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1 Monthly 
periodical “Autonaprawa” 
(printed and electronic edition)

Brief information about new 
products, technologies, campaigns 
and promotions

Presentation of specific products 
and technologies offered on the 
Polish market, reports and photo 
reports from automotive events

Articles by specialists helping to 
choose properly from the competi-
tive offers presented in promotional 
and advertising content

A contest related to one of the 
publications in each edition

WE NOTIFY !

WE INFORM!

WE PERSUADE!

WE PROMOTE!

2
Online branch service 
e-autonaprawa.pl

Daily announcements of market 
launches and automotive industry 
events 

More frequent presentations  
of products and technologies  
available on the market, photo 
reports from automotive events 

Multimedia expert and instructional 
publications, analytical studies, 
sponsored articles, marketing 
campaigns

Internet contest which promoting  
a chosen publication

3
Newsletter 
(sent twice a month)

Notifications of the newest and most 
important publications in the service 
and in the monthly periodical

Illustrated announcements of 
selected editorial or advertising pu-
blications in the monthly periodical 
and in the internet service

Accurate communication of promo-
tional  and advertising content

Information about current contest

Publisher’s proposal
Publishing house Technotransfer, the publisher of monthly periodical „Autonaprawa” and internet portal e-autonaprawa.pl,  
invites you to cooperate. We offer advertising space, promotional campaigns, contest sponsorship in media directed  
to owners and employees of car workshops which specialize in: automobile diagnostics, mechanics, mechatronics, body 
repair, refinishing, electronics and tire service.



„Autonaprawa” – a monthly magazine 
directed to Polish automotive workshops profes-
sionals, released simultaneously in printed and 
electronic version. Each edition contains articles 
related to issues of all automotive service bran-
ches. During the sixteen years of its existence, 
the magazine has published original texts by  
412 Polish and foreign experts in the branches  
of construction, servicing, diagnostics and repair  
of road vehicles.
  

„Autonaprawa” is a media patron and participant 
of Inter Cars, TTM, ProfiAuto, Automechanika, 
GasShow, Retro Motor Show fairs and other auto-
motive industry events.

 MAIN THEME a section of articles on a common subject, which 
  contains news, opinions and advice from experts

 CURRENT brief informative presentation of current events 
  and new products on the market 

 TECHNICAL BASICS  general publications which broaden and systematize the
 OF THE TRADE professional knowledge of mechanics, sheet metal workers 
  and car painters  

 REPAIR SHOP technical articles presenting the repair technologies
 PRACTICE from all arenas of repair shop specialization: automobile
  diagnostics, mechanics, mechatronics, body repair,   
  painting, electronics and tire service

 CONSTRUCTION description of the latest solutions and current trends  
  in road vehicles building

 PROFESSIONALS’  section in which renowned experts from different
 FORUM fields discuss a topic selected by the editor

 WORKSHOP  an introduction to repair shop equipment and tools,
 EQUIPMENT describing their usage, technical parameters and safety 
  principles

 ECONOMY, BUSINESS,   economic, business and legal publications useful in
 MARKETING managing a company

 AUTOMOTIVE YESTERDAY,  presentation of well known automotive companies, from
 TODAY, TOMORROW a historical perspective, photo press releases from current
  industry events, development projections, and visions for  
  future vehicle design 

 CONTEST a test of professional knowledge, based on a specific
  publication, with prizes for readers

In each edition:

Autonaprawa
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Długość takiego stanowiska powinna wynosić co najmniej 4 m, jeśli badane mają być na nim 

samochody osobowe, a w dla ciężkich pojazdów użytkowych za minimalną przyjmuje się 

długość 8,5 m. W obu wypadkach maksymalna nierówność posadzki nie może być większa 

niż 1 mm na 1 m. Poza tym stanowiska do ustawiania reflektorów wymagają co dwa lata 

technicznego odbioru dokonywanego przez właściwego rzeczoznawcę.             
 str. 8

Na naszych 

łamach:

Andrzej Wojciech Buczek 

Zawieszenia  

pneumatyczne Bilstein

Andrzej Husiatyński 

Gdy oleju przybywa...

Małgorzata Kluch

Cewka zapłonowa

Andrzej Kowalewski

Diagnostyczne  

zaplecze warsztatu

Zenon Majkut

Fabryczna kontrola 

geometrii ustawienia kół

Zenon Rudak

Ustawianie reflektorów 

samochodowych

Andrzej Sławiński

Uszkodzenia okładzin  

hamulców tarczowych

oraz w ramach dodatku 

tematycznego:

Informacja techniczna 

i szkolenia

Roman Boluk

Andrzej Chmielewski

Grzegorz Fedorowicz

Konrad Habit

Rafał Kędziorek 

Tomasz Pyrlik

Jakub Tomaszewski

Mariusz Wierzbicki

Stanowisko kontrolne oraz przyrząd pomiarowy do kontroli i regulacji reflektorów 

muszą tworzyć spójną jednostkę metrologiczną. Powierzchnia ustawienia pojazdu 

i urządzenia pomiarowego musi być wyraźnie oznakowana, np. trwałymi liniami na 

podłodze pomieszczenia warsztatowego, a także wypoziomowana z maksymalnym 

nachyleniem w granicach 1,5%. 
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W trakcie cyklicznej obsługi serwisowej niezbędne jest zlokalizowanie ewentualnych nieszczelności, uzupełnienie czynnika chłodniczego, sprawdzenie drożności rurki odprowadzającej skropliny z parownika oraz skontrolowanie pracy wentylatora. Wskazane jest także 
sprawdzenie wydajności układu poprzez pomiar temperatury na wlocie i wylocie klimatyzatora oraz części metalowych na wyjściu i wejściu skraplacza.                  str. 44

Na naszych 
łamach:
Grzegorz Brożek

Warsztat kanałem 
dystrybucji części

Adam Fąk
Nowoczesne stanowisko prób w Q-Service Truck

Paweł Gancarczyk 
Skrzynie biegów CVT

Łukasz Hercog
Najważniejsze kryteria

Grzegorz Kotliński 
Renowacja barwionymi 
lakierami bezbarwnymi

Andrzej Kowalewski
Serwisowanie 
systemów klimatyzacji

Piotr Kowalski
Badania jakości 
napinaczy BTA

Bartłomiej Nakwaski 
Dynamiczna wymiana 
płynu przekładniowego

Tomasz Ochman
Usterki łożysk  
w skrzyni biegów

Piotr Pyrka
Olej do aut hybrydowych

Konieczność serwisowej obsługi układu klimatyzacji wynika z nieuniknionego ubytku czynnika chłodniczego, naturalnego przenikania do niego pary wodnej (co powoduje jej krzepnięcie, uniemożliwiające prawidłowy obieg), zanieczyszczania się powierzchni skraplacza,  zatykania się rurki odprowadzającej skropliny z parownika, powodującego mniejszą zdolność usuwania wilgoci z powietrza i nieprzyjemne zapachy.
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Według ekspertów należącej do koncernu ZF marki Sachs znaczną liczbę usterek można 

przypisać wadliwym łożyskom wysprzęglającym. Zużyte elementy (tuleja prowadząca, 

widełki lub wał rozłączający) bądź nieprawidłowe umieszcznie łożyska wysprzęgla

jącego podczas montażu, a także niewspółosiowość powodująca mimośrodowy ruch 

sprężyny talerzowej mogą doprowadzić do całkowitej awarii.                      str. 14

Na naszych łamach:Andrzej Chmielewski
Górne zestawy  
montażoweMaciej HadryśUszkodzenia zaworów

Andrzej Husiatyński
Zapowietrzenie układu  

paliwowego common rail

Tomasz KasparowPrzyszłość  technologii LED
Harald Kröger25 lat układu ESP®  
firmy BoschMonika Majchrowicz

Mariusz FornalFachowy montaż haka
Ivan RoekensNowe formulacje  
Wolf Lubricants

Bartosz SieradzkiPraca z zawieszeniem
pneumatycznymKatarzyna StarzecOleje przekładniowe

Mariusz Wierzbicki
Dezynfekcja  w czasie epidemii

Dominik ZwierzykZapchany filtr  
oleju i paliwa

Zadaniem sprzęgła jest przekazywanie momentu obrotowego z wału korbowego 

silnika do skrzyni biegów w pełnym zakresie prędkości obrotowych oraz tłumienie 

drgań w układzie napędowym. Szum pochodzący z okolic skrzyni przekładniowej, 

nasilające się szarpanie auta lub trudności ze zmianą biegów wskazują na koniecz-

ność jego wymiany. 



Cooperation, sales promotion and advertising

The advantages of promotion in “Autonaprawa”:

• low cost to reaching the reader

• a precisely defined and regularly updated target group

• differentiation of promotion strategy

• an individual approach to client’s needs

Autonaprawa

The structure of recipients (study based on questionnaires of registered readers)

Circulation and distribution

„Autonaprawa’s” circulation is 5000 printed issues. 70% of the circulation  
is sent to addressees who subscribed or requested for free delivery of selected  
issues by filling out a survey. 9% is sent to companies and others who collaborate 
with the editor’s office, 3% students, schools and libraries. 18% of the circulation  
is distributed to those interested during automotive industry events and is also sent 
on a rotational basis to the companies from the publisher’s database.

„Autonaprawa” in its electronic version (e-edition), is identical to the printed edition 
in terms of form and content, and its distribution is approximately 15,000 issues 
per month. Non-registered users can also download it from the web for free.

Workshop profile (most workshops represent more than one profile) Size of  workshop (number of repair stands)

15,0% electrical systems

8,9% tire service

10,6% air conditioning

4,0% roadside assistance

3,2% inspection stations

0,3% libraries, universities, schools

1,4% others

7,6% painting

8,8% body repair

22,7% mechanical 
           workshop

17,3 % general service

10% 1 stand

29% 2 stands

36% 3-4 stands20% 5-9 stands

5% 10 and more

MIESIĘCZNIK BRANŻOWY



* Irrespectively of the above schedule the publisher takes into consideration the suggestions of cooperating companies regarding the content  
and publishing deadlines for the remaining articles.

Autonaprawa
MIESIĘCZNIK BRANŻOWY

Publishing schedule

 Number Ad booking  Deadline for  Appearance of Main Theme*
  delivery of materials first issue 

           Workshop equipment
 1-2/2023 19.01.2023 23.01.2023 01.02.2023 Workshop networks
          Electronic diagnostics 

 3/2023 16.02.2023 20.02.2023 01.03.2023 Engine and gear oils
          Parts and components regeneration 

 4/2023 21.03.2023 23.03.2023 03.04.2023 Automobile air conditioning service
          Specialized workshop tools

 5/2023 21.04.2023 24.04.2023 04.05.2023 Suspension diagnostics and repair
          Safety support systems 

 6/2023 19.05.2023 23.05.2023 01.06.2023 Engine fittings
          Errors and defects in body painting

           Power train maintenance
7-8/2023 20.06.2023 22.06.2023 03.07.2023 Car working fluids
          Automotive seals

 9/2023 21.08.2023 23.08.2023 01.09.2023 Automotive electrical systems
          Hybrid and electric cars service

 10/2023 19.09.2023 21.09.2023 02.10.2023 Automotive greasing agents 
          Car filters

 11/2023 20.10.2023 24.10.2023 02.11.2023 Breaking systems 
          Car lighting

 12/2023 20.11.2023 22.11.2023 01.12.2023 Body repair and painting
          Batteries 



Price list (all prices net)

210 x 297
8 400 PLN

1/1

58 x 266
3 100 PLN

1/3

185 x 266
8 400 PLN

1/1

185 x 86
3 100 PLN

1/3

137 x 266
7 200 PLN

3/4

43 x 266
2 300 PLN

1/4

185 x 198
7 200 PLN

3/4

90 x 131
2 300 PLN

1/4

122 x 266
6 300 PLN

2/3

185 x 64
2 300 PLN

1/4

185 x 176
6 300 PLN

2/3

90 x 64
1 200 PLN

1/8

90 x 266
4 500 PLN

1/2

185 x 30
1 200 PLN

1/8

185 x 131
4 500 PLN

1/2

210 x 297

cover

A B C E
D F

G

I KJ L M N O A
+ bleed
4 mm

each side

+ bleed
4 mm

each side

II cover .............  9 200 PLN
III cover ............  9 200 PLN
IV cover ..........  10 000 PLN

Discounts for repetitions
Advertising inserts to the entire circulation: 0.70 PLN/pc.,
to a selected receivers’ group: 1.10 PLN/pc.

H

Technical requirements

Advertisements delivered by the 
Customer in ready to print format 
should be sent to the editorial of-
fice in electronic file format: PDF, 
TIFF, or JPG in CMYK, in resolution  
300 dpi. The sizes must correspond 
to the module ordered, and in the 
case of full page ads a 4 mm bleed 
should be added on all sides.

Monthly publication “Autonaprawa” 
publishes free announcements and 
releases commissioned by technical 
schools of all levels, institutions pro-
viding not-for-profit training, associa-
tions of higher public utility, as well 
as supported employment enterprises.

Publication of advertising and printed 
announcements occurs based on writ-
ten orders which specify:
•  the format and designation of ad-

vertisement,
• the number of ordered publications 

along with numbers of issues, in 
which they should be placed, 

• the way of delivery of the materials.
Prices included in the price list above 
apply until the end of the year 2023 
and do no encompass the costs of 

project preparation or graphic design 
of the publication ordered. Special re-
quirements of the customer regarding 
the location and way of placing the ad 
in the pages of the periodical which 
are not included in the price list, can 
be taken into consideration on the ba-
sis of individual agreements.
Deadlines for placing orders for adver-
tising space and delivery of materials 
for respective issues of the monthly 
publication have been listed in the 

table “Publishing Schedule”. An order 
can be cancelled by the Customer who 
ordered it, no later than the deadline 
date for delivery of materials.  Orders 
which pertain to the space on cover 
of the monthly periodical may not be 
cancelled.
Not adhering to the above conditions 
will result in the Customer being held 
responsible for stipulated penalty in 
the amount of 100% of the service 
contract price.

After publishing of the advertisement, 
the publisher issues without delay 
an invoice for the sale of advertising 
space and delivers it to the Customer 
who is obliged to pay the balance due  
within 14 days of receipt of the invo-
ice. The publisher is not responsible 
for the content of published advertise-
ments and announcements, however 
has the right to refuse their publica-
tion, if they violate current legal norms 
or customs.

Advertising space sale conditions

Autonaprawa
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e-autonaprawa.pl is a comprehensive source 
of information about:
• current achievements of particular branches  
   of the world’s automotive technologies
• products and solutions available to automotive  
   service facilities in Poland

The website which is updated daily contains 
current information about new technologies,  
the market and events related to the automotive 
industry as well as a comprehensive and richly  
illustrated  Encyclopedia of  automotive technolo-
gy. It also makes easily available a rich set (more 
extensive than in the periodical edition of the 
journal) of publications arranged by main subject 
categories, author last names and names of the 
companies they represent. The library section 
presents the current offer of automotive litera-
ture by WKŁ publishing house and provides the 
possibility of purchasing directly online. Finding 
particular information and articles is made easier 
by a built in search engine. 

e-autonaprawa.pl numbers

 61,642  Pageviews

 40,525  Unique Visitors

 12,250  Publications

Source: Google Analytics January 2020

e-autonaprawa.pl
I N T E R N E T O W Y  S E R W I S   B R A N Ż O W Y

AutoNaprawa – Internetowy serwis branżowy

AKTUALNOŚCI      TECHNIKA      BIZNES      FIRMY      AUTORZY      PRENUMERATA      ENCYKLOPEDIA      E-WYDANIA      MOTOSTREFA      KSIĄŻKI      REKLAMA

www.e-autonaprawa.pl ReaderC   V +

Szukaj w serwisie szukaj

Mapy Google    Apple    YouTube    Wikipedia    Wiadomości    Popularne    javascript:;

e-autonaprawa.pl



2014-10-27 06:00

Wymiana rozrządu w silniku CBDB 
z Grupy VW
Dwulitrowy silnik common rail oznaczony kodem CBDB 

stosowany jest między innymi w modelach: VW Golf V 

i VI oraz VW Jetta. Osiąga duże przebiegi, co wymusza 

okresową wymianę elementów rozrządu.

1 3 4 52 komentarze: 0

czytaj dalej...

I N T E R N E T O W Y  S E R W I S   B R A N Ż O W Y

Najnowsze wydanie Autonaprawy

  
NAJNOWSZE        DIAGNOSTYKA     SERWISOWANIE       MECHANIKA         BLACHARSTWO      WYPOSAŻENIE
                                                                                                MECHATRONIKA     LAKIERNICTWO         WARSZTATU

2013-12-26 07:10

Smarowanie automatycznych  
skrzyń biegów

Pojazdy z automatycznymi skrzy - 
niami biegów są wygodne w użytko- 
waniu, lecz obsługujących je mecha-
ników stawiają przed dylematem: 
wymieniać olej przekładniowy 
czy też nie?

2013-11-15 07:14

Obsługa świec żarowych

Sezon jesienno-zimowych chłodów 
zwiększa ryzyko uszkodzenia tych 
samochodowych elementów, które są 
wtedy najbardziej potrzebne. Należą 
do nich świece żarowe stanowiące 
osprzęt wysokoprężnych silników.

2014-02-03 06:00

Podnośniki samochodowe  
(cz. I)

Specyfika obsługi technicznej 
samochodów wymaga korzystania ze 
stanowisk roboczych zapewniających 
personelowi warsztatów bezpieczny 
i wygodny dostęp do obsługiwanego 
pojazdu, w tym również od spodu.

2014-01-20 06:57

Jak czytać etykiety olejów 
silnikowych?

Renoma producentów, piękne opa-
kowania i kolorowe etykiety olejów 
silnikowych nie mogą decydować 
o wyborze.

więcej

Galerie & wideoForum profesjonalistów Polecane

2015-07-27 09:52

Finał SACHS Race Cup 2015

2013-08-16 06:47

Oprzyrządowanie do R1234yf

2015-07-03 07:51

Układy hamulcowe
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łamach:
Michał Czarzasty

Maszyna BSG-198
Vincenzo Di Caro

Klocki dla hybryd

Grzegorz Galant
Diagnozowanie  
sond szerokopasmowych

Maciej Hadryś
Uszkodzenia tulei  
cylindrowych

Andrzej Husiatyński
Olej do skrzyń grupy PSA

Marek Jankowski
Geometria kół 3D

Wojciech Komorowski
Standardy jakości 

Michał Kosiński
Demontaż  
akumulatora HV

Piotr Niemiec
Olej do aut hybrydowych

Dawid Pauszek
Uszkodzenie czujnika  
indukcyjnego

Marcin Turski
Turbosprężarki Evoron

Marek Warmus
hamulec postojowy 
Continental 

Dominik Zwierzyk
Badania filtrów  
samochodowych

Testy pokazują, że klocki hamulcowe TRW Electric Blue wykonane w nowej, re
wolucyjnej formule materiału ciernego wytwarzają mniej NVH (ang. noise, vibration 
and harshness – hałas, wibracje oraz uciążliwość działania). Posiadają one specjalne 
wielo warstwowe nakładki antywibracyjne oraz powlekane sprężyny tłumiące hałas  
i drgania. Wszystko to składa się na w pełni wydajne klocki hamulcowe.   str. 10

Samochody elektryczne są prawie niesłyszalne. Pomijając ogólne obawy dotyczą-
ce bezpieczeństwa związane z bezgłośnym napędem tych pojazdów, to – z punktu 
widzenia kierowcy – wszelkie dźwięki i wibracje odczuwane we wnętrzu kabiny 
są niepożądane. Czy jednak brak hałasu podczas hamowania nie zmniejsza wy-
dajności tego układu? 

Zobacz bezpłatne e-wydanie:

wyświetl pobierz archiwum wydań

W najnowszym numerze:

 Wymiana płynu hamulcowego

 Termostat w układzie chłodzenia

 Wymiana sprzęgła w samochodzie 
   Peugeot 207 CC



Advertising price list of the
www.e-autonaprawa.pl portal
(pricing unit : 1 month)

Attention: the banners are displayed  
rotationally (alternately) – maximum  
3 in one location.
Exclusiveness at an additional cost.

All prices net

Billboard  
(main page and all subpages) ......... 3 900 PLN

Rectangle  
(main page and select subpages) .... 3 500 PLN

Double rectangle  
(select subpages) .......................... 3 500 PLN

Large banner (main page) .............. 1 800 PLN

Button (main page) ....................... 1 000 PLN

Banners by articles ........................ 1 450 PLN

Sponsored article .......................... 1 500 PLN

Comprehensive advertising (bundle)

Advertising page in the periodical  
„Autonaprawa” + billboard ............ 9 600 PLN

½ advertising page in the periodical  
Autonaprawa + rectangle .............. 6 500 PLN

¼ advertising page in the periodical  
Autonaprawa + large banner .......... 2 900 PLN

e-autonaprawa.pl
I N T E R N E T O W Y  S E R W I S   B R A N Ż O W Y

AutoNaprawa – Internetowy serwis branżowy

www.e-autonaprawa.pl ReaderC   V +

Szukaj w serwisie szukaj

Mapy Google    Apple    YouTube    Wikipedia    Wiadomości    Popularne    javascript:;



Pożytki z linii diagnostycznej

Zespół co najmniej dwóch urządzeń (przeznaczonych najczęściej do 
diagnostyki hamulców i zawieszenia) zintegrowanych za pomocą wspól-
nego komputera nazywany jest powszechnie linią diagnostyczną.

Pierwsze tego rodzaju rozwiązania zaprezentowały w roku 1992, na Auto-
mechanice we Frankfurcie, dwie niemieckie firmy: Schenck A.S.G i Hofmann.  
W zestawach obu producentów występowały stanowiska do kontroli:

 stanu hamulców (urządzenie rolkowe),

 skuteczności działania amortyzatorów metodą Eusama,

 znoszenia bocznego pojazdu [m/km] (urządzenie płytowe).
Katalog firm

Słowo kluczowe: 

Nazwa dostawcy:

Lokalizacja:

szukaj

Billboard
750 x 100 px

Rectangle
300 x 250 px

Large 
banner

468 x 60 px

Button
300 x 100 px

e-autonaprawa.pl
AKTUALNOŚCI      TECHNIKA      BIZNES      FIRMY      AUTORZY      PRENUMERATA      ENCYKLOPEDIA      E-WYDANIA      MOTOSTREFA      KSIĄŻKI      REKLAMA

I N T E R N E T O W Y  S E R W I S   B R A N Ż O W Y

Fot. Wimad

       strona główna   Diagnostyka   Pożytki z linii diagnostycznej

2016-02-18, ostatnia aktualizacja 2016-02-18 06:00

Kolejnym producentem linii diagnostycznych stała się niemiecka Maha, której produkty różniły się od poprzednio 
wspomnianych zastosowaniem do badania amortyzatorów zamontowanych w pojeździe metody Boge. Tak 
wytyczona koncepcja linii diagnostycznych szybko upowszechniła się w wielu europejskich krajach, szczególnie 
jako główne narzędzie obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych. W ciągu ostatnich 20 lat, mimo ogromnego 
wzrostu możliwości komputerowych systemów, nie zmieniło się zbytnio przeznaczenie ani konstrukcja tych urzą-
dzeń. Zniknęli tylko z rynku ich pionierscy producenci Schenck i Hofmann, a nieliczni ich następcy wykorzystali 
szansę rozwoju samych stanowisk pomiarowych, a zwłaszcza możliwość zwiększenia liczby różnych urządzeń w 
zintegrowanym ciągu.

Rozwój funkcji linii diagnostycznych

Do dziś powszechnie w liniach diagnostycznych badania hamulców przeprowadza się na stanowiskach rolkowych. 
Mają one wiele istotnych zalet i tylko nieznaczne, towarzyszące im niedogodności. Jedną z nich jest stosunkowo 
duże zapotrzebowanie przestrzeni dla pomieszczenia napędu rolek, czyli silników i przekładni. Oznacza to ko-
nieczność korzystania z dość głębokich (nawet do 50 cm poniżej poziomu posadzki) fundamentów o odpowiedniej 
nośności. Inne utrudnienie polega na niezbędności dokładnego drenażu dla odprowadzania wody z zagłębień, a w 
ślad za tym pojawia się problem skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych. Zastąpienie rolek płytami do pomiaru 
sił hamowania eliminuje większość tych problemów, tym bardziej, że znaczna długość stanowisk płytowych raczej 
nie przeszkadza w ich wygodnym pomieszczeniu w zintegrowanej linii (rys. 1).

Najbardziej rozpowszechnionym wówczas komputerowym systemem operacyjnym był DOS, a monochromatyczny 
wydruk protokołów zapewniała 9-igłowa drukarka.

 Nowe produkty Nissensa

 Październikowe nowości Nissensa

 Bilstein rozszerza ofertę zawieszenia B4

 Diagnostyka sieci CAN

  Podobne

 Formuła E w kanale Motowizja

 Rekordowa VERVA Street Racing

 Limuzyna Kennedych na sprzedaż

 Miroslav Zapletal wygrał rajd Baja Carpathia

  Polecane
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	 Size:	300	x	100	pixels,	weight:	up	to	25	kB,	format:	JPEG,	GIF,	SWF.
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Advertising in newsletters
Billboard...................................... .500.PLN
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advertising letters........................2000.PLN
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The.first.one.informs.of.the.new.edition.of.the.
monthly.publication.“Autonaprawa”.in.its.elec-
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publication.in.PDF.format.or.access.the.content.
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The.other.monthly.newsletter.is.dedicated.to.
the.most.up.to.date.information.placed.on.our.
internet.pages.in.recent.days...

On.exceptional.basis.we.send.additional.special.
mailings.to.the.users.of.the.service.
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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!

Na stronach serwisu
e-autonaprawa.pl

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...

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

ISSN 1897-3280

W
W

W
.E

-A
U

T
O

N
A

PR
A

W
A

.P
L Na naszych 

łamach:
Sebastian Baber

Szkolenia w firmie  
Inter Cars

Paul Beasley
Oleje Castrol  
do przekładni  
i mostów napędowych

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

Zakup oleju silnikowego nieposiadającego formalnej aprobaty producenta silnika 
lub samochodu (tzw. OEM) jest pewnego rodzaju hazardem – można trafić zarówno 
na olej nieustępujący jakością olejom aprobowanym, jak i produkt daleko odbiega-
jący od wymagań klas jakościowych wykazanych na jego etykiecie. 
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