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Światowe spotkanie Kärchera

Po raz pierwszy w historii firmy Kärcher szefowie wszystkich jej przedstawicielstw na
świecie spotkali się w lipcu
2009 roku w Krakowie, by
podsumować wyniki ubiegłorocznej działalności i przedyskutować plany na przyszłość. Wybór tego miasta na
Kärcher World Meeting był
nie tylko wyróżnieniem dla
firmy Kärcher sp. z o.o., ale
i okazją, by promować je
wśród gości z ponad 190 kra-

jów. Cały koncern zatrudnia
obecnie 7 000 pracowników.
Wśród uczestników światowego spotkania nie zabrakło gości specjalnych: Johanessa Kärchera, Sobiesława
Zasady i Stanisława Kracika
– znanego w całym kraju burmistrza Niepołomic. Miejscem spotkania była Sala Obrad zabytkowego krakowskiego magistratu i Zamek Królewski Kazimierza Wielkiego
w Niepołomicach.

Nowe szkolenia WSOP
Centrum Szkoleń WSOP włączyło do swego programu
dwa nowe tematy: dwusprzęgłowe skrzynie biegów DSG
oraz elektryczne wspomaganie układu kierowniczego.
Oba te kursy związane są
z aktualnymi potrzebami
warsztatów.
Elektryczne układy wspomagania wypierają stopniowo tradycyjne układy hydrauliczne. Szkolenie w tym zakresie obejmuje między innymi: odczytywanie kodów
usterek i określenie algoryt-

mu naprawy oraz przedstawienie prostych procedur diagnostycznych.
W trakcie szkoleń dotyczących skrzyń DSG omawiana będzie np. strategia
ich sterowania: tryb jazdy
normalnej, jazdy z góry, jazdy pod górę, tryb awaryjny,
strategie zastępcze, a także
diagnostyka za pomocą diagnoskopu lub instrukcji
warsztatowych. Pełna informacja o szkoleniach znajduje
się na stronie:
www.szkolenia.wsop.pl
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Autosalon i Autoserwis w Katowicach
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nych. Obie te imprezy odbędą
się w dniach od 9 do 11 października 2009 roku na terenach wystawienniczych MTK
w Katowicach. Na Śląsku,
jednym z największych pol-

dla fanów motoryzacji będą:
X Zlot Pojazdów Tuningowanych, XVI Zlot Pojazdów
Dziwnych i Zlot Caravaningu.
Automobilklub Śląski przygotowuje pokazy pojazdów zabytkowych. Swoją wystawę
zapowiedział Śląski Klub Miłośników Samochodów Terenowych Silesia Park 4X4.
Motoryzacyjnych profesjonalistów zainteresują z pewnością wykłady i seminaria
warsztatowe, jak również
warsztat samochodowy „na
żywo” – ekspozycja przygotowana przez firmę Herkules
z Bydgoszczy.
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Międzynarodowe Targi Katowickie zapraszają na XX jubileuszową edycję Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych i Międzynarodowych
Targów Technik Motoryzacyj-

skich rynków konsumenckich,
oferty targowych wystawców
docierają corocznie do kilkudziesięciu tysięcy zwiedzających. Swój udział zapowiedzieli już liczni producenci
części zamiennych i akcesoriów, wyposażenia warsztatów i sprzętu diagnostycznego, narzędzi oraz chemii samochodowej.
Autosalon/Autoserwis to
także widowiskowa ekspozycja
samochodów, motocykli i skuterów oraz ich pokazy premierowe przygotowane przez polskich dealerów czołowych
światowych marek. Atrakcją
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