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Nowości na rynku

FAG Complete Hub

Więcej na stronie:
www.e-autonaprawa.pl

Firma Schaeffler rozszerza
ofertę produktów do pojazdów
ciężarowych o kolejny zestaw
naprawczy.
FAG Complete Hub (kompletna piasta FAG) przyspiesza i ułatwia wymianę łożysk
koła. Piasta koła FAG zawiera
zestawy Schaefflera, takie jak

Dożywotnia gwarancja Helli

Wózek warsztatowy marki Würth

Würth Polska oferuje w promocyjnej cenie wózek narzędziowy z kompletem 5 wkładek narzędzi ręcznych w systemie ORSY.
Wózek wykonany jest
z lakierowanej proszkowo
stalowej blachy ocynkowanej
o grubości 1,2 mm (blat z tworzywa ABS) i wyposażony został w gumowe kółka o średnicy 100 mm, w tym jedno
z blokadą. Jest on dostępny
w dwóch kolorach: ciemnoszarym i szarym w odcieniu
antracytowym. Ma 6 wysuwanych szuflad o nośności do
30 kg oraz centralny zamek.
Wymiary zewnętrzne z uchwy-

tem (szer./gł./wys.) wynoszą:
700 x 410 x 905 mm.
W skład pakietu promocyjnego wchodzi 5 wkładek narzędzi ręcznych marki Zebra.
Łącznie w zestawie znajduje
się ponad 100 elementów,
które zajmują 3 szuflady:
 zestaw 4 szczypiec,
 zestaw 8 wkrętaków,
 zestaw 56 skluczy nasadowych 1/2”+14/4”,
 zestaw 27 kluczy płaskooczkowych,
 zestaw 13 przecinaków
i wybijaków.
Promocyjny zestaw jest dostępny w e-sklepie:
www.wurth.pl

www.hella.com

Aplikacja „Mój warsztat”
Inter-Team oferuje narzędzie
do zarządzania serwisem samochodowym. Aplikacja „Mój
warsztat” nadaje się do wykorzystania zarówno w kilkuosobowych firmach, jak i większych przedsiębiorstwach.
Program oferowany jest
na preferencyjnych warunkach wszystkim właścicielom
warsztatów. Aplikacja ma prosty interfejs i zawiera moduły,
takie jak: kalendarz zleceń,
baza klientów i historii wy-

www.sentech.pl

www.schaeffler.pl

Firma Budweg powiększa
asortyment o jedenaście referencji. Nowe produkty należą
do następujących grup towarowych:
 zestawy naprawcze,
 tłoki,
 elementy sterujące.
Opisywane produkty są sprzedawane w sieci firmy Hart.

Kompletny program części
zamiennych marki Budweg
dostępny jest w codziennie
aktualizowanym katalogu online. Umożliwia on sprawne
wyszukania określonego numeru części lub filtrowanie
danych według modelu samochodu.
www.budweg.com

Możesz wygrać jedną z trzech nagród: podręczną torbę podróżną, ręcznik plażowy,
kubek kibica + zestaw gadżetów, ufundowanych przez firmę NGK-NTK,
jeśli zakreślisz właściwe propozycje odpowiedzi na pytania 1, 2, 3 i 4 oraz wyczerpująco opiszesz kwestię poruszoną w pytaniu 5. Nie znasz niektórych
odpowiedzi lub nie jesteś ich pewien? Przeczytaj w tym wydaniu artykuł „Diagnostyka czujnika MAF”, następnie wypełnij kupon zamieszczony poniżej i wyślij go na adres
redakcji do 30 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) albo też skorzystaj z formularza na stronie: www.e-autonaprawa.pl.

✁

PYTANIA KONKURSOWE
I Gdzie instaluje się czujnik MAF?
❏ a. przed filtrem powietrza
❏ b. jest wbudowany w filtr powietrza
❏ c. między filtrem powietrza a przepustnicą
❏ d. w sąsiedztwie zaworu EGR

www.inter-team.com.pl

Marka Sentech ma w ofercie przewody zapłonowe i cewki odpowiadające większości
zestawów OE w Europie.

FAG Repair Insert Unit (RIU),
FAG Truck Hub Unit (THU)
lub FAG SmartSET wraz z pierścieniem ABS i mocowaniem
tarczy hamulcowej. FAG Complete Hub zawiera wszystkie
elementy potrzebne do wymiany, takie jak śruby czy szpilki.

KONKURS!

konywanych usług, generowanie raportów, plików JPK,
faktur oraz innych dokumentów. „Mój warsztat” pozwala
kontrolować poziom cen usług
i produktów, a także ustalać
rabaty.
Użytkownicy sami wybierają i definiują funkcje odpowiadające ich potrzebom.

Formularz elektroniczny
oraz regulamin konkursu
znajdują się na stronie:
www.e-autonaprawa.pl/konkurs

Prosimy
przesłać pocztą
lub faksem:
71 348 81 50

II Jakie jest podstawowe zadanie czujnika MAF?
❏ a. dozuje powietrze w ilości potrzebnej do spalania
❏ b. mierzy ilość powietrza dostarczanego do cylindrów
❏ c. minimalizuje zawirowania i przepływ zwrotny powietrza
❏ d. zmniejsza zużycie paliwa

Nowy sklep z produktami w Sentech
Firma GG Profits uruchamiła nowy sklep internetowy,
dzięki
któremu
produkty
marki Sentech będą bardziej
dostępne na rynku. Katalog
produktów wyposażony został w nową, wydajną wyszukiwarkę z przyjaznym
interfejsem użytkownika, co
zapewnia łatwiejszy i bardziej
intuicyjny dobór odpowiedniej
części.

Nowości marki Budweg

Fot. Budweg, Schaeffler

pagowanie wysokiej jakości
produktów tej marki dzięki
wydłużeniu okresu gwaran-

osobowych i ciężarowych (ruchu prawostronnego). Należą
do nich: reflektory przednie
i przeciwmgielne, lampy tylne i kierunkowskazy. Ogółem
programem objętych jest ponad 1800 części.
Gwarancja nie dotyczy
m.in. produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwego montażu, używania ich
niezgodnie z przeznaczeniem,
niewłaściwego przechowywania i eksploatowania bądź dokonywania modyfikacji.

Fot. Hella, Inter-Team, Sentech, Würth

Od początku października br.
Hella prowadzi akcję promocyjną, której celem jest pro-

cyjnego. W ramach akcji firma
zobowiązuje się przyjmować
reklamacje
bezterminowo,
a w przypadku ich akceptacji umożliwi klientowi otrzymanie nowego produktu lub
zwrot pieniędzy.
Program został wdrożony
w życie z dniem 1 października 2020 roku i obowiązuje
dla artykułów zakupionych
na terytorium Polski. Dożywotnią gwarancją objęte są
produkty wykonane w technologii halogen oraz xenon,
przeznaczone do pojazdów

III Właściwy przedział napięcia w starszych miernikach analogowych wynosi:
❏ a. 0–2 V
❏ b. 0–5,5 V
❏ c. 0,2–4,8 V
❏ d. 2,5–7,6 V
IV W nowszych, cyfrowych miernikach częstotliwość wysyłanego sygnału mieści się w przedziale:
❏ a. 0–5 kHz
❏ b. 1–17 kHz
❏ c. 8–12 kHz
❏ d. 12–17 kHz
V Do czego służy rezystor grzewczy w czujniku MAF?
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Telefon ........................................ e-mail ..........................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia niniejszego konkursu (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)
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