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Jednym z kilku elementów systemu oczyszczania spalin są filtry DPF i GPF. Obec-
nie nie można nabyć nowego pojazdu bez tych systemów. Filtry cząstek stałych 
silników wysokoprężnych DPF i benzynowych GPF zapewniają znaczną redukcję 
emisji zanieczyszczeń zawartych w gazach wylotowych.                       str. 18

Wprowadzane na całym świecie normy emisji spalin emitowanych przez silniki 
spalinowe mają duży wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza genero-
wanego przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Regularnie zaostrza się też prawo-
dawstwo dotyczące emisji i zużycia paliwa. Globalni producenci silników redukują 
szkodliwe emisje poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ukła-
dów napędowych i zaawansowanych systemów oczyszczania spalin. 
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Ekociężarówki?
W połowie lutego Parlament Europejski przyjął przepisy, które mają na celu zakazać w Unii 
Europejskiej sprzedaży po 2035 roku samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostaw
czych z silnikami spalinowymi. Regulacje te określają sposób dojścia do zerowej emisji CO2 
dla nowo sprzedawanych aut, definiują też pośrednie cele emisji, które mają być osiągnięte do 
2030 roku (znane jako elementy szerszego pakietu klimatycznego „Fit for 55”).

Pośrednie cele redukcji emisji do 2030 r. Parlament Europejski określił na poziomie 55% 
dla samochodów osobowych i 50% dla lekkich pojazdów dostawczych, licząc te emisje w sto
sunku do roku 2021. Producenci aut, których średnie emisje przekroczą ustalone limity, będą 
musieli uiścić z tego tytułu wysokie opłaty. Co ciekawe, utrzymano w mocy kontrowersyjną 
poprawkę „Ferrari”, która wzbudziła wiele emocji, podczas wcześniejszego procedowania tych 
przepisów przez Komisję Europejską. Okazuje się, że nadal w wypadku małego wolumenu 
produkcji, który w roku kalendarzowym nie przekroczy 10 tys. samochodów osobowych lub 
22 tys. pojazdów dostawczych, możliwe będzie uzyskanie zwolnienia z tych przepisów do 
2035 roku. Jeśli zaś produkcja czy to „osobówek”, czy to „dostawczaków” będzie mniejsza 
od tysiąca sztuk, wówczas producent taki będzie mógł wytwarzać i sprzedawać swoje pojazdy 
również po roku 2035.

Tak więc los spalinowych samochodów osobowych i pojazdów dostawczych został już osta
tecznie przesądzony. Ale to eurokratom absolutnie nie wystarczy. Został jeszcze przecież do 
„zagospodarowania” ogromny rynek samochodów ciężarowych i autobusów. Tak więc zaczęto 
przygotowywać już grunt do elektryfikacji towarowego transportu drogowego. Zgodnie z prawo
dawstwem unijnym, działania legislacyjne dotyczące tej materii zaczynają się od Komisji  
Europejskiej, a ta zaproponowała już, by do 2030 roku wszystkie nowe autobusy miejskie 
sprzedawane na terenie Unii były zeroemisyjne. Jeśli chodzi o ciężarówki i autobusy daleko
bieżne, to do 2040 roku emisja CO2 ma być w ich przypadku zredukowana o 90%, do 2030 r. 
redukcja ta ma wynosić 45%, a do 2035 r. – 65%, licząc względem roku 2019. 

Według danych KE, pojazdy ciężkie odpowiadają za ok. 6% całkowitej emisji gazów cie
plarnianych w UE oraz za ponad 25% ich emisji z transportu drogowego. Jak podkreślają 
urzędnicy z Brukseli, wartości te z roku na rok rosną. Wynika to z coraz większego popytu na 
transport drogowy, który będzie, zgodnie z przewidywaniami, nadal dynamicznie się rozwijał.  

Moim zdaniem propozycje Komisji Europejskiej są kompletnie oderwane od rzeczywistości. 
Obecnie nie da się zbudować elektrycznej ciężarówki, która jednocześnie miałaby wystarcza
jący, sięgający na jednym krótkim ładowaniu setek kilometrów zasięg, przy zachowaniu ładow
ności rzędu kilkudziesięciu ton. A proszę pamiętać, że średnie odległości pokonywane dzien
nie przez tzw. „tiry” często przekraczają 1000 km. Co gorsza, prąd do szybkiego ładowania 
samochodu ciężarowego musi być też znacznie wyższy niż w wypadku pojazdów osobowych, 
co jeszcze pogłębi kłopoty związane z dostawą energii. Podobnego zdania są producenci cięż
kich pojazdów. Proponują oni, by cel redukcji emisji CO2 dla ciężarówek wynosił 40% do 
2035 roku oraz 50% do 2040 roku. Co z tego wyniknie? Zobaczymy.

               Marcin Bieńkowski  

NITROGEN

» skutecznie zmniejszają ilość zanieczyszczeń w spalinach

» niezbędne we wszystkich współczesnych silnikach Diesla 
   i coraz częściej w silnikach benzynowych

» pozytywnie zaliczone testy w ekstremalnych warunkach: 
   w temp. od -40°C do 150°C 

» szerokie pokrycie rynku (min. 60%) od światowego specjalisty
   w dziedzinie czujników   w dziedzinie czujników

» jakość oryginalnego wyposażenia, podobnie jak inne 
   produkty NGK/NTK

www.ngkntk.com
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Dział. Automotive. Aftermarket.
firmy. Schaeffler. i. niemiec-
ki. producent. amortyzatorów.
oraz. sprężyn. Bilstein. roz-
szerzają. swoją. współpracę.
na. portalu. warsztatowym.
Repxpert.. Warsztaty. w. Hisz-
panii,. Portugalii,. Grecji. oraz.
Rumunii.będą.teraz.korzystać.
z. kompleksowego. spojrzenia.
na.system.podwozia.
Już. od. kilku. lat. Schaef-

fler. i.Bilstein.oferują.wspólne.

szkolenia. techniczne. z. za-
kresu. podwozi,. a. w. czerwcu.
2021. roku. rozszerzyli. swoją.
współpracę.o.portal.Repxpert..
Po.zakończeniu.fazy.pilotażo-
wej,.która.początkowo.ograni-
czała. się. do. Niemiec,. Polski.
i.Wielkiej. Brytanii,. współpra-
ca.weszła.w.regularną.działal-
ność.na.początku.2022.roku..
Od. tego. czasu. wybór. treści.
stale.się.powiększa.i.obejmuje.
informacje.o.produkcie,.wideo.

z.instrukcjami.montażu,.prak-
tyczne.porady.oraz. instrukcje.
instalacji.specyficzne.dla.kon-
kretnych.pojazdów..Przykłady.
obejmują.wskazówki.warszta-
towe.dotyczące.kalibracji.sys-
temów.wspomagania. kierow-
cy. (FAS/DAS). po. pracy. przy.
zawieszeniu,.wyjaśniające,.jak.
wyregulować.rowek.na.amor-
tyzatorze. lub. jak. wyelimino-
wać. irytujące. odgłosy. z. oto-
czenia.zawieszenia.
Wspólnym. celem. obydwu.

partnerów.jest.połączenie.wie-
dzy.firmy.Schaeffler.z.zakresu.
podwozi.oraz.know-how.firmy.
Bilstein.z.zakresu.amortyzato-
rów,. sprężyn. i. układów. pod-
wozi..Warsztaty.mają.obecnie.
do. czynienia. z. coraz.bardziej.
złożonymi. pracami. napraw-
czymi..

Schaeffler i Bilstein rozwijają współpracę

Oficjalna. rejestracja. działal-
ności. firmy. miała. miejsce..
26.marca. 1993. roku..Obec-
nie. jej. siedziba. znajduje. się.
w.Białych.Błotach.k..Bydgosz-
czy.. Twórcami.Herkulesa. byli.
pracownicy. działu. konstruk-
cyjno-technologicznego. zna-
nej. bydgoskiej. firmy. Precyzja.
–. producenta. urządzeń. dia-
gnostycznych. i.pomiarowych..
Od.2006. roku.Herkules. pro-
wadzony. jest. przez. Bogusła-
wa.Raatza.
W. pierwszym. okresie.

działalności. dominowała. pro-
dukcja. urządzeń. do. napraw.
i.pomiarów.nadwozi.samocho-

Herkules Auto-Technika Warsztatowa obchodzi 30-lecie
dowych.. Od. roku. 2006. roz-
poczęła. się. ścisła. współpraca.
z.dynamicznie. rozwijającą. się.
francuską.firmą.GYS,.która.jest.
najbardziej.popularną.na.świe-
cie. marką. w. dziale. produkcji.
urządzeń.do.zgrzewania,.luto-
spawania. i. usuwania. uszko-
dzeń.karoserii..W.tym.samym.
roku.rozpoczęła.się.kooperacja.
z. niemiecką. firmą. EZ. Dent.
System. –. producentem. syste-
mów.do.napraw.panelowych..
Aktualnie.Herkules.wytwa-

rza. wiele. urządzeń. dla. ser-
wisów. samochodowych. oraz.
dystrybuuje. towary. impor-
towane. od. kilku. znanych. na.
świecie. producentów.. Ważną.
częścią. działalności. firmy. jest.
produkcja. urządzeń. przezna-
czonych. dla. serwisów. pojaz-
dów. użytkowych,. Herkules.

Truck.. Herkules. jest. wyłącz-
nym. dostawcą. tych. urządzeń.
do. największej. sieci. dilerów.
i. warsztatów. pojazdów. użyt-
kowych. DBK. Group.. Firma.
od. kilku. lat. z. powodzeniem.
eksportuje. swoje. systemy. na-
praw.pojazdów.użytkowych.do.
krajów.położonych.na.różnych.
kontynentach.
Poza.wyposażeniem.serwi-

sów. samochodowych. Herku-
les. jest. dostawcą. technologii.
oraz. producentem. oprzyrzą-
dowania. dla. linii. produkcyj-
nych. niemieckich. firm. MAN,.
Knott. oraz. polskiego. produ-
centa. autobusów. Solaris.. Od..
2015. roku. Herkules. ściśle.
współpracował.przy.tworzeniu.
sieci. naprawczej. organizowa-
nej.przez.międzynarodową.fir-
mę.Innovation.Group.

Z. roku. na. rok. powiększa. się.
lista.krajów,.które.dopuszcza-
ją. wymianę. tradycyjnych. ża-
rówek. halogenowych. w. uży-
wanych.samochodach.na.tzw..
retrofity. wykorzystujące. tech-
nologię.LED..Przemawiają. za.
nimi:. lepsza. jakość. światła,.
znacznie. większa. trwałość.
i.względy.ekologiczne.–.retro-
fity. nie.wymagają. tak. częstej.
wymiany,. jak. przepalające.
się. żarówki. konwencjonalne,.
i.nie.stosuje.się.w.nich.szko-
dliwych.gazów.(halogenów).
Kraje.UE,.w.których. legal-

nie. można. korzystać. na. dro-
gach.publicznych.z. retrofitów,.
to.Niemcy,.Austria,.Chorwacja.
i.Francja. Teraz.do.tej.listy.do-
łączają.Czechy.

Ze. względu. na. fakt,. że.
montaż. retrofitów. w. reflek-
torach,. które. konstruowano.
kiedyś. wyłącznie. z. myślą.
o. żarówkach. halogenowych,.
jest. pewną. formą. przeróbki,.
odpowiednie. organy. poszcze-
gólnych.państw.stworzyły.listy.
konkretnych.modeli,.w.których.
takie. zmiany. zostały. prze-
testowane. i. zaakceptowane..
Za.legalne.uznaje.się.także.re-
trofity.wyłącznie.dwóch.produ-
centów,.z.których.jednym.jest.
właśnie.Philips.
Dzięki. specjalnej. konstruk-

cji. retrofity. Philips. idealnie.
pasują. do. wielu. istniejących.
reflektorów. bez. konieczności.
stosowania. adapterów. lub.
pierścieni. łączących.. Zinte-

growana.elektronika.zapewnia.
kompaktowe. wymiary,. dzięki.
czemu. instalacja. jest. łatwa.
dla. majsterkowiczów. i. me-
chaników,.nawet.w.miejscach.
o.ograniczonej.przestrzeni.
Po. zamontowaniu. retrofity.

Philips.Ultinon.zapewniają.do.
230%. jaśniejsze. światło. niż.
minimalne. wymogi. prawne.
dla. żarówek. halogenowych..
Chłodna. biała. wiązka. światła.
o. temperaturze. barwowej. do.
5800.Kelwinów. zwiększa.wi-
doczność,. dzięki. czemu. kie-
rowcy. widzą. więcej,. a. chipy.
LED. produkowane. przez. Lu-
mileds.również.na.rynek.OEM.
dla. wiodących. producentów.
samochodów. (OEM. Lumi-
leds),. zapewniają. doskonały.

wzór.wiązki,.która.świeci,.nie.
oślepiając. innych. użytkow-
ników. drogi.. Philips. Ultinon.
Pro6000.H7.i.H4-LED.charak-
teryzują. się. również. większą.
trwałością.–.żywotność.wynosi..
3000.godzin..Zaawansowana.
technologia.AirBoost.i.wbudo-
wany.wentylator.zapewniający.
aktywne. chłodzenie. przyczy-
niają. się. do. długotrwałej. nie-
zawodności.

Legalizacja retrofitów Philips w Czechach

DOPASUJ OLEJ DO SAMOCHODU I STYLU JAZDY.
DEDYKOWANY OLEJ TO NAJLEPSZY WYBÓR.
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Korporacja Denso otrzyma-
ła nagrodę IEEE Corporate In-
novation Award za opracowa-
nie kodu QR  i rozpowszech-
nianie jego globalnego zasto-
sowania. IEEE – The Institute 
of Electrical and Electronics 
Engineers (Instytut Inżynie-
rów Elektryków i Elektroni-
ków) – jest największym mię-
dzynarodowym stowarzysze-
niem inżynierii elektrycznej 
i elektronicznej, zrzeszającym 
ponad 400 000 członków 
w ponad 160 krajach. Nagro-
da IEEE Corporate Innovation 
Award – jedna z najbardziej 
prestiżowych nagród technicz-

nych na świecie, ustanowiona 
przez IEEE w 1985 roku – jest 
przyznawana organizacjom, 
które wywarły znaczący global-
ny wpływ dzięki innowacyjnym 
technologiom i produktom oraz 
przyczyniły się do rozwoju 
inżynierii elektrycznej i elek-
tronicznej. Denso jest jedną 
z zaledwie sześciu japońskich 
firm, które ją otrzymały.

Kod QR został opracowany 
w 1994 roku przez dział in-
żynierii Denso (obecnie Denso 
Wave) jako łatwy do odczyta-
nia kod, który może przecho-
wywać dużą ilość informacji. 
Innowacyjny, dwuwymiarowy 

Denso z nagrodą IEEE Corporate Innovation Award za opracowanie kodu QR

kod może przechowywać oko-
ło 200 razy więcej informacji 
niż kody kreskowe i może być 
odczytywany z dużą prędko-
ścią. Denso zaczęło używać 
kodu głównie do zarządza-
nia stanami magazynowymi 
w swoich zakładach produk-
cyjnych, a później bezpłatnie 
udostępniło patent, umoż-
liwiając rozpowszechnienie 
kodu QR na całym świecie.

Na początku XXI wieku 
kod QR stał się znany ogółowi 
społeczeństwa wraz z rosną-
cym wykorzystaniem telefo-
nów komórkowych wyposażo-
nych w aparaty fotograficzne. 

Obecnie jest szeroko stosowa-
ny w wielu codziennych zasto-
sowaniach, w tym w biletach 
elektronicznych i płatnościach 
bezgotówkowych. W 2020 r. 
kod QR został uznany za ka-
mień milowy IEEE.

28 lat po wynalezieniu, 
Denso Wave kontynuuje roz-
wój kodu QR, opracowując 
nowe funkcjonalności. Przy-
kładowo, kod SQRC  może 
przenosić dwa rodzaje danych 
(publiczne i prywatne) w jed-
nym kodzie; Face Authentica-
tion SQRC może przekształ-
cić charakterystyczne cechy 
twarzy w kod QR; Frame 
QR zapewnia z kolei większą 
elastyczność podczas projek-
towania. Kody QR pomagają 
w identyfikacji osób, zapobie-
ganiu podrabiania i fałszowa-
nia informacji oraz generowa-
niu biletów elektronicznych. 

lotosoil.pl

ODKRYJ NOWĄ
KOMPOZYCJĘ 

OLEJÓW
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Centrum Kompetencji Sil-
nikowej to jeden z działów 
Inter Cars. Specjaliści re-
prezentujący tę jednostkę 
chcą edukować mechaników 
oraz wspierać ich w doborze  
części do tego skompliko-
wanego układu. Aby ułatwić 
kontakt z nimi, powstała 
nowa strona. 

– Centrum Kompetencji 
Silnikowej to odpowiedź na 
rosnące wymagania rynku. 
Silniki montowane we współ-
czesnych pojazdach są co-
raz bardziej skomplikowane. 
Wymagają fachowej wiedzy 
oraz umiejętności, nawet je-
śli chodzi o tak prozaiczne 
czynności, jak dobór części. 
Naszą misją jest wpierać 

klientów Inter Cars, którzy są 
zainteresowani otrzymaniem 
takiej pomocy. Jestem głębo-
ko przekonany, że klienci bar-
dzo chętnie będą korzystali 
z naszego wsparcia – mówi 
Sebastian Grzeszczyk, me-
nadżer Centrum Kompetencji 
Silnikowej, odpowiedzialny za 
rozwój projektu.

Artykuły techniczne, aktu-
alne szkolenia poświęcone sil-
nikom oraz atrakcyjne promo-
cje to tylko niektóre z elemen-
tów wchodzących w skład 
nowej strony udostępnionej 
klientom Inter Cars. Znaleźć 
można na niej również pora-
dy dotyczące silników mon-
towanych w samochodach 
osobowych, ciężarówkach, 

maszynach rolniczych oraz 
maszynach budowlanych. 
Prawdziwą gratkę stanowią 
gotowe kompletacje do naj-
bardziej popularnych silni-
ków. Dzięki temu mechanicy 
będą mogli w łatwy sposób 
zamówić części potrzebne do 

szybkiej naprawy pojazdów 
swoich klientów.

W kolejnych tygodniach 
udostępnione zostaną mate-
riały edukacyjne oraz pełen 
harmonogram szkoleń. Stro-
na będzie aktualizowana na  
bieżąco.

Wszystko na temat silnika w jednym miejscu!

Marka olejów silnikowych 
Shell Helix zdobyła Złoty Laur 
Konsumenta w kategorii „Ole-
je silnikowe i środki smarne”. 
Użytkownicy i konsumenci 
głosujący w ogólnopolskim 
plebiscycie przyznali to wy-
różnienie marce Shell Helix 
po raz ósmy z rzędu.

Plebiscyt popularności pro- 
duktów i usług Laur Konsu-
menta jest jednym z czoło-
wych konkursów promocyj-

nych w Polsce, a złote godło 
to jeden z najważniejszych 
certyfikatów konsumenckich 
w naszym kraju. Wyróżnie-
nie odzwierciedla poziom 
zadowolenia i satysfakcji 
użytkowników ocenianych 
produktów.

Złoty Laur Konsumenta 
2023 to już 16. wyróżnienie 
z serii Laur Klienta/Laur Kon-
sumenta przyznane marce 
Shell Helix. Wybory polskich 

konsumentów pokrywają się 
z decyzjami producentów sa-
mochodów. Oleje Shell Helix 
uzyskały aprobaty i rekomen-
dacje wiodących producen-
tów samochodów na świecie. 
Są również wybierane na  
tzw. „fabryczne zalanie” przez 
wielu wiodących producen-
tów. Syntetyczny olej silniko-
wy Shell Helix Ultra znajduje 
się m.in. w silniku każdego 
samochodu, który opuszcza 
fabrykę Ferrari.

Shell od wielu lat współ-
pracuje też z zespołami spor-
towymi: Scuderia Ferrari, 
startującym w Formule 1, 
Hyundai Motorsport, zna-
nym z Rajdowych Mistrzostw 
Świata, oraz BMW Motor- 
sport, rywalizującym w wy-
ścigach torowych. Shell He-
lix Ultra jest jedynym olejem 
silnikowym stosowanym 

w wysokoobciążonych jed-
nostkach napędowych bo-
lidów Scuderia Ferrari. Wy-
ścigi F1, podobnie jak rajdy 
samochodowe, to unikalne, 
najbardziej ekstremalne śro-
dowisko do testów środków 
smarnych Shell.

Produkty z oferty Shell to 
jedne z najbardziej zaawan-
sowanych technologicznie, 
w pełni syntetycznych olejów 
silnikowych dostępnych na 
polskim rynku. Jako jedyne 
na świecie są produkowane 
z gazu ziemnego przy wy-
korzystaniu opatentowanej 
technologii Shell PurePlus. 
Gwarantuje ona uzyskanie 
czystej bazy olejowej, pozba-
wionej wszelkich zanieczysz-
czeń, co finalnie przekłada 
się na lepsze osiągi, ochronę 
i żywotność jednostki napę-
dowej. 

Oleje Shell Helix z kolejnym złotym Laurem Konsumenta
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Według danych z końca stycz-
nia 2023 r., w Polsce było za-
rejestrowane łącznie 67 097  
osobowych i użytkowych sa-
mochodów z napędem elek-
trycznym. W pierwszym mie-
siącu br. ich liczba zwiększyła 

Licznik Elektromobilności: 
wzrost rejestracji samochodów elektrycznych od początku roku

jeździło 63 701 elektrycznych 
samochodów osobowych.

W pełni elektryczne auta 
(BEV, ang. battery electric 
vehicles) odpowiadały za 
32 555 szt. tej części floty 
pojazdów (51%), a pozosta-

łą część stanowiły hybrydy 
typu plug-in (PHEV, ang. 
plug-in hybrid electric vehic- 
les) – 31 146 sztuk (49%). 
Park elektrycznych samo -
chodów dostawczych i cię-
żarowych liczył 3 396 sztuk. 
W dalszym ciągu rośnie też 
flota elektrycznych moto-
rowerów i motocykli, która 
na koniec stycznia składała 
się z 16 416 sztuk, jak rów-
nież liczba osobowych i do-
stawczych aut hybrydowych, 
która powiększyła się do  
490  907 sztuk. Pod koniec 
ubiegłego miesiąca park auto-
busów elektrycznych w Polsce 
wzrósł do 837 sztuk. 
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się o 2 376 sztuk, tj. o 56% 
więcej niż w analogicznym 
okresie 2022 r. – wynika 
z Licznika Elektromobilności, 
uruchomionego przez PZPM 
i PSPA. Pod koniec stycznia 
2023 r. po polskich drogach 

Równolegle do floty pojaz-
dów z napędem elektrycznym 
rozwija się również infrastruk-
tura ładowania. Pod koniec 
stycznia 2023 r. w Polsce 
funkcjonowały 2612 ogólno-
dostępne stacje ładowania 
samochodów elektrycznych 
(5139 punktów). 29% z nich 
stanowiły szybkie stacje łado-
wania prądem stałym (DC), 
a 71% – wolne ładowarki prą-
du przemiennego (AC) o mocy 
mniejszej lub równej 22 kW. 
W styczniu uruchomiono  
57 nowych, ogólnodostęp-
nych stacji ładowania (123 
punkty). Fo
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ZF [pro]Tech to koncept skierowany do 
niezależnych warsztatów zajmujących się 
naprawą układów przeniesienia napędu, 
zawieszenia i układów hamulcowych 
oraz serwisowaniem skrzyń biegów. Part-
nerzy konceptu otrzymują czynne wspar-
cie ekspertów oraz szeroki dostęp do 
technologii stosowanych w produktach 
marek ZF Aftermarket: Lemförder, Sachs, 
TRW i ZF, a dzięki bogatej ofercie szkoleń 
mają możliwość podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych.

Historia rozpoczęła się w 2018 roku. 
ZF [pro]Tech od początku aktywności sta-
wiał sobie za misję wsparcie warsztatów 
w rozwoju, dostęp do praktycznej wiedzy 
i osobisty kontakt indywidualnych opie-
kunów. W tym czasie w ramach konceptu 
podjęto również wiele inicjatyw, stano-
wiących okazję do integracji partnerów 
i poszerzania wiedzy na temat produktów 
oraz sieci branżowych kontaktów.

Kongres w Zakopanem otworzył  
Peter Rothenhöfer, dyrektor regionalny 
ZF Aftermarket odpowiedzialny za Europę 
Północno-Wschodnią: – Po trzech latach 
przerwy od naszej ostatniej konferencji, 
w imieniu ZF Aftermarket z przyjemnością 
witam partnerów ZF [pro]Tech w tak licz-
nym gronie. Nasza branża w ostatnim cza-
sie zmagała się z wieloma nagłymi zwro-
tami akcji i nowymi wyzwaniami, dlatego 
cieszę się, że będziemy mieć dzisiaj okazję 
porozmawiać na ten temat na żywo.

Wydarzenie było okazją do podsumo-
wania działalności i osiągnięć konceptu 
warsztatowego na przestrzeni ostatnich 
lat, a jednocześnie docenienia lojalności 
partnerów i zapowiedzi planów rozwoju.

Podczas konferencji zaproszeni go-
ście wysłuchali prezentacji przedstawi-
cieli firmy ZF Aftermarket oraz konceptu 

ZF [pro]Tech, mogli zapoznać się z nową 
ofertą szkoleniową oraz zadać pytania 
ekspertom technicznym. Firma zamie-
rza rozszerzyć szkolenia pod kątem 
elektro mobilności, np. wzbogacić moduł 
szkoleniowy z podstaw wiedzy o elektro-
technice (wraz z możliwością uzyskania 
uprawień SEP do 1 kV) o diagnostykę 
oraz serwisowanie pojazdów elektrycz-
nych i hybrydowych. Spotkanie na żywo 
było okazją do wielu rozmów, wymiany 
doświadczeń oraz nawiązania nowych 
kontaktów biznesowych i zacieśnienia 
współpracy.

Podczas uroczystej gali wieczornej 
wieńczącej imprezę ZF Aftermarket w ra-
mach nagrody proTech Masters wyróż-
nił warsztaty, które w minionym roku 
osiągnęły najlepsze wyniki. Statuetki 
przyznano w czterech kategoriach za 
najwyższe wyniki sprzedaży produktów 
marek ZF Aftermarket dla warsztatów 
obsługujących samochody osobowe oraz 
zajmujących się pojazdami ciężarowymi. 
Dodatkowo wyróżniono jeden warsz-
tat jako laureata nagrody specjalnej za 
za angażowanie w promocję konceptu  
ZF [pro]Tech.                                         n

ZF [pro]Tech świętuje swoje 5-lecie

Firma ZF Aftermarket w ramach konceptu ZF [pro]Tech wprowadza nowości 
do oferty szkoleniowej, kładąc szczególny nacisk na serwisowanie pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych. Konferencja, która odbyła się 2 lutego br.  
w Zakopanem, gościła ponad 200 partnerów sieci z całego kraju

Konferencja w hotelu Nosalowy Dwór Resort & SPA w Zakopanem

Uroczystość otworzył Peter  
Rothenhöfer, Dyrektor Regional-
ny ZF Aftermarket (w środku)

Laureaci nagród proTech Masters 
z pamiątkowymi statuetkami
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Wyświetlacz z funkcją 
identyfikacji kierowcy

Firmy Continental i TrinamiX prezentują światową in
nowację: wyświetlacz z funkcją identyfikacji kierowcy  
ze zintegrowaną kamerą do biometrycznego rozpozna
wania osoby siedzącej za kierownicą. Nowe rozwiązanie 
zostało docenione nagrodą za innowacyjność na tar
gach CES 2023 w Las Vegas, w kategorii Vehicle Tech & Ad
vanced Mobility (technologia pojazdowa i zaawansowana 
mobilność) 

Bentley ogłosił, że w kwietniu 2024 r. zaprzestanie produkcji swo
jego 12cylindrowego silnika benzynowego. Do tej pory w angiel
skiej fabryce w Crewe powstanie ponad 100 000 ręcznie wykonanych 
egzemplarzy kultowego W12. Decyzja ta jest wynikiem przyspiesze
nia działań firmy na rzecz zrównoważonej przyszłości. W ramach 
strategii Beyond100 cała linia modeli marki zostanie w pełni zelek
tryfikowana do początku następnej dekady, zmniejszając średnią 
emisję floty do 0 g/km CO2

identyfikacji kierowcy opracowany przez 
Continental i TrinamiX nie potrzebuje do 
tego dodatkowych czujników. Kamera 
jest zintegrowana z wyświetlaczem i cał-
kowicie niewidoczna dla kierowcy.

– Bezpieczna identyfikacja użytkow-
nika będzie ważną funkcją w pojazdach 
przyszłych generacji. Nasz wyświetlacz 
z funkcją identyfikacji kierowcy wyznacza 
nowe standardy pod względem bezpie-
czeństwa i  komfortu – przekonuje Phi-
lipp von Hirschheydt, szef obszaru biz-
nesowego doświadczenia użytkownika 
w firmie Continental. – Wyświetlacze są 
kluczowym interfejsem między kierowcą 
a  pojazdem. Wyświetlacz rozpoznający 
kierowcę po raz pierwszy oferuje trzy 
podstawowe funkcje w jednym pakiecie: 
niezawodne uwierzytelnianie kierowcy 
oraz opcję bezpiecznych transakcji płat-
niczych za pośrednictwem wyświetlacza 
w  pojeździe – na przykład na płatnych 
parkingach, w  punktach poboru opłat 
drogowych czy sklepach z  aplikacjami. 
Ponadto niewidoczna kamera może mo-
nitorować koncentrację kierowcy, reali-
zując funkcję, która w przyszłości będzie 
obowiązkowa w  Europie. To wyjątkowo 
wydajne, kompleksowe rozwiązanie.

Ochrona przed oszustwami
Zintegrowane uwierzytelnianie na pod-
stawie obrazu twarzy jest oparte na 
technologii opracowanej i opatentowanej 
przez TrinamiX. Łączy rozpoznawanie 
twarzy w  celu identyfikacji użytkownika 
z  nowym mechanizmem wykrywania 
żywego obiektu: rozpoznawanie ludzkiej 
skóry pozwala zapobiegać oszustwom, 
takim jak wykorzystywanie fotografii czy 
realistycznych trójwymiarowych masek 
w  celu podszycia się od uprawnionego 
kierowcę. 

System TrinamiX Face Authentication 
uzyskał certyfikację zgodności z najwyż-
szymi standardami bezpieczeństwa bio-
metrycznego.                                    n  

Zmodernizowano również układ chłodze-
nia, wyposażając silnik w trzy oddzielne 
obiegi płynu chłodzącego. Pierwszy ma 
na celu jak najszybsze doprowadzenie 
głowic cylindrów do optymalnej tempe-
ratury roboczej, drugi chłodzi blok silni-
ka i układ olejowy, a trzeci odpowiada 
za obciążenie termiczne turbosprężarek. 
Każdy system ma własną pompę wodną,  
co pozwala na indywidualne sterowanie.

W finalnej wersji W12 zespół inżynie-
rów przerobił układy dolotowy, wydecho-
wy i chłodzenia. Silnik osiąga teraz moc 
760 KM i 1000 Nm momentu obroto-
wego – obie wartości są rekordowe.     n  

można uruchomić dopiero po popraw-
nym zweryfikowaniu tożsamości osoby 
siedzącej za kierownicą. Zwiększa to 
wygodę użytkowników pojazdów w wielu 
sytuacjach, na przykład przy płaceniu za 
paliwo, parking czy przejazd autostradą, 
a  także przy korzystaniu z  samochodu 
z  wypożyczalni. Kolejne zastosowania 
tej technologii to usprawnienie płatności 
w sklepach z aplikacjami lub za dostęp 
do usług cyfrowych. Kamera wbudowa-
na w system niezawodnie monitoruje też 
koncentrację kierowcy, pomagając unik-
nąć zagrożeń spowodowanych na przy-
kład zmęczeniem. Wyświetlacz z funkcją 

oleju i chłodzenia, technologii turbodoła-
dowania oraz bardziej efektywne procesy 
wtrysku i spalania. 

Model Bentayga wprowadzony na 
rynek w 2015 roku miał już całkowicie 
przeprojektowany silnik W12 (wersja ta 
pozostaje w produkcji do dziś). Grun-
townie przerobiony silnik obejmował 
skrzynię korbową o 30% mocniejszą od 
poprzedniej, a powierzchnie cylindrów 
zostały pokryte powłoką zmniejszającą 
tarcie w celu poprawy odporności na 
korozję. Powłoka ze stali niskostopowej 
jest nakładana na otwory za pomocą pro-
cesu Atmospheric Plasma Spray (APS). 

Wyświetlacz z  funkcją identyfikacji kie-
rowcy to pierwszy wyświetlacz przezna-
czony do wnętrza pojazdu, który umoż-
liwia bezkontaktową, wysoce bezpieczną 
weryfikację tożsamości w celu zapobiega-
nia oszustwom i kradzieżom.

Funkcja, którą wielu użytkowników 
zna już ze smartfonów rozpoznających 
twarz użytkownika, znalazła zastosowa-
nie w pojazdach. Continental i TrinamiX 
jako czołowy dostawca rozwiązań bio-
metrycznych wprowadzają interakcje 
między kierowcą a pojazdem na zupełnie 
nowy poziom. Technologia ta niezawod-
nie chroni przed kradzieżą pojazdu, który 

Firma Bentley zakończyła prace rozwojo-
we nad najpotężniejszym silnikiem W12, 
którego ostateczna wersja przeznaczona 
jest dla zaledwie 18 egzemplarzy modelu 
Batur (wszystkie zostały już sprzedane!).

– Nadszedł czas, aby wycofać ten kul-
towy już układ napędowy, robiąc kolejny 
krok w kierunku elektryfikacji całej gamy 
modelowej – ogłosil Adrian Hallmark, 
prezes i dyrektor naczelny marki Bentley.

Po zakończeniu produkcji W12, cała 
linia modelowa marki Bentley będzie do-
stępna z opcją hybrydowego układu na-
pędowego. 

Ewolucja ikony
Każdy silnik W12 budowany jest ręcznie 
przez zespół montażystów, a następnie 
poddawany zaawansowanym testom za 
pomocą trzech specjalistycznych maszyn 
diagnostycznych. Dodatkowo, co tydzień 
jeden z wyprodukowanych własnie silni-
ków przechodzi rozszerzony cykl testowy, 
po czym jest całkowicie rozbierany i pod-
dawany drobiazgowej kontroli.

Pierwszy 6,0-litrowy silnik W12 
z podwójnym turbodoładowaniem firma 
Bentley stworzyła w 2002 roku i od tego 
czasu zespół inżynierów w Crewe nie-
ustannie poprawiał jego osiągi. W efek-
cie moc silnika wzrosła o 37%, moment 
obrotowy o 54%, a emisję zmniejszono 
o 25%. Początkowo odbywało się to po-
przez ewolucję i optymalizację systemów 
sterowania, udoskonalenia konstrukcji 

Bentley kończy produkcję 
legendarnego silnika W12
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Olejowe wymagania
samochodów hybrydowych

Samochody z napędem hybrydowym przeżywają prawdziwy boom. 
Bardzo dobrze sprzedają się jako nowe, są również poszukiwane 
na rynku wtórnym. TotalEnergies wskazuje ich główne cechy 
konstrukcyjne, omawia najpopularniejsze typy i radzi, które 
płyny eksploatacyjne zapewnią długotrwałą i niezawodną eks
ploatację tych pojazdów

1.	Microhybryda (obecnie to już każdy 
nowy samochód)

Microhybrydą jest samochód spalinowy 
wyposażony w układ start&stop, umoż-
liwiający wyłączenie silnika np. na świa-
tłach, a potem ponowne jego załączenie 
po naciśnięciu na pedał gazu. Główną 
zaletą microhybrydy w porównaniu z sa-
mochodem spalinowym jest niższa emi-
sja spalin.
2.	Łagodna	hybryda
Oprócz start&stop, taki samochód ma 
funkcję motor-assist, czyli wspomaganie 
pracy silnika spalinowego silnikiem elek-
trycznym. Łagodna hybryda ma również 
możliwość rekuperacji energii elektrycz-
nej z hamowania. W trakcie jazdy sa-
mochód odzyskuje energię, gromadzi ją 
w akumulatorze, by potem wykorzystać, 
np. podczas przyśpieszania do wspoma-
gania pracy silnika spalinowego. Dzięki 
temu w cyklu miejskim łagodna hybryda 
zużywa mniej paliwa od zwykłego samo-
chodu spalinowego, jest znacznie wydaj-
niejsza niż microhybryda, ale nadal nie 
może poruszać się w trybie czysto elek-
trycznym.
3.	Pełna	hybryda
Jest to obecnie najbardziej pożądane 
rozwiązanie. Ma wszystkie cechy łagod-
nej hybrydy, ale umożliwia także jazdę 
w trybie czysto elektrycznym (eV). W tym 
przypadku zasięg wynosi kilka lub kil-

ka (np. dwa lub trzy). Silnik elektryczny 
może być połączony ze spalinowym pod 
maską albo zabudowany w innym miej-
scu – np. przy kołach tylnych. Ideą na-
pędów hybrydowych jest wykorzystanie 
zalet napędu spalinowego i elektrycznego 
oraz wyeliminowanie ich wad. W efekcie 
otrzymuje się lepszą ekonomikę i dyna-
mikę jazdy. 

Przykładowo samochód hybrydowy 
podczas manewrowania w korku i na 
krótkich odcinkach porusza się w trybie 
elektrycznym, a silnik spalinowy wyko-
rzystywany jest wyłącznie w czasie jazdy 
szosowej, a przynajmniej na dłuższych 
odcinkach. 

Istnieją różne podziały napędów hy-
brydowych. Najpopularniejsze jest roz-
różnienie ze względu na stopień hybry-
dyzacji.

Samochody hybrydowe, podobnie jak 
spalinowe, wymagają środków smarnych 
i płynów eksploatacyjnych. Jednak ze 
względu na specyficzną pracę ich ukła-
dów napędowych produkty te muszą zo-
stać specjalnie dobrane. Oto podstawowe 
informacje, które pomogą zrozumieć ten 
prężnie rozwijający się segment rynku 
i poznać jego wymagania.

Co	to	jest	samochód	hybrydowy?
Hybryda to w największym skrócie sa-
mochód wyposażony w zespół napędo-
wy składający się z silnika spalinowego 
i elektrycznego. W zależności od marki 
i modelu silnikiem spalinowym może być 
jednostka benzynowa lub wysokoprężna. 
Istnieją także różne sposoby konstruowa-
nia sekcji elektrycznej. W jej skład może 
wchodzić jeden silnik elektryczny lub kil-

Andrzej Husiatyński
Kierownik działu technicznego
TotalEnergies Marketing Polska

kanaście kilometrów, ale wystarcza do 
pokonywania korków lub manewrów na 
parkingach w trybie bezemisyjnym.
4.	Hybryda	plug-in
Przy zachowaniu cech pełnej hybrydy 
i większym zasięgu (kilkanaście, a na-
wet kilkudziesiąt kilometrów) w trybie 
eV – można ją doładowywać z gniazdka. 
Im wyższy stopień hybrydyzacji pojazdu, 
tym mniejszy rozmiar silnika spalinowe-
go (downsizing), a zwiększona pojem-
ność baterii.

Specyfika	hybrydowego	
układu	napędowego
Skoncentrujemy się na punkcie trzecim, 
czyli na pełnych hybrydach, ponieważ 
one są najbardziej popularne na rynku.

Pełne hybrydy mogą pracować w sze-
ściu trybach. Są to:
	napęd czysto elektryczny;
	napęd czysto spalinowy;
	hamowanie odzyskowe (silnik spa-

linowy jest odłączony, a silnik elek-
tryczny działa jak generator);

	napęd hybrydowy (jednocześnie na-
pędza silnik spalinowy i elektryczny);

	napęd hybrydowy z doładowaniem ba-
terii (jeśli bateria jest rozładowana po-
niżej krytycznego punktu, wtedy silnik 
spalinowy wytwarza nadwyżkę mocy);

	postój aktywny (silnik spalinowy pod-
ładowuje baterię, podczas gdy samo-
chód jest na postoju).

Za wybór właściwego trybu (optymalne-
go w danym momencie) odpowiada cen-
tralny sterownik pojazdu i robi to całko-
wicie automatycznie. Wyboru może także 
dokonać kierowca, pod warunkiem, że 
pozwalają na to warunki jazdy (np. pręd-
kość) oraz stan naładowania akumulato-
ra sekcji elektrycznej.

Hybrydowe	wskazówki	eksploatacyjne
Napęd hybrydowy pracuje najwydajniej, 
gdy kierowca przestrzega pewnych ogól-
nych wskazówek eksploatacyjnych. Oto 
najważniejsze z nich:
1. Jeśli samochód hybrydowy ma możli-

wość wyboru trybu jazdy, to w korku 
i na krótkich dystansach należy uży-
wać trybu elektrycznego. 

2. W cyklu miejskim warto korzystać 
z trybu hybrydowego – silnik spali-

nowy + elektryczny = najmniejsze 
zużycie paliwa. 

3. W miarę możliwości należy jeździć 
płynnie i utrzymywać stałą prędkość 
jazdy. Najwięcej paliwa zużywa się 
podczas przyspieszania. 

4. Zasięg trybu elektrycznego można 
zwiększyć, ograniczając korzystanie 
z multimediów, ogrzewania, klima-
tyzacji. Oczywiście należy w tym za-
chowywać pewien umiar, ponieważ 
najważniejsze jest bezpieczeństwo 
podróży. 

5. Przewidywanie sytuacji na drodze 
pozwala na optymalne wykorzystanie 
funkcji hamowania odzyskowego.

Oleje	do	hybryd
Hybrydowe zespoły napędowe ze wzglę-
du na swoją specyfikę pracy wymagają 
odpowiednich olejów. Chodzi o to, aby 
odpowiednio chronić silnik spalinowy, 
który w takim układzie pracuje w bardzo 
specyficznych i niekorzystnych warun-
kach. W czasie jazdy miejskiej nieustan-
nie wyłącza się i uruchamia. Podczas 
przyspieszania, gdy występuje większe 
zapotrzebowanie na moc tuż po jego 
uruchomieniu, od razu wkręca się na 
wysokie obroty. Oznacza to, że olej musi 
go natychmiast smarować i dlatego wy-
magana jest odpowiednio niska lepkość 
i płynność. Standardem w tych silnikach 
jest lepkość 0W-20, a niektóre konstruk-
cje wymagają nawet oleju 0W-8. Wyzwa-
nia nie stanowią jedynie częste rozruchy. 
Spalinowe silniki w hybrydach są często 
niedogrzane. A zatem oleje muszą mieć 
odpowiednie dodatki przeciwzużyciowe 
do skutecznej ochrony silnika przy niż-
szej temperaturze pracy oleju. Co więcej, 
w takich warunkach do oleju przedostaje 

się cześć niespalonego paliwa zawiera-
jącego ekododatki. Olej musi być z nimi 
kompatybilny i odporny na przyśpieszo-
ne utlenianie czy żelowanie. Przykła-
dem olejów TotalEnergies spełniających 
wymagania silników spalinowych w na-
pędach hybrydowych jest Quartz 9000 
XTRA Future XT 0W-16, Quartz Ineo 
XTRA EC6 0W-20, Quartz 9000 Future 
GF-6 0W-20 oraz Quartz Ineo XTRA Dy-
namics 0W-20.

W najnowszych układach hybrydo-
wych stosowane są silniki downsizin-
gowe, a wtedy oprócz wyżej wymienio-
nych kwestii dochodzą jeszcze problemy 
z odpowiednim smarowaniem tego typu 
silników. Temat ten omawialiśmy w arty-
kule „Olejowe wyzwania” w grudniowym 
numerze Autonaprawy.

Oczywiście silnik spalinowy nie jest je-
dynym podzespołem wymagającym spe-
cjalnych płynów – należy do nich również 
przekładnia spajająca napęd spalinowy 
z elektrycznym. Zależnie od rozwiązania 
konstrukcyjnego, przekładnia ta może być 
automatyczna, zautomatyzowana dwu-
sprzęgłowa, CVT lub planetarna – nierzad-
ko zintegrowana z jednostką elektryczną. 
Do przekładni tych należy stosować kla-
syczny płyn przekładniowy, np. Fluidmatic 
DCT MV, Fluidmatic CVT MV zapewnia-
jący smarowanie i chłodzenie mechanicz-
nych komponentów. Najkorzystniejsze są 
płyny jednocześnie chłodzące i smarujące 
przekładnię oraz wbudowany w nią silnik 
elektryczny. TotalEnergies opracował tego 
typu płyny: Quartz EV DHT oraz Quartz 
EV DCT. Produkty te zawierają zarówno 
bardzo dobre dodatki przeciwzużyciowe, 
jak i mają własności dielektryczne, co  
pozwala na chłodzenie uzwojeń silnika 
elektrycznego.                                     nFo
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Coraz wyższe wymagania

Pomimo ciągłego rozwoju 
techno logii produkcji silników, 
wysilania jednostek oraz dążenia 
do jak najniższych lepkości, olej 
silnikowy nadal spełnia te same 
zadania, czyli dba o jak najlepszą 
ochronę silnika przed warun-
kami pracy panującymi w jego 
wnętrzu

niem mieszanki. Ciśnienie wywołane 
przez oderwanie cząsteczek oleju ze 
ścianek cylindra rozrywa płaszcz tłoka 
lub uszkadza wał korbowy. Przyjęło 
się, że powodem są krople lub osady 
oleju osiadające w komorze spalania. 
Aby temu zapobiegać, wprowadzono 
specjalną klasę jakości API SN Plus, 
która chroni przed tym zjawiskiem. 

	Chłodzenie – podczas spalania paliwa 
wytwarzana jest wysoka temperatura, 
więc jednym z istotniejszych zadań 
oleju jest odbiór temperatury. 

Aby w pełni chronić jednostkę w całym 
okresie eksploatacji, Ravenol stworzył  
ultranowoczesne technologie Clean
Synto® i USVO®.

CleanSynto® stanowi bazową techno
logię marki Ravenol. Silnik musi pozostać 
całkowicie czysty, aby jego sprawność 

Głównymi zadaniami oleju są:
	Smarowanie – olej zapewnia cienki 

film smarny, oddzielający elementy 
i chroniący przed zatarciem się jed
nostki. By smarowanie było odpo
wiednie, stosowane są różne dodatki 
uszlachetniające.                                    

była utrzymana na fabrycznym poziomie. 
Ta zaawansowana technologia sprawia, 
że silnik jest smarowany natychmiast  
i w każdych warunkach. Najwyższej ja
kości bazy olejowe i  specjalne formuły 
dodatków zapewniają stabilne parametry, 
gwarantując jego pełną ochronę. Oleje 
Ravenol zawierają podniesione ilości do
datków przeciwutleniających, myjących 
oraz dyspergujących. Wszelkie depozyty, 
sadze i inne zanieczyszczenia muszą po
zostać w zawiesinie oleju. 

USVO® to oleje wykonane w najbar
dziej zaawansowanej technologii i wy
korzystują całkowicie syntetyczne oleje 
PAO, wysokopolarne komponenty ba
zowe oraz wyjątkowo stabilne poli
mery gwiaździste. Dzięki innowacyjnej 
formule oleje te uzyskały ultrawysoką 
odporność na ścinanie oraz w pełni 
stabilną lepkość utrzymywaną w naj
trudniejszych warunkach. Film olejowy 
zachowuje stabilność zarówno podczas 
uruchamiania silnika w niskich tempeFo
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	Doszczelnianie jednostki napędowej 
– żaden silnik nie może być spasowa
ny za ciasno, ponieważ przy wysokich 
temperaturach metal się rozszerza, 
zmniejsza się również przerwa (wy
rażana w setnych częściach milime
trów), którą olej doszczelnia. 

	Wymywanie zanieczyszczeń i utrzy-
mywanie ich w zawiesinie – proces 
spalania wytwarza zanieczyszczenia, 
w związku z czym olej klasy premium 
ma zwiększoną ilość dodatków myją
cych (olej rozpuszcza powstałe złogi 
do jak najmniejszych rozmiarów, by 
nie zapchały kanalików olejowych lub 
filtra; nierozpuszczalne zanieczysz
czenia grawitacyjnie opadają do miski 
olejowej, gdzie dodatki dyspergujące 
zawarte w oleju utrzymują je w zawie
sinie aż do wymiany). 

	Działanie antykorozyjne – podczas 
procesu spalania wytwarzają się tlenki 
siarki i te produkty spalania mieszają 
się z parą wodną, tworząc kwas (olej 
specjalnie wytwarzany jest w od
czynie zasadowym w celu neutraliza
cji kwasów). 

	Ochrona przed spalaniem stukowym
– spalanie stukowe, zwane również 
LSPI, występuje w wysilonych silni
kach (100 KM na 1 l pojemności) 
turbodoładowanych jednostek, co wy 
wołane jest przedwczesnym spale

raturach, jak i przy największych obcią
żeniach mechanicznych.

Współczesne silniki potrzebują wy
sokiej jakości olejów, a ich parametry są 
określane jako OEM (Orginal Equipment 
Manufacturer). Parametry OEM danego 
oleju wskazują jednak tylko minimalne 
wymagania, które olej musi spełniać, aby 
zapewnić bezpieczną pracę silnika. Oleje 
Ravenol znacznie je przekraczają, gwa
rantując bezawaryjną pracę pomiędzy 
maksymalnymi interwałami wymian.     n

www.denso-am.pl 
www.denso-technic.com/pl

JAKA CZĘŚĆ POMAGA CI
ZACHOWAĆ Z IMNĄ KREW 
W KAŻDEJ SYTUACJ I?

Sprężarki klimatyzacji DENSO. 
Nic nie pasuje lepiej niż oryginał 
- dlatego nasze sprężarki są 
zawsze gotowe do pracy. 
Konstrukcja DENSO zapewnia 
trwałość i wydajność, dzięki 
czemu zawsze zachowasz zimną 
krew. To mądry wybór.

WYBIERZ DENSO. 
Uwolnij swoje myślenie.
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Specjalne oleje do silników  
z filtrami DPF i GPF

Wprowadzane na całym świecie normy emisji spalin emitowa-
nych przez silniki spalinowe mają duży wpływ na ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza generowanego przez pojazdy z sil-
nikami spalinowymi. Regularnie zaostrza się też prawodawstwo 
dotyczące emisji i zużycia paliwa. Globalni producenci silników 
redukują szkodliwe emisje poprzez wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie układów napędowych i zaawansowanych 
systemów oczyszczania spalin

wchodzi głównie niespalony węgiel w for
mie sadzy, na której zaadsorbowane są 
inne substancje pochodzące ze spalania 
niewielkiej ilości oleju w trakcie normal
nej pracy silnika. Powoduje to przedosta
nie się do spalin dodatków uszlachetnia
jących zawartych w oleju. Fosfor, siarka 
i popiół siarczanowy, a także wapń i cynk 
zawarte w olejach osiadają na filtrach. 
Substancje te po spaleniu węgla zawar
tego w cząstkach stałych tworzą popiół, 
który akumuluje się w filtrze. Z czasem 
stopień zapełnienia filtra nieodwracalnie 
rośnie, zmniejszając efektywność proce
sów jego regeneracji. 

W przeciwieństwie do filtrów DPF, 
filtry GPF rzadko wymagają aktywnej 
regeneracji. Spaliny z silników benzy
nowych mają wyższą temperaturę w po
równaniu ze spalinami diesla i dlatego 
sadza w nich jest stale spalana. Uży
wanie oleju silnikowego o zbyt wysokim 
poziomie popiołu siarczanowego, fosfo
ru i siarki  ma szkodliwy wpływ na filtry 
DPF i GPF, powierzchnie katalityczne, 
katalizatory TWC. Wysoki poziom po
piołu siarczanowego powoduje nieod
wracalne zablokowanie filtra. Wysoki 
poziom fosforu i siarki uniemożliwiają 
interakcję między gazami spalinowymi 
a katalizatorem. Reaktor katalityczny 
w układzie wydechowym pełni funkcję 

dostanie się cząstek stałych do atmos
fery. Natomiast filtry cząsteczek stałych 
do silników benzynowych GPF (Gasoline 
Particulate Filters) zostały opracowane 
w celu kontroli emisji stałych produk
tów spalania benzyny w silnikach z bez
pośrednim wtryskiem (GDI) i silnikach 
z turbodoładowaniem (TGDI). 

Funkcje pełnione przez filtry DPF 
i GPF w układzie oczyszczania spalin są 
takie same. Filtry te oczyszczają gazy spa
linowe z cząstek stałych, w skład których 

Jednym z kilku elementów systemu 
oczyszczania spalin są filtry DPF i GPF 
i obecnie nie można nabyć nowego po
jazdu bez tych systemów. Filtry cząstek 
stałych silników wysokoprężnych DPF 
i benzynowych GPF zapewniają  znaczną 
redukcję emisji zanieczyszczeń zawar
tych w gazach wylotowych. 

Filtry cząstek stałych DPF (Diesel Par
ticulate Filters) zbierają sadzę powstają
cą podczas spalania oleju napędowego 
w silniku pojazdu i uniemożliwiają prze

Karolina Pantera
Dział Badań i Rozwoju Orlen Oil

pozasilnikowego systemu zmniejszania 
ilości szkodliwych składników spalin do
stających się do atmosfery.

Stosowanie niewłaściwych olejów sil
nikowych oraz nieprzestrzeganie zaleceń 
serwisowych przyczynia się do skrócenia 
żywotności systemu oczyszczania spalin, 
co może skutkować koniecznością jego 
wymiany lub poszczególnych elementów 
wchodzących w skład tego systemu.

Należy pamiętać, że za idealną pracę 
urządzeń do obróbki spalin odpowiada 
między innymi dobrze dobrany olej sil
nikowy. Bardzo ważne jest stosowanie 
do silników z filtrem DPF lub GPF nisko
popiołowego oleju silnikowego. Oleje 
niskopopiołowe wyróżniają się ograni
czonymi zawartościami siarki, fosforu 
i popiołów siarczanowych (SAPS).

Oleje przeznaczone do silników z fil
trem cząstek stałych obejmuje klasyfika
cja jakościowa ACEA.Wyróżnia ona klasy 
ACEA C1, ACEA C2, ACEA C3, ACEA C4, 
ACEA C5. Olej silnikowe w klasach C1 
i C4 mają bardzo niską zawartość pier
wiastków SAPS, natomiast w klasie C2, 
C3, C5 – średnią zawartość pierwiastków 
SAPS. ACEA  zaktualizowała specyfikacje 
olejów silnikowych (między innymi usu
nięto kategorię C1 i utworzono C6 z do
datkowym testem LSPI).

Do silników z filtrem cząstek stałych 
Orlen Oil poleca Platinum Max Expert. 

Wybór oleju silnikowego z linii Pla
tinum Max Expert stanowi gwarancję 
odpowiedniej  ochrony i długiej żywot
ności silnika, a także filtrów cząsteczek 
stałych. Zastosowanie unikalnych recep
tur typu low SAPS, mid SAPS (obniżona 
zawartość popiołu siarczanowego, siarki 
i fosforu) zapewnia doskonałe parametry 
oleju, minimalne ryzyko zużycia zawo
rów, lepszą kontrolę osadów, zmniejsze
nie zużycia paliwa i oleju oraz wydłużone 
przebiegi między wymianami.

Oleje silnikowe Platinum Max Expert 
uwzględniają wszystkie wymagania kon
strukcyjne jednostki napędowej. Mają 
wyższą stabilność termicznooksyda
cyjną oraz przyczyniają się do redukcji  
osadów cząstek stałych na filtrach. Gwa
rantują ochronę katalizatora w układzie 
wydechowym, co skutkuje redukcją za
nieczyszczeń emitowanych do atmo sfery.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
rynku oferta produktowa Orlen Oil została 
wzbogacona o dwa nowe Oleje Platinum 
Max Expert V+ 5W30 i Platinum Max 
Expert LL 0W20, spełniające najwyższe 
standardy jakościowe i wymagania pro
ducentów samochodów. Przeznaczone 
są do nowoczesnych silników benzyno
wych i Diesla, w których zastosowano 
nowoczesne systemy oczyszczania spalin  
(filtry cząstek stałych: GPF / DPF, kata
lizatory), aby zapewnić ich maksymalną 

efektywność i długi okres bezawaryjnej 
eksploatacji. Ponadto w najwyższym 
możliwym stopniu chronią silnik przed 
nie korzystnym zjawiskiem LSPI.

Platinum Max Expert V+ 5W-30 
jest wielosezonowym olejem  w klasie ja
kości API SP i ACEA C3. Posiada 
oficjalną homologację do stoso
wania w silnikach najnowszej 
generacji: koncernu Stellantis, 
Volkswagen Group, Mercedes
Benz Group AG, BMW Group, 
spełniających normy emisji spa
lin Euro 6d. 

Platinum Max Expert LL 0W-20 to 
wielosezonowy olej silnikowy typu long
life w klasie jakości ACEA C5, 
API SN PLUS. Gwarantem jego 
najwyższej jakości jest uzyska
nie oficjalnej aprobaty do naj
nowszych modeli pojazdów VW 
Group (m.in. Audi, VW, Škoda, 
Seat) objętych specyfikacją VW 
Standard 508 00 i VW Standard 
509 00, w lepkości 0W20. 
Dodatkowo ma homologację do najnow
szych modeli pojazdów Porsche, wyma
gających oleju zgodnego ze specyfikacją 
Porsche C20.

Aby dobrać odpowiedni poziom jako
ści oleju silnikowego do danego modelu 
samochodu, należy zapoznać się z in
strukcją obsługi pojazdu.                    nFo
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Assembled in EU

NIEZAWODNE
W KAŻDYCH WARUNKACH
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Kiedy warto wymienić przed terminem? TotalEnergies Rubia Optima

Instrukcja obsługi samochodu jednoznacznie określa interwały 
pomiędzy wymianami oleju wraz z filtrem. Jeśli dopuszczona jest 
pewna dowolność, warunki doprecyzowuje sprzedawca samo-
chodu. Zależą one od strefy klimatycznej, jakości zastosowane-
go oleju oraz sposobu eksploatacji. PZL Sędziszów podpowiada, 
kiedy warto skrócić ten okres

TotalEnergies wprowadza na rynek zupełnie 
nową gamę olejów do pojazdów ciężarowych 
Rubia Optima. Pod względem parametrów  
technicznych i jakościowych jest ona zgodna  
z najbardziej rygorystycznymi specyfikacjami: 
API: CK-4, ACEA: E8 i E11 oraz wymagającymi homo-
logacjami konstruktorów Mercedes-Benz, Vol-
vo, Mack, Cummins, Scania, MAN

krótkich dystansach), a także eksploata-
cja sportowa. Dobrą praktyką jest wy-
miana oleju i wszystkich filtrów po każdej 
imprezie sportowej (chodzi np. o udział 
w amatorskich imprezach rajdowych lub 
wyścigowych).

poziomu oleju trzy znaki – minimum, 
maksimum oraz maksymalny poziom po-
nadnormatywny, który występuje właśnie 
w wyniku rozrzedzania oleju paliwem. 
Zbliżanie się wskazania do tej najwyższej 
kreski jest sygnałem do wymiany oleju 
bez względu na przebieg czy zalecenia 
instrukcji. Konieczność przedterminowej 
wymiany oleju ma miejsce również po 
dopalaniu zawartości filtra DPF na sta-
nowisku serwisowym. Po zakończeniu 
takiej procedury zawsze trzeba wymienić 
olej silnikowy wraz z filtrem.

Inne rekomendacje
Wielu kierowców nie wie, czy w sy-

tuacji awaryjnej, np. podczas podróży, 
można uzupełnić niski stan oleju do-
wolnym olejem silnikowym kupionym 
na stacji. Jeśli doleje się 1 litr dobrej ja-
kości oleju, zapewne nic się nie stanie. 
Z pewnością dla silnika będzie to lepsze 
rozwiązanie, niż jazda ze zbyt niskim po-
ziomem oleju. Niezależnie od tego po po-
wrocie z wyjazdu warto ustalić przyczynę 
ubytków oleju i wymienić olej na nowy, 
zgodny z zaleceniami producenta samo-
chodu. O skrócenie interwałów między 
wymianami oleju wraz z filtrem warto po-
kusić się w przypadku modeli samocho-
dów, które mają szczególnie małe filtry 
oleju, niewielką pojemność układu sma-
rowania lub jedno i drugie. Wielu mecha-
ników zaleca skrócenie interwałów mię-
dzy wymianami oleju do 8500 km, jeśli 
pojazdy eksploatowane są w szczególnie 
trudnych warunkach (bardzo intensywny 
cykl miejski – częste rozruchy i jazda na 

Większość producentów samochodów 
osobowych zakłada, że optymalny okres 
między wymianami oleju i jego filtra to od 
10 do 30 tys. km. Górna granica wynika 
z pobudek ekonomicznych i ekologicz-
nych. Prywatni użytkownicy samochodów 
utrzymują zwykle interwał 15 tys. km,  
co może realnie wydłużyć żywotność sil-
nika. Warto się jednak zastanowić, czy 
w pewnych sytuacjach ma sens jeszcze 
wcześniejsza wymiana, np. co 8 lub na-
wet co 5 tys. km? 

Rozrzedzanie oleju paliwem
Problem dotyczy samochodów z filtrem 
cząstek stałych, który nie pracuje pra-
widłowo. Jeśli z jakichś powodów cykle 
oczyszczania filtra przebiegają zbyt czę-
sto, mogą powodować rozrzedzanie oleju 
paliwem, czego objawem jest podnosze-
nie się poziomu oleju. W takim przypad-
ku wymiana oleju z filtrem wskazana jest 

nawet co 5-6 tys. km. Niektórzy pro-
ducenci samochodów (np. Mazda 

w wybranych modelach) zazna-
czają na bagnecie do kontroli 

Każda sytuacja, w której dochodzi do 
nienormatywnego zanieczyszczenia oleju,  
daje solidne podstawy do jego wymiany 
wraz z filtrem. Niezależnie od tego, czy 
olej silnikowy rozrzedzi się olejem na-
pędowym w wyniku anomalii działania 
układu wychwytywania cząstek stałych, 
czy też dostanie się do niego benzyna  
(w wyniku awarii układu wtryskowego) 
lub płyn chłodniczy (np. w wyniku awarii 
uszczelki pod głowicą), trzeba go jak naj-
szybciej wymienić, ponieważ jest duże 
ryzyko utraty jego właściwości. Należy 
równocześnie wymieniać filtr, bo tylko 
wtedy zapewniona będzie prawidłowa 
praca układu smarowania.                  n Fo

t.
 T

o
ta

l

Dominik Zwierzyk
Project Manager w PZL Sędziszów

W niektórych silnikach stosuje się  
nawet tak małe filtry oleju. W ta- 
kim wypadku, jeśli pojazd eksplo-
atowany jest intensywnie, można 
skrócić interwał między wymiana-
mi, np. z 15 000 km do 10 000 km czy 
nawet 8500 km

Drastyczne zaostrzenie norm API i ACEA 
wynikające po części z obostrzeń eko-
logicznych, a także istotne (również  
ekologiczne) innowacje techniczne w po-
jazdach ciężarowych znacząco podniosły 
poprzeczkę wymagań wobec olejów do 
pojazdów ciężarowych. Z tego względu 
TotalEnergies zdecydował się na wymia-
nę całej gamy swoich produktów w tym 
sektorze. Wprowadzona gama Rubia 
Optima jest zatem kolejną generacją 
olejów do pojazdów ciężarowych. Za-
stosowanie innowacyjnych technologii 
umożliwiło nie tylko spełnienie nowych 
wymagań, ale także pozwoliło na lepszą 
ochronę współczesnych silników. Wpły-
nęło także na redukcję spalania i emisji 
szkodliwych substancji w spalinach.  

Kluczowe wymagania
Głównym wyzwaniem dla inżynierów 
były nowe specyfikacje API: CK-4 oraz 
ACEA: E8 i E11, które znacząco za-
ostrzają wymagania jakościowe dla ole-
jów silnikowych. Bez radykalnych zmian 
technologicznych na etapie produkcji po 
prostu nie da się ich spełnić. API: CK-4 to 
najnowsza norma zaostrzająca wymaga-
nia jakościowe w stosunku do poprzed-
niej CJ-4. Wymóg poprawy odporności 
na utlenianie (o 100%!) i utraty lepko-
ści na skutek ścinania i napowietrzania 
oleju stanowi prawdziwą rewolucję. API 
CK-4 podwyższa także wymagania do-
tyczące ochrony przed „zatruciem” ka-
talizatora, blokowaniem DPF, zużyciem 
silnika, osadami na tłokach i wzrostem 
lepkości oleju, związanym ze zwiększoną 

ilością sadzy (wymóg lepszej dyspersji). 
ACEA: E8 i E11 to dla odmiany wydane  
w 2022 roku zaostrzone specyfika-
cje jakościowe, do odpowiednio ACEA: 
E6 i E9. Nowe specyfikacje zwiększają 
wymagania w zakresie utleniania oleju 
zgodnie z wymaganiami API CK-4, ale 
również podnoszą wymagania co do wła-
ściwości przeciwzużyciowych tulei i pier-
ścieni (nowy test silnik – Mack T12). 
Dodatkowo zaostrzono wymagania dla 
czystości tłoków, zapiekania pierścieni 
i szlamów w silnikach przy stosowaniu 
paliwa o podwyższonej ilości biokompo-
nentów wymaganych w Europie (nowy 
test silnik – Mercedes-Benz). Zupełną 
nowością jest obowiązkowy test na od-
porność oleju na napowietrzanie (nowy 
test silnik – Catterpilar).

Odpowiedź TotalEnergies
W gamie produktów Rubia Optima za-
stosowano zaawansowaną technologię 
Inno-Boost. W składzie oleju użyto do-
datków zawierających odpowiednią kom-
binację przeciwutleniaczy. Te aktywne 

cząsteczki hamują powstawanie rodni-
ków utleniania i utrzymują nienaruszone 
łańcuchy węglowodorowe. W rezultacie 
lepkość oleju silnikowego pozostaje sta-
bilna i utrzymuje właściwości oleju przez 
dłuższy czas. Znacząco wpływa to na ży-
wotność silnika, jego moc, czystość, zu-
życie paliwa oraz ochronę układu oczysz-
czania spalin.

Wykorzystująca technologię Inno- 
Boost nowa gama Rubia Optima istot-
nie odróżnia się od produktów starszej 
generacji. Nie tylko spełnia najnowsze 
specyfikacje jakościowe API CK-4, ACEA 
E8 i E11, ale także dopasowuje się do 
wymagań producentów OEM dotyczą-
cych maksymalnych interwałów między 
wymianami oleju.

Obserwowane wyraźne zwiększenie 
mocy silników ciężarowych z każdego li-
tra pojemności pociąga za sobą wzrost ich 
obciążenia termicznego i tendencji oleju 
do utleniania. Stanowi tym samym wy-
zwanie dla producentów środków smar-
nych. Rubia Optima z zapasem spełnia 
te wymagania i, co równie ważne, wciąż 
nadaje się do starszych silników i speł-
nia oczekiwanie całych, wielomarkowych 
i „wielopokoleniowych” flot pojazdów.   n

Aktualna gama  Nowa gama Rubia Optima

Brak odpowiednika  Rubia Optima 5100 XFE 5W-20
Brak odpowiednika  Rubia Optima 4100 XFE 5W-30
Rubia Tir 9900 FE 5W-30  Rubia Optima 3500 FE 5W-30
Rubia Tir 9200 FE 5W-30  Rubia Tir 9200 FE 5W-30
Rubia Tir 8900 FE 10W-30  Rubia Optima 3100 FE 10W-30
Rubia Tir 8900 10W-40  Rubia Optima 3100 10W-40
Rubia Tir 8600 10W-40  Rubia Tir 8600 10W-40
Rubia Optima 1100 FE 10W-30  Rubia Optima 1100 FE 10W-30
Rubia Tir 7400 10W-40  Rubia Tir 7400 10W-40
Rubia Tir 7400 15W-40  Rubia Tir 7400 15W-40
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Dlaczego nie ma jednego  
uniwersalnego oleju?

To, jaki olej jest wymagany do konkretnego silnika, zależy od 
jego konstruktorów. Oczywiście inżynierowie też nie działają  
w próżni  – na ich decyzję największy wpływ mają... księgowi  
i normy emisji spalin. Trzeba również dodać, że gatunek i lepkość 
oleju determinuje szereg technicznych zależności

i może doprowadzić do zakłócenia filtra-
cji oleju. Dzieje się tak dlatego, że zawór 
przelewowy może pozostawać otwarty 
przez dłuższy czas, a w takiej sytuacji 
olej nie przepływa przez medium fil-

 Jak widać, jeżeli zastosujemy olej 
o mniejszej lepkości, możemy doprowa-
dzić do zerwania filmu olejowego. Z dru-
giej strony użycie oleju o zbyt dużej lep-
kości niepotrzebnie zwiększa ciśnienie 

1. Ciśnienie układu smarowania
Ciśnienie zależy od lepkości oleju, wydat-
ku pompy oleju, charakterystyki zaworu 
przelewowego i luzów montażowych sil-
nika.

Piotr Mering
kierownik ds. Marketingu
Liqui Moly

tracyjne. Oprócz tego większa lepkość 
może przyczyniać się do zwiększonego 
spalania oleju, spowodowanego nie-
nadążaniem pierścieni ze zgarnianiem 
nadmiaru środka smarnego. W takim 
wypadku część oleju może przeniknąć 
do komory spalania. 

2. Technologia oczyszczania spalin
Samochody wyposażone w filtry DPF/
GPF wymagają środka smarnego typu 
low saps, czyli olejów zawierających 
mniej dodatków przeciwzużyciowych. 
Właśnie te substancje po spaleniu two-
rzą popiół siarczanowy, który skutecznie 
zatyka filtr cząstek stałych. 

Dlatego silniki pracujące z filtrami 
DPF/FAP muszą być specjalnie dostoso-
wane do pracy na takim „wyjałowionym” 
środowisku. Najczęściej konstruktorzy 
stosują w tym celu powłoki zmniejsza-
jące tarcie (DLC, grafit, azotowanie) 
i zapewniają większe ciśnienie oleju. 
W olejach tego typu warto stosować 
również modyfikatory tarcia, takie jak na 
przykład Cera Tec. 

3. Układ zasilania
Rodzaj układu zasilania ma z pozoru 
niewiele wspólnego ze smarowaniem, 
jednak zastosowanie pompowtryskiwa-
czy niesie za sobą specjalne wymogi 
stawiane środkom smarnym. Pomiędzy 
krzywką a pompowtryskiwaczem wystę-
pują bardzo duże naciski i może dojść do 
przedwczesnego zużycia tych elementów. 
Zastosowanie wtrysku bezpośredniego 

też niesie za sobą wzrost ilości zanie-
czyszczeń i dalsze rozrzedzenie środka 
smarnego. 

4. Wysilenie silnika 
Współczesne silniki są coraz bardziej 
wysilone i dysponują coraz wyższym 
momentem obrotowym przy niższych ob-
rotach. Współczynnik ten zależy od stop-
nia sprężania i stopnia doładowania jed-
nostki. Zwiększanie wysilenia niesie za 
sobą wzrost temperatury roboczej środka 
smarnego. W tej sytuacji zadanie oleju 
staje się jeszcze trudniejsze, ponieważ na 

panewki działają bardzo duże siły i może 
wystąpić zjawisko spalania detonacyjne-
go LSPI. 

Nie są to wszystkie aspekty technicz-
ne brane pod uwagę przy dopasowaniu 
oleju do silnika. Należy tu jeszcze wspo-
mnieć o zakładanym resursie środka 
smarnego i pamiętać, że wszystkie wy-
magania jakościowe szczegółowo okre-
ślają normy producentów.

A właściwy środek smarny dopasowa-
ny do konkretnego silnika można dobrać 
na stronie liqui-moly.pl w katalogu dobo-
ru oleju.                                            nFo
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Preparat Cera Tec jest nowoczesnym modyfikatorem oleju – zmniejsza tarcie, 
wycisza silnik i obniża zużycie paliwa

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

E-oleje

Firma ZF Aftermarket w 2022 r. rozszerzyła  ofertę o e-oleje 
do elektrycznych i hybrydowych układów napędowych,  
realizując tym samym kolejne działania w ramach komplekso-
wego podejścia do rozwoju elektromobilności

optymalnej wydajności. Technologia, 
w której wykonany został ZF Lifeguard 
Hybrid, zapewnia lepsze chłodzenie 
skrzyni biegów, zwiększając wydajność 
i żywotność akumulatora oraz maksy-
malny zasięg jazdy. Olej do hybrydowych 
skrzyń biegów współpracuje z miedziany-
mi cewkami i materiałem polimerowym, 
tworząc optymalne środowisko pracy dla 
układu napędowego. 

Jakość produktów OE
Rozszerzenie gamy produktów z serii ZF 
Lifeguard przeznaczonych do silników 
spalinowych o wysokowydajne e-oleje 
stanowi kolejny krok ZF Aftermarket do 
napędzania pojazdów jutra. Ponieważ 
moment obrotowy i moc w elektrycznych 
układach napędowych są wyższe niż 
w silnikach spalinowych, nowe e-płyny 
muszą spełniać najwyższe standardy 
wydajności i jakości. Jako uznany pro-
ducent skrzyń biegów i dostawca rozwią-
zań dla rynku OE, ZF Aftermarket może 
zagwarantować spełnienie tych najwyż-
szych standardów. 

Gama produktów ZF Lifeguard
W ramach standardowej oferty firmy 
znaleźć można wszystkie elementy nie-
zbędne do wymiany oleju – od wyso-
kiej jakości oleju przekładniowego ZF 
Lifeguard eFluid po kompletne zestawy 
do wymiany oleju do poszczególnych 
automatycznych skrzyń biegów. Daje 
to użytkownikom gwarancję bezproble-
mowej wymiany oleju w skrzyni biegów 
zarówno w przypadku konwencjonalnych 
napędów, jak i nowoczesnych modeli hy-
brydowych i elektrycznych. 

Najwyższej jakości produkty ZF 
Life guard zapewniają bezpieczeństwo 
i długo trwałe działanie skrzyni biegów, 
zapobiegając jej uszkodzeniom i ogólnym 
awariom, a także zapewniając pewną 
ochronę przez cały okres eksploatacji po-
jazdu i 100-procentową kompatybilność 
dzięki jakości oryginału.                      n

optymalną kontrolę temperatury nawet 
podczas intensywnego przyspieszania 
i rekuperacji.

ZF Lifeguard eFluid
ZF Lifeguard eFluid wyróżnia się dłuższą 
żywotnością i właściwościami zapobie-
gającymi zwarciom elektrycznym, dzięki 
czemu wzmacnia ochronę układu na-
pędowego, zmniejszając siłę nacisku na 
mocno obciążone komponenty. W pro-
dukcji oleju ZF Lifeguard eFluid wyko-
rzystano technologię Thermo Control 
Augmented, która pomaga zmaksymali-
zować wydajność w pojazdach elektrycz-
nych, oferując jednocześnie niezwykle 
wysoką odporność na utlenianie.

ZF Lifeguard Hybrid 
ZF Lifeguard Hybrid oferuje zwiększoną 
trwałość komponentów przy doskonałym 
komforcie zmiany biegów i zapewnieniu 

Mobilność nowej generacji, rozwijana 
dzięki pojazdom elektrycznym, auto-
nomicznym i obsługiwanym przez opro-
gramowanie, całkowicie odmienia mo-
toryzacyjny rynek części zamiennych 
i usług posprzedażnych. Zmiany te wi-
dać chociażby w pracy mechaników – 
w ostatnich latach coraz więcej pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych jest serwi-
sowanych lub naprawianych w niezależ-
nych warsztatach. Obserwując tę tenden-
cję i wychodząc jej naprzeciw, firma ZF 
Aftermarket rozszerza standardową ofertę 
olejów przekładniowych, wprowadza-
jąc do niej nowe oleje o wysokich para - 
metrach: ZF Lifeguard eFluid do prze-
kładni samochodów elektrycznych, a tak-
że ZF Lifeguard Hybrid do przekładni hy-
brydowych w samochodach osobowych. 

E-oleje zapewniają najlepszą ochro-
nę i mniejsze zużywanie się układu na-
pędowego, zwiększoną wydajność oraz 

PLATINUM Max Expert LL 0W-20 & PLATINUM Max Expert V+ 5W-30 

OLEJE DEDYKOWANE DO NAJNOWSZEJ 
GENERACJI SILNIKÓW

KLASA 
JAKOŚCI:

API SP
ACEA C3

APROBATY: 
OV 040 1547 -G30 
OV 040 1547 -D30

VW 504 00
VW 507 00

APROBATY: 
MB-Approval 229.52

BMW Longlife-04
Porsche C30

KLASA 
JAKOŚCI:

API SN PLUS
ACEA C5 

APROBATY: 
Porsche C20
VW 508 00 
VW 509 00

OCHRONA:

LSPI
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Sektor regeneracji rozwija się bardzo dy
namicznie. Opisywaliśmy już w „Auto
naprawie” na przykładzie firmy Kaliński 
sam przebieg regeneracji i stosowane 
w niej metody. W ramach procesu re
generacji filtrów oraz katalizatorów ich 
wkłady zostają wyczyszczone lub wymie
nione na nowe, a obudowa – odnowiona. 

Jakie korzyści przynosi zakup części 
regenerowanych?

Czy warto montować 
części regenerowane?

ani wodnych roztworów. Woda nie jest 
naturalnym środowiskiem dla pojazdów, 
a w szczególności dla układów wyde
chowych. Katalizatory nie są przelotowe 
– ich prawidłowa regeneracja polega na 
wymianie znajdującego się we wnętrzu 
wkładu. Żaden z przypadków nie naru
sza obudowy, która pozostaje oryginal
na. Prawidłowo wykonana regeneracja 
gwarantuje dobrą jakość produktu i jego 
pełną sprawność.

Ekologia
Zarówno regulacje prawne, jak i od
czucia społeczne coraz większą wagę 
przykładają do aspektów ekologicznych. 
W ten trend wpisuje się również regene
racja. W jej przypadku nie wytwarza się 
nowych części, a jedynie odnawia już 
istniejące elementy. Proces ogranicza 
zużycie surowców i emisję szkodliwych 
związków, w efekcie czego mniej zanie
czyszcza środowisko. 

Dostępność
Najpierw pandemia, a obecnie wojna 
za naszą wschodnią granicą wywarły 
znaczący wpływ na światową gospodar
kę. Brak dostępności wielu surowców 
dotknął również branżę motoryzacyjną. 
Obecnie na nowy samochód czeka się 
kilka miesięcy, a części samochodowe 
często nie są dostępne „od ręki”. 

Problem nie dotyczy sektora regene
racji, ponieważ wykorzystuje ona część 
już istniejącą, którą należy jedynie wy
czyścić i przywrócić do stanu sprawno
ści. Nie trzeba więc obawiać się braku 
dostaw podzespołów. 

Firma Kaliński dba o rozwój swoje
go magazynu. Posiada na stanie dużo 
filtrów oraz katalizatorów, dzięki cze
mu nawet jeśli danej części nie może 
zregenerować, oferuje produkt już po 
przeprowadzonej  regeneracji. Z roz
wiązania tego często korzystają właści
ciele pojazdów, którym skradziono filtr 
lub katalizator. 

Produkty można kupić online w skle
pie internetowym, tam również spraw
dza się ich dostępność. Kilka kliknięć 
komputerowej myszki pozwala złożyć 
zamówienie, a następnego dnia katali
zator zostanie dostarczony nabywcy we 

Cena
Jedną z najważniejszych cech produk
tu regenerowanego, który zachęca do 
kupna, jest zdecydowanie niższa cena. 
Oryginalne filtry i katalizatory do pojaz
dów osobowych są niemal dwukrotnie 
droższe, a w przypadku pojazdów cię
żarowych różnica bywa jeszcze większa. 
Warto pamiętać, że ceny tych podzespo
łów liczy się zazwyczaj w tysiącach.

Jakość
Skoro cena regenerowanych filtrów i ka
talizatorów jest niższa od nowych, wie
lu potencjalnych nabywców obawia się 
gorszej jakości produktów. Oczywiście, 
ich wartość zależy od jakości wykonanej 
usługi. 

Regeneracja jest procesem przywracającym sprawność i funk-
cjonalność zużytym, niesprawnym częściom. Jednym z polskich 
liderów rynku regeneracji filtrów cząstek stałych oraz kata-
lizatorów jest firma Kaliński, która od 31 lat nieprzerwanie 
zajmuje się układami wydechowymi, świadczy usługi serwisowe 
stacjonarnie oraz wysyłkowo, współpracuje z wieloma ser-
wisami, a sporą część produktów eksportuje do krajów Unii 
Europejskiej

wskazane przez niego miejsce. Dostęp
ność i szybka dostawa części ma szcze
gólne znaczenie w przypadku pojazdów 
firmowych, gdzie każda godzina postoju 
oznacza wymierną stratę dla przedsię
biorstwa. 

Warto korzystać z produktów regene
rowanych firmy Kaliński. Fachowo prze
prowadzony proces zapewnia ich wysoką 
jakość, nie cierpi przy tym środowisko 
naturalne, a procedura zakupu jest czyn
nością nieskomplikowaną.                     n

Paweł Żyliński
Marketing menadżer
Firma Kaliński

W firmie Kaliński regenerację filtrów 
cząstek stałych wykonuje się za pomocą 
specjalistycznej maszyny Hartridge DPF. 
Maszyna wydmuchuje zanieczyszczenia 
sprężonym powietrzem, a gdy trzeba, 
może je wstępnie poluzować przez wypa
lanie w specjalnym piecu. Użytkowanie 
maszyny Hartridge DPF polecają firmy 
takie, jak: Volvo, DAF, Scania czy Cater
pillar. Do regeneracji nie stosuje się wody 

Filtr samochodu ciężarowego przed 
i po regeneracji

Operację prze
dmuchiwania 
przeprowa
dza się dwa 
razy: przed 
wypalaniem 
w piecu oraz 
jako czynność 
końcową

Proces 
regeneracji 
filtra cząs tek 
stałych 
poprzez wy
mianę wkładu

Maszyna Hart
ridge DPF 300 
wykorzystuje 
sprawdzoną 
technologię 
usuwania sadzy 
i popiołu oraz 
pozwala przy
wrócić pełną 
sprawność re
generowanych 
filtrów
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Ratowanie elementu pojazdu stanowi 
częstą praktykę wśród posiadaczy aut za
bytkowych w przypadkach, gdy użytkow
nik jest do niego przywiązany, a zakupie
nie nowego produktu jest niemożliwe lub 
wiąże się z dużym wydatkiem. Jednym 
z takich podzespołów jest reflektor samo
chodowy. Jego właściwości trzeba przy
wrócić głównie ze względu na bezpie
czeństwo jazdy, co jednocześnie wpływa  

Regeneracja odbłyśników 
i odnawianie lamp

	materiały do pokrycia zostały odpo
wiednio dobrane,

	poszczególne detale odbłyśnika zosta
ły odnowione,

	po złożeniu w całość wszystkie ele
menty działają poprawnie,

	odbłyśnik nie został zanieczyszczony 
odciskiem palca i jest odpowiednio 
zabezpieczony.

Z HeavyDutyCoating użytkownik może 
pójść krok dalej, zlecając odnowienie 
całej lampy. Przygotowanie tego pro

na wygląd i estetykę pojazdu. Na rynku 
oferowane są profesjonalne rozwiązania, 
pozwalające przywrócić pierwotne wła
ściwości fizyczne i świetlne lamp samo
chodowych.

HeavyDutyCoating, bazując na wielo
letnim doświadczeniu firmy Wesem 
w produkcji lamp i reflektorów (jest obec
na od 45 lat na rynku), oferuje możli
wość przywrócenia tych elementów po

jazdu do odpowiedniego stanu. Za pomo
cą nowoczesnych metod (używanych na 
co dzień przy produkcji lamp) renowacja 
odbłyśnika metalowego lub aluminiowe
go przeprowadzana jest w następujących 
etapach:
	odtworzenie elementu optycznego – 

usunięcie starej warstwy, zgorzeliny, 
w razie potrzeby poprawa kształtu po
przez wyrównanie powierzchni;

	zabezpieczenie podkładową, chemicz
ną warstwą antykorozyjną; 

	lakierowanie proszkowe;
	metalizacja (napylanie próżniowe) –

nadanie odblasku.
Warto zaznaczyć, że w procesie lakie
rowania wykorzystywane są najnowsze 
i ekologiczne technologie. Odbłyśnik po 
przygotowaniu powierzchni pokrywany 
jest specjalnie do tego przeznaczonym 
lakierem proszkowym. 

W procesie regeneracji odbłyśników, 
zarówno przy samodzielnym działaniu, 
jak i przy zleceniu jej firmie zewnętrznej, 
nierzadko zdarzają się błędy. Aby ich 
uniknąć, należy zwrócić uwagę, czy:
	część jest rozłożona na możliwie naj

mniejsze elementy,
	powierzchnia do regeneracji została 

właściwie oczyszczona i przygotowa
na do metalizacji,

Bywa, że rozstanie się z fabrycznym podzespołem jest trudne,  
a czasem wręcz niemożliwe. firma WESEM w ramach marki  
HeavyDutyCoating, wychodząc naprzeciw potrzebom użyt-
kowników i właścicieli samochodów, wprowadziła usługę 
regeneracji odbłyśników, a także kompleksowego odnawiania 
lamp. Użytkownik może cieszyć się oryginalnym produktem,  
a jednocześnie uzyskuje lampę o parametrach nowego reflek-
tora i doskonałych właściwościach świetlnych

cesu wymaga dokładnej weryfikacji 
przesłanego elementu. Sprzęt jest de
montowany, a poszczególne elementy 
przygotowywane do odnowienia. Pro
ces odnawienia elementów metalo
wych może obejmować oczyszczanie 
ich z rdzy, a następnie zabezpieczanie 
za pomocą cynkowania stopowego  
i/lub warstwy lakierniczej. Odnawianie 
odbłyśnika przebiega w sposób opisany 
powyżej. Na etapie końcowym klejona 
jest szyba i montowane odrestaurowane 
części.

W ten sposób właściciel samocho
du otrzymuje lampę o cechach nowego 
produktu i może ją eksploatować przez 
kolejne lata.

Ze względu na stosowane technolo
gie Wesem nie regeneruje odbłyśników 
z tworzywa. Nie zawsze regeneracja lub 
odnowienie lampy jest możliwe lub efekt 
może nie w pełni zadowolić zlecające
go. W przypadkach, gdy odbłyśnik jest 
bardzo zniszczony, przed rozpoczęciem 
procesu klient jest informowany o ogra
niczeniach lub spodziewanych efektach. 
Pozwala mu to podjąć świadomą decyzję 
dotyczącą dalszych działań.

Renowację lampy warto zlecić spe
cjalistom i profesjonalnym firmom. Rege
nerowane elementy podlegają gwarancji 
w Polsce, a użytkownik z satysfakcją 
i spokojem może cieszyć się lampą, która 

uzyskała „drugą młodość”. Ma przy tym
pewność, ze będzie ona pełniła swoją 
rolę we wspieraniu bezpieczeństwa użyt
kowników ruchu drogowego.

Jeśli istnieje przyczyna, dla której rege
neracja jest niemożliwa, w ofercie polskie
go producenta, firmy Wesem, użytkow
nicy znajdą wybrane odpowiedniki lamp 
do starszych pojazdów, które niczym nie 
ustępują oświetleniu instalowanemu pod
czas pierwszego montażu.                    n

Krzysztof Hajduk
Kierownik produkcji
Wesem

Nieodpowiednio i prawidłowo zregenerowany odbłyśnik

Odbłyśnik przed regeneracją (u góry) i po jej 
przeprowadzeniu

Lampa przed i po odnowieniu

Przykładowe zamienniki z oferty firmy Wesem
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Regeneracja przeprowadzana jest przy 
użyciu zaawansowanych urządzeń, zgod-
nie z wysokimi normami jakości i stan-
dardami montażu urządzenia z nowych 
części w zakładzie produkcyjnym firmy. 

Zużyte elementy są wymieniane, 
a sprawne – poddawane testom. Proces 
ten minimalizuje ilość odpadów produk-
towych oraz oszczędza cenne surowce 
i media. 

Regeneracja alternatorów
i rozruszników w firmie AS-PL

przechodzą etap szczegółowej analizy. 
Jeśli jej wynik jest pozytywny, zostają 
zabezpieczone, opisane i zmagazyno-
wane w celu kompletacji do montażu.

n Kompletacja
Podczas tego etapu elementy, które prze-
szły pozytywnie proces regeneracji, zosta-
ją złożone w całość. Na oddzielnych sta-
nowiskach wykonywane są kolejno odpo-
wiednie czynności, a wieńczy je finalny 
montaż. Następnie produkt poddawany 
jest wstępnemu testowi dla sprawdzenia 
poprawności montażu mechanicznego 
(brak miejsc ocierania czy oporów pod-
czas pracy elementów łożyskowanych) 
oraz działania układu elektrycznego. Jeśli 
z pozyskanych podzespołów nie można 
skompletować pełnowartościowego pro-
duktu, są one magazynowane. Zostaną 
wykorzystane przy kolejnym procesie 
kompletacji do montażu. 

n Test końcowy
Ten ostatni etap procesu przeprowa-
dzany jest w trybie automatycznym na 
urządzeniach renomowanej marki D&V 
Electronics (ST-16, ST-24, ST-116, ALT-
98, ALT-198, BSG-198). Wygenerowany 
na zakończenie raport potwierdzający 
pomyślne przejście produktu przez serię 
testów wkładany jest wraz z produktem 
do pudełka i trafia na półkę magazynową 
w oczekiwaniu na dostarczenie do sieci 
dystrybutorów. Właściwości produktu nie 
odbiegają od jego odpowiednika OEM. 
Jeśli nie przejdzie on testu końcowego, 
trafia do dalszej weryfikacji w celu od-
nalezienia oraz usunięcia przyczyny.

AS-PL nie regeneruje uszkodzonych 
obudów, łożysk i elektroniki regulatora. 
Są one wymieniane na nowe. Możliwo-
ści montażu produktów regenerowanych 
w firmie wynoszą obecnie około 15 tys. 
sztuk miesięcznie. 

Każdy produkt otrzymuje potwierdze-
nie (raport) przeprowadzonego testu koń-
cowego, świadczące o jego sprawności 
i niezawodności.

Poszczególne etapy regeneracji:
n Pozyskiwanie rdzeni
Regeneracji podlegają rdzenie alternato-
rów i rozruszników (tzw. core), które speł-
niają restrykcyjne wymogi firmy AS-PL.  
Ich pozyskiwaniem zajmują się wyspe-
cjalizowane firmy. 

n Weryfikacja rdzenia
Kolejnym etapem jest wstępna analiza 
stanu rdzenia oraz jego sklasyfikowanie. 
Jeśli spełnia on przyjęte normy jakościo-
we, otrzymuje numer identyfikacyjny 
i zostaje rozłożony na części pierwsze. 
Po stwierdzeniu nieprzydatności poje-
dynczych podzespołów (lub ostatecznie 
całego rdzenia), zostają one zutylizowane 
w sposób ekologiczny, zgodnie z przyjęty-
mi normami.

n Uszlachetnianie
Podzespoły, które pozytywnie przeszły 
testy, trafiają na tym etapie do parku ma-
szyn, m.in. do myjni, gdzie są uszlachet-
niane i odświeżane. Potem na wyspecja-
lizowanych gniazdach roboczych, sprofi-
lowanych pod konkretny pod zespół, po 
rozłożeniu na części poddane zostają 
procesowi regeneracji. Wirniki i stojany 
są lakierowane. Zabiegi te mają na celu 
uniknięcie przebić izolacji i zabezpiecze-
nie przed korozją elementów stalowych. 
Następnie części te są składane, a pod- 
zespoły elektryczne i elektroniczne  

Kontrola 
parametrów 

technicznych 
zregenerowa-

nego roz-
rusznika

Michał Czarzasty
Dyrektor Produkcji w AS-PL

Oferta AS-PL obejmuje ponad 24 000 pozycji asortymentowych 
najwyższej jakości, w tym kilkaset modeli regenerowanych 
alternatorów i rozruszników. Regeneracja daje drugie życie 
produktom i w zestawieniu z zakupem nowej części stanowi 
korzystne rozwiązanie alternatywne

Regeneracja pozwala zaoszczędzić 
duże ilości surowców, takich jak woda, 
żelazo, miedź, magnez, stal czy alumi-
nium, zużywanych do produkcji nowego 

Faza czyszczenia oraz uszlachetniania zakwalifikowanych do ponownego wykorzystania elementów

Finalne testy 
zakończone 
wydrukowa-

niem raportu

alter natora, rozrusznika czy innej części. 
Z eko logicznego punktu widzenia regene-
racja ma tyle samo zalet, co klasyczny recy-
kling. Ogranicza również ślad węglowy.  n



Autonaprawa | Marzec 2023

30 | REGENERACJA CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW

Fo
t.

 T
ed

g
u

m

Element metalowy zazwyczaj nie nosi 
śladów zużycia, jest jedynie zabrudzony 
lub lekko skorodowany w zewnętrznych, 
widocznych miejscach. Przy wymianie 
elementu oryginalnego na nowy trzeba 
ten pierwszy w całości wyrzucić, co jest 
niekorzystne zarówno dla środowiska, 
jak i (szczególnie w przypadku mało po
pularnych produktów) niekorzystne eko
nomicznie. W ofercie firmy Tedgum moż
na znaleźć elementy oznaczone znacz
kiem złożonym z 3 zielonych strzałek. 

Trzeba podkreślić, że elementy rege
nerowane mają takie same właściwości, 
jak oryginalne.

Przebieg regeneracji
Element oryginalny mu 
si zostać zdemontowany 
z pojazdu w taki spo
sób, aby obudowa oraz 

inne elementy, które będą ponownie wy
korzystane do zregenerowania produktu, 
pozostały nieuszkodzone.

Element powinien zo
stać dostarczony do 
firmy Tedgum, z którą  
przed wysyłką należy 

się skontaktować w celu ustalenia szcze
gółów wykonania regeneracji.

Przesłany element zo
staje rozebrany na czę
ści, a zużyty element 
gumowy – usunięty.

Regeneracja elementów 
metalowo-gumowych

Wykonane z metalu ele
menty rdzenia są czysz
czone oraz pokrywane 
powłoką zabezpieczają

cą, aby dłużej zachowały trwałość.
Nowa guma zostaje 
zwulkanizowana w me
talowych częściach.

Zregenerowany element 
jest gotowy do montażu.

Element zostaje odesła
ny na adres wskazany  
przez zleceniodawcę.

Zregenerowany element 
należy w samochodzie 
zamontować w taki sam 
sposób, jak wcześniej 

założony był element oryginalny.
Wymiana uszkodzonego 
elementu na zregenero
wany dobiegła końca.

     n

Regeneracja wyrobów metalowo-gumowych polega na od-
zyskaniu z oryginalnego produktu metalowego rdzenia,  
który zostanie następnie wykorzystany do wykonania  
nowego elementu. W przypadku tego typu wyrobów naj - 
częściej narażona na uszkodzenia jest guma i to ona jako 
pierwsza wykazuje objawy zużycia

Regeneracja poduszki silnika do Mercedesa 600:
1 – uszkodzona oryginalna poduszka, 2 – elementy wykorzystane  
w procesie  regeneracji, 3 – poduszka po regeneracji

Regeneracja tulei kołyski silnika samochodu Rolls Royce Silver Spirit:
1 – uszkodzona tuleja, 2 – uszkodona tuleja (widok z drugiej strony),  
3 – elementy wykorzystane w regeneracji, 4 – zregenerowana tuleja

Przykłady przeprowadzonej regeneracji

Krzysztof Staniszewski
Kierownik działu marketingu Tedgum

1                           2                                                       3

1                         2                         3                             4
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Kolumny pneumatyczne 
a geometria zawieszenia

Bartosz Sieradzki
CEEU Area Mangaer 
Arnott

Przez geometrię zawieszenia rozumiemy zespół parametrów  
opisujących ustawienie kół w samochodzie. Jej niewłaściwe 
ustawienie może być efektem silnego uderzenia kół o krawęż-
nik, kolizji lub wymiana elementów zawieszenia pojazdu,  
w tym również podzespołów zawieszenia pneumatycznego

Na szczęście, w przypadku większości 
urządzeń do ustawiania geometrii zawie
szenia kalibracja zawieszenia pneuma
tycznego jest częścią procedury. Po jej roz
poczęciu urządzenie najprawdopodobniej 
zapyta, czy pojazd został wypoziomowany. 
Kryteria ustawień geometrii zawieszenia 
w modelu z zawieszeniem pneumatycz
nym będą różne od tych w modelu z za
wieszeniem tradycyjnym. Dlatego istotny 
jest wybór odpowiednich parametrów do 
konkretnego modelu. Pamiętajmy więc, że 
kalibracja jest kluczem do właściwej ko
rekty geometrii zawieszenia.                  n  

szości przypadków tylne zawieszenie wy
korzystuje stałe punkty mocowania, które 
nie mają możliwości korekty położenia, 
a więc wymiana zamontowanych w nich 
części nie ma wpływu na geometrię. Na
tomiast w przypadku wymiany przedniej 
kolumny zawieszenia przy konieczno
ści odkręcenia jej dolnego mocowania, 
szczególnie jeśli nastąpiło również odkrę
cenie wahacza – dochodzi do zaburzenia 
geometrii.

Przed rozpoczęciem ustawiania geo
metrii zawieszenia pneumatycznego 
konieczne jest wykonania kalibracji wy
sokości pojazdu. Zgodnie z zaleceniami 
producenta czujniki wysokości (pozio
mice) muszą zostać odpowiednio skali
browane celem zapewnienia właściwego 
wypoziomowania pojazdu.

Wartości kalibracyjne mogą się róż
nić zależnie od modelu w obrębie jednej 
marki. Należy zawsze przestrzegać zale
ceń i instrukcji producenta pojazdu doty
czących wartości i wysokości kalibracji. 
Jeśli samochód nie zostanie odpowiednio 
wypoziomowany, ustawienie jego geo
metrii będzie niemożliwe za względu 
na złe odniesienie. Wynika to z różnego 
ustawienia kąta ramion wahaczy po le
wej i prawej stronie. 

Ponieważ zawieszenie pneumatyczne 
ma zdolność zmiany wysokości pojazdu, 
ustawienie geometrii w oparciu o źle wy
poziomowany pojazd będzie miało wpływ 
na kompensację wysokości.

Nie wszystkie części zawieszenia pneu
matycznego mają wpływ na geometrię. 
Podzespoły takie, jak sprężarka, rozdzie
lacz, zbiornik powietrza czy przewody, 
nie wpływają na zbieżność i nachylenie 
kół, natomiast ważną rolę odgrywają tu 
kolumny pneumatyczne, stanowiące po
łączenie kół z pojazdem.

 
Wpływ kalibracji na geometrię
Arnott zaleca każdorazowe sprawdzenie 
geometrii kół po wymianie kolumny lub 
kolumn pneumatycznych. Największy 
wpływ na geometrię ma zawieszenie 
przednie. Wymiana tylnych kolumn, mie
chów czy sprężyn nie pociąga za sobą 
konieczności korekty geometrii. W więk
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Struktura mat umożliwia wchłonięcie du
żej ilości cieczy. Małe, wąskie powierzch
nie można dobrze zabezpieczyć jedną 
matą, w przypadku większych – można 
umieścić kilka połączonych ze sobą mat 
olejowych. Mata jest bardziej poręczna 
niż wanna do zbierania skapującego ole
ju, poza tym w żaden sposób nie uszka
dza posadzki.

Maty natychmiast wchłaniają olej 
i inne niebezpieczne ciecze z tkaniny 
zewnętrznej do wewnątrz i trwale prze
chowują ją w specjalnym rdzeniu. Dzięki 
temu powierzchnia pozostaje względnie 
sucha, podczas gdy specjalna włóknina 
wypełniająca wnętrze maty równomiernie 
wchłania do 3 litrów cieczy. Maty olejowe 
mogą być stosowane w niemal wszyst
kich branżach: w małych warsztatach 
samochodowych, w średniej wielkości 
zakładach obróbki metali, gdzie pracują 
np. obrabiarki, lub też w dużych halach 
przemysłowych. Maty olejowe mogą być 
wykorzystywane w zasadzie wszędzie.

Są one dostarczane do użytkowników 
w ramach systemu pełnej usługi firmy 
Mewa i odbierane po ich użyciu, następ
nie prane i ponownie dowożone do miej
sca ich wykorzystania. Dzięki korzystaniu 
z mat olejowych Multitex w ramach sys
temu wynajmu tekstyliów użytkownicy 
zyskują inteligentne wsparcie, gwarantu
jące czystość i porządek, mogą też do
kładnie zaplanować strukturę kosztów

Maty olejowe sprawiają, że na po
sadzce i na podeszwach butów pracow
ników nie gromadzą się oleje lub ciecze, 
co zabezpiecza przed poślizgnięciem się 
i upadkiem. Zachowane są standardy 
bezpieczeństwa, hale fabryczne pozosta

ją czyste, a pracownicy mogą skoncen
trować się na swoich zadaniach.

W porównaniu z alternatywnymi środ
kami zapobiegawczymi elastyczna tek
stylna mata olejowa wypada bardzo do
brze. Plastikowe wanny są nieporęczne 
i nie w każdym zagrożonym wyciekiem 
miejscu się mieszczą. Piasek i granulki 
mają mniejszą chłonność i szybko roz
przestrzeniają się po całym zakładzie. 
Również jednorazowe szmatki są mniej 
wydajne w przypadku dużych wycieków.

Firma Mewa przywiązuje szczególnie 
dużą wagę do zasad zrównoważonego 
rozwoju. Idea ta znajduje odzwierciedle
nie w systemie usług, który nastawiony 
jest na oszczędzanie zasobów, takich jak 
energia czy świeża woda. Maty olejowe 
są prane i ponownie wykorzystywane 
w sposób przyjazny dla środowiska, olej 

wypłukiwany z mat jest poddawany re
cyklingowi termicznemu, a zasada wielo
krotnego użytku sprawia, że nie powstają 
szkodliwe dla środowiska odpady.

Ponadto kierownictwo zakładów wy
korzystujących maty olejowe Multitex 
nie musi się martwić o dostawy i usu
wanie mat. Są one dostarczane do hal 
fabrycznych lub warsztatów przez firmę 
Mewa w ramach pełnej usługi, zbierane 
po użyciu do specjalnych bezpiecznych 
pojemników (SaCon), a następnie wy
mieniane na czyste, ekologicznie wypra
ne. Rozwiązanie to pozwala w optymalny 
sposób odciążyć użytkowników od zadań 
związanych z ciągłym zabezpieczeniem 
powierzchni przed skutkami wyciekają
cych i kapiących cieczy.  

Opracowanie na podstawie  

materiałów Mewa Textil-Service

Mata olejowa Multitex

Tekstylne maty olejowe przydadzą się wszędzie tam, gdzie różne ciecze mogą 
skapywać na posadzkę. Zostały one tak zaprojektowane, by można je było po 
prostu rozłożyć na podłożu w konkretnych miejscach – pod wyciekami ze 
sprzętu lub zaolejonymi częściami samochodowymi w warsztacie 
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Mniejsze tarcie ogranicza zużycie paliwa

Pasek rozrządu pracujący w oleju

tkanina nośna z wielowarstwową ochro
ną przed zużyciem oraz zęby wzmoc
nione tkaniną aramidową, odporną na 
działanie temperatury i substancji che
micznych.

Ford wykorzystuje to rozwiązanie 
w silnikach Ecoboost i EcoBlue, nato
miast grupa PSA zastosowała taki układ 
w silniku 1,2 Puretech, który zdobył 
wiele nagród. Grupa Volkswagena rów
nież używa paska pracującego w oleju 
do napędu pompy olejowej w silnikach  
1,6 i 2,0 TDI. Także inni producenci 
podążają za tym trendem i, konstruując 
nowe silniki, wykorzystują pasek roz
rządu wykonany z kauczuku lub two
rzywa sztucznego. Niemniej większość 
tych silników nadal wymaga wymiany 

„mokrego“ paska w ramach rutynowej 
obsługi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa
niom klientów, firma febi wprowadziła 
ten rodzaj pasków do swojej oferty. Ich 
główną zaletą jest bardziej zwarta budo
wa, wymagająca mniejszej przestrzeni 
w kompaktowych silnikach.

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

Opracowanie na podstawie  
materiałów febi bilstein

Istotnym elementem silnika spalinowe
go jest układ rozrządu. Zadaniem paska 
rozrządu jest precyzyjna synchronizacja 
ruchu obrotowego wału korbowego, 
wałka(ów) rozrządu, wałków wyrówno
ważających oraz innych elementów 
silnika. Odpowiednia synchronizacja 
pozwala sterować otwieraniem i zamy
kaniem zaworów dolotowych i wyloto
wych, a także precyzyjnym zasilaniem 
silnika w paliwo, co ma kluczowe zna
czenie dla zachowania dokładnych faz 
rozrządu, sprawności pracy i trwałości 
silnika.

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

Żeby było to możliwe, pasek roz rządu 
musiał zostać wyprodukowany ze spe
cjalnych rodzajów kauczuku i materia
łów, które zapewniły lepszą wytrzyma
łość oraz odporność na działanie oleju. 
Ten typ pasków rozrządu wytwarzany 
jest z odpornego na działanie wysokiej 
temperatury elastomeru ACNHNBR, 
w który zatopiony jest zapewniający wy
soką wytrzymałość kord z włókna szkla
nego. Do tego dochodzi poli amidowa 

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

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

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

3.  Poliamidowa tkanina nośna
	 •	wyjątkowa	stabilność	kształtu

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

	 •	duża	odporność	na	rozciąganie
	 •	powłoka	odporna	na	działanie	oleju

Dylemat dealerów samochodów używanych

Czy warto sprawdzać historię pojazdów?

Kupujący samochody w Polsce nie ufają dealerom używa
nych aut. Ma to pewne uzasadnienie, ponieważ najnowsze 
badania carVertical dowodzą, że aż 66% używanych samo
chodów w Polsce jest uszkodzonych, a prawie 10% ma „prze
kręcony” licznik. Na dodatek, średni wiek tych aut należy 
u nas do najwyższych w Europie, więc można założyć, że są 
mocno wyeksploatowane

Aby przekonać do siebie klientów, nie
które punkty sprzedaży stają się bardziej 
transparentne i nawiązują współpracę 
z takimi platformami, jak carVertical. 

Platforma Kupauto24.de oferuje uży
wane samochody dostępne na rynkach 
niemieckim i polskim i w ciągu ostat
nich trzech lat sprzedała łącznie blisko  
1000 pojazdów. Ostatnio dołączyła ona 
do grona przedsiębiorstw wykorzystują
cych sprawdzanie historii pojazdów do 
poprawy swojej reputacji i efektywności. 
Jej prezes – Mateusz Jessusek – potwier
dza, że współpraca z carVertical diame
tralnie zmieniła zasady obrotu samocho
dami w jego firmie:

– Mogę porównać ten rok z czterema 
poprzednimi latami, w których sprzeda-
waliśmy pojazdy bez korzystania z ra-
portów historii pojazdów. Dawniej, kiedy 
znajdowaliśmy interesujący samochód 

w ogłoszeniach, wysyłaliśmy naszego 
pracownika na oględziny. Odkąd współ-
pracujemy z carVertical, zaczynamy od 
zdalnego sprawdzenia numeru VIN. Je-
śli raport wykazuje znaczne uszkodze-
nia lub cofanie licznika, to rezygnujemy 
z oględzin i nie tracimy cennego czasu 
na dany egzemplarz.

Współpraca z carVertical pozwala za
tem nie tylko oferować klientom spraw
dzone samochody, ale także oszczędzać 
czas i pieniądze na etapie ich pozyskiwa
nia.

– Na każdy sprzedawany przez nas 
pojazd udzielamy rocznej gwarancji, po-
nieważ mamy pewność, że to naprawdę 
dobry egzemplarz. To przekonanie jest 
kolejną zaletą wynikającą ze współpra-
cy z carVertical. Oczywiście – jeśli mimo 
wszystko coś się wydarzy z używanym au-
tem, klient może nam to zgłosić, a my roz-
wiązujemy problem – wyjaśnia Jessusek.

Wiele samochodów rozpoczyna swo
je życie w jednym kraju, a kontynuuje 
je w innym. W Europie migrują z zacho
du do Europy Centralnej, a później na 
wschód. Kiedy auta używane są sprze
dawane między poszczególnymi krajami, 
trudno jest prześledzić ich historię. Więk
szość krajów nie wymienia między sobą 
takich danych. Oznacza to, że jakiś po
jazd może ulec poważnym uszkodzeniom 
w Niemczech lub we Włoszech, a do 
Polski trafi już jako bezwypadkowy. Trud
no się zatem dziwić, że kupujący auta 
używane w Polsce znajdują się w trud

nym położeniu. Mogą jednak skorzystać 
z pomocy takich firm, jak carVertical, 
i sprawdzić historię pojazdu zawierającą 
międzynarodowe dane.

Transparentność nie jest jednak ani 
łatwa, ani tania. Niektórzy dealerzy aut 
używanych nadal nie interesują się prze
szłością oferowanych egzemplarzy i robią 
to celowo. Chodzi oczywiście o pozyski
wanie z rynku najtańszych ofert i – pomi
mo dodania odpowiedniej marży – ofero
wania klientom samochodów w okazyj
nych cenach. Kupujący bardzo często nie 
zdają sobie sprawy, że w końcowym roz
rachunku koszty serwisowania tańszego 
egzemplarza w gorszym stanie przewyż
szą oszczędności poczynione w chwili 
zakupu. Tak naprawdę wybór droższego 
pojazdu z pełną historią serwisową na 
ogół ostatecznie wychodzi taniej. Do 
uzdrowienia polskiego rynku aut używa
nych potrzeba zmian w mentalności nie 
tylko osób handlujących autami, ale tak
że samych kupujących. Wzrost popytu na 
pewne, sprawdzone samochody i spadek 
zainteresowania autami bez transparent
nej przeszłości stanowią klucz do ogólnej 
poprawy jakości aut używanych na pol
skich drogach.

Niestety, ten punkt widzenia nie jest 
podzielany przez wszystkich dealerów. Co 
więcej – dla tych mniej uczciwych moż
liwość sprawdzenia historii samochodu 
stanowi problem. Im więcej kupujących 
weryfikuje historię pojazdu na podsta
wie numeru VIN, tym trudniej handluje 
się wadliwymi pojazdami, co oczywiście 
przekłada się na spadek zysków. 

– Mamy nadzieję, że wzrost zain-
teresowania pojazdami z transparent-
ną przeszłością i spadek popytu na 
samochody bez jawnej historii wymu-
szą pewne rynkowe zmiany i dealerzy 
aut używanych sami przejdą na „ja-
sną stronę” – podsumowuje Matas 
B uzelis, szef działu komunikacji car
Vertical.
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NGK Spark Plug zmienia nazwę

Niterra
W ubiegłym roku rynek motoryzacyjny obiegła wiadomość,  
że firma NGK Spark Plug zmienia swoją nazwę na Niterra.  
Dlaczego największy na świecie producent świec zapłonowych 
zmienia nazwę nawiązującą do jego flagowego produktu? 
O przyczynach tych zmian, nowej nazwie i logo rozmawiamy  
z panem Tomaszem Supadym, nowym Dyrektorem General-
nym NGK Spark Plug w Polsce

stać stojącym przed światem wyzwaniom 
i  przyczynić się do budowania lepszego 
społeczeństwa.
Gdzie Niterra chce być za 20 lat?

W ciągu 20 lat Niterra chce wpro-
wadzić radykalne zmiany wykraczające 
poza obecną ścieżkę, aby stać się firmą, 
która odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu 
prawdziwie zrównoważonego społeczeń-
stwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez 
wykorzystanie jej kluczowych kompeten-
cji w  takich obszarach, jak technologia 
materiałów ceramicznych, technologia 
czujników, globalny system produkcji/
sprzedaży itp. oraz osiągnięcie rozwoju 
firmy w czterech następujących obsza-
rach biznesowych: mobilność, medycy-
na, środowisko i energia oraz komunika-
cja.
Czy zmiana nazwy pociągnie za sobą 
dalsze zmiany (przejęcia, rozszerzenie 
działalności itp.)?

Celem firmy Niterra jest rozwój bizne-
sowy w czterech obszarach działalności. 
Poprzez inicjatywy, takie jak fundusz 
Corporate Venture Capital Fund (CVC) 
firma inwestuje kapitał w dobrze roku-
jące przedsięwzięcia, takie jak start-upy, 
w których dostrzega potencjał.
Co się stanie z obecnymi nazwami 
i logo marek NGK i NTK?

Nazwy i logo marek NGK i NTK będą 
nadal stosowane w branży motoryzacyj-
nej w oddziałach specjalizujących się 
w technologii zapłonu i elektroniki samo-
chodowej.

dlowych w różnych jurysdykcjach. Re-
jestracja jest zaplanowana na początek 
kwietnia 2023 roku.
Co oznacza nazwa Niterra?

„Niterra” to wymyślone słowo, które 
łączy łacińskie słowa niteo oznaczające 
„błyszczeć” i  terra – „ziemia”. Wyraża 
ono pragnienie Grupy NGK, aby być fir-
mą, która nie tylko przyczynia się do two-
rzenia zrównoważonego społeczeństwa, 
ale także sprawia, że ziemia błyszczy: 
jest to cel sformułowany w wizji firmy na 
2040 rok: „Więcej niż ceramika, przekra-
czając granice wyobraźni”.

Dlaczego angielska nazwa firmy zmie-
nia się z NGK Spark Plug na Niterra? 
Skąd pomysł na odejście od szeroko 
rozpoznawalnej nazwy, będącej jedno-
cześnie silną marką?

Główną przyczyną jest postęp elek-
tromobilności na świecie. Biorąc pod 
uwagę przewidywane odejście od ukła-
dów napędowych ICE (z silnikami spa-
linowymi), a także cele zrównoważonego 
rozwoju firmy, nazwa „NGK Spark Plug” 
nie opisuje już dokładnie rozwoju działal-
ności firmy jako całości. Ponadto obecna 
nazwa od dawna odzwierciedla już tylko 
jedną z wielu linii produktów w jej port-
folio biznesowym, podczas gdy firma ofe-
ruje również szeroką gamę czujników dla 
przemysłu motoryzacyjnego.
Co oznacza zmiana „angielskiej” nazwy 
firmy? Czy nowa nazwa zostanie przy-
jęta przez całą globalną firmę?

Nazwa „Niterra” będzie używana 
w Europie i regionie EMEA oraz w krajach 
anglojęzycznych. W krajach, w których 
używana jest japońska nazwa firmy, na 
razie nie nastąpi zmiana nazwy. Jednak 
nowy logotyp „Niterra” zostanie przyjęty 
we wszystkich regionach dla zachowania 
spójności.
Od kiedy zacznie obowiązywać zmiana 
nazwy?

Nazwa firmy będzie obowiązywać po 
formalnym wpisaniu do rejestrów han-

A zatem mechanicy nie muszą obawiać 
się, że wkrótce nie znajdą na półkach 
świec i innych produktów z logo NGK 
i NTK?

Oczywiście, że nie. Wręcz przeciw-
nie – będą pojawiały się nowe produkty, 
zwłaszcza pod marką NTK.
Co się stanie z logo używanym w spor-
tach motorowych?

Logo sportów motorowych nie ulegnie 
zmianie, aby utrzymać wysoką rozpozna-
walność marki firmy w sportach moto-
rowych. 
Czy dane firmy pozostaną takie same 
(numer rejestru handlowego, warunki 
korzystania, informacje bankowe itp.)? 
Czy dla dystrybutorów będących pań-
stwa klientami zmiana nazwy niesie 
jakieś radykalne zmiany?

W przypadku spółki GmbH wszyst-
kie warunki ogólne, warunki sprzedaży 
i dostaw, umowy oraz wszystkie powią-
zane prawa i obowiązki firmy pozostaną 
niezmienione w przyszłości. Bez zmian 

pozostanie również numer rejestru han-
dlowego, NIP/numer identyfikacyjny VAT, 
numer DUNS oraz dane rachunku ban-
kowego.

Niterra EMEA GmbH jako następca 
prawny NGK Spark Plug Europe GmbH 
automatycznie przejmie wszelkie sprawy 
prawne. Wynika to z faktu, że przyszłe 
nowe umowy muszą zawierać nową na-
zwę firmy. Będą to jedyne zmiany dla na-
szych klientów w tym momencie.
Co dokładnie zmieni się w zakresie pro-
duktów, asortymentu, opakowań itp.?

Nie będzie żadnych zmian w zakresie 
produktów i asortymentu. Szata graficz-
na opakowań wraz z komunikacją marki 
pozostaną takie same, zmodyfikowany 
będzie jedynie adres.
Czy ulegnie zmianie obecność firmy 
w Internecie?

Z dniem 1 kwietnia 2023 roku zosta-
nie zmienione logo firmy na stronie EMEA  
www.ngkntk.com, będą też odpowiednio  
dostosowane kody kolorów.

Komunikacja w mediach społeczno-
ściowych jest kierowana do konkretnych 
grup odbiorców i uwzględnia różne per-
spektywy. Dlatego zmiany w poszczegól-
nych kanałach komunikacji również będą 
różne:

LinkedIn: Strona firmy na LinkedIn 
zmieni nazwę na „Niterra EMEA GmbH”. 
Nowe logo firmy zostanie ustawione jako 
zdjęcie profilowe.

YouTube: Nazwa firmowego kanału na  
YouTube zostanie zmieniona na „Niterra 
EMEA GmbH”. Nowe logo firmy zostanie 
ustawione jako zdjęcie profilowe.

Facebook & Instagram: Strony firmy 
na Facebooku i Instagramie NIE zostaną 
zmienione na Niterra – będzie zmienione  
jedynie dotychczasowe logo firmy zgod-
nie z komunikacją marki NGK & NTK. 
Zostaną jednak zmodyfikowane informa-
cje profilowe.

Jedyną zmianą na platformach – 
Tekni Wiki & Fanshop będzie logo firmy 
i ewentualnie modyfikacje kolorów.      n

Dlaczego tak wygląda logo?
Zdecydowaliśmy się na użycie samego 

logotypu, czyli rodzaju logo, które zawie-
ra tylko nazwę firmy – bez symboli czy 
emblematów. Żółty kolor będący kropką 
nad „i” symbolizuje wizerunek płonącej 
świecy, a to dlatego, że w nowej nazwie 
Niterra zawiera się znaczenie rozświe-
tlania świata. Jako podstawowy kolor 
wybrano petrol green, ponieważ tworzy 
on wrażenie Ziemi widzianej z kosmosu. 
Oba kolory symbolizują znaczenie Niter-
ra: ziemia i blask.
Jaka jest wizja i misja firmy Niterra?

Wizją i misją firmy Niterra jest roz-
szerzenie działalności poza obszar cera-
miki, w którym jest ona aktualnie świato-
wym ekspertem i liderem. Chcemy spro-
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Akumulator NOCO Lithium dla motocykli

zarządzania akumulatorem zapewnia-
jący maksymalną ochronę, wydajność 
i dwukierunkowe wyrównywanie ogniw 
dla długotrwałej stabilności. Chroni on 
akumulator przed przeładowaniem, eks-
tremalnym nagrzaniem, zwarciem, nad-
miernym rozładowaniem i zbyt wysokim 
prądem. Dopasowuje także warunki 
pracy do temperatury otoczenia. Cechą 
konstrukcyjną nowych akumulatorów  
litowych NOCO jest podwyższona odpor-
ność na wstrząsy (typowe podczas wy-
czynowej jazdy motocyklem) uzyskana 
przez precyzyjne wykonanie, a także ele-
menty wzmacniające (gumowa podstawa 
amortyzująca oraz wkładki piankowe 
przedłużające okres eksploatacji aku-
mulatora i zapewniające bezpieczeństwo 
połączeń).

Niewielkie rozmiary 
i krótki czas ładowania
Podstawowym modelem akumulatora 
NOCO Lithium jest NLP5 (12 V / 2 Ah) 
o prądzie rozruchowym 250 A. Waży 
on niespełna 700 g. Jego gabaryty to 
w podstawie 113/70 mm i wysokość  
88 mm. Na drugim końcu skali znaj-
duje się również 12-woltowy model 
NLP 30 7,8 Ah o prądzie rozruchowym  
700 A. Waga wynosi 2,27 kg, a wymia-
ry: 166/126 mm (podstawa) i 178 mm 
(wysokość).

Akumulatory NOCO Lithium charak-
teryzuje krótki czas ładowania. W za-
leżności od wersji akumulatora i zasto-
sowanej ładowarki wynosi on od 24 do 
480 minut.                                      n

pełnych cykli ładowania, co stawia je 
w ścisłej światowej czołówce. Są one 
przeznaczone przede wszystkim do mo-
tocykli, skuterów, quadów i skuterów 
śnieżnych.

Akumulatory te łączą dobre parametry 
techniczne z pełnym bezpieczeństwem 
użytkowania. Wyróżniają się ponadto 
wysokim prądem rozruchowym. Wy-
trzymują 50 000 cykli rozruchu i 2000 

2 razy więcej mocy, 10 razy więcej uruchomień, 5 razy dłuższa 
żywotność – oto hasła promujące nowatorskie akumulatory 
litowe NOCO Lithium, wykonane w technologii fosforanowo-
litowo-żelazowej, czyli LiFePO4. NOCO – renomowany produ-
cent ładowarek oraz boosterów – podbija rynek akceso ryjnych 
akumulatorów motocyklowych modelami wykonanymi w tech-
nologii litowej

Podstawowym modelem NOCO Lithium 
jest NLP5 (12 V/2 Ah) o wadze niespełna  
700 g i gabarytach: w podstawie 113/70 mm,  
wysokość 88 mm. Jego prąd rozruchowy 
wynosi 250 A

Łatwe dopasowanie
Akumulatory NOCO Lithium mają nie-
wielkie rozmiary i są wyjątkowo lekkie. 
Z tego powodu nadają się także do spor-
tu. Ich obudowa została zaprojektowana 
modułowo – wybrane fragmenty (rozpór-
ki) można dodawać lub demontować tak, 
aby dobrze dopasować akumulator do 
oryginalnego miejsca montażu. Produ-
cent zadbał także o pełną uniwersalność 
złączy. 

Bezpieczeństwo
Akumulatory NOCO Lithium są wyposa-
żone w dynamiczny moduł BMS, który 
nie wymaga resetowania. To zaawanso-
wany, automatycznie włączany system 

Akumulatory NOCO Lithium są wyposa
żone w dynamiczny moduł BMS, który 
zapewnia maksymalną ochronę przed 
przeładowaniem, ekstremalnym nagrza
niem, zwarciem czy nadmiernym roz
ładowaniem

Technologia wytwarzania sklejki po-
zwala nadawać finalnemu produktowi 
różnorodne właściwości fizyczne i me-
chaniczne. Cechy te zależą od gatunku 
drewna, układu fornirów, rodzaju kleju 
oraz sposobu wykończenia powierzch-
ni. Uzyskiwane w procesie produkcji 
specjalne właściwości fizyczne i mecha-
niczne kompozytów drewnopochodnych 
pozwalają nie tylko na zwiększenie bez-
pieczeństwa, ale też na nieograniczone 
możliwości aranżacji pojazdu. 

kiego rodzaju transportów technicznych. 
Specjalnie wykonana zabudowa samo-
chodu służy przede wszystkim do za-
bezpieczenia ścian przed uszkodzeniem 
przez przewożony ładunek. Pozwala to 
przedłużyć żywotność i zachować este-
tykę wnętrza na wypadek ewentualnej 
późniejszej odsprzedaży.

Sklejka stanowi również materiał, 
który pozwala nadać pojazdowi wyjątko-
wy, ekskluzywny charakter. Nowo czesne 

produkty, takie jak cienkie i lekkie sklejki 
pokryte naturalnym fornirem, są stoso-
wane w wykończeniach nowo czesnych 
kamperów. Specjalne płyty pokryte ko-
lorowym obrzeżem melaminowym po-
zwalają na wykonywanie zabudowy we 
wszelkiego rodzaju samochodowych 
biurach – na przykład w mobilnych ga-
binetach diagnostyki medycznej. Z kolei 
sklejka ogniotrwała  bywa wykorzystywa-
na w konstrukcjach i zabudowach popu-
larnych food trucków.

Dzięki stosowaniu sklejki pojazdy są 
uniwersalne i funkcjonalne, doskonale 
dopasowując się do specyficznych wa-
runków. W ofercie firmy JAF Polska moż-
na znaleźć szeroką gamę sklejek w wielu 
grubościach i formatach, m.in. surowe 
sklejki brzozowe, topolowe, balsowe lub 
te z powierzchniami pokrytymi filmem 
fenolowym, melaminowym i fornirem.  n

Sklejka w konstrukcji samochodu

pomysł na stosowanie drewnianych konstrukcji w samocho-
dach nie zniknął wraz z ostatnią Syrenką zaprojektowaną  
w zakładach FSO w latach 60. Producenci współczesnych modeli, 
głównie dostawczych, nadal wykorzystują kompozyty drewno-
pochodne do zapewnienia tym pojazdom funkcjonalności

Grzegorz Skarżyński
Ekspert JAF Polska

Przykładem jednego z najczęściej wy-
korzystywanych materiałów w produkcji 
skrzyń ładunkowych jest wodoodporna 
sklejka liściasta pokryta filmem feno-
lowym. Dzięki naklejeniu folii fenolowej 
z odciśniętym wzorem siatki, sklejka ta 
nadaje się do zastosowania w miejscach, 
gdzie wymagany jest zwiększony współ-
czynnik tarcia. Dodatkowo, powierzchnia 
foliowana podwyższa odporność sklejki 
na uszkodzenia mechaniczne oraz ście-
ranie. 

Z kolei sklejki surowe to produkt, 
który kochają firmy przeprowadzkowe 
i spedycyjne, a także przedsiębiorcy wy-
korzystujący swoje samochody do wszel-



40 | TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU | MECHANIKA

Autonaprawa | Marzec 2023

MECHANIKA | TECHNICZNE PODSTAWY ZAWODU | 41 

Autonaprawa | Marzec 2023

Fo
t.

 T
M

D
 F

r
ic

ti
o

n

Fo
t.

 S
te

in
h

o
f

Mieszanka zależna od regionu

Z kolei materiały low-steel składają się 
z substancji organicznych połączonych 
z metalem. Zwykle jest to stal stanowią-
ca od 10 do 30% zawartości mieszanki. 
Klocki wykonane z takich materiałów są 
odporne na fading (zanikanie siły tarcia 
wskutek znacznego wzrostu temperatury 
elementów ciernych) i zapewniają lepszą 
skuteczność hamowania po rozgrzaniu, 
zwłaszcza przy dużych prędkościach. 
Charakteryzują się też dobrym wyczu-
ciem pod pedałem hamulca, doskonałą 
zdolnością do czyszczenia korozji oraz 
optymalną ceną. Ich współczynnik tarcia 
wynosi od 0,35 do 0,5. Jednocześnie 
mają ograniczoną tendencję do tworzenia 
pyłu hamulcowego i skrzypienia. Głów-
nym rynkiem zbytu materiałów z tej gru-
py jest Europa.

Skrupulatne testy rozwiązań Textar
Niezależnie od przeznaczenia produktu 
i składu mieszanki ciernej, wszystkie pro-
dukty firmy TMD Friction wytwarzane są 
na wysokiej klasy liniach produkcyjnych 
zgodnie z najsurowszymi normami tech-
nicznymi. Rozwiązania oferowane przez 
Textar zostały dokładnie przetestowane, 
aby spełniały najwyższe wymagania ja-
kościowe.

Textar, jak wszystkie marki TMD Fric-
tion, korzysta z wieloletniego doświadcze-
nia wynikającego ze współpracy z produ-
centami pojazdów, dla których opracowuje 
odpowiednie rozwiązania cierne zgodnie 
z określonymi wymaganiami. TMD Fric-
tion oferuje również wsparcie obejmujące 
m.in. szkolenia techniczne.                   n 

z modelem samochodu. Sportowe auta 
z silnikami o wysokiej mocy potrzebu-
ją innych rozwiązań niż ekonomiczne 
samochody miejskie czy pojazdy elek-
tryczne. Z tych powodów każdy produkt 
cierny marki Textar zostaje precyzyjnie 
dopasowany do konkretnego pojazdu, 
układu hamulcowego i przeznaczenia. 
Tylko w ciągu ostatnich 30 lat spe-
cjaliści TMD Friction stworzyli około  
50 tysięcy unikalnych mieszanek cier-
nych, korzystając z 787 różnych su-
rowców. W skład najbardziej zaawan-
sowanych rozwiązań wchodzą nawet  
43 różne surowce. Są to mieszanki o ni-
skiej zawartości stali (low-steel), zapew-
niające niezawodne hamowanie nawet 
przy wysokich prędkościach, oraz mie-
szanki organiczne NAO (non-asbestos 
organic).

Kompromis między komfortem 
a skutecznością
Opracowane z myślą o rynku azjatyc-
kim i amerykańskim materiały NAO 
zapewniają największą moc hamowa-
nia w połączeniu z wysokim komfortem 
użytkowania. Wykonane z nich klocki 
mało pylą i nie hałasują. Ich dodatko-
wą zaletą jest długa żywotność, zarówno 
klocków, jak i tarcz. Zależnie od zasto-
sowania materiały te mają współczynnik 
tarcia między 0,25 a 0,5. Mieszanki 
NAO zawsze spełniają europejskie nor-
my prawne. Są jednak drogie, a podczas 
hamowania z wysokiej prędkości lub 
przy dużym obciążeniu mogą wystąpić 
problemy z integralnością materiału.

W USA i Azji wymagania dotyczące kloc-
ków hamulcowych są zupełnie inne niż 
w Europie. Kierowcy europejscy, którzy 
mogą rozwijać swoimi autami znacz-
nie wyższe prędkości, często potrzebują 
gwałtownie zwolnić na autostradzie ze 
100 km/h do 0 na odcinku 30 metrów. 
Decydujące znaczenie mają tu więc osią-
gi oraz droga hamowania. W innych re-
gionach świata jeździ się inaczej. W Azji 
wolniej z powodu większego tłoku na 
ulicach. W USA kierowców ograniczają 
surowe przepisy dotyczące prędkości. 
W tych warunkach komfort hamowania 
odgrywa większą rolę niż wydajność. Ha-
mulce nie mogą hałasować, a felgi alu-
miniowe muszą pozostać czyste. Dlatego 
nie ma globalnych, uniwersalnych roz-
wiązań sprawdzających się na każdym 
rynku.

43 składniki mieszanki ciernej Textar
Oprócz preferencji regionalnych, istotne 
jest spełnianie wymagań związanych 

Czy hak holowniczy można 
zamontować samodzielnie?
Nie ma żadnych przeciwwskazań do pod-
jęcia się samodzielnego montażu, jednak 
jakość przeprowadzonej czyn ności zosta-
nie zweryfikowana przy przeglądzie i re-
jestracji haka holowniczego.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem 
jest skorzystanie z profesjonalnych serwi-
sów, które zajmują się montażem haka 
holowniczego, ponieważ fachowo prze-
prowadzona modernizacja otrzyma po-
zytywną ocenę diagnosty, niezbędną do 
jego rejestracji.

Co jest kontrolowane podczas wizyty 
na stacji kontroli pojazdów?
Po przeprowadzeniu montażu haka ho-
lowniczego należy udać się do stacji 
kontroli pojazdów. Tam diagnosta prze-
prowadzi szczegółową ocenę montażu. 
Obowiązkowymi punktami kontrolnymi 
są:
	jakość montażu haka holowniczego 

w przeznaczonym do tego miejscu;
	umiejscowienie wiązki elektrycznej 

zgodnie z jej przeznaczeniem;
	obecność tabliczki znamionowej 

umieszczonej przez producenta.
Jeśli każdy z powyższych punktów otrzy-
ma pozytywną ocenę, diagnosta wystawi 
zaświadczenie, z którym należy udać się 
do właściwego wydziału komunikacji.

Odnotowanie obecności haka 
w dowodzie rejestracyjnym
Wydział komunikacji na podstawie za-
świadczenia ze stacji kontroli pojazdów 

dokona stosownego wpisu w dowodzie 
rejestracyjnym. Brak wpisu w dowodzie  
może skutkować mandatem karnym do 
500 złotych podczas kontroli policji.

Czy hak holowniczy musi przechodzić 
regularne przeglądy?
Prawidłowość montażu haka sprawdza-
na jest przez diagnostę tylko raz – pod-
czas pierwszego badania technicznego, 
koniecznego do wpisania go do dowodu 
rejestracyjnego. Jednak podczas okre-
sowych przeglądów stanu technicznego 
pojazdu poddaje się go przynajmniej 
wizualnej ocenie. Kula haka holowni-
czego powinna być w dobrej kondycji, 
bez śladów ingerencji mechanicznej 
w strukturę haka. Wszelkie ślady spa-

wania, prostowania haka holowniczego 
będą ocenione negatywnie. Również 
tabliczka znamionowa z szeregiem waż-
nych informacji (uciąg haka, nacisk na 
kulę, rok produkcji oraz symbol i numer 
homologacji) musi być obecna i czytelna.

Jakość wykonania montażu haka ho-
lowniczego ma kluczowy wpływ na bez-
pieczeństwo na drodze. Cała konstrukcja 
musi wytrzymać ustalone przez produ-
centa parametry. Błąd oraz niedbalstwo 
podczas montażu realnie grozi uszkodze-
niem haka, nadwozia pojazdu, a także 
zaczepionego ładunku. 

Odpowiedzialne podejście do tematu 
haka holowniczego jest ważne nie tyl-
ko ze względów formalnych, ale przede 
wszystkim – bezpieczeństwa.               n

Aspekty formalne montażu haka

Hak holowniczy jest praktycznym akcesorium. Wielu producen-
tów samochodów oferuje taką opcję w fabrycznie nowych po-
jazdach, a klienci chętnie z niej korzystają. Również kierowcy 
aut używanych, chcąc poprawić ich użyteczność, decydują się na 
montaż haka holowniczego. I tu pojawia się szereg pytań

Układ hamulcowy i jego prawidłowe działania ma kluczowe  
znaczenie dla bezpieczeństwa. Niemniej oczekiwania kierowców  
w zakresie hamowania, zależnie od mocy pojazdu, jego wieku czy 
miejsca eksploatacji – mogą się różnić. Dlatego każdy produkt 
cierny marki Textar zostaje opracowany dla konkret nego pojaz-
du i przeznaczenia

Marco Loth
wiceprezes TMD Friction ds. niezależnego rynku części zamiennych

Monika Majchrowicz 
Dyrektor ds. rozwoju
Steinhof
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Akcelerator: czas start!

Na dwadzieścioro laureatów Programu 
Akcelerator czekają olbrzymie możliwo-
ści dotyczące rozwoju i samodoskona-
lenia, m.in. warsztaty i szkolenia z za - 
kresu kompetencji społecznych, cyfro-
wych i językowych. Przy tak bogatej 
ofercie wsparcie finansowe to tylko do-
datek!

– Dzisiejszy świat stawia przed młody-
mi ludźmi wiele wyzwań. Warto, by mie-
li okazję na spotkanie na swojej drodze 
osób, które pokażą im możliwości, zain-
spirują i dadzą bodziec do działania, by 
nie bali się realizować swoich pomysłów, 
mając jednocześnie szansę na rozwijanie 
swoich pasji – mówi Jacek Piotrowiak, 
prezes zarządu Fundacji Inter Cars.

Trudno o lepszy przykład pokonywania 
własnych barier niż Bartosz Ostałowski, 
kierowca, który we wrześniu ustanowił 
Rekord Guinessa w drifcie samochodem 
prowadzonym stopą! Ambasador Inter Cars  
był jednym ze specjalnych gości gali ofi-
cjalnie inaugurującej Program Akcelerator 
i powiedział: 

– Cele, które wybrała sobie Fundacja 
Inter Cars, takie jak rozwój kompetencji 
przyszłości, są niezwykle istotne z per-
spektywy współczesnego świata. To jest 
coś, co nas czeka i będzie intensywnie 
rozwijało się w najbliższych latach. Kre-
owanie przestrzeni dla młodych ludzi, 
prowadzenie ich w dobrym kierunku, 
wykorzystanie potencjału i wspieranie 
ich to idealne rozwiązanie na przyszłość, 
na budowanie lepszego otoczenia wokół 
nas.

Fundacja Inter Cars będzie bardzo bli-
sko swoich stypendystów przez cały czas 
trwania Programu Akcelerator, w czym 
pomóc mają ich mentorzy-wolontariusze, 
czyli menedżerowie i doświadczeni pra-
cownicy Inter Carsu.

Mentorzy zostali starannie dobrani do 
uczniów – ich zainteresowań, osiągnięć 
i planów na przyszłość, a także gruntow-
nie przygotowani do swojej roli dzięki 
pakietowi szkoleń i wsparciu ekspertów.

Oficjalna inauguracja Programu Ak-
celerator trwała trzy dni. Harmonogram 
był bardzo bogaty i różnorodny: oprócz 
spotkania z przedstawicielami Fundacji 
Inter Cars, zarządu firmy i mentorami, 
stypendyści uczestniczyli w warsztatach 
integracyjnych, a ich opiekunowie mieli 
okazję wysłuchać wykładów prof. Pio-
tra Płoszajskiego i Agaty Łuczyńskiej. 
Cała grupa odwiedziła także Europejskie 
Centrum Logistyki i Rozwoju w Zakro-
czymiu, Laboratorium Intermeko Europe 
i Centrum Tuningu Hyperformance. Duże 
za interesowanie stypendystów wzbu-
dziła wizyta na Wydziale Samochodów 
i Maszyn Roboczych Politechniki War-
szawskiej, gdzie spotkali się ze studen-
tami Koła Naukowego Proton Dynamic, 
konstruktorami bolidu biorącego udział 
w prestiżowej Formule Student. 

Taki był początek przygody z Progra-
mem Akcelerator – teraz przed stypendy-
stami kilka miesięcy owocnej pracy na 
szkoleniach i kursach, które mogli dobie-
rać również według własnych potrzeb. 
Pierwsza edycja zakończy się letnim obo-
zem edukacyjno-sportowym.

– Takie programy są ważne, a my 
jako firma odpowiedzialna społecznie 
chcemy pomagać innym ludziom i ca-
łym społecznościom. Akcelerator jest 
właśnie jedną z form wsparcia dla tych, 
którzy pragną się rozwijać, a nie mają 
wystarczających funduszy czy możliwo-
ści – mówi Maciej Oleksowicz, prezes 
zarządu Inter Cars.

Nabór wniosków do Programu Akce-
lerator rozpoczął się pod koniec sierpnia 
2022 roku. Uczniowie, przy wsparciu 
swoich nauczycieli-opiekunów, musieli 
przedstawić swoje dotychczasowe osią-
gnięcia, a także opisać plany na przy-
szłość. Już pierwsza edycja cieszyła się 
dużą popularnością, ponieważ do Funda-

cji Inter Cars wpłynęło ponad 150 zgło-
szeń! Przed komisją stypendialną stało 
nie lada wyzwanie wyłonienia trzydziestu 
uczniów, którzy znaleźli się w drugim eta-
pie. O tym, którzy ostatecznie zostali lau-
reatami, zadecydowała wykonana przez 
nich prezentacja. W ten sposób wyłonio-
no dwudziestu stypendystów pierwszej 
edycji Programu Akcelerator.

– Jest to bardzo zróżnicowana gru-
pa: dziewczyny i chłopaki z całej Polski, 
uczniowie techników i liceów, zaintereso-

Laureaci Programu Akcelerator spotkali się w Warszawie na jego oficjalnej 
inauguracji. Na stypendystów Fundacji Inter Cars, oprócz spotkań z przed-
stawicielami firmy i jej ambasadorem, Bartoszem Ostałowskim, czekały inne 
atrakcje, m.in. warsztaty integracyjne, wizyta w Europejskim Centrum Logi-
styki i Rozwoju w Zakroczymiu, Centrum Tuningu Hyperformance, a także  
w Laboratorium Intermeko Europe

wani naukami ścisłymi, ale też mecha-
niką; planujący związać przyszłość z na-
ukami inżynierskimi, programowaniem, 
informatyką i mechaniką samochodową. 
To fantastyczna grupa bardzo ciekawych, 
ambitnych, młodych ludzi – mówi Kata-
rzyna Orlikowska, koordynatorka Progra-
mu Akcelerator w Fundacji Inter Cars.

Druga edycja Programu Akcelerator 
już wkrótce! Nabór wniosków rozpocznie 
się pod koniec roku szkolnego, a grupa 
laureatów zostanie wyłoniona jesienią. n
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Snap-on Equipment wprowadza tester SUN PDL 8100 na rynek polski
SUN PDL 8100 jest super-
szybkim testerem najnowszej 
generacji, opartym na całko-
wicie nowym procesorze i no-
wej płycie głównej. Ma wbu-
dowany kolorowy, 10-calowy 
ekran dotykowy oraz własne 
zasilanie. Urządzenie zosta-
ło zaprojektowane z myślą 
o użytkowaniu w ciężkich wa-
runkach warsztatowych, jest 
odporne na wstrząsy i zabru-
dzenia. Obsługa testera jest 
prosta i czytelna, menu przej-
rzyste, a wszystkie funkcje 
i procedury zostały dokładnie 
opisane.

PDL 8100 poza dia-
gnostyką szeregową może 
pełnić dodatkowe funkcje, 

jest bowiem wyposażony 
w tester podzespołów działa-
jący w oparciu o  2-kanało-
wy oscyloskop (wbudowany 
w urządzenie) z gotowymi 
procedurami pomiarowymi 
i danymi referencyjnymi dla 
danego komponentu.

Sam proces diagnostycz-
ny wykorzystuje opatentowa-
ną inteligentną diagnostykę, 
która prowadzi mechaników 
w logiczny sposób przez pro-
ces diagnozowania – od usta-
lenia rodzaju usterki do roz-
wiązania problemu.

Inteligentna diagnosty-
ka na podstawie kodu błędu 
wskazuje każdą następną 
czynność, jaką należy wyko-

nać, i prowadzi użytkownika 
krok po kroku do znalezienia 
rozwiązania. Wyświetlane są  
tylko istotne informacje, od- 
powiednio dobrane dla kon-
kretnego po jazdu i kodu 
usterki, jednocześnie system 

pozwala uniknąć wykonywa-
nia czynności, które w danym 
przypadku są niepotrzebne. 
Mechanicy oszczędzają czas, 
a warsztat jest bardziej pro-
duktywny.
www.snapon-equipment.eu

ProfiPower 4Car i ProfiPower 
4Gear to dwie nowe linie ole-
jowe wprowadzone na rynek 
przez sieć ProfiAuto. Pierw-
sza obejmuje oleje silnikowe, 
a druga – przekładniowe. 
Obie oferują zaawansowane 
produkty przeznaczone za-
równo do starszych, jak i naj-
nowszych silników.

ProfiPower 4Car i 4Gear to 
kompletna gama olejów, która 
pokrywa niemal całe zapo-
trzebowanie rynku w zakresie 

klas lepkościowych i wymagań 
stawianych przez producentów 
popularnych marek samocho-
dowych. W ofercie debiutują 
najpopularniejsze klasy lepko-
ści, takie jak: 5W-30, 5W-40, 
10W-40, 75W-80, 75W-90 
(te ostatnie dotyczą olejów 
przekładniowych). W przy-
szłości pojawią się kolejne: 
0W-20, 0W-30, 5W-20.

Topowe produkty olejowe 
z gamy ProfiPower spełniają 
najnowsze, wymagające nor-

my ACEA i API, w tym między 
innymi: ACEA C3, C5 oraz 
API SP/CF. Gama obejmuje 
zarówno oleje do starszych 
aut używanych, jak i takie, 
które spełniają wymagania 
producentów w zakresie sil-
ników nowszych generacji  
(w tym dla modeli sporto-
wych), pracujących w trybie 
long life czy eksploatowanych 
w warunkach miejskich.  

Oleje ProfiPower dostępne 
są w różnych opakowaniach: 

począwszy od detalicznych 1 l,  
4 l, 5 l aż po hurtowe – 20 l, 
60 l oraz 208 l (beczki).
www.profiauto.pl

Nowe linie olejowe: ProfiPower 4Car i ProfiPower 4Gear

Pirelli opracowało ogumienie 
P Zero z technologią Elect, 
które można rozpoznać po 
specjalnych oznaczeniach na 
ścianie bocznej opony. Oprócz 
gwiazdki, która identyfikuje 
wszystkie opony stosowane 
jako oryginalne wyposaże-

nie samochodów BMW, logo 
Elect wskazuje, że opona zo-
stała specjalnie opracowana 
dla pojazdów typu BEV lub 
hybrydowych typu plug-in. 
Udostępnia natychmiast mo-
ment obrotowy i zapewnia 
cichą pracę podzespołów. 

Konstrukcja opony oraz za-
stosowana mieszanka zostały 
tak opracowane, aby uzyskać 
maksymalną przyczepność do 
nawierzchni i zapewnić osiągi 
nawet podczas dynamicznej 
jazdy sportowej.
www.pirelli.com

Homologowane opony Pirelli dla gamy samochodów BMW
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Poglądowy test zawieszenia Smarta

sprężyny zawieszenia, zestawy ochronne 
i górne zestawy montażowe. Po napra-
wie obydwoje ponownie przetestowali 
ten pojazd i od razu zauważyli różnicę 
w prowadzeniu samochodu o przebiegu  
180 000 km z nowymi amortyzatorami 
KYB. Ostatecznie, także w drugim smar-
cie zostały wymienione elementy zawie-
szenia, po czym nastąpiła kolejna jazda 
próbna obu uczestników.

Właściciele smartów fortwo, którzy 
wzięli udział w naszym teście, byli zdu-
mieni, jaką różnicę przyniosła wymiana 
amortyzatorów, sprężyn zawieszenia, 
górnych zestawów montażowych i zesta-
wów ochronnych w ich pojazdach. Wnio-
ski są bardzo znamienne dla przeciętne-
go kierowcy, który dostosowuje swój styl 
jazdy do możliwości  pojazdu, nie zdając 
sobie sprawy, jak pogorszyła się skutecz-
ność hamowania i  właściwości jezdne.

KYB zaleca wymianę amortyzatorów 
po przejechaniu 80 000 km zawsze pa-
rami na jednej osi pojazdu.                 n

wieszenia często nie jest uwzględniana 
w trakcie standardowych przeglądów 
i napraw.

Badania wykazały, że nawet po 
przejechaniu 80 000 km oryginalny 
amortyzator nie działa już zgodnie z pa-
rametrami i wytycznymi producenta sa-
mochodu. Przy takim przebiegu przez 
zamontowane we wnętrzu amortyzatora 
zawory olej hydrauliczny przepływa oko-
ło 75 milionów razy, prowadząc do ich 
stopniowego wyeksploatowania i ogra-
niczając ich prawidłowe działanie. Nie 
mogą one w pełni kontrolować prze-

Rolą amortyzatorów jest utrzymywa-
nie stałego kontaktu kół z nawierzch-
nią drogi. Nawet opony o najwyższych 
para metrach nie zagwarantują kontroli 
podczas przyspieszania, właściwej drogi 
hamowania czy stabilności w zakrętach, 
jeśli nie współpracują ze sprawnymi 
amortyzatorami.

Kierowcy nieświadomie dostosowują 
swój styl jazdy do charakterystyki dzia-
łania elementów układu zawieszenia, 
których parametry zmieniają się wraz  
z postępującym zużywaniem się czę-
ści. Niestety, wymiana elementów za-

Matteo Turolla – manager techniczny KYB Italy – odwiedził  
pewien warsztat w Weronie w północnych Włoszech, by 
sprawdzić w praktyce, czy i kiedy należy wymienić amortyza-
tory, jeśli nie mają widocznych uszkodzeń lub wycieków 

pływu oleju tak jak wtedy, gdy były 
nowe. Wpływa to negatywnie na 
parametry pracy i pogarsza skutecz-
ność tłumienia amortyzatora.

Matteo rozmawiał z dwojgiem 
właścicieli dwóch identycznych 
pojazdów smart fortwo 700 cm3 
o przebiegach odpowiednio: 100 000  
i 180 000 km. 

Właścicielka samochodu z mniej-
szym przebiegiem uważała, że zawie-
szenie w jej aucie sprawuje się do-
brze i nie widziała potrzeby wymiany 
amortyzatorów. 

Właściciel smarta z większym 
przebiegiem przyznał wprawdzie, że 
samochód nie zachowuje się tak, jak 
wtedy, gdy był nowy, ale jego zda-
niem amortyzatory wciąż są spraw-
ne, a samochód prowadzi się bardzo 
dobrze.

Pierwszym sprawdzianem była 
zamiana samochodów w celu prze-
prowadzenia jazd testowych. Na-
stępnie w samochodzie o większym 
przebiegu wymieniono amortyzatory, 
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Firma UFI Filters, specjalista 
w dziedzinie systemów filtracji 
i zarządzania termicznego na 
pierwszy montaż i na rynek 
wtórny, kontynuuje wielolet
nią współpracę z FPT Indu
strial. Włoska grupa wybrała 
technologię filtrów oleju napę
dowego UFI do nowej genera
cji silnika FPT F28 Stage V.

Integracja wielu funkcji 
w jednym kompaktowym 
module to podstawowa zale
ta systemu filtracji UFI, która 
przyczyniła się do popularno
ści tego produktu. Zarówno 
filtr, jak i filtr wstępny oleju 
napędowego są zamonto
wane na jednym wsporniku 
z aluminiowego odlewu ciś
nieniowego, łączącym funkcje 
pompy zalewowej, grzałki, 

czujników temperatury i obec
ności wody.

Czujnik temperatury i grzał
ka są niezbędne do optymal
nego zarządzania termicznego 
olejem napędowym, szcze
gólnie w najtrudniejszych 
warunkach. Silnik jest prze
znaczony do zastosowań rol
niczych. Tego typu czujniki 
elektryczne są niezbędne, 
aby zagwarantować pracę 
czterocylindrowego silnika, 
również w otwartym terenie  
i w najzimniejszych miesią
cach, zwiększając jego wy
dajność i obniżając zużycie.

Pompa zalewowa jest 
praktycznym elementem pod
czas wymiany wkładu filtra, 
który wprowadza prawidłowo 
olej napędowy do obiegu.

Wielofunkcyjny moduł filtracji do FPT F28
Filtr wstępny odgrywa 

kluczową rolę w filtrowaniu 
największych cząstek, a jego 
podstawową funkcją jest od
dzielanie wody od paliwa. 
Dlatego jest on wyposażony 
w czujnik obecności płynu, 
który sygnalizuje, kiedy należy 
opróżnić odseparowaną wodę 
za pomocą zintegrowanego 
z czujnikiem kurka spustowe
go. Posiada on również me
dium filtracyjne celulozowo 
syntetyczne, opracowane przez 
UFI w technologii FormulaUFI.
H2O, gwarantujące zdolność 
separacji wody na poziomie 
95%, zgodnie z normą ISO 
16332, i zdolności filtracji do 
98% cząstek większych niż  
20 mikronów. Pozwala to wy
dłużyć okres między wymia

nami do 600 godzin pracy. 
Filtr główny może również 
bazować na tej samej formu
le, pozwalającej na dokładną 
filtrację, ze zdolnością separa
cji na poziomie 95% dla czą
stek do 4 μm, zgodnie z ISO 
19438. Wysoka wydajność, 
kompaktowość i niski wpływ 
na środowisko to główne 
atuty, które sprawiły, że ten 
2,8litrowy silnik FPT F28 
otrzymał nagrodę Diesel of the 
Year 2020. 
www.ufifilters.com

PYTANIA KONKURSOWE
I Czy AS-PL regeneruje uszkodzone obudowy, łożyska i elektronikę regulatora?
   ❏ a. nie, są one wymieniane na nowe
   ❏ b. tak, przy użyciu zaawansowanych urządzeń
   ❏ c. nie, gdyż ta firma tych części nie regeneruje
   ❏ d. tak, ponieważ regenerować można wszystko
II Co dzieje się z rdzeniami po negatywnej weryfikacji przez firmę AS-PL?
   ❏ a. zostają zmagazynowane w przyzakładowym składzie złomu
   ❏ b. są odsprzedawane do innych firm
   ❏ c. zostają zutylizowane w sposób ekologiczny, zgodnie z przyjętymi normami
   ❏ d. są zwracane do dostawców
III Kolejnym etapem procesu regeneracji podzespołów, które pozytywnie przeszły testy i spełniają normy  
jakościowe, jest:
   ❏ a. ozonowanie             ❏ b. testowane             ❏ c. barwienie             ❏ d. uszlachetnianie
IV Jaki jest cel wstępnego testu sprawdzającego poprawność montażu mechanicznego zregenerowanych części?
   ❏ a. skompletowanie pełnowartościowego produktu
   ❏ b. sprawdzenie poprawności pracy monterów
   ❏ c. ocena wszystkich etapów regeneracji
   ❏ d. wydanie specjalnego certyfikatu
V Jak należy oceniać decyzję o wymianie zepsutego alternatora lub rozrusznika na regenerowany?
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.............................................................................................................................................................
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Wyrażam 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

Możesz wygrać jeden z pięciu zestawów nagród 
ufundowanych przez firmę AS-PL,
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 „Regeneracja alternatorów i rozruszników w firmie ASPL”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej i wyślij go 
na adres redakcji do 31 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl. 
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Formularz elektroniczny 
oraz regulamin konkursu  
znajdują się na stronie:

www.e-autonaprawa.pl/konkurs
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BorgWarner dostarczy głów
nemu niemieckiemu pro
ducentowi pojazdów in
nowacyjne, międzyogniwowe 
płyty chłodzące, przezna

czone do akumulatorów po
jazdów elektrycznych nowej 
generacji. W porównaniu z al
ternatywnymi rozwiązaniami, 
płyty chłodzące BorgWarner 
optymalizują wydajność bate
rii – zapewniają tę samą zdol
ność chłodzenia w bardziej 
kompaktowej obudowie, przy 
zmniejszonej wadze i kosz
tach. 

– Współpracowaliśmy z tym 
klientem przez ponad 30 lat 
jako partner techniczny, przy-
czyniając się do powstania 
wielu nowych technologii, któ-
re klient zintegrował w swoich 
pojazdach — powiedział Joe 

Fadool, prezes i dyrektor gene
ralny BorgWarner Emissions, 
Thermal and Turbo Systems. 
– Jesteśmy dumni, że możemy 
rozszerzyć naszą współpracę,  
projektując komponenty chło-
dzące do systemów akumu-
latorów w ich najnowszych 
platformach pojazdów elek-
trycznych. 

Płyty chłodzące akumula
tory opracowane przez firmę 
BorgWarner to wytłaczane 
profile aluminiowe, które 
wiją się między rzędami cy
lindrycznych ogniw akumu
latorów, ściśle dopasowując 
się do ich konturów. Taka 

konstrukcja zapewnia opty
malny kontakt z powierzchnią 
ogniwa, zapewniając wyso
ce efektywne przenoszenie 
ciepła. Płytki są połączone 
ze sobą na końcach za po
mocą rury, przez którą krąży 
chłodziwo, regulując tempe
raturę ogniw. Nowe produkty 
wykorzystują specjalistyczną 
wiedzę termiczną stosowa
ną w układach chłodzenia 
z recyrkulacją spalin (EGR), 
a system modułowy zapewnia 
elastyczność rozwiązania, któ
re można integrować z wielo
ma platformami pojazdów.
www.borgwarner.com

Innowacyjne płyty chłodzące BorgWarner 
do akumulatorów wysokiego napięcia

Firma Trico została wybrana 
jako dostawca tylnych wy
cieraczek dla nowych modeli 
BMW X1, serii 2 Active Tou
rer oraz iX. Trico dostarcza 
na pierwszy montaż zarówno 

pióra, jak i ramiona wyciera
czek. 

Wycieraczki do BMW mają 
całkowicie nową konstrukcję, 
opracowaną specjalnie dla 
tych modeli. Jej głównym 

elementem jest specjalne 
pióro belkowe, zapewniające 
maksymalny kontakt z szybą. 
Cała konstrukcja ramienia 
jest niższa i bardziej płaska 
niż w poprzednich wersjach. 
Ramię i pióro są lepiej zinte
growane i dzięki temu mniej 
ograniczają widoczność. 

Konstruktorom Trico udało 
się także zredukować wagę 
całej wycieraczki. Jest to 
szczególnie ważne np. dla no
wego elektrycznego BMW iX, 
przy którego budowie liczył się 

dosłownie każdy gram. Takie 
podejście pozwoliło na istotne 
zmniejszenie masy i przyczy
niło się do poprawy wydajno
ści i zasięgu pojazdu.

– Trico produkuje wycie-
raczki od ponad 100 lat 
i współpraca z takimi firmami, 
jak BMW, jest wspaniałym do-
wodem uznania dla zdolności 
inżynieryjnych i innowacji ze-
społu Trico – Sam Robinson, 
Group Brand & Marketing Ma
nager (Europe) firmy Trico.
www.trico.eu.com

Trico na wyposażeniu oryginalnym nowych modeli BMW

Marka Standox wpro
wadziła do swojej oferty 
łatwy w  użyciu dodatek 
do podłoży plastikowych 
– VOC Xtreme Plastic 
Additive U7660. Produkt 
należy do innowacyjnego 
systemu Standox Xtre
me, który pozwala na 
suszenie w temperatu
rze 60°C, 40°C, a nawet 
20°C. Dzięki temu jest 

wyjątkowo oszczędny i ela
styczny.  Dodatek umożliwia 
aplikację lakieru bazowego 
już po 5 minutach odparowa
nia, oszczędzając czas, mate
riały i energię. Co więcej, jest 
bardzo wszechstronny – moż
na go dodawać do białych, 
szarych i czarnych odcieni 
wypełniaczy VOC Xtreme Wet 
onWet Filler U7650 i VOC 
Xtreme Filler U7600.

Harald Klöckner, Axalta 
International Training Leader 
i Refinish Product Specialist:

– Pokazujemy profesjonal-
nym warsztatom lakierniczym, 
że mogą osiągać wysokiej 
jakości rezultaty przy jedno-
czesnym zachowaniu efektyw-
ności energetycznej w swoich 
serwisach. Stosując nasz nowy 
dodatek VOC Xtreme Plastic 
Additive U7660 w połączeniu 

z rewolucyjnymi wypełniacza-
mi VOC Xtreme Wet-on-Wet 
Filler U7650 i VOC Xtreme 
Filler U7600, lakiernicy wybie-
rają najszybszy profesjonalny 
system do renowacji podłoży 
z tworzyw sztucznych, który 
pozwala osiągnąć wysoką ja-
kość naprawy, nie rezygnując 
z efektywności energetycznej 
czy korzyści finansowych.
www.standox.pl

Nowy dodatek Standox Xtreme do podłoży plastikowych
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Do wygrania jeden z pięciu 
zestawów nagród:

Torba + ładowarka 
indukcyjna

Torba + starter  
do akumulatora

Torba + zegar Osłona słoneczna  
+ zestaw narzędzi

Osłona słoneczna  
+ kubekK
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Oleje Gulf w ofercie Inter Carsu
Oferta Inter Carsu posze-
rzyła się o oleje i sma-
ry marki Gulf – jednego 
z najstarszych producentów 
w branży środków smar-
nych oraz sprzedaży paliw, 
zarazem firmy znanej m.in. 
z obecności w Formule 1  
i kojarzonej z produktami 
najlepszej jakości.

Oleje i smary Gulf pro-
dukowane są obecnie 

w Belgii. W ofercie produ-
centa znaleźć można oleje 
do zastosowania nie tylko 
w samochodach osobowych, 
ale też ciężarowych. Firma 
jest globalnym dostawcą 
olejów i smarów dla takich 
koncernów na rynku cięża-
rowym, jak: Mercedes-Benz, 
MAN, MTU, Cummins, De-
troit Diesel oraz Mack. Do-
starcza również asortyment, 

który przeznaczony jest do 
silników w moto cyklach, 
statkach wodnych oraz ma-
szynach rolniczych. Produkty 
Gulf posiadają wiele aprobat 
największych producentów 
pojazdów.

Szeroka paleta produktów 
Gulf jest już dostępna w filiach 
Inter Carsu na terenie całej 
Polski oraz w e-Catalogu. 
intercars.com.pl

Xperion to nazwa najwyższej 
jakości warsztatowych lamp 
roboczych Philips. Producent 
rozwija ją i udoskonala od 
wielu lat, konsultując zmiany 
z mechanikami. Właśnie na 
rynek wchodzi nowy model – 
Xperion 6000 Under bonnet. 
Innowacyjne podejście do tej 
konstrukcji wprowadza nową 
jakość w dziedzinie oświetle-
nia stanowiska pracy.

Cechą wyróżniającą nową 
lampę warsztatową Xperion 
6000 Under bonnet jest jej 
teleskopowa konstrukcja, któ-
ra umożliwia wygodne pod-
czepienie pod otwartą maską 
samochodu. W ten sposób 

oświetla dobrze całą komorę 
silnikową. 

Szkieletem konstrukcji jest 
teleskopowy uchwyt, roz-
suwający się na dwie strony, 
na szerokość do 2,08 m. 
Dzięki temu lampę Xperion 
6000 Under bonnet można 
podwiesić pod maskami więk-
szości modeli osobowych, do-
stawczych czy ciężarowych.

W trybie boost Philips 
Xperion 6000 Under bonnet 
emituje bardzo mocną wiązkę 
światła o mocy 1200 lume-
nów. Jej temperatura barwo-
wa (5800 K) została dobrana 
tak, aby zapobiegać zmęcze-
niu oczu. Możliwe jest płynne 

zmniejszenie natężenia świa-
tła aż do trybu eco (120 lm). 
Dzięki zainstalowaniu czujni-
ka obecności, Xperion 6000 
Under bonnet może pracować 
w trybie ciągłym lub włączać 
i wyłączać się, automatycznie 
reagując na obecność osób 
w zasięgu działania (czujnik 
operuje w promieniu 2,5 m).

Lampa Philips Xperion  
6000 Under bonnet jest zasi-
lana akumulatorem o pojem-
ności 5200 mAh, który w try-
bie eco pozwala na pracę urzą-
dzenia nawet przez 20 godzin. 
W trybie boost pełne nała-
dowanie wystarcza na około 
3 godziny świecenia. Lampa 
jest wyposażona we wskaźnik 
stanu akumulatora. Czas łado-
wania (przez złącze USB C) 
wynosi mniej niż 3,5 godziny.

Jaskrawa obudowa lampy 
Philips Xperion 6000 Under 
bonnet została przystosowana 
do pracy w trudnych warun-
kach warsztatowych i zapew-
nia ochronę przed uderzenia-

Philips LED Xperion 6000 Under bonnet

Marka Castrol wprowadziła 
na rynek nowy zaawansowa-
ny środek smarny do moto-
cykli, Act>evo, który oferuje 
stałą ochronę silnika. Nowy 

produkt zawiera molekuły 
ActibondTM, które przylegają 
do wewnętrznych komponen-
tów silnika, zapewniając stałą 
ochronę w  trzech fazach jaz-
dy: podczas rozruchu, w trak-
cie pracy silnika i po jego wy-
łączeniu*.

Nowa formulacja zapew-
nia o  50%  lepszą ochronę 
przed zużyciem silnika mo-
tocykla podczas rozruchu**, 
zapobiega nagromadzeniu 
się osadów, aby zapewnić 
maksymalną możliwą czy-
stość silnika w  trakcie pracy, 
i  oferuje doskonałą ochronę 

przed korozją, gdy silnik jest 
wyłączony.

Castrol Act>evo 4T 10W-
40 jest dostępny w opakowa-
niach o pojemności 4 l i 60 l.  
Produkt przeznaczony jest 
do czterosuwowych silników 
motocyklowych, w  przypadku 
których zalecany jest olej API 
SL (lub o  niższej klasyfikacji) 
lub olej zgodny ze specyfikacją 
JASO MA2. 

Castrol Act>evo 4T 20W-50  
jest również dostępny w opa-
kowaniach o pojemności 60 l. 
Produkt przeznaczony jest 
do czterosuwowych silników 

motocyklowych, w przypadku 
których zalecany jest olej API 
SL lub olej zgodny ze specyfi-
kacją JASO MA2.
www.castrol.com

* Ochrona w trakcie rozruchu: W po-
równaniu z referencyjnym olejem API 
SL w teście sekwencyjnym IVA.

Ochrona w  trakcie pracy: W po-
równaniu z  olejem referencyjnym 
w  przypadku jednocylindrowego sil-
nika motocyklowego marki Yamaha, 
chłodzonego powietrzem.

Ochrona silnika po wyłączeniu: 
Wykazana ponadprzeciętna wydaj-
ność w porównaniu z  brakiem oleju 
w wymagającym teście korozji trwają-
cym 50 godz., przy temp. 49°C i wil-
gotności wynoszącej blisko 100%. 
**  W  porównaniu z  referencyjnym 
olejem API SL w  teście sekwencyj-
nym IVA.

mi i przenikaniem zanieczysz-
czeń do wnętrza. Wysoką 
klasę odporności na wstrząsy 
definiuje oznaczenie IK07, 
a certyfikat IP65 potwierdza 
ochronę przed rozpryskami 
i wyciekami wody, chemika-
liów lub rozpuszczalników. 

Lampa jest objęta dwulet-
nią gwarancją Philips, którą 
można przedłużyć o dodatko-
wy rok.
www.philips.pl

Nowy środek smarny Castrola do silników motocyklowych

Oferta firmy Würth wzboga-
ciła się o nowe wycieraczki 
konwencjonalne do pojazdów 
użytkowych i autobusów z za-
montowanymi spryskiwacza-
mi, które pozwalają sprawnie 
pozbyć się zanieczyszczeń 
z szyb w każdych warun-
kach pogodowych. Produkt 
z serii Red Line Basic został  
wyposażony w adapter typ U  
i jest dostępny w trzech dłu-
gościach: 600 mm, 650 mm 
i 700 mm.

Specyfika pracy wyciera-
czek w samochodach cięża-
rowych i autobusach znacz-
nie różni się od tej dotyczą-
cej pojazdów osobowych. 
Podstawową różnicę stanowi 
duża powierzchnia przedniej 

szyby, wymagająca zastoso-
wania długich piór z mocniej-
szym mechanizmem, który 
poradzi sobie z większymi niż 
w osobówkach oporami pod-
czas pracy. 

Niezależnie od tego, czy na 
zewnątrz pada śnieg, deszcz 
czy unosi się pył – dokładnie 
oczyszczona szyba stanowi 
o bezpieczeństwie i komforcie 
jazdy i wykonywania skom-
plikowanych manewrów każ-
dego kierowcy. Wycieraczki 
w wersji ze spryskiwaczami 
skutecznie w tym pomagają, 
ponieważ gwarantują dostar-
czenie w krótkim czasie dużej 
ilości płynu, który w połą-
czeniu z wycieraczką szybko 
i sprawnie usuwa zabrudzenie 

z szyb o dużych powierzch-
niach. 

Wycieraczki marki Würth 
wyposażone są w mocowanie 
na haku 12 x 4 mm ze zin-
tegrowaną dyszą spryskiwa-
czy do szyb samochodowych. 

Wycieraczki ze spryskiwaczami do szyb

Charakteryzują się solidną 
konstrukcją i łatwością mon-
tażu. Opakowanie zawiera 
jedną wycieraczkę z osłoną 
profilu gumowego i odpowied-
nią ilością adapterów. 
www.wurth.pl
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Grand Mercedes
wagami obracał się na dziewięciu łoży
skach głównych. Dodatkowo wyposażo
no go w progresywnie działający tłumik 
drgań dla zapewnienia płynnej i wyjątko
wo cichej pracy. Układ zasilania składał 
się z dwu cylindrowego gaźnika, pompy 
przyspieszenia i wspomagania zimnego 
rozruchu, kolektora dolotowego z lek
kiego stopu (automatycznie ogrzewane
go spalinami) oraz sterowanych termo
statem klap gorącego powietrza. Połączo
ny zapłon akumulatorowomagnetyczny 
również dowodził technicznej finezji. Oba 
jego elementy działały nie zależnie od sie
bie i zapewniały nie zawodny, podwójny 
zapłon zestawów świec zapłonowych 
wpuszczonych w głowicę cylindrów po 
jej obu stronach.

Silnik o niskim stopniu sprężania 
(4,7:1) i długim skoku rozwijał moc  
150 KM i zapewniał prędkość 150 km/h.  
Tyle wystarczało do zapewnienia wyso
kiego prestiżu, jednak było to za mało dla 
żądnej władzy klienteli. Za cenę dobrego 
samochodu średniej klasy zaoferowano 
więc doładowanie jako opcję. Dmucha
wa Rootsa, stosowana w sportowych au
tach Mercedesa jako wzmacniacz mocy, 
w prestiżowym pojeździe byłaby zbyt ha
łaśliwa i trzeba ją było wytłumić. Dzięki 
sprężarce moc silnika wzrosła do 200 KM,  
a prędkość maksymalna do 160 km/h. 
Ostatecznie tylko kilku klientów kupiło 
samochód bez doładowania.

Między wrześniem 1930 r. a czerw
cem 1938 r. DaimlerBenz wyproduko
wał 119 sztuk W 07.

W lutym 1938 roku na Międzynaro
dowym Salonie Samochodowym IAMA 
w Berlinie producent przedstawił ewo
lucyjne rozwinięcie Grand Mercedesa, 
oznaczone symbolem W 150. Ten prze
projektowany model, który nadal nosił 
nazwę MercedesBenz 770, był mani
festem sztuki motoryzacyjnej i kreatyw
ności inżynierów. Niezmieniona pod 
względem podstawowych wymiarów 
jednostka napędowa przeszła jednak 
szereg modyfikacji, o czym świadczył 
nowy kod silnika. Skrzynię korbową wy
konano teraz w całości z lekkiego stopu, 
zawory wydechowe chłodzono sodem, 
zastosowano auto matyczną regulację 
zapłonu, a pompę wody napędzał wał 
pompy olejowej. Trzy przekładniowe 
pompy skutecznie zapewniały smaro
wanie wymuszone. Prawdziwą niespo
dziankę stanowiła tylna oś, zwana dwu
przegubową, zaprojektowana zgodnie 
z zasadą De Dion.

Mercedes 770 był piekielnie dro
gim  samochodem. Jego cena wynosiła 
niemal tyle, co wielopiętrowej kamieni
cy o wysokim standardzie. Jeździli nim 
najwyżsi dygnitarze Rzeszy, w tym Hitler 
oraz obdarowani przez niego sojusznicy: 
Mussolini, Franco, Salazar, cesarz Hiro
hito i papież Pius XI.                         n

Zaprezentowany jesienią 1930 roku pod
czas Salonu Samochodowego w Paryżu 
MercedesBenz Type 770 znacznie prze
wyższał parametrami wszystkie współ
czesne samochody i od razu wyznaczył 
nowy standard najwyższej klasy. Model 
ten, oznaczony symbolem W 07, był 
największym, luksusowym i pod każdym 
względem najbardziej dopracowanym 
mercedesem, jaki DaimlerBenz oferował 
swoim zamożnym klientom.

Ultranowoczesny 8cylindrowy silnik 
o pojemności 7,7 l wabił doświadczo
nych technicznie nabywców szeregiem 
wyjątkowych rozwiązań. Blok cylindrowy 
z odpornego na zużycie żeliwa szarego 
(ze stopem chromu i niklu) połączony był 
z bogato użebrowaną skrzynią korbową. 
Starannie wyważony statycznie i dyna
micznie wał korbowy wykonany ze stali 
chromowoniklowej z kutymi przeciw

QQuaartzz Xtrra, ((r)eewollucyyjnaa gama..

Quartz Xtra, 
najlepszy wybór 
dla napędów 
hybrydowych

TotalEnergies opracował rewolucyjną gamę środków smarnych, 
która spełnia najwyższe wymagania w zakresie eksploatacji 
i zużycia silników spalinowych. Najnowsza gama Quartz Xtra 
jest zaprojektowana do nowoczesnej generacji jednostek 
(tj. napędy hybrydowe, silniki downsizingowe) oraz zapewnia 
„Xtra” właściwości oszczędności paliwa. *Dodatkowo, 
wyprodukowane w Europie, Quartz Ineo Xtra i Quartz 9000 
Xtra posiadają innowacyjne opakowania olejów składające się 
w 50% z plastiku pochodzącego z recyklingu i w 100% 
nadające się do recyklingu.

totalenergies.pl
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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. 

 

Autonaprawa
M I E S I Ę C Z N I K  B R A N Ż O W Y KWIECIEŃ 2021 (156)

ISSN 1897-3280

W
W

W
.E

-A
U

T
O

N
A

PR
A

W
A

.P
L

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.  




