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Krzysztof Grabowski
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Maciej Hadryś
Problemy z silnikiem
Tomasz Hurt
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Grzegorz Kawka
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do sprzęgła Haldex
Harald Klöckner
Dochodowa
restauracja klasyków
Marek Nowak
Regeneracja
tylnych belek
Wioletta Pasionek
lampy warsztatowe
marki Philips
Wojciech Sokołowski
Gdy hałasują hamulce
Janusz Światłowski
Prasa do sworzni
wahacza
Jakub Tomaszewski
Lakierowanie elementów
z tworzyw sztucznych

Wydawnictwo Technotransfer informuje, że w serwisie e-autonaprawa.pl
ukazała się już bezpłatna elektroniczna wersja listopadowego wydania
branżowego pisma Autonaprawa.

W numerze między innymi:
• Kompleksowe serwisowanie hamulców i opon
• Wodór - przyszłość motoryzacji?
• Launch golo - system telematyczny z diagnostyką
• Energooszczędne pierścienie tłokowe
Dowiedz się więcej - kliknij!

W ostatnim dziesięcioleciu nastapił szybki rozwój rynku samochodów klasycznych. W sierpniu 2017 roku Aston Martin DBR1 z lat 50. został sprzedany
na aukcji za 22,55 mln USD (91,62 mln PLN). Tylko w 2018 roku do Europy
trafiło około trzydzieści tysięcy klasycznych amerykańskich aut, co pokazuje,
jak dynamicznie rozwija się ten rynek.
Chociaż renowacja wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej i wykwalifikowanych pracowników, może stanowić lukratywne źródło dochodów dla warsztatów blacharsko-lakierniczych. Pomocą służy Standox – marka lakierów z niemieckiego miasta Wuppertal o ugruntowanej pozycji profesjonalnego partnera
specjalizującego się w renowacji oldtimerów.
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Zarejestrowani użytkownicy witryny .
e-autonaprawa.pl otrzymują w każdym miesiącu dwa newslettery. Pierwszy z nich powiadamia o ukazaniu się nowego wydania miesięcznika Autonaprawa w wersji elektronicznej,
udostępniając też link umożliwiający pobranie
tej publikacji w formacie PDF lub zapoznanie
się z jej zawartością online. Zawiera też informacje o nowych, interesujących pozycjach na
stronach serwisu.
Drugi z comiesięcznych newsletterów poświęcony jest w całości najświeższym doniesieniom
umieszczonym w ostatnich dniach na naszych
stronach internetowych.
W wyjątkowych okazjach docieramy do użytkowników Serwisu za pomocą dodatkowych
mailingów specjalnych.

Konstrukcja nożycowa w odwrocie?
Tak zdają się sądzić autoryzowane serwisy BMW i Mercedesa, pomijające
ostatnio przegubowe podnośniki diagnostyczne w swych katalogach
wyposażenia. Dowiedz się więcej...

System RACam w samochodach Volvo XC90
Firma Delphi Automotive PLC dostarcza koncernowi Volvo system
umożliwiający automatyczne zatrzymanie samochodu na skrzyżowaniu.
Dowiedz się więcej...

Kompleksowe serwisowanie hamulców i opon
Postęp techniczny spowodował masowe upowszechnienie zaawansowanych
układów hamulcowych, które uprzednio zdawały się być zarezerwowane
jedynie dla pojazdów klasy wyższej. Dowiedz się więcej...

