu 
narzędzia bądź po założeniu kontry, jak 
na fot. 6. Nowe szpilki powinny być do
kręcone momentem podanym przez pro
ducenta pojazdu. 

Następnie montuje się napinacz i dol
ną rolkę prowadzącą, dokręca nakrętki 
odpowiednim momentem, pozostawiając 
poluzowane śruby koła rozrządu, pompy 
wysokiego ciśnienia oraz napinacza tak, 
aby się obracały. Koła rozrządu i pompy 
należy obrócić do końca zgodnie z ru
chem wskazówek zegara. Nowy pasek 
trzeba zakładać, poczynając od wału 
korbowego, po czym, przesuwając się 

W Polsce jeździ blisko 25 000 Crafterów z tą jednostką napędową, co daje nie
zależnym warsztatom okazję do wykonania szybkiej, trwającej ok. 3,5 godz. i zys
kownej naprawy. Specjalista REPXPERT demonstruje wymianę zestawu rozrządu 
marki INA grupy Schaeffler wraz z pompą wody w Volkswagenie Crafterze 2.0 
TDI CR. W modelu tym rekomendowany interwał wymiany paska wynosi 120 000 km  
lub 4 lata (jeśli wystąpi wcześniej)

w prawo, zakończyć na dużej rolce pro
wadzącej.

Po założeniu paska potrzebne jest 
napięcie napinacza przez przekręcenie 
mimośrodu w prawo tak, aby znacznik 
ustawił się w widełkach (fot. 7). Teraz 
można dokręcić nakrętkę wymaganym 
przez producenta momentem. Koła roz
rządu i pompy wysokiego ciśnienia po
winny być w centralnym położeniu owal
nych otworów, a jeśli nie są – ustawić 
pasek na kołach i napiąć ponownie. Na
stępnie dokręca się śruby koła rozrządu 
i pompy wysokiego ciśnienia momentem 
zgodnym z zaleceniami producenta. 

Kolejną czynność stanowi demontaż 
obudowy rozrządu. Górną obudowę od
pina się z zaczepów i wyjmuje, natomiast 
dolną demontuje przez odkręcenie pięciu 
śrub mocujących. Za pomocą klucza  
19 mm Torx obraca się wałem korbowym 
tak, aby możliwe było założenie blokady 
na kole wałka rozrządu (fot. 3). Należy 
sprawdzić, czy koło wału korbowego 
znajduje się w odpowiednim położeniu 
i zablokować je narzędziem specjalnym 
(fot. 4) oraz zablokować koło od pompy 
wysokiego ciśnienia (fot. 5). Następnie 
trzeba poluzować śruby na kole wałka 
rozrządu i kole pompy wysokiego ciśnie
nia oraz napinacz paska rozrządu. Teraz 
można zdjąć pasek.

2

3

4

5

6

7

8

Po zdjęciu blokad kół rozrządu, pom
py oraz wału korbowego (fot. 8) należy 
dwukrotnie obrócić wałem korbowym 
i ponownie założyć blokady, co potwier
dzi poprawne założenie paska. Trzeba też 
sprawdzić, czy znacznik napinacza jest 
we właściwym położeniu, oraz skontro
lować momenty dokręcenia wszystkich 
śrub i nakrętek. Obudowy zakłada się 
w kolejności odwrotnej do demontażu. 
Po zamontowaniu wentylatora napełnia 
się układ chłodzenia zawsze nowym pły
nem zgodnym ze specyfikacją rekomen
dowaną przez producenta. Wymieniamy 
również pasek napędu osprzętu, gdyż 
w tym przypadku podczas wymiany pa
ska rozrządu jest to zalecane.

Procedurę konczy uruchomienie silni
ka i dolanie płynu do pożądanego pozio
mu. Test w ruchu pozwoli sprawdzić, czy 
układ odpowietrzył się poprawnie.       n

1

	Momenty dokręcenia – zawsze sto
sować skalibrowane klucze dynamo
metryczne i przestrzegać podanych 
przez producenta pojazdu momentów 
dokręcania. 

	Napięcie – pasek musi być poprawnie 
napięty! 

Wymiana paska w tym modelu nie wy
maga użycia podnośnika. Do przeprowa
dzenia naprawy potrzebne są następują
ce narzędzia: 
	blokady rozrządu silnika;
	skalibrowany klucz dynamometryczny;
	pojemnik na zużyty płyn chłodniczy.
Dużym plusem jest możliwość wykona
nia naprawy bez użycia podnośnika.

Występowanie śrub jednorazowych 
i rozciągliwych jest coraz powszechniej
sze, dlatego w zestawach INA Timing Kit, 
znajdują się wszystkie potrzebne śruby 
mocujące. Zaczynając od góry, należy 
wymienić śruby mocujące koło wałka 
rozrządu, rolkę prowadząca wraz z śrubą 
oraz śruby mocujące koło pompy paliwa. 
Po zdjęciu większej rolki można dostać 
się do pompy wody i jeżeli to możliwe 
– spuścić płyn chłodzący do pojemnika, 
następnie odkręcić 3 śruby i zdemon
tować pompę. Bardzo ważne jest, aby 
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Downsizing – trwały trend 
czy wyłącznie moda
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Termin downsizing odnosi się do tradycyjnych silników benzynowych oraz 
wysokoprężnych i oznacza wykorzystanie mniejszych jednostek napędowych za-
miast większych w celu redukcji zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń. Głów-
ną ideą jest utrzymanie mocy, momentu obrotowego i reakcji przepustnicy, aby 
kierowca nie odczuwał żadnej różnicy w codziennej eksploatacji pojazdu

Nieco ponad dekadę temu wszyscy pro-
ducenci samochodów zachwycili się po-
mysłem zmniejszania silników. Kontekst 
kryzysu gospodarczego i rygorystyczne 
przepisy regulujące emisję spalin wyda-
ne przez Unię Europejską skłoniły ich 
do poszukiwania strategii, która pomoże 
zmniejszyć zużycie paliwa. Dwa główne 
trendy, które wyłoniły się z kryzysu, do-
tyczyły elektryfikacji pojazdów i zmniej-
szania rozmiarów silników. Podczas gdy 
pierwszy z nich dynamicznie się rozwija, 
drugi – po początkowych zachwytach – 
coraz częściej spotyka się z krytyką.

Wielu producentów zmniejszyło po-
jemność silnika i liczbę cylindrów. Do-
dając urządzenie do wymuszonego za-
sysania (sprężarkę lub turbosprężarkę) 
i technologię bezpośredniego wtrysku, 
zapewnili mocny silnik o wydajności 
zbliżonej do jednostki znacznie większej, 
ale o znacznie zredukowanej emisji dwu-

tlenku węgla. Mniejszy silnik był rów-
nież lżejszy, więc podczas jazdy zużywał 
mniej ogólnej energii. Zmniejszenie licz-
by cylindrów ograniczało również tarcie.

W minionych dziesięcioleciach silniki 
3-cylindrowe stosowano tylko w najtań-
szych modelach. Były niedoskonałe, po-
wolne i ogólnie nieprzyjazne dla kierow-
cy. Nowe technologie, takie jak wtrysk 
bezpośredni, pozwoliły uzyskać więcej 
koni mechanicznych i równiejszą pracę.

Oczywiście, w osiągnięciu celu poma-
gają też inne przełomowe rozwiązania, 
takie jak ulepszona konstrukcja aerody-
namiczna i zaawansowane 7-, 8-, a na-
wet 9-biegowe skrzynie przekładniowe, 
które powodują, że silnik zawsze pracuje 
z najwydajniejszą prędkością obrotową.

– Wkraczamy w nową erę, gdzie naj-
nowsze silniki napędzane benzyną za-
pewniają teraz taką oszczędność paliwa, 
jaką mają hybrydy – tryumfalnie oznaj-

mił prezes Forda, Jim Farley. Z kolei Bob 
Fascetti, dyrektor ds. globalnych opera-
cji silników w firmie Ford przekonywał:  
– Stare powiedzenie, że „nie ma zamien-
nika dla pojemności skokowej”, jest teraz 
przestarzałe.

W badaniu Auto Bild dotyczącym For-
da Focus 1.0 EcoBoost, który przejechał 
100 000 kilometrów, nie znaleziono 
żadnych istotnych usterek związanych 
z silnikiem. Zauważono jedynie „mini-
malne pocenie się oleju między cylin-
drem a blokiem”. Wielu obserwatorów 
nie przekonują jednak twierdzenia pro-
ducenta, że   zmniejszenie wielkości sil-
nika zapewnia wydajniejszy samochód. 
Turbo doładowany silnik benzynowy Audi 
2.0 TFSI często cierpi z powodu poważ-
niejszych wycieków oleju wokół uszcze-
lek cylindrów, zużywając do 1 litra oleju 
na 300 kilometrów. Podobne problemy 
zgłaszano w przypadku silników 1.4 
i 1.8 TFSI Grupy Volkswagen. Według 
przeprowadzonej ankiety silniki typu  
downsize uzyskały znacznie mniejszą 
niezawodność niż starsze jednostki.

Tymczasem idea downsaizingu obej-
mowała coraz to nowe marki. Pod koniec 
2000 roku Grupa Volks wagen zastąpiła 
silniki benzynowe 1,6 i 2,0 l jednost-
ką 1.4 TSI. Zaprezentowano ją na tar-
gach motoryzacyjnych we Frankfurcie 
w 2005 roku w wersji 125 kW (170 KM)  
z kompresorem i turbosprężarką. Zuży - 
cie paliwa okazało się o 5% niższe niż 

w poprzednim 2.0 FSI, mimo większej 
mocy w całym zakresie obrotów. W kolej-
nych latach silnik był sprzedawany w kil-
ku wersjach od 122 do 180 KM.

W Europie, a później w Ameryce Pół-
nocnej, Ford wprowadził swój nowy, trzy-
cylindrowy, 1-litrowy silnik EcoBoost do 
Forda Focusa w 2012 roku, zastępując 
nim 1,6-litrowy. Oba miały tę samą moc  
–125 KM.

Od 2011 roku BMW zaczęło stosować 
czterocylindrowe silniki o pojemności  
2,0 litra zamiast 3,0-litrowych sześcio-
cylindrowych.

Mercedes-Benz wyposażył kilka mo-
deli w małe, czterocylindrowe silniki  
1,8 litra w miejsce większych V6.

Renault wprowadził turbodoładowany 
silnik wysokoprężny R-Type o pojemności 
1,6 litra, który zastąpił silnik 1,9 o po-
dobnych parametrach.

Ekonomia i emisje były dwoma głów-
nymi czynnikami trendu downsizingu, 
którego doświadczyliśmy w ciągu ostat- 
niej dekady. Teoria była słuszna: zmniejsz 
rozmiar silnika, a spadnie zużycie paliwa; 
podłącz turbosprężarkę, a nadrobisz defi-
cyt osiągów. W praktyce działało to go-
rzej.

Winne były przede wszystkim oficjal-
ne procedury testowe. Opracowane pod 
kątem stacjonarnego badania silników 
wolnoobrotowych, nie dawały one po-
prawnych wyników w codziennej eksplo-
atacji na prawdziwych drogach.

Najnowsze Porsche 718 Boxster 
i Cayman są tego najlepszym przykła-
dem. Zamieniono w nich wolno ssące 
sześciocylindrowe silniki o pojemności 
2,7 i 3,4 litra na 2- i 2,5-litrowe turbo-
doładowane czwórki. Okazało się, że 
stare modele miały ostrzejsze reakcje, 
były bardziej wyrafinowane i wspania-
le mruczały, podczas gdy nowe 718 
brzmią jak stary „garbus” z dziurawym 
wydechem.

Mazda jest jednym z niewielu pro-
ducentów, którzy obrali inną strategię. 
Zamiast zmniejszania rozmiarów, firma 
stosuje politykę rightsizingu, używając 
silników o wielkości dopasowanej do sa-
mochodów, w których będą montowane. 

O ile jednak rightsizing stanowi prze-
widywaną przyszłość, downsizing jest 
rzeczywistością.

Nowy, 1,5-litrowy silnik Toyoty w Yari-
sie jest podobny do jednostek Mazdy Sky-
activ. Ma wyższy stopień sprężania, pomy-
słowe rozrządy zaworów, a w przypadku 
Toyoty – chłodzony wodą kolektor wyde-
chowy, który eliminuje potrzebę stosowa-
nia bogatszej mieszanki przy prędkościach 
szosowych. Konstrukcja uwzględnia wy-
magania testów na emisję w rzeczywi-
stych warunkach jazdy, opracowanych  
po to, aby zapobiec powtórzeniu się skan-
dalu „Dieselgate” Volkswagena.

Dotychczasowy test pomiarowy NEDC 
miał reprezentować rzeczywiste warunki 
jazdy, ale tak się nie stało. Poczynając od 
przygotowania pojazdu, które pozwoliło 
pominąć wszystkie czynniki zewnętrz-
ne, poprzez „odrzucenie” strat wynika-
jących z tarcia hamulców, aż po cykl 
jazdy z długimi przestojami i powolnym 
przyspieszaniem, NEDC faworyzował sil-
niki o zmniejszonej wielkości. W 2017 r.  
UE wprowadziła nową, ogólnoświatową  
procedurę testową pojazdów lekkich 
(WLTP), która lepiej odzwierciedla rze-
czywiste warunki jazdy. Odtąd testowane 
samochody będą musiały sprawować się 
tak samo dobrze w warunkach realnej 
jazdy jazdy, jak w laboratorium. 

Zmniejszone silniki borykają się z pro-
blemami z niezawodnością i trwałością. 
Przy mniejszej liczbie cylindrów turbosprę-
żarka zazwyczaj pomaga przenosić wyż-
sze momenty obrotowe w całym układzie 
napędowym, zwiększa to jednak ryzyko 
awarii i generuje problemy. Takie czę-
ści, jak turbosprężarki, dwu masowe koła 
zamachowe czy systemy wtrysku bez - 
pośredniego, są szczególnie podatne na 
awarie, a przy tym kosztowne w naprawie.

Downsizing ma również negatywny 
wpływ na przyjemność z jazdy i komfort 
podróżowania. Wibracje całego nad-
wozia, drgania kierownicy oraz dziwne 
dźwięki są często krytykowane w me-
diach społecznościowych.

Jednym z wyzwań związanych 
z wprowadzeniem mniejszych silników 
o większej gęstości mocy jest ryzyko 
LSPI (low speed pre-ignition), czyli spa-
lania stukowego, które może wystąpić 
przy wysokim stopniu sprężania. Te 
wzmocnione, małe silniki przy niskich 
prędkościach i dużych obciążeniach ma- 
ją tendencję do przedwczesnego zapłonu 

przy małej prędkości obrotowej, co może 
okazać się destrukcyjne dla silnika. Po-
wtarzające się zdarzenia mogą spowo-
dować poważną awarię, w tym pęknięte 
świece zapłonowe i tłoki, a często już po-
jedyncze zdarzenie LSPI wystarczy, aby 
definitywnie zniszczyć silnik.

Czy zredukowane silniki znikną? 
Producenci samochodów zainwestowa-
li w tę strategię wiele czasu, pieniędzy 
i wysiłku inżynieryjnego. W perspekty-
wie krótkoterminowej raczej nie zrezy-
gnują z tego podejścia, lecz zintensyfi-
kują wysiłki, aby rozwiązywać kolejne 
problemy związane z redukcją. Ale są 
również głosy przeciwne, przyznające, 
że dążenie do zmniejszenia rozmiarów 
było głupią pomyłką. 

Najmocniej wyraził to prezes Volks-
wagena, Herbert Diess w wywiadzie dla 
The Telegraph, ogłaszając: Trend zmniej-
szania silników minął.                                  n

Podatna na liczne usterki, najmocniej-
sza wersja silnika 1.4 TSI o mocy 185 KM 
zamontowana w Audi A1

Ford Focus – silnik 1.0 EcoBoost

Silnik BMW N20
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Baterie do ultraszybkiego 
ładowania pojazdów BEV i FCHEV

zapewnia szybsze ładowania systemów 
baterii Sprint Power oraz zapewnia zwięk
szoną wydajność i ochronę. Najnowo
cześniejsze urządzenia do modelowania 
i  testowania zapewniają obu układom 
baterii Sprint Power optymalizację osta
tecznych projektów pracujących z więk
szym obciążeniem przy ultraszybkim ła
dowaniu.

Zaawansowane moduły baterii
Moduły baterii Sprint Power mają modu
łową konstrukcję bloków ogniw. Można 
je adaptować do pracy w różnych obsza
rach  – od samochodów sportowych po 
elektryczne samoloty pionowego startu 
i lądowania (eVTOL). 

Hybrydowy moduł baterii upako
wano tak, aby nadawał  się do zastoso
wania FCEV, a jego konstrukcja została 
zoptymalizowana pod kątem uzyskania 
stosunku mocy do masy na poziomie  
3 kW/kg (z  wyłączeniem przetwornicy 
DC/DC). Moduł ten dostarcza 5  kWh 
energii użytkowej przy szczytowej mocy  
ładowania oraz rozładowania 230  kW 
(105 kW w  trybie ciągłym). Po adapta
cji do zastosowania w  samochodach 
sportowych energia użytkowa rośnie do 
76 kWh, a szczytowa moc  – do 800 kW 
(700 kW w trybie ciągłym).

Zintegrowana jednokierunkowa prze
twornica 800 V na 14 V DC/DC prze nosi 
maksymalną moc wyjściową 3,5  kW 
w kompaktowym pakiecie o dużej gęsto
ści mocy 0,8 kW/litr. Przetwornicę DC/DC 

wanie baterii oraz  zapewnia lepszą wy
dajność i ochronę.

Castrol i  Sprint Power współpracują  
przy projekcie budowy ultraszybkich 
ogniw ładujących i  zestawów baterii do 
pojazdów z napędem elektrycznym (BEV) 
oraz  hybrydowych pojazdów elektrycz
nych z  ogniwami paliwowymi (FCHEV).
Poza firmami Castrol i  Sprint Power 
w skład konsorcjum wchodzą BMW, 
AMTE Power, ClasSiC i Eltrium.

 Dwa zaprojektowane przez Sprint Po
wer moduły baterii będą wykorzystywały 
płyny chłodzące Castrol ON. Zapew
nią one 80% naładowania w zaledwie 
dwanaście minut, dzięki czemu pojazdy 
elektryczne staną się bardziej opłacalnym 
rozwiązaniem alternatywnym.

Sprint Power z  siedzibą w  Wielkiej 
Brytanii jest liderem w  dziedzinie elek
trycznych układów napędowych, energo
elektroniki i  systemów baterii. Firma 
skonstruowała dwa układy baterii – jeden 
do zastosowań BEV, drugi do pojazdów 
hybrydowych. Oba integrują całą elektro
nikę systemu i realizują wiele protokołów 
ładowania. Zawierają także zintegrowa
ną przetwornicę 800 V na 14 V DC/DC, 
system zarządzania baterią 800 V (BMS) 
oraz układ bezpośredniego chłodzenia   
z ogniwami zanurzonymi w nieprzewo
dzącym roztworze chłodzącym.

Castrol dostarcza płyn chłodzący do 
pojazdów elektrycznych Castrol ON, stwo
rzony specjalnie do zastosowań związa
nych z chłodzeniem bezpośrednim. Płyn 

Zaprojektowane przez Sprint Power mo
duły są chłodzone bezpośrednio, inte
grują całą elektronikę systemu i realizują 
wiele protokołów ładowania w celu za
oszczędzenia miejsca oraz ograniczenia 
masy układu. Z kolei płyn chłodzący do 
pojazdów elektrycznych Castrol ON EV 
Thermal Fluid umożliwia szybsze łado

Castrol i Sprint Power współpracują przy projekcie budowy modułów baterii 
umożliwiających ultraszybkie ładowanie pojazdów elektrycznych i hybrydowych. 
Współpraca odbywa się w ramach projektu Celeritas – inicjatywy finansowanej 
przez APC (Advanced Propulsion Center) o wartości 9,7 mln funtów (GBP)

zaprojektowano tak, aby zapewniała wy
soką wydajność, przy szczytowej spraw
ności na poziomie 97%.

Moduł wyposażony jest w nadrzędny 
system BMS firmy Sprint Power z mikro
sterownikiem bezpieczeństwa dla zapew
nienia cyberbezpieczeństwa, diagnostyką 
usterek oraz obsługą standardów łado
wania CHAdeMO lub CCS. System ten 
dostarcza napięcie 816  V i  przeszedł 
test działania w  temperaturach od 40 
do 85  stopni Celsjusza. W podrzędnym 
BMS można skonfigurować obsługę mo
dułów baterii różnych rozmiarów, od 5 do 
12 ogniw.

Castrol – ekspert od płynów
Zdecydowaną większość współczesnych 
modułów baterii do pojazdów elektrycz
nych chłodzi się przy użyciu płynów 
chłodzących na bazie wody i  glikolu 
umieszczonych w kanałach regulujących 
temperaturę ogniw. Moduły baterii zbu
dowane w ramach Projektu Celeritas wy
korzystują Castrol ON EV Thermal Fluid 
– nowatorski dielektryczny płyn chłodzą
cy, który krąży w module i bezpośrednio 
styka się z poszczególnymi ogniwami ba
terii, zwiększając powierzchnię zarządza
nia temperaturą. Umożliwia to szybsze 
ładowanie oraz znacznie usprawnia za
rządzanie temperaturą w różnych warun
kach otoczenia, zapewniając tym samym 
dłuższą żywotność baterii.

Bezpośrednie chłodzenie poszczegól
nych ogniw baterii płynem dielektrycz
nym Castrol przyczynia się także do po
wstrzymania „ucieczki termicznej”, przy 
której wysokie temperatury powodują 
nieodwracalne uszkodzenia ogniw baterii 
(w  wyniku przeładowania lub zwarcia). 
Ucieczka termiczna może prowadzić do 
rozprzestrzenienia się ciepła w przypad
ku, gdy ciepło z uszkodzonej komórki jest 
przenoszone poprzez konwekcję i  prze
wodzenie do sąsiadujących ogniw, wywo
łując katastrofalną awarię całego modu
łu. Przy chłodzeniu bezpośrednim skoki 
temperatury w poszczególnych ogniwach 
są mniej prawdopodobne, a  jeśli wystą
pią, można je wygasić u źródła – inaczej 
niż w przypadku płynów stosowanych 
w systemach z chłodzeniem pośrednim.

Opracowanie na podstawie  
materiałów prasowych Castrol Fo
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Moduł baterii Sprint Power

Inżynier Sprint Power w trakcie prac konstrukcyjnych przy module

W laboratorium firmy Castrol

Rozbudowane i zaawansowane techno-
logicznie urządzenie firmy Castrol do 
modelowania, symulacji i testowania  
wykorzystane do prób wydajności osta-
tecznego projektu modułu
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Szeroka oferta retrofitów Osram

Najnowsza gama LEDriving HL została 
podzielona na trzy rodziny: Easy, Bright 
oraz Intense. Część produktów jest już 
dostępna na rynku, a następne będą suk-
cesywnie wprowadzane jeszcze w tym 
roku. 

Dzięki temperaturze barwowej 6000 K  
i bardzo kompaktowej konstrukcji, retro-
fity Osram LEDriving HL stanowią proste 
rozwiązanie do modernizacji oświetlenia 
reflektorów samochodowych. Zapew-
niają one stylowy wygląd, doskonałą 
jasność i są znacznie trwalsze od żaró-
wek. Jaśniejsze światło przekłada się na 
większy zasięg reflektorów, co ma wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa – kierowca 
może wcześniej dostrzec znaki drogowe 
czy przeszkody na drodze.

Gama retrofitów LEDriving HL Easy, 
jak sama nazwa wskazuje, to produkty, 
których montaż w samochodzie jest bar-
dzo łatwy i nie wymaga żadnych adapte-
rów ani dodatkowych akcesoriów. Ich 
cechą charakterystyczną jest to, że trzo-
nek i wymiary są takie same, jak w tra-
dycyjnych żarówkach. Retrofity LEDriving 
HL Easy są niezwykle kompaktowymi za-
miennikami LED dla konwencjonalnych 
żarówek halogenowych w typach H7/
H18, H4/H19 i H15. O to, by retrofity 
nie przegrzewały się w czasie pracy, dba 
wbudowany, szybki wentylator.

LEDriving HL Bright obejmują sze-
roką gamę produktów – zastępują ta-
kie żarówki, jak: H1, H4/H19, H7/
H18, H8/H9/H11/H16, HB3/H10/

HIR1, HB4/HIR2 oraz H13. Zależnie 
od typu, strumień świetlny waha się 
od 1100 do 1900 lumenów. Główną 
cechą wyróżniającą tę gamę produk-
tów jest do +300% jaśniejsze światło 
w porównaniu z minimum homolo-
gacyjnym dla źródeł halogenowych. 
Uniwersalny pierścień mocujący, który 
znajduje się w zestawie powoduje, że 
zamienniki te pasują do bardzo wielu re-
flektorów, zarówno świateł drogowych, 
jak i mijania. Retrofity LEDriving HL  
Bright są objęte 4-letnią gwarancją.

Na szczycie nowej gamy plasują się  
produkty o nazwie LEDriving HL Intense 
– źródła te generują najjaśniejsze światło 
spośród wszystkich lamp LED Osram. Są 
one dostępne w dwóch typach – H4/H19 
i H7/H18. Wytwarzają światło jaśniejsze 
nawet do 350% w porównaniu z mini-
mum homologacyjnym ECE R112. Stru-
mień świetlny wynosi aż 1350/1900 lu-

menów (dla światłeł mijania i drogowych 
w przypadku typu H4/H19) i aż 2000 lm 
dla H7/H18. Produkty linii LEDriving HL 
Intense są objęte 5-letnią gwarancją.

Wszystkie produkty linii LEDriving HL, 
podobnie jak inne retrofity, mają czarne 
opakowania. By łatwiej było odróżnić 
poszczególne rodziny, firma Osram wpro-

wadziła dodatkowe oznaczenie w postaci 
symboli słońca – jeden to wyróżnik se-
rii Easy, dwa – Bright, a trzy – Intense. 
Należy pamiętać, że retrofitów LEDriving 
HL nie można stosować w pojazdach po-
ruszających się po drogach publicznych. 
Nie ma za to przeszkód, by zakładać je 
np. w samochodach off-road.              nFo
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma Osram poszerzyła  
ofertę zamienników reflektorowych żarówek halogenowych. Obok  
produktów linii Night Breaker LED, które można legalnie stosować  
w niektórych pojazdach m.in. w Niemczech, Austrii i Chorwacji, pro
ducent oferuje także lampy LED do świateł mijania i drogowych pod 
nazwą LEDriving HL. Portfolio tych drugich zostało właśnie znacznie 
powiększone

Magdalena Bogusz
Marketing Manager Automotive EE & MEA 
Osram

Aż do 350% większa jasność z LEDriving®HL

*w porównaniu z minimum ECE R112
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Diagnostyka pokładowa
Najpopularniejszą metodą jest oczywi
ście wykorzystanie mechanizmów samo
diagnostyki sterownika ECU. Często 
zwracamy uwagę na dany czujnik, a nie
kiedy dowiadujemy się o jego istnieniu, 
odczytując zarejestrowane w sterowniku 
kody błędów. Niestety, wymiana ele
mentu wskazanego kodem nie zawsze 

Diagnostyka 
czujników ciśnienia

MAP, sterownik może wskazać sygnał 
z MAP jako nieprawidłowy, podczas gdy 
winnym może być przepływomierz (i na  
odwrót). Kod usterki może wynikać rów
nież z problemów związanych z okablowa
niem czy (rzadko) uszkodzeniem sterow
nika. Dlatego przed zamówieniem nowego 
czujnika należy przeanalizować sytuację.

Niezależne metody testowania
Dobrze jest także opanować niezależne 
od sterownika metody diagnozowania 
komponentów. Wiele podzespołów moż
na sprawdzić narzędziami takimi, jak 
oscyloskop, multimetr czy specjaliztyczne 
testery. Te ostatnie często pozwolą ocenić 
elementy szybko i bez dogłębnej wiedzy.

Test czujnika różnicy ciśnień DPF
Czujnik o oznaczeniu 076 906 051B 
jest stosowany w wielu modelach grupy 
VAG. Jego złącze elektryczne składa się 
z trzech wyprowadzeń, natomiast ciśnie
nie doprowadzane jest dwoma wężykami 
– przed filtrem i za filtrem cząstek sta
łych. W miarę zapełniania się filtra rośnie 
opór, powodując wzrost różnicy ciśnień. 
Testując czujnik poza pojazdem, do grub
szego przewodu dostarczamy ciśnienie 
z ręcznej pompki, a drugi (cieńszy) po
zostaje otwarty. Skala czujnika obejmu
je zakres od 0 do 1 bara, co odpowiada 
zmianie napięcia od 1 do 4,5 V (fot. 2). 
Przy testowaniu tego typu czujników 

trzeba pamiętać, że zbyt wysokie ciśnie
nie może je uszkodzić. Do testu wyko
rzystamy tester czujników QST5, który 
umożliwia łatwe podłączenie nawet bez 
znajomości wyprowadzeń. Dodatkowo 
zapewnia on zasilanie czujnika oraz od
czyt wartości mierzonej w trakcie testu. 
Zadając odpowiednie ciśnienie i obser
wując wskazania, stwierdzamy popraw
ne działanie czujnika (fot. 1).

Test czujnika common rail w układzie
Drugim przykładem jest czujnik ciśnienia 
na szynie 0 281 006 403, stosowany 
w silnikach 1.7 CRDi. Za pomocą nie
zależnego testera RPT5 sprawdzimy jego 
działanie w trakcie pracy w pojeździe Kia 
Sportage III. 

Tester wymaga wyboru rodzaju testo
wanego czujnika oraz wskazania skali 
ciś nienia (w tym przypadku 2200 barów /  
220 MPa). Urządzenie podłączamy do 
czujnika równolegle, przy użyciu adap
tera. Alternatywnie można użyć także 

sond igłowych. Po włączeniu zapło
nu tester pokaże układ wyprowadzeń 
czujnika, będzie również monitorował 
jego napięcie zasilania przez cały czas 
trwania testu. W trakcie pracy obser
wujemy zmiany ciśnienia związane 
ze zmianą warunków pracy silnika  
(fot. 2). Zwykle testy te przeprowadza się, 
odczytując parametry przez OBD, ale nie
zależny tester ma kilka zalet. Po pierwsze 
– działa szybko już od momentu zasilenia 
czujnika, także w trakcie rozruchu. Po 
drugie – można w ten sposób przetesto
wać czujniki również w pojazdach przez 
niego nieobsługiwanych, maszynach bu 
dowlanych i ciągnikach rolniczych. 
Z poziomu aplikacji dostępne są do
datkowe funkcje, takie jak przegląda
nie i zapisywanie przebiegów. W razie 
wątpliwości co do wskazań czujnika na 
szynie tester RPT5 pozwala podłączyć 
drugi (sprawdzony) czujnik, który to 
urządzenie może samodzielnie zasilić. 
Pozwala to uzyskać równoczesny pomiar 

i porównanie wskazań badanego czujni
ka względem wzrocowego.

Podsumowanie
Choć standardowe metody diagnostyki 
pokładowej sprawdzają się w wielu przy
padkach, warto poznawać inne dostępne 
metody. W przypadku rosnącej złożono
ści jednostek napędowych, przy ograni
czonym dostępie do danych serwisowych 
dobrze jest dysponować wiedzą i meto
dami diagnostyki kluczowych elementów 
osprzętu silnika.                                 n

przynosi spodziewany rezultat. Stanowi 
to problem dla początkujących mecha
ników, choć profesjonaliści zwykle wie
dzą, że przyczyna bywa nieoczywista. 
Sterownik, wykorzystując sygnały po
chodzące z wielu czujników, nie zawsze 
wskaże prawdziwe źródło problemów. Na 
przykład porównując pomiar przepływo
mierza MAF z ciśnieniem w kolektorze 

 
 
 

Nowoczesne silniki wyposażane są w wiele czujników ciśnienia, 
poczynając od ciśnienia powietrza w układzie dolotowym, przez 
ciśnienie paliwa, aż po ciśnienie spalin. Przyjrzyjmy się metodom 
diagnostyki, jakie można zastosować w przypadku czujników  
ciśnienia na dwóch konkretnych przykładach

Piotr Libuszowski
Inżynier produktu 
DeltaTech Electronics

Fot. 1. Tester QST-5 może być wykorzystany do badania różnych czujników

Fot. 2. Zakres 
pomiarowy 
czujnika  
076 906 051B 
obejmuje war-
tości ciśnienia 
od 0 do 1 bara 
i napięcia  
od 1 do 4,5 V

Fot. 3. Tester ciśnienia na szynie RPT-5
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Podobnie jak wiele innych komponentów 
pojazdów, łożyska kół przeszły przez lata 
szereg etapów rozwoju. To, co kiedyś było 
prostym łożyskiem kulkowym lub stożko
wym, jest teraz kompletnym zespołem 
łożyskowym koła ze zintegrowaną piastą 
lub kołnierzem montażowym. Ponadto 
łożyska kół odgrywają decydującą rolę 
w wielu systemach wspomagających jaz
dę, ponieważ informacje o prędkości są 
wykorzystywane na przykład w ABS, ESP 
lub nawigacji.

Profesjonalna wymiana łożysk kół za
wsze obejmuje wymianę odpowiednich 
akcesoriów. Jednak dobór i poszukiwanie 
dokładnie pasujących elementów często 
jest dla warsztatów bardzo czaso chłonne 
Z tego powodu FAG WheelSet firmy 
Schaeffler zawiera wszystkie akcesoria 
wymagane przez producenta pojazdu 
do przeprowadzenia naprawy. A często 
nawet więcej, jeśli eksperci Schaeffler 
uznają to za celowe. Oszczędza to czas 
przy zamawianiu, a także zapewnia bez
pieczeństwo podczas naprawy. Fakt, że 

Podręcznik mechaniki pojazdowej

FAG WheelSet firmy Schaeffler
– wszystko od jednego dostawcy 

Oferta 1000 elementów FAG Wheel
Set Schaeffler pozwala przeprowadzić 
prawie każdą naprawę. Oferowany asor
tyment uwzględnia specyfikę floty pojaz
dów eksploatowanych w danym kraju, 
a także właściwe dla pojazdu wymaga
nia naprawcze. Według analizy TecDoc 
z kwietnia 2021 r. w zestawach FAG 
WheelSet znajduje się nawet o 13%  
lepiej dobranych akcesoriów w porów
naniu z konkurencyjnymi zestawami 
łożysk kół. 

Zoptymalizowana konstrukcja kołnierza 
oszczędza masę
Aby sprostać stale rosnącym wymaga
niom w zakresie redukcji masy i zwią
zanym z tym ograniczeniem emisji CO2, 
marka Schaeffler FAG stosuje w wielu 
swoich produktach łożyska kół zoptyma
lizowane pod kątem masy z konstrukcją 
ECOHub. Pozwala to na zmniejszenie 
ich masy nawet o 20% (w porównaniu 
z tradycyjnymi konstrukcjami kołnierzy). 
Zastosowany w produkcji specjalny pro
ces hartowania indukcyjnego zapewnia, 

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

nakrętki i wszystkie inne części są do
kładnie dopasowane do odpowiedniego 
łożyska koła i pojazdu, gwarantuje szcze
gólnie długą żywotność nowych części.

Kolejny plus: dzięki wiodącej na rynku 
jakości zarówno łożysk kół, jak i akceso
riów, FAG WheelSet zapewnia, że łożysko 
koła jest bezpiecznie osadzone w zwrot
nicy, ma stałe napięcie wstępne i opty
malną współosiowość.

Płynność prac naprawczych
Każda generacja łożysk kół wymaga spe
cjalnej procedury naprawy, a w niektórych 
przypadkach – specjalnych narzędzi.

Różne innowacje FAG, takie jak pier
ścień zatrzaskowy i wielowypust czołowy, 
ułatwiają montaż łożysk kół z generacji 
2.1, a tym samym przyczyniają się do 
zwiększenia bezpieczeństwa i przyspie
szenia procesów naprawczych. Jedno
cześnie uszczelnienie o niskim współ
czynniku tarcia bardzo skutecznie chroni 
je przed zanieczyszczeniem oraz zapew
nia większą wydajność dzięki mniejsze
mu tarciu.

Naprawa łożysk kół generacji 2.1: talerze narzędzia specjalnego umożli-
wiają przyłożenie siły przez pierścień zewnętrzny podczas procesu wci-
skania. Z drugiej strony pierścień zatrzaskowy jest umieszczony w taki 
sposób, że pasuje się w rowek przewidziany w zwrotnicy koła.

że nie nastąpi pogorszenie nośności 
i trwałości. Tworzy on szczególną sztyw
ność w obszarze kołnierza i pierścienia 
zewnętrznego, a tym samym daje gwa
rancję maksymalnego bezpieczeństwa 
i funkcjonalności. W celu zmniejszenia 
masy oraz redukcji emisji CO2, Schaeffler 
coraz częściej polega na zoptymalizowa
nej konstrukcji kołnierza łożysk kół bez 
uszczerbku dla nośności i trwałości.

Profesjonaliści – profesjonalistom
Schaeffler oferuje warsztatom szeroki za
kres usług związanych z naprawą łożysk 
kół, łącząc wszystkie usługi pod marką 
REPXPERT. Są to: katalog online, szko
lenia techniczne, infolinia serwisowa, 
narzędzia specjalne czy wskazówki doty
czące montażu łożysk kół.

Do wszystkich wymienionych usług 
mechanicy mogą uzyskać dostęp 
w dowolnym momencie za pośrednic
twem portalu warsztatowego Schaeffler 
REPXPERT.

Zapobiegaj jej awarii. Pamiętaj o regularnej wymianie oleju.

SKRZYNIA MANUALNA NIE JEST NIEZNISZCZALNA

Redaktorzy techniczni codziennie pra
cują nad nowymi treściami, takimi jak: 
instrukcje instalacji i filmy dotyczące 
konkretnych pojazdów, a także broszu
ry techniczne i wyczerpujące informacje 
serwisowe. 

Dostęp do tych materiałów jest otwar
ty przez 24 godziny na dobę, 7 dni w ty
godniu za pośrednictwem portalu inter
netowego Schaeffler REPXPERT. Oparty 
na TecDoc, niezależny od producenta ka
talog online pozwala szybko dobrać od
powiednią część zamienną. W razie po
trzeby pomocą służą instrukcje naprawy 
pojazdu, dane konserwacyjne i wartości 
robocze (RMI) opracowane przez nasze
go partnera TecAlliance.

Dzięki wiodącej na rynku jakości za
równo w zakresie łożysk kół, jak i akce
soriów FAG WheelSet umożliwia:
	bezpieczne osadzenie łożyska koła 

w zwrotnicy;
	stałe napięcie wstępne łożyska koła;
	optymalną współosiowość.             n

Oprócz łożyska koła, FAG Wheel-
Set firmy Schaeffler zawiera rów-
nież wszystkie niezbędne akcesoria 
do szybkiej i bezpiecznej naprawy

Łożysko koła z tradycyjną 
konstrukcją kołnierza

Łożysko koła z cieńszą 
konstrukcją kołnierza

Łożysko koła ze zoptymalizowaną 
konstrukcją kołnierza ECO-HubFo
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Eksperci firmy Steinhof rozwiewają wątpliwości

Haki holownicze

Haki holownicze należą do popularnych i praktycznych  
elementów dodatkowego wyposażenia. Ich producent – firma 
Stein hof – odpowiada na najczęstsze pytania związane z tym  
tematem, pomagając w podjęciu decyzji o montażu haka oraz  
w jego doborze

montażowego, należy przerobić instalację. 
Stąd zalecenie: ktoś, kto planuje montaż 
instalacji LPG i haka, powinien najpierw 
założyć hak, a później instalację. 
n Jak wygląda dostępność haków do 

najnowszych modeli samochodów, 
w tym hybryd oraz pojazdów elek
trycznych?

Oferta jest aktualizowana na bieżąco.  
Hybrydy traktowane są przez producen-
tów samochodów dokładnie tak samo, 
jak inne auta i tak jak one mają zazwy-
czaj możliwość montażu haka, choć fakt 
obciążenia tylnej części pojazdu dodat-
kowym zestawem baterii może stanowić 
pewne ograniczenie masy holowanej 
przyczepy lub maksymalnego obciążenia 
haka. 

W przypadku samochodów elektrycz-
nych temat jest rozwojowy. Patrzymy na 
ten rynek bardzo optymistycznie, ponie-
waż już są pojazdy elektryczne, do któ-
rych można montować haki. Co więcej 
– oferta firmy Steinhof obejmuje już takie 
referencje. W katalogu dostępne są haki 
do wybranych modeli/wersji Audi e-Tron. 
n Czy haki akcesoryjne są gorsze 

od montowanych fabrycznie?
W przypadku tańszych samochodów róż-
nice zazwyczaj nie występują. W przy-
padku droższych – mogą one polegać  
np. na tym, że w bagażniku przewidzia-
no fabryczną wnękę lub schowek na kulę 
haka, podczas gdy hak akcesoryjny (do-
starczany w futerale) trzeba będzie gdzieś 
chować we własnym zakresie. 

nym oraz na tabliczce znamionowej po-
jazdu. Pomocny będzie również kontakt 
z najbliższym punktem montażu haków 
lub z ich producentem, gdzie w bazie 
danych można sprawdzić dostępność ha-
ków oraz ewentualne zastrzeżenia mon-
tażowe. 
n Czy instalacja LPG może być przeciw

wskazaniem do montażu haka?
Generalnie nie ma to znaczenia, choć 
czasem może utrudnić montaż. Haki 
holownicze są tak zaprojektowane, aby 
pasowały do konkretnych mocowań 
prze widzianych w konstrukcji samocho-
du. Jeśli więc np. wzmocnienie zbiorni-
ka LPG lub zawór do tankowania gazu 
zasłania dostęp do potrzebnego punktu 

Prawie każdy kierowca przynajmniej raz 
znalazł się w sytuacji, w której potrzebo-
wał haka. Duża część nabywców nowych 
samochodów zaznacza tę opcję na liście 
wyposażenia dodatkowego, a jeszcze 
większa zleca późniejszy montaż w swo-
ich samochodach używanych.  

Eksperci firmy Steinhof udzielają od-
powiedzi na liczne pytania.
n Czy do każdego samochodu da się 

zamontować hak holowniczy?
Nie, są modele samochodów, których 
konstrukcja uniemożliwia montaż haka. 
Na szczęście auta te należą do mniejszo-
ści. Trzeba zatem upewnić się, czy pojazd 
może ciągnąć przyczepę. Najłatwiej moż-
na to sprawdzić w dowodzie rejestracyj-

Monika Majchrowicz 
Dyrektor ds. rozwoju
Steinhof

Niektóre modele samochodów są wy-
posażone w specjalne układy kontroli 
trakcji, które w wersjach z fabrycznymi 
hakami aktywują się automatycznie po 
podpięciu przyczepy. Hak musi także 
współpracować z czujnikami cofania. 
W przypadku haków akcesoryjnych bywa 
z tym różnie. Czasem trzeba wykonać 
odpowiednie podłączenia i aktualizację 
danych w komputerze, a czasem – wejść 
w menu pokładowe i ręcznie wybrać tryb 
jazdy z przyczepą. Ale wszystko zależy od 
konkretnego modelu samochodu, więc 
trudno uogólniać.
n Czym, oprócz ceny, różnią się 

dostępne wersje haków?
Patrząc na całą ofertę rynkową, można 
sporządzić naprawdę długą listę różnic. 
Obejmie ona jakość materiałów, wyko-
nania, montażu, rodzaj haka, system 
wypinania, kompatybilność z systema-
mi samochodu itp. W przypadku haków 
Stein hof wszystkie produkty zachowują 
wysokie normy jakościowe, a różnice 
w cenach wynikają z typu haka. Tańsze są 
haki montowane na stałe, a droższe – haki 
wypinane. Różnice w cenach wynikają 
także z samej konstrukcji haka. Inną cenę 
ma hak do Fiata Punto a inną do Audi Q7.

Kluczowe dla bezpieczeństwa użyt-
kowania haka holowniczego są również 
wiązki elektryczne. W produktach firmy 
Steinhof klienci mają do dyspozycji wiąz-
ki przeznaczone do konkretnych modeli 
pojazdów. Po ich montażu wiązka nawią-
zuje łączność z układem kontroli trakcji. 
Zdarzają się sytuacje, w których potrzeb-
ne jest kodowanie wiązki. Informacje 

na ten temat znajdują się bezpośrednio 
w instrukcji montażu wiązki elektrycznej. 
Po poprawnym zamontowaniu wiązki 
i kodowaniu (jeśli jest potrzebne), każ-
de wpięcie przyczepy i podłączenie do 
gniazda aktywuje systemy trakcyjne 
auto matycznie.
n Wszystkie dostępne na rynku haki 

mają homologację, a zatem powinny 
dokładnie tak samo spełniać swoją 
rolę. Jakie argumenty przemawiają 
za produktami z wyższych półek?

Różnice pojawiają się już na etapie sa-
mych materiałów, zabezpieczenia anty-
korozyjnego i jakości instalacji elektrycz-
nej. Ale nie tylko. Bardzo duże, widoczne 
różnice są np. w sposobach wypinania 
haków. Haki Steinhof wypinane auto-
matycznie łączą w sobie najwyższą wy-
godę użytkowania i bezpieczeństwo eks-
ploatacji. Zarówno montaż, jak i demon-
taż przebiega lekko i nie wymaga użycia 
żadnego narzędzia. Haki wyposażone są 
w zamki zabezpieczające przed kradzieżą. 

Dwa najpopularniejsze systemy kul 
wypinanych to wypinanie pionowe lub 

poziome. W systemach tych kula mo-
cowana jest do gniazda za pomocą spe-
cjalnie zaprojektowanego sworznia ry-
glującego. Montaż polega na wsunięciu 
kuli do gniazda, po czym następuje jej 
zatrzaśnięcie. Do demontażu kuli wy-
starczy obrócenie pokrętła tak, aby kula 
została odblokowana. Zautomatyzowa-
nie haków holowniczych znacząco pod-
nosi wygodę i komfort ich użytkowania. 
W najtańszych konstrukcjach dostęp-
nych na rynku systemy mocowania lub 
zabezpieczania haka nie muszą być tak 
intuicyjne. 
n Jak rozwija się rynek haków 

holowniczych?
Bardzo dobrze. Kiedyś haki służyły wy-
łącznie do holowania przyczepek to-
warowych. Obecnie szybko rozwija się 
karawaning, więc coraz więcej osób se-
zonowo holuje przyczepy campingowe. 
Obserwujemy także rozwój rynku bagaż-
ników rowerowych mocowanych na ha-
kach holowniczych zwłaszcza teraz, kie-
dy nie ma już problemów z widocznością 
tylnej tablicy rejestracyjnej.                  nFo
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łamach:

Jacek Adamus

OK Serwis – warsztaty 
godne zaufania

Adam Czuprys

Regeneracja 
układów wydechowych

Robert Dzierżanowski

Bosch Car Service

Piotr Hryniewicki
Jerzy Pisiecki

Autoryzowane Serwisy 
STAG (AS STAG)

Rafał Kobza

Liqui Moly  
Pro Line Serwis

Michał Krakowski
Krzysztof Skrzypczak

CSC-Tool SE  
– sprzęt do kalibracji

Aleksander Ochęduszko

MaXserwis

Patrycja Rzoska

Ravenol Professionals

Leszek Zegrodnik

Kolumnowy  
czy najazdowy?

Hella Gutmann Soultions wprowadziła na rynek drugą generację urządzenia do ka-
libracji statycznej systemów ADAS o nazwie handlowej CSC–Tool SE. Nowy model 
oferuje płynną regulację wysokości, ułatwiającą precyzyjne ustawienie ekranów wzor-
cowych, a zabudowa luster przystosowana została do współpracy z nowymi uchwy-
tami na koła. Powiększona o 10 cm maksymalna wysokość położenia belki pozwala 
obsługiwać samochody typu SUV.                                                         str. 8

Systemy wspomagania kierowcy rozwijają się szybciej niż wyobrażaliśmy to sobie kilka  
lat temu. Producenci samochodów prześcigają się we wprowadzaniu nowych roz
wiązań do coraz to szerszej gamy modeli. W związku z tym zmienia się niezbędne 
wyposażenie warsztatu umożliwiające pełną ich obsługę. 
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Na naszych 
łamach:

Grzegorz Galant

Hybryda w ruchu

Analiza  
parametrów pracy  
układu napędowego

Andrzej Husiatyński

Klasy i właściwości  
płynów hamulcowych

Tomasz Hurt

Właściwy poziom  
oleju w sprężarce

Jerzy Kaparuk

Rozrząd pasowy  
silników DV6 xxxx PSA

Rafał Lanczyk

Przydatny  
WP Service Box

Bogusław Raatz

Naprawy panelowe

Szymon Zawada

Dziesięć lat  
marki ROOKS

Wdrożenie w warsztacie systemów do napraw panelowych oznacza nie tylko  
wzrost wydajności przez zastosowanie ergonomicznych i wydajnych narzędzi. Jest 
to zmiana systemu organizacji pracy oraz nowe spojrzenie na proces naprawy.                                                         
W zależności od materiału, z którego wykonany jest element karoserii, system musi 
być wyposażony w inne narzędzia.                                                      str. 42

O tym, czy dane uszkodzenie poszycia nadwozia usuwa się taką, a nie inną metodą, 
decydują nie tylko względy czysto technologiczne. Bywa, że ważniejsza jest ekonomika 
napraw. Podczas oceny uszkodzeń oraz doboru technologii należy przede wszystkim 
dokonać selekcji na uszkodzenia mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy oraz takie, 
które dotyczą poszycia karoserii lub elementów ozdobnych. 
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łamach:
Andrzej Wojciech Buczek

Jak zadbać  
o amortyzatory? 

Andrzej Chmielewski
Kontrola  
układu zawieszenia

Tomasz Hurt 
Testy jakościowe  
Delphi Technologies

Jerzy Kaparuk 
Napęd układu rozrządu 
– Silnik 1.5 EcoBoost

Michał Krakowski 
Współczesne  
systemy ADAS

Mateusz Myck
Płyny eksploatacyjne  
w samochodach  
elektrycznych

Bartosz Sieradzki
Zawieszenie  
pneumatyczne 
– Czujniki poziomu

Jakub Soroka
Awarie kół pasowych

Maciej Szlichting
Technologia  
HybriTech®

Do utraty fabrycznych właściwości amortyzatorów dochodzi stopniowo, a tym samym 
kierowca przyzwyczaja się do zmian i trudno mu je wychwycić. Dlatego ważną rolę  
w ocenie stanu technicznego amortyzatorów pełni mechanik. Dobrą praktyką po-
winna być ich kontrola przy każdej nadarzającej się okazji, np. podczas sezonowej 
wymiany opon.                                                                              str. 18

Zawieszenie odpowiada za przyczepność kół do nawierzchni drogi i poddawane jest 
częstym przeciążeniom, a niwelujące je amortyzatory nieustannie są ściskane i roz-
ciągane. Ich stopniową degradację mechaniczną przyspiesza ostry styl jazdy kierow-
cy (gwałtowne hamowanie i przyspieszanie, najazdy i zjazdy z krawężników) oraz 
nieprawidłowe ciśnienie w oponach. 
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łamach:
Grzegorz Galant

Klimatyzacja  
w pojazdach  
elektrycznych  
i hybrydowych

Jerzy Kaparuk 
Zestaw febi 102040  
do obsługi układu  
rozrządu silnika BMW

Marcin Masikowski
Jak uniknąć błędów 
i oszczędzić czas?

Mateusz Myck
Budowa i działanie  
pompy hamulcowej

Stanislav Sulla
Pomiar  
i kontrola barwy

Krzysztof Trawczyński
Gdy oko nie wystarczy...

Boris Zhmud
Olej syntetyczny  
Bizol G+

Dominik Zwierzyk
Co charakteryzuje  
filtr oleju wysokiej  
jakości?

I to właśnie prawidłowy rozsył światła zdecydował o dopuszczeniu do użytkowania 
na drogach publicznych w Niemczech retrofitów LED marki Osram przez Federalny 
Urząd ds. Ruchu Drogowego (KBA). Źródła Night Breaker LED H7 można legalnie 
stosować w kilkunastu modelach samochodów wyposażonych fabrycznie w reflekto-
ry halogenowe.                                                                               str. 28

Mimo że retrofity LED nie doczekały się jeszcze homologacji do stosowania na dro-
gach publicznych, rynek został wręcz zasypany produktami rozmaitej jakości. Są 
jednak optymistyczne wyjątki. Doświadczeni inżynierowie firmy Osram skonstruowali 
lampy LED z precyzyjnie umieszczonym źródłem światła, zapewniając optymalne 
parametry rozsyłu, w pełni odpowiadające tradycyjnym rozwiązaniom.
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łamach:
Jerzy Kaparuk

Napęd układu rozrządu 
(silnik 2.0 BHDI PSA)

Harald Klöckner
Bezpieczna renowacja  
pojazdów elektrycznych  
i hybrydowych

Monika Majchrowicz
Hak holowniczy  
a zużycie paliwa

Wioletta Pasionek
Oświetlenie  
stanowiska pracy

Piotr Pyrka
Płyny hamulcowe

Bartosz Sieradzki
Kontrola zawieszenia  
pneumatycznego

Wojciech Sokołowski
Powlekane  
tarcze hamulcowe

Jakub Soroka
Wymiana  
uszczelki głowicy

Mariusz Wierzbicki
Kalibracja radaru  
przedniego bocznego 
na przykładzie Audi A6 

Dominik Zwierzyk
Wydajna filtracja  
powietrza

Efektywność układów hamulcowych zależy od wielu czynników, a jednym z nich jest 
płyn hamulcowy. Umożliwia on przeniesienie siły od elementu sterującego (tłoka  
w pompie) do elementu wykonawczego (zacisku i cylinderka hamulcowego). Jest to 
możliwe dzięki ciśnieniu hydraulicznemu płynu znajdującego się w układzie i jego jed-
nej z podstawowych cech, czyli nieściśliwości.                                             str. 18

Bezpieczeństwo jest priorytetem dla każego użytkownika dróg – zarówno samego kie-
rującego pojazdem, jak i pieszych. O bezpieczeństwie w ruchu drogowym decyduje  
w pierwszym rzędzie kierowca, ale samochód, którym się porusza, musi gwarantować 
możliwość jego zapewnienia. Najważniejszą rolę w zachowaniu bezpieczeństwa ruchu 
pełnią układy hamulcowe
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Wibracje związane z hamulcami przenoszone przez zawieszenie samochodu na układ 
kierowniczy mogą pojawiać się przy różnych prędkościach. Przyczyny kłopotów bywa-
ją różne. Stosowana przez służby drogowe sól przyspiesza korozję elementów układu 
hamulcowego. Detergenty używane do mycia samochodu wypłukują smar z prowadze-
nia klocka i rozpuszczają gumy uszczelek kurzowych. Często też problemy wynikają  
z niewłaściwego montażu tarcz lub klocków hamulcowych.                          str. 42

Na naszych 
łamach:
Andrzej Wojciech Buczek

Amortyzatory  
Bilstein B4 i B6

Michał Czarzasty
Tętnienie prądu  
zmiennego  
w alternatorze

Grzegorz Galant
Diagnostyka  
„miękkiej hybrydy” 
(Seat Leon 1,5 eTSI)

Michał Janowski
Uwaga!  
Wysokie napięcie

Harald Klöckner 
Renowacje  
wykonywane w lecie

Krzysztof Puławski
Świece zapłonowe

Meike Schlingmann
Perspektywy  
dla europejskich  
specyfikacji olejów  
silnikowych

Wojciech Sokołowski
Boczne bicie  
tarczy hamulcowej

Wibracji kierownicy czy innych elementów samochodu nie wolno bagatelizo-
wać niezależnie od wieku auta. Nie tylko obniżają one komfort jazdy i mają 
negatywny wpływ na układ kierowniczy oraz zawieszenie, ale najczęściej zwia-
stują poważne usterki. 
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Cewka stanowi rodzaj elektrycznego transformatora, który niskie napięcie akumula-
tora (zwykle 12 V) zamienia na tysiące woltów potrzebnych do przeskoczenia iskry 
przez szczelinę w świecy i zapalenia paliwa. Firma Delphi Technologies w praktycznym 
przewodniku po cewkach zapłonowych przedstawia zasadę ich działania, przyczyny 
awarii oraz sposób wymiany, aby oferowana przez warsztat usługa charakteryzowała 
się wysoką jakością, trwałością i budziła zaufanie klientów.                     str. 24

Na naszych 
łamach:
Onofrio Defina

FormulaUFI  
– tajemnica skutecznej  
filtracji UFI Filters

Grzegorz Kawka
Mieszanie  
płynów chłodzących

Harald Klöckner
Jak uniknąć  
igiełkowania?

Monika Majchrowicz 
Najpierw hak,  
potem instalacja gazowa

Bogdan Ptak
Nowoczesne środki  
smarne, eksploatacyjne  
i serwisowe

Krzysztof Puławski
Działanie cewki  
zapłonowej

Adrian Siemiński
Zwrot części  
kosztów utylizacji

Bartosz Sieradzki
Zawieszenie  
pneumatyczne

Maciej Szlichting
W trosce  
o komfort jazdy

Dominik Zwierzyk
Badanie wkładu  
filtra paliwa

Układ zapłonowy pojazdu musi gwarantować zapłon właściwego cylindra w od
powiednim czasie z częstotliwością tysięcy razy na minutę. Aby doszło do rozpo
częcia procesu spalania w silniku, trzeba dostarczyć iskrę, która zapali mieszankę 
paliwowopowietrzną. Za wytworzenie tej iskry odpowiada cewka zapłonowa.  
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Układ zasilania paliwem stanowi jeden z częstszych problemów w samochodach ciężaro-
wych. Często usterki nie objawiają się podczas pracy na biegu jałowym czy jeździe z nie-
wielkim obciążeniem. Dopiero w pełni załadowany pojazd pokonujący wzniesienie ujawnia 
awarie. Gdy taki samochód trafi do warsztatu naprawczego, nie jest możliwe odtworzenie 
warunków pracy, w jakich występuje usterka. Z pomocą przychodzi tester diagnostyczny 
– Navigator TXTs wraz z oprogramowaniem IDC5 Truck firmy Texa.              str. 34

Na naszych 
łamach:
Magdalena Bogusz

Nowe źródła światła  
marki Osram

Grzegorz Galant
Test wtryskiwaczy  
i obwodu wysokiego  
ciśnienia

Adam Gołąbek
Typowe błędy popełniane 
przy wymianie  
amortyzatorów

Andrzej Husiatyński
Olej silnikowy 
w układzie napędu  
rozrządu

Artur Kordowski
Właściwy dobór  
narzędzi ręcznych

Wioletta Pasionek
Widzieć i być widzianym

Bartosz Sieradzki
Elektromagnetyczne  
bloki zaworowe

Patryk Szarpak
Inter Cars e-Catalog

Marek Warmus
Dlaczego klocki piszczą?

Dariusz Wójcik
W dążeniu  
do doskonałości

Stosowana w przemyśle zasada just in time, zgodnie z którą do minimum ograni-
cza się zapasy magazynowe sprawia, że aby zapewnić ciągłość produkcji, towary 
muszą być zawsze dostarczane na czas. W związku z tym od pojazdów przeznaczo-
nych do ich przewozu oczekuje się wysokiej bezawaryjności.  

Autonaprawa w Internecie
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Szkolenia w firmie Inter Cars

online. Co więcej, nawet jeśli uczest-
nik zadeklarował chęć udziału w takim 
kursie, a nie może uczestniczyć w nim 
podczas jego trwania, szkolenie jest 
nagrywane i mechanik może je odtwo-
rzyć po jego zakończeniu. Trzeba pa-
miętać jednak o tym, że uczestnictwo 
w trakcie trwania transmisji na żywo 
umożliwia zadawanie pytań trenerowi 
na bieżąco, za pomocą chatu.
n	 Czego	dotyczą	szkolenia?	Jaką	
wiedzę	można	dzięki	nim	zdobyć?

Oferowane przez Inter Cars szkolenia 
dotyczą głównie kwestii technicznych. 
Szkolimy mechaników z obsługi skom-
plikowanych, nowoczesnych urządzeń 
do obsługi serwisowej samochodów. 
Dzięki naszym kursom mechanicy uczą 
się jak naprawiać, kalibrować i ser-
wisować podzespoły w najnowszych 
modelach aut. Organizujemy również 
szkolenia z obsługi samochodów hy-
brydowych i elektrycznych. Cały czas 
podążamy za najnowszymi trendami 
w motoryzacji.
n	 Jak	Inter	Cars	układa	grafik	
szkoleń?	Czy	są	one	dostosowywa-
ne	do	potrzeb	warsztatów?

Przygotowując plany szkoleń, konsul-
tujemy się z filiami oraz warsztatami. 
Kontaktujemy się również z dostaw-
cami urządzeń diagnostycznych i na-
rzędzi. Organizując szkolenia, bierzmy 
pod uwagę sugestie warsztatów i ich 

n	 Czy	szkolenia	są	płatne?
W naszej ofercie dostępne są zarówno 
szkolenia bezpłatne, jak i płatne. Dzięki 
temu jesteśmy w stanie pomóc w zdoby-
waniu wiedzy przez warsztaty z różnymi 
budżetami. Z bezpłatnych szkoleń mogą 
skorzystać też mechanicy, którzy dopiero 
rozpoczynają z nami współpracę i chcą 
zobaczyć, jak wyglądają takie szkolenia.
n	 Czy	szkolenia	odbywają	się	stacjo-
narnie	czy	online?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
warsztatów, oferujemy zarówno szkole-
nia stacjonarne, jak i te organizowane 

n	 Gdzie	warsztaty	zainteresowane	
podnoszeniem	kwalifikacji	swoich	
mechaników	mogą	znaleźć	aktualną	
listę	szkoleń?

Kompletny zakres tematów znajduje się 
na stronie www.intercars.com.pl/szkole-
nia. Właśnie w tym miejscu regularnie 
aktualizujemy bazę dostępnych szkoleń. 
Dzięki temu, że pracujemy na kalendarzu 
co najmniej półrocznym, warsztaty mogą 
wybrać najbardziej dogodny dla siebie 
termin.

Sebastian Baber – IC Group Training Manager PL 
Technical Trainings – przedstawia możliwości, jakie 
otwiera przed mechanikami i niezależnymi serwisami 
dział szkoleń firmy Inter Cars. Kursy są jedną z naj-
lepszych form podnoszenia kwalifikacji. Znaczną ich 
część stanowią szkolenia techniczne, w tym między 
innymi produktowe. Tę praktyczną wiedzę każdy 
warsztat może przekuć w konkretne korzyści

potrzeby. Obecnie nasze bogate zaple-
cze pozwala nam zorganizować szkole-
nia na każdy temat związany z obsługą, 
diagnostyką oraz serwisowaniem pojaz-
dów. Nasze możliwości organizacyjne są 
praktycznie nieograniczone.
n	 Jakie	korzyści	dla	warsztatu	
daje	udział	mechaników	w	takich	
szkoleniach?

Przede wszystkim rozwija mechani-
ków, którzy dzięki szkoleniom zdoby-
wają umiejętności naprawiania oraz 
serwisowania coraz nowszych i bardziej 
skomplikowanych samochodów. Nowe 
umiejętności pracowników to także nowi 
klienci oraz większa konkurencyjność 
warsztatu na rynku. Wykwalifikowana 
kadra pracowników buduje również wi-
zerunek specjalistów w oczach klientów 
i zwiększa ich zaufanie. Poprawia także 
lojalność. Naprawa bardziej skompliko-
wanych usterek to również większe do-
chody dla serwisu.
n	 Jakie	inne	usługi	z	zakresu	
poszerzania	wiedzy	ma	w	swojej	
ofercie	Inter	Carsu?

Między innymi infolinię ekspercką. To 
jedna z najciekawszych usług w naszej 
ofercie. Lojalni klienci, którzy osiągnęli 
odpowiedni próg sprzedażowy w Inter 
Carsie, mają do niej bezpłatny dostęp 
i właściwie bez ograniczeń. 

Oferujemy również szkolenia rekla-
macyjne, na których uczymy prawi-
dłowego montażu części oraz obsługi 
urządzeń diagnostycznych i narzędzi 
– zgodnie z zaleceniami producenta.  
Pomaga to z jednej strony przyspieszyć 
proces naprawy, a z drugiej – uniknąć 
konieczności wielu zwrotów.
n	 Co	jeszcze	warsztaty	powinny	
wiedzieć	na	temat	szkoleń	w	Inter	
Carsie?

Na pewno warto pochwalić się naszym 
nowym Centrum Szkoleń w Czosnowie. 
Mamy tam wszystko to, co jest niezbęd-
ne do przeprowadzenia szkoleń z za-
kresu obsługi serwisowej i diagnostyki 
samochodów osobowych. Mogę z dumą 
stwierdzić, ze to jedno z najlepiej wypo-
sażonych warsztatowo miejsc w Polsce. 
Ogromną zaletą naszego centrum jest 
również to, że warsztat, przed podjęciem 
decyzji o zakupie urządzenia diagno-
stycznego lub narzędzi, może wcześniej 

zapoznać się z nimi u nas i ocenić funk-
cjonalność każdego z nich.

Zapewniamy kompleksowe doradztwo 
przy doborze wyposażenia warsztatowe-
go. Dzięki temu warsztat może w pełni 
świadomie podjąć decyzję o zakupie 
konkretnego sprzętu, który będzie do-
brze wykorzystany w pracy i przyniesie 
wymierne korzyści zarówno warsztatowi, 
jak i jego klientom.

Oprócz Centrum Szkoleniowego 
w Czosnowie jednym z flagowych przed-

sięwzięć Inter Carsu jest Show Car. To 
samochód ciężarowy z naczepą, w któ-
rej zorganizowana została interaktywna, 
mobilna sala szkoleniowa. Pojazd ten 
odwiedza wszystkie polskie filie ICSA, 
techniczne szkoły zrzeszone w Programie  
Młode Kadry oraz jesteśmy bliżej me-
chaników, dzięki czemu nie muszą oni 
jechać na drugi koniec Polski, aby wziąć 
udział w szkoleniu.

Rozmawiał Artur KuśmierzakFo
t.

 I
n

te
r

 C
ar

s



46 | AKTUALNOŚCI | NOWOŚCI NA RYNKU

Autonaprawa | Październik 2022

NOWOŚCI NA RYNKU | AKTUALNOŚCI | 47 46 | AKTUALNOŚCI | NOWOŚCI NA RYNKU

Fo
t.

 G
at

es
, P

ir
el

li
, R

av
en

o
l

Fo
t.

 T
ex

a

Na zakończonych niedaw
no  targach Automechanika 
– Frankfurt 2022 Texa za
prezentowała koncepcyjne 
rozwiązanie Vision Check, 
będące owocem współpracy 
z firmą VSG. 

Założeniem połączenia 
doświadczeń dwóch firm ope
rujących w sektorze urządzeń 
do kalibracji kamer i radarów 
oraz urządzeń do ustawiania 
m.in. geometrii pojazdu jest 
stworzenie maksymalnie pro
stego w obsłudze oraz szyb
kiego w działaniu zestawu do 
wykonywania napraw na po
jazdach zarówno osobowych, 
jak i dostawczych. 

Kalibracja kamery i rada
ru w systemach ADAS, przy 
wykorzystaniu Vision Check, 

Koncept Texa-VSG Vision Check
jest w pełni automatyczna. 
Dzięki zastosowaniu kamer 
i precyzyjnego systemu po
miarowego pozycjonowanie 
zestawu względem pojazdu 
jest intuicyjne i znacząco skra
ca czas przeprowadzania całej 
operacji. Oprogramowanie za
rządzające zestawem Vision 
Check prowadzi mechanika, 
krok po kroku, przez cały pro
ces kalibracji, a wbudowane 
w prowadnice silniczki elek
tryczne sterują pozycją paneli 
zarówno w pionie, jak i pozio
mie, pozostawiając operatoro
wi tylko kilka mechanicznych 
czynności do wykonania. 

Koncept Vision Check 
przedstawiony został w trzech 
różnych wariantach: pierw
sze rozwiązanie łączy w so

bie funkcjonalność kalibracji 
systemów ADAS oraz kontroli 
i ustawianiu kół w techno
logii 3D. Drugie rozwiązanie 
oprócz kalibracji systemów 
ADAS wykonuje również 
ustawianie geometrii kół, ale 

w technologii NOTouch, przy 
wykorzystaniu 4 kolumn wy
posażonych w zestaw kamer. 
Wprowadzenie na rynek Vi
sion Check przewidywane jest 
na drugą połowę 2023 roku. 
www.texa.com

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

Firma Gates ogłosiła rozsze
rzenie oferty o nową gamę 
części metalowogumowych 
(TTM), składającą się z pię
ciu nowych grup produktów.  
Części RTM zmniejszają ge
nerowanie hałasu i wibracji 
przez komponenty działające 
w różnych systemach pokła
dowych pojazdu oraz ogra
niczają ich przenoszenie do 
kabiny pasażerskiej, odgry
wając tym samym kluczową 

rolę w podnoszeniu komfortu 
jazdy. 

Nowe gama RTM uzupeł
nia dotychczasową ofertę pro
duktów Gates. W pierwszym 
etapie obejmie ona zawiesze
nia osi i kół, silnik, skrzynię 
biegów oraz zawieszenie po
jazdu, w drugim – rozszerzona 
zostanie o części układu wyde
chowego i sterowania. Począt
kowy zakres 400 numerów 
części jest oparty na szeroko 

zakrojonych badaniach rynku 
przeprowadzonych przez fir
mę Gates. Co istotne, znaczna 
liczba nowych numerów czę
ści jest wspólna dla pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych 

Asortyment zawieszenia 
osi i kół obejmie 190 nume
rów części. Należeć do nich 
będą gumy stabilizatora, tule
je osi i tuleje wahaczy. Gama 
silników i skrzyń biegów ma 
obejmować 130 numerów 

Gates rozszerza ofertę o nowe części metalowo-gumowe

części, głównie mocowania 
silnika, mocowania skrzyni 
biegów i mocowania układów 
hydraulicznych. Z kolei asorty
ment zawieszenia poszerzy się  
o 80 numerów, w tym moco
wania amortyzatorów, łożyska, 
tuleje i zderzaki. Każda z grup 
produktów będzie sukcesyw
nie uzupełniana numerami 
części, na które pojawi się 
znaczne zapotrzebowanie. 
www.gates.com

Ravenol DCTDSG LV Fluid to 
nowoczesny, w pełni synte
tyczny, sformułowany na ba
zie PAO olej DCT, ze specjal
nie dobranymi dodatkami i in
hibitorami, którego formulacja 
zapewnia idealne funkcjono
wanie przekładni dwusprzę
głowej. Opracowany został do 
zastosowania w trzeciej ge
neracji 7biegowej przekładni 
dwusprzęgłowej firmy Magna 
Getrag, specjalnie dla specy

Nowy olej marki Ravenol
fikacji Daimler MB 239.21. 
Zapewnia  optymalne przenie
sienie mocy i wydajną pracę 
sprzęgła przy ekstremalnych 
obciążeniach, nawet w ni
skich temperaturach zimą.

Zastosowanie: w dwu
sprzęgłowych przekładniach 
różnych producentów samo
chodów, takich jak BMW, 
Ford, Mercedes, VW/Audi. 
Zalecany jest szczególnie 
do smarowania sprzęgieł 
w 7biegowych skrzyniach 
Magna Getrag (7DCT300/ 
6DCT200/ 6DCT150). Może 
być stosowany w przekład
niach z bezpośrednią zmianą 
biegów z mokrymi lub suchy
mi sprzęgłami.
www.ravenol.pl

Współpraca pomiędzy firmami 
Pirelli i Pagani trwa już od po
nad dekady i polega na łącze
niu najnowszych techno logii 
z ponadczasowym stylem.

Wyprodukowane specjal
nie do supersamochodu Pa
gani C10 opony P Zero Corsa  
mają rozmiar 265/35ZR21 

Opony Pirelli dla modelu C10 
(przód) i 325/30ZR22 (tył). 
Zastosowana w mieszankach 
technologia i wzór bieżnika 
pozwalają oponom radzić 
sobie z ekstremalnie wysoką 
mocą i momentem obroto
wym na każdym rodzaju na
wierzchni.
www.pirelli.com

Formularz elektroniczny 
oraz regulamin konkursu  
znajdują się na stronie:

www.e-autonaprawa.pl/konkurs

Możesz wygrać jedną z pięciu metalowych butelek termicznych, 
ufundowanych przez firmę Castrol,
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 „Oleje Castrol do przekładni i mostów napędowych”, następnie wypełnij kupon za
mieszczony poniżej i wyślij go na adres redakcji do 31 października 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: 
www.e-autonaprawa.pl. 

KONKURS!

PYTANIA KONKURSOWE
I Jakie zastosowanie mają oleje Castrol Transmax?
   ❏ a. jako środek smarny dla mostów napędowych, automatycznych 
           i manualnych skrzyń biegów
   ❏ b. jako olej dla silników wysokoprężnych
   ❏ c. jako olej dla silników zasilanych LPG
   ❏ d. jako środek smarny w układzie wspomagania kierownicy
II Jak nazywa się technologia zastosowana przy produkcji olejów Transmax, zapewniająca optymalny  
   poziom tarcia w układzie napędowym i przedłużająca żywotność ruchomych części przekładni?
   ❏ a. Smooth Technology Edge     ❏ b. Smooth Technology Power 1
   ❏ c. Smooth Technology Vecton     ❏ d. Smooth Drive Technology
III Który składnik zaawansowanych olejów Castrol Transmax automatycznie dopasowuje swój poziom tarcia  
    do zmian ciśnienia i prędkości w przekładni?
   ❏ a. depresator     ❏ b. modyfikator lepkości
   ❏ c. estry     ❏ d. aktywne molekuły ochronne 
IV Przez kogo są badane i certyfikowane produkty oleje Castrol do przekładni i mostów napędowych?
   ❏ a. przez zespół specjalistów w siedzibie bp Castrol w Pangbourne
   ❏ b. przez specjalistów w ośrodku badawczorozwojowym w Stanach Zjednoczonych
   ❏ c. przez specjalistów w ośrodku badawczorozwojowym w Niemczech
   ❏ d. przez niezależnych ekspertów zewnętrznych  
V Jakie znaczenie ma stosowanie właściwego oleju przekładniowego dla zapobiegania problemom  
   w użytkowaniu pojazdów? .............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika konkursu ...................................................................................................................
Dokładny adres ................................................................................................................................................
Telefon ........................................ email ..........................................................................................................

Autonaprawa

ul. Parkowa 25

51-616 Wrocław

Autonaprawa
MIESIĘCZNIK BRANŻOWYWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)

Prosimy
przesłać 
pocztą

✁
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Na targach Automechanika 
2022 firma Philips zaprezen-
towała trzy nowe lampy robo-
cze z rodziny Xperion 6000 
– Philips Flood, Flood Audio 
i Flood Mini. 

Lampy Philips Xperion 
6000 Flood i Flood Audio 
przeznaczone są do oświetla-
nia dużych, ciemnych obsza-
rów, niezależnie od tego, czy 
chodzi o oświetlenie miejsca 
pracy, tymczasowe zastą-
pienie lampy ściennej, czy 
doświetlenie stanowiska na 
świeżym powietrzu. W zależ-
ności od potrzeb te 10-wato-

Lampy robocze Philips Xperion 6000

we lampy pozwalają na swo-
bodną zmianę zakresu pracy 
w przedziale od oszczędnych 
100 lumenów aż do 1000 
lumenów. Lampa Philips 
Xperion 6000 Flood Mini 
jest modelem mniejszym, ale 
mimo to może wyemitować aż  
500 lumenów przy tej samej 
regulowanej wiązce światła co 
lampa Flood.

Każda lampa Philips 
Xperion 6000 Flood oferuje 
zmienną wiązkę: szeroko-
kątną, jednorodną do oświe-
tlania dużych obszarów oraz 
skupioną, która koncentruje 

oświetlenie w obrębie ma-
łych obszarów, zapewniając 
dobry kontrast i jasność. 
Ergo nomiczne pokrętło smart- 
zoom umieszczone z boku 
lampy ułatwia regulację wiąz-
ki, nawet w rękawicach. Inte-
ligentne światło zapamiętuje 
ostatnie ustawienie użytkow-
nika i ponownie uruchamia 
się z żądaną intensywnością.

W przypadku lamp Philips 
Xperion Flood i Flood Audio 
można zdalnie włączyć lub 
wyłączyć światło, machając 
ręką. Inteligentny czujnik ru-
chu reaguje tylko na określo-

ny gest podwójnego machnię-
cia i ignoruje niezamierzone 
ruchy. Dodatkowe funkcje: 
powerbank, głośnik bezprze-
wodowy. 

Zaprojektowane z myślą 
o trudnych warunkach pracy 
lampy Philips Xperion 6000 
Flood są trwałe dzięki od-
porności na wstrząsy IK07, 
wodoodporności IP65 (IP55 
w przypadku Philips Xperion 
Flood Audio) oraz powłoce 
powierzchniowej odpornej na 
działanie chemikaliów i roz-
puszczalników warsztatowych. 
www.philips.pl

Marka Spies Hecker wprowa-
dziła do swojej oferty łatwy 
w użyciu dodatek do naprawy 
elementów z  tworzyw sztucz-
nych. Dodatek Speed-TEC 
Plastic Additive 9260, dzięki 
wydajnej metodzie aplikacji 
„mokro na mokro”, umożliwia 
aplikację lakieru bazowego 
już po 5 minutach odparowa-
nia. Taka oszczędność czasu 
przekłada się na wydajniej-
szą pracę i realizację większej 
liczby zleceń.

Dodatek Speed-TEC Plastic 
Additive 9260 należy do linii 
produktów Speed-TEC marki 
Spies Hecker, która powstała 
z  myślą o  szybkich napra-
wach, znakomitej efektywno-
ści energetycznej i możliwości 
suszenia w niskich temperatu-
rach rzędu 20-40°C. Produkt 
jest przeznaczony do stoso-
wania wraz z  podkładem do 
szlifowania Permasolid Speed-
TEC HS Speed Surfacer 5500 
oraz podkładem „mokro na 

mokro” Permasolid Speed-TEC 
HS Wet-on-Wet Speed Surfa-
cer 5550. 

Marcin Masikowski, Axalta 
Training Coordinator Refinish 
Systems: Warsztaty realizujące 
dużą liczbę napraw nie muszą 
już wybierać pomiędzy szyb-
kim schnięciem a  oszczędza-
niem energii, ponieważ doda-
tek Speed-TEC Plastic Additive 
9260 oferuje obie opcje w jed-
nym produkcie. Stosowanie 
podkładów z dodatkiem nie 

Dodatek specjalny do tworzyw sztucznych marki Spies Hecker

nie jest idealne dla każdego 
serwisu, który chce zmniejszyć 
zużycie energii i zwiększyć wy-
dajność.
www.spieshecker.pl.  

wymaga gruntowania 
wstępnego, a także za-
pewnia znakomite krycie 
i mniejsze zużycie lakie-
ru bazowego. Jeden pro-
dukt może w znaczący 
sposób zmienić proces 
naprawy plastikowych 
elementów. To rozwiąza-

TotalEnergies uczestniczy ak-
tywnie w rozwoju sektora 
transportowego i wprowadza 
na rynek supernowoczesną 
gamę olejów do pojazdów cię-
żarowych Rubia Optima. Pod 
względem parametrów tech-
nicznych i jakościowych to zu-
pełnie nowy poziom na rynku, 
potwierdzony normą API CK-
4, jak również szeregiem naj-
nowszych homologacji kon-
struktorów Mercedes-Benz, 
Volvo, Mack i Cummins.

W gamie produktów Ru-
bia Optima zastosowano 
zaawansowaną Technologię  
Inno-Boost. W składzie oleju 

użyto dodatków zawierają-
cych odpowiednią kombi-
nację przeciwutleniaczy. Te 
aktywne cząsteczki hamują 
powstawanie rodników utle-
niania i utrzymują nienaru-
szone łańcuchy węglowodoro-
we. W rezultacie lepkość oleju 
silnikowego pozostaje stabilna 
i utrzymuje właściwości oleju 
przez dłuższy czas. Znaczą-
co wpływa to na żywotność 
silnika, jego moc, czystość, 
zużycie paliwa oraz ochronę 
układu oczyszczania spalin. 

Gama olejów Rubia Opti-
ma spełniająca normę API 
CK-4 to duży przeskok techno - 

logiczny w stosunku do star-
szych produktów z API CJ-4. 
Wprowadzane oleje są nie-
zbędne dla najnowszych sil-
ników, ale doskonale nadają 
się także do starszych kon-
strukcji. 

Dzięki specyfikacji API 
CK-4 + ACEA E8, E11 i naj-
wyższej homologacji, Rubia 
Optima 3500 FE 5W-30 ma 
bardzo szerokie zastosowanie. 
Spełniając zróżnicowane wy-
magania wielu producentów 
silników, z łatwością nada-
je się do zastosowania przy 
obsłudze całych flot najnow-
szych pojazdów ciężarowych. 

Skutecznie zastępuje także 
starsze, sprawdzone środki 
smarne, np. bardzo popular-
ny olej Rubia TIR 9900 FE  
5W-30.
totalenergies.com

Rubia Optima 3500 FE 5W-30

Wideorejestratory stały się 
nieodzownym dodatkowym 
wyposażaniem w wielu samo-
chodach, ponieważ genero-
wane przez nie nagrania mogą 
posłużyć za kluczowy dowód 
w razie ewentualnej kolizji. 
Jednak żeby ten materiał był 
wartościowy, jakość obrazu 
powinna być na najwyższym 
poziomie. Dlatego marka Mio  
wprowadziła na rynek nową 
kamerę samochodową Mio 
MiVue C545, nagrywającą 
z szybkością 60 kl./s, z funk-

Mio MiVue C545 – nowy wideorejestrator na rynku
cją HDR oraz z pasywnym try-
bem parkingowym

Funkcja HDR (High Dyna-
mic Range) polega na tym, 
że kamera rejestruje wiele 
klatek o różnych wartościach 
ekspozycji i łączy je, tworząc 
pojedynczy obraz, który jest 
jaśniejszy i z mniejszą ilo-
ścią szumów. Funkcja ta jest 
szczególnie przydatna przy 
nagrywaniu innych pojaz-
dów – ich tablice rejestracyjne 
są zawsze wyraźne i dobrze 
widoczne. Kamerę Mio Mi-

Vue C545 można doposa-
żyć w kartę SD o pojemności  
256 GB. 

Dzięki zastosowaniu pa-
sywnego trybu parkingowego 
Mio MiVue C545 automatycz-
nie rozpoczyna nagrywanie po 
wykryciu drgań i wstrząsów. 
Kamera może działać w ak-
tywnym trybie parkingowym 
do 36 godzin.

Obiektyw z przesłoną F1.8 
umożliwia nagranie obrazów 
wysokiej jakości i dobrze radzi 
sobie też w nocy dzięki autor- 

skiej  technologii Mio Night 
Vision.

Mio MiVue C545 można 
kupić w cenie 399 zł.
www.mio.com/pl_plFo
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CitiCar Sebring-Vanguard

nazwany Transi tional CitiCar. Otrzymał on 
ulepszony układ napędowy z najmocniej-
szym silnikiem o mocy 6 KM (4,5 kW).  
We wszystkich modelach pod kanapą 
znajdowała się bateria złożona z kilku 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Prędkość maksymalna samochodów 
zależała od mocy silnika oraz pojemno-
ści akumulatorów i wynosiła od około  
50 km/h do 80 km/h. Zasięg na jednym 
ładowaniu sięgał 64 km. SV-48 ważył 
570 kg, a jego długość nieznacznie prze-
kraczała 2,40 m. Konstrukcja pojazdu 
składała się z solidnej ramy ze spawa-
nych rur aluminiowych i osadzonego na 
niej nadwozia, wykonanego z odpornego 
na uderzenia i korozję tworzywa ABS. 
Zawieszenie obejmowało dwa resory pió-
rowe i cztery amortyzatory.

Kanciaste nadwozie mieściło dwie 
osoby. Charakteryzował je płaski, ukośny 
przód i równie płaski, prawie pionowy 

B2
B

tył. Mimo że wyposażenie wszystkich 
wariantów było iście spartańskie, zapew-
niono ogrzewanie i chłodzenie kabiny 
pasażerskiej.

W 1978 roku przedsiębiorstwo Seb-
ring-Vanguard ogłosiło upadłość i wy-
stawiło na sprzedaż prawa do dalszej 
produkcji Citicara. Nabyła je inna firma 
z Florydy – Commuter Vehicles. Pojazd, 
którego produkcję wznowiła, nosił nazwę 
Comuta-Car i niemal nie różnił się od po-
przednika. Na jego bazie powstał również 
dostawczy Comuta-Van o powiększonej 
do 3,60 m długości. W egzemplarzach 
nazwanych Postal Comuta-Van, zbudo-
wanych w ramach kontraktu z amerykań-
ską pocztą, wygospodarowano niewielki 
bagażnik z otwieraną klapą i dodano 
przesuwane drzwi. Model ten miał kie-
rownicę po prawej stronie, co ułatwiało 
pracę listonosza.

Obaj wytwórcy wyprodukowali łącz-
nie około 4000 egzemplarzy tych mikro-
samochodów. Ich ceny kształtowały się 
na bardzo niskim poziomie, a jedyne za-
strzeżenia budziło bezpieczeństwo – auto 
miało taką samą odporność na zgniata-
nie, jak puszka po piwie.

Niedoskonałość ówczesnych samo-
chodów elektrycznych uświadamia nam 
postęp technologiczny, jaki w rozwoju 
baterii nastąpił przez ostatnie 100 lat. 
Historia zatoczyła pełne koło. Napęd elek-
tryczny popularny na początku XX wieku, 
a następnie prawie całkowicie wyparty 
przez coraz wydajniejsze silniki spalinowe, 
obecnie znów wrócił do łask.               n

To małe, trapezoidalne autko wielkości 
wózka golfowego jednym kojarzy się 
z harcerskim namiotem, a innym – z ka-
wałkiem sera, jakim zajadają się myszy 
na dziecięcych kreskówkach. I choć 
trudno w to uwierzyć, był to w Stanach 
Zjednoczonych najlepiej sprzedający się 
samochód elektryczny do czasu pojawie-
nia się Tesli w 2012 roku. 

W dobie kryzysu paliwowego lat 
siedem dziesiątych zaprojektował go dea-
ler Chryslera – Robert Beaumont, prezes 
firmy Sebring-Van guard. CitiCar produko-
wany w latach 1974-77 w Sebring na 
Florydzie występował w trzech wersjach. 
Wczesne coupé, oznaczone symbolem 
SV-36, wyposażono w silnik elektrycz-
ny General Electric o mocy 2,5 KM  
(1,9 kW) i akumulator 36 V. Drugi mo-
del (SV-48) miał silnik o mocy 3,5 KM  
(2,6 kW) i akumulator 48 V. W ostatnich 
latach produkcji powstał trzeci wariant 

CitiCar zaparkowany przy współczesnej Tesli wygląda jak toporna zabawka niedbale sklecona w przydomowym garażu

PANOWIE, JEST POTRZEBA, 
ŻEBY PRACOWAĆ W SOBOTĘ...

ALE BĘDZIE GRZANE 
NA BOGATO, NIE MNIEJ 

NIŻ 23 OC...
JACYŚ CHĘTNI?



Nasze regenerowane EGR to świetny, 

zrównoważony wybór dla klientów 

ceniących jakość za rozsądną cenę.

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

Tak dobre jak nowe


