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Wszystko o 
branży,   

  

  wszystko
 dla branż

y!

jącej 3,5 t, zarejestrowanego po raz pierwszy 

po dniu 1 stycznia 2000 r., który powinien być 

wyposażony po stronie pasażera w lusterka 

klasy IV i V, sprawdzenia wymagań nie prze-

prowadza się w przypadku przedstawienia 

przez właściciela pojazdu dokumentu od pro-

ducenta pojazdu lub jednostki upoważnionej 

do prowadzenia badań homologacyjnych 

pojazdu, potwierdzającego spełnienie tych 

wymagań”.

Firma S-A-M Sp. z o.o. zaprezentowała 

podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej 

nową wyważarkę Corgi Blue Light. Dzięki 

wyszukanej technologii została ona wyposa-

żona w ekran dotykowy, innowacyjny system 

nakładania ciężarków i bezdotykową techni-

kę pomiaru. Dokonywane za pomocą kamer 

Ważne dla diagnostów

23 czerwca br. w Dzienniku Ustaw uka-

zało się nowe rozporządzenie Ministra In-

frastruktury z dnia 12 czerwca 2009 r. zmie-

niające rozporządzenie w sprawie zakresu 

i sposobu przeprowadzania badań tech-

nicznych pojazdów oraz wzorów dokumen-

tów stosowanych przy tych badaniach.

Punkt 8.1.8 “Lusterka wsteczne” otrzymał 

nowe brzmienie: “W odniesieniu do samo-

chodu ciężarowego i pojazdu specjalnego 

o dopuszczalnej masie całkowitej przekracza-

Rewolucja
w wyważaniu?

i czujników pomiary zapewniają maksymalną 

precyzję, doskonałą prędkość operacyjną 

i rzeczywiste przetwarzanie danych. Zastoso-

wany system sterowania urządzeniem oświe-

tla wnętrze felgi, pozwalając na uzyskiwanie 

obrazu wysokiej rozdzielczości we wszelkich 

warunkach oświetlenia miejsca pracy.

Międzynarodowe Targi Katowickie za-

praszają na XX jubileuszową edycję Mię-

dzynarodowych Targów Motoryzacyjnych 

i Międzynarodowych Targów Technik Moto-

ryzacyjnych. Targi odbędą się w dniach od 9 

do 11 października 2009 r. na terenach wy-

stawienniczych MTK w Katowicach.

Oprócz oferty wystawców, targom to-

warzyszyć będzie szereg nowości, wykłady 

i seminaria warsztatowe. Szeroką ofertę za-

prezentują producenci części zamiennych 

i akcesoriów, wyposażenia warsztatów 

i sprzętu diagnostycznego, narzędzi oraz 

chemii samochodowej.

Tegoroczną wystawę tradycyjnie uroz-

maicą: X Zlot Pojazdów Tuningowanych 

i XVI Zlot Pojazdów Dziwnych, w ramach 

których zorganizowane zostaną konkursy 

na Najładniejsze Auto Zlotu, Najniższe Auto 

Zlotu oraz Miss Zlotu. Swoje święto, jak co 

AUTOSALON 
i AUTOSERWIS

roku, będą mieli sympatycy przyczep i wy-

praw campingowych, a całą ekspozycję 

zobaczyć będzie można pod szyldem Zlotu 

Caravaningu. 

Na zwiedzających czekać będzie wiele 

atrakcji sportowo-rekreacyjnych, m.in. kon-

kursy, pokazy, zawody, wyścigi, tor off -road, 

a także dużo muzyki. Podczas wystawy 

odbędzie się akcja “oddaj krew na targach”, 

zorganizowana przy współpracy z Regio-

nalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa. 

„Raport Warsztatowy” został przygotowany przez redakcję gazety „Nowoczesny Warsztat”. 
Kontakt: red. naczelny Mirosław Giecewicz, redakcja@warsztat.pl, tel. 058 777 01 25.
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Firma NGK wprowadza na rynek linię 

LPG LaserLine – asortyment siedmiu świec 

zapłonowych wykonanych z metali szla-

chetnych, zaprojektowanych specjalnie dla 

silników zasilanych gazem - ciekłym (LPG) 

lub skompresowanym (CNG). Pomimo nie-

wielkiej liczby, asortyment ten pokrywa 90 

proc. zapotrzebowania na świece zapłono-

we do silników zasilanych gazem LPG/CNG, 

w niektórych krajach nawet do 97 proc. 

- Co oni cię kosztują Endelman? – zapytał cicho Gronsglik.

- Sto rubli i kolację, ale to warto tysiąc, bo się goście dobrze bawią.

fragment powieści „Ziemia obiecana” Władysława Reymonta

Powyższy cytat  pokazuje pewną zasadę: akceptowalna wysokość ceny zależy od warto-

ści usługi dla konkretnego klienta. Tutaj akurat przemysłowcy rozmawiają o artystach, którzy 

zostali wynajęci na przyjęcie u jednego z nich. Jeden z kapitalistów zapłaciłby i więcej, dla-

tego, że wartość, jaką ma ów występ, jest dla niego duża. Ale już biedniejszy mieszkaniec 

ówczesnej Łodzi nie zdecydowałby się na wynajęcie artystów nawet za dziesięć rubli.

Podobnie z usługami serwisowymi. Nieznająca się na obsłudze samochodu zamożna 

osoba posiadająca nowy pojazd będzie przyjeżdżać do ASO nawet na wymianę opon i wy-

cieraczek. Ceni sobie ona pomoc, jaką jej tam zaoferują i komfortowe warunki oczekiwania. 

Ale już taksówkarz wie najlepiej sam, co powinno być naprawione w jego samochodzie, 

samodzielnie kupuje odpowiednią część i jedzie do znajomego warsztatu, by tam ją wymie-

nić oraz obserwować naprawę. Posiadacz kilkuletniego auta być może będzie wykonywał 

przeglądy w ASO, inne czynności zlecając różnym niezależnym warsztatom.

Jeśli fachowa porada, gwarancja, komfort, szybkość naprawy, oszczędność czasu, możli-

wość płatności przelewem, czy nawet własny wizerunek mają znaczenie dla klienta, zaakcep-

tuje on wyższą cenę, wynikającą z wartości dodatkowych oferowanych przez usługodawcę.

Maciej Matczak

www.motomarketing.pl

chodów Porsche wyposażonych w silnik 

z funkcją start/stop. Funkcja ta pomaga 

zmniejszyć zużycie paliwa, dzięki wyłącza-

niu silnika i skracaniu jego pracy na jałowym 

biegu w codziennych sytuacjach na drodze,

na przykład podczas zatrzymania auta przed 

skrzyżowaniem lub jazdy w korku. 

2010 Porsche Panamera Turbo będzie 

dostępna najszybciej na Starym Kontynen-

cie – od września br. Poza Porsche Paname-

ra Turbo, pozostałymi modelami z rodziny 

Panamera są Panamera 4S oraz Panamera S.

Ciekawą propozycją dla użytkowników 

pojazdów jest montaż automatycznego 

sterownika świateł mijania. Gadżet docenią 

przede wszystkim zapominalscy, których 

utrapieniem są mandaty za brak świateł lub 

rozładowane akumulatory „nocną pracą” 

oświetlenia. Homologowany włącznik nie 

jest zwykłym przekaźnikiem, w przeciwień-

stwie do tańszych urządzeń. Tu załączenie 

świateł następuje po uruchomieniu silnika 

i krótkim podładowaniu akumulatora przez 

alternator – co jest pożądane w jednostkach 

Diesla i oczywiście w okresie zimowym. Jeśli 

przed uruchomieniem samochodu zostanie 

zaciągnięty hamulec, to po włączeniu silni-

ka światła nie zapalą się do czasu zwolnienia 

hamulca. Zwolnienie hamulca powoduje 

zaś zapalenie świateł.

Mobil 1 w Porsche

Olej Mobil 1 został wybrany do fabrycz-

nego zalania silnika oraz wymian serwi-

sowych wszystkich modeli 2010 Porsche 

Panamera.

Czterodrzwiowa Panamera, której pre-

miera zaplanowana jest na jesień 2009 r. jest 

pierwszą sportową limuzyną Porsche. Auto 

będzie dostępne w wersji Porsche Paname-

ra Turbo, wyposażonej w turbodoładowany 

silnik Porsche o pojemności 4,8 litra i mocy 

ponad 500 KM z zaawansowaną technolo-

gią bezpośredniego wtrysku paliwa (DFI).

Co więcej, wszystkie modele Paname-

ry znajdą się w grupie pierwszych samo-

Cena usługi serwisowej

Automatyczny 
sterownik

Automatyczny sterownik: 
Koszt usługi to ok. 200 złotych.

Świece do gazu
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Ważne jest, aby konserwację przeprowa-

dzić jak najwcześniej po zakończeniu sezo-

nu. W przeciwnym wypadku nieodzowna 

okazać się może pomoc specjalisty. Zwykle 

wystarczy wprowadzenie przez fabryczne 

otwory serwisowe w jednostce napędowej 

środka z dodatkiem soli kaustycznej wypłu-

kującej resztki organicznych zanieczyszczeń. 

Do samej konserwacji używa się środków 

smarnych na bazie tefl onu.

podstawowe punkty, w których nowa opo-

na pozostaje bezkonkurencyjna względem 

swojej poprzedniczki.

Projektując Blizzak DM-V1, zastosowano 

innowacyjną mieszankę Multicell Z, po-

prawioną technologię rowków oraz nową 

rzeźbę bieżnika, dopracowaną za pomocą 

Technologii Symulacji , aby zagwarantować 

optymalne osiągi na śniegu i mokrej na-

wierzchni.

W dniach 19-23 października w Ustroniu 

odbędzie DIAG’2009 - VII Krajowa Konferen-

cja Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Sys-

temów. Jej organizatorami są: WAT, Polskie 

Towarzystwo Diagnostyki Technicznej oraz 

Zespół Diagnostyki Sekcji Podstaw Eksplo-

atacji KBN PAN.

Cykliczna Krajowa Konferencja “Diagno-

styka Techniczna Urządzeń i Systemów 

– DIAG” przeznaczona jest dla wszystkich 

zajmujących się teorią i praktycznymi zasto-

sowaniami metod i narzędzi szeroko rozu-

mianej diagnostyki. 

Celem konferencji jest umacnianie 

sprzężeń nauka-praktyka dzięki umożliwie-

niu prezentacji istniejących problemów dia-

gnostycznych oraz prezentacji osiągniętych 

rozwiązań naukowych i technicznych. 

Firma 3M wprowadziła na rynek trzy 

nowe pasty polerskie przygotowane do 

obróbki bardziej wymagających lakierów 

nawierzchniowych. Najgrubszą pastą stoso-

waną w pierwszym etapie polerowania jest 

Fast Cut Plus. Kolejne nowości to pasta śred-

nioziarnista Extra Fine, stosowana w drugim 

etapie polerowania na wysoki połysk oraz 

delikatnie ścierne mleczko wykańczające 

Ultrafi ne. 

DIAG’2009Sezonowo odpalane napędy

Pojazdy silnikowe używane tylko sezo-

nowo wymagają od użytkownika specjalnej 

troski. Właściciele quadów, skuterów wod-

nych i śnieżnych, motorówek czy nawet 

spalinowych kosiarek ogrodowych zwykle 

lekceważą zalecenie usuwania wszelkich 

śladów wilgoci, co w naszym klimacie skut-

kować może powstawaniem niebezpiecz-

nych ognisk korozji. W efekcie rdzewieją 

pierścienie tłokowe, same tłoki i cylindry. 

W tym poduszkowcu nieodzowny okazał się poważniejszy serwis jednostki napędowej.

Bridgestone wprowadza Blizzak DM-

V1, nową bezkolcową oponę 4x4, zapro-

jektowaną z myślą o najbardziej srogich 

warunkach zimowych. W porównaniu do 

poprzedniczki, udanej DM-Z3, nowa Blizzak 

DM-V1 daje kierowcom pojazdów 4x4 po-

dwójną przewagę, zapewniając doskonałą 

przyczepność na śniegu i lodzie, przy jed-

noczesnym bezpiecznym prowadzeniu na 

mokrej nawierzchni.

Zastąpienie opony DM-Z3 nową Blizzak 

DM-V1 to kolejny sukces technologii Brid-

gestone. Poprawa trakcji oraz lepsze hamo-

wanie na śniegu i lodzie, przy zachowaniu 

wysokiego bezpieczeństwa podczas jazdy 

na mokrych i pokrytych błotem drogach, to 

Nowa opona zimowa 

System 
Polerski 3M
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oraz złego samopoczucia kierowcy i pasa-

żerów pomaga wyeliminować prawidłowo 

działający fi ltr kabinowy. Ten zatrzymuje nie 

tylko drobiny kurzu, ale też mikrocząsteczki, 

pyłki i bakterie – przyczynę reakcji alergicz-

nych. Lepsza cyrkulacja świeżego powie-

trza zdecydowanie też wydłuża żywotność 

układu klimatyzacji. Już dziś, w taki ponad-

standardowy fi ltr można doposażyć każdy 

pojazd, umieszczając go przed wirnikiem 

dmuchawy układu wentylacji. Szacuje się, 

że do roku 2015 będą w nie wyposażone 

wszystkie auta.

w ofercie salonów oraz skorzystać z okazji 

i umówić się na odbycie jazdy próbnej. 

Poza tym na “MOTO-TOR” 2009 swoje 

produkty zaprezentują punkty sprzedające 

części i akcesoria samochodowe. Będzie 

także możliwość poznania ofert warsztatów 

i stacji diagnostycznych. Swoją ofertę przed-

stawią fi rmy ubezpieczeniowe i kredytowe 

oraz szkoły jazdy.

Więcej www.targitorunskie.pl

Targi w Toruniu

Nowe 
publikacje!

Filtr kabinowy

Aprobata 
dla Jaguara

W dniach 3-4 października br. w Cen-

trum Targowym “PARK” w Toruniu odbędą 

się TARGI MOTORYZACYJNE “MOTO-TOR” 

2009, których organizatorem są Targi Toruń-

skie Sp. z o.o.

Targi będą okazją do zaprezentowania 

oferty wszystkim miłośnikom i użytkowni-

kom motoryzacji. Organizatorzy mają na-

dzieję, że osoby myślące o kupnie samocho-

du czy jednośladu bedą mogły zapoznać się 

z najnowszymi modelami znajdującymi się 

Kwestia częstotliwości smarowania łań-

cucha jest zagadnieniem bardzo indywi-

dualnym, bo zależnym od wielu czynników 

i trudno tu o konkretniejszą wskazówkę 

Łańcuchy motocyklowe

poza jedną: po przejechaniu w deszczu 

200-300 kilometrów należy obowiązkowo 

zatrzymać się i solidnie przesmarować ogni-

wa. Równie częstym błędem prowadzącym 

do nadmiernego naciągnięcia łańcucha 

jest ocena luzu w pojeździe nieobciążo-

nym co najmniej wagą kierowcy. Różnica 

w napięciu łańcucha w motocyklu stojącym 

na bocznej stopce, a postawionym w pio-

nie z kierowcą za sterem wynosi nawet 70 

procent pierwotnego luzu mierzonego na 

motocyklu nieobciążonym. Należy więc 

bezwzględnie regulując łańcuch poddawać 

motocykl obciążeniu statycznemu, czyli 

w praktyce warsztatowej nieodzowna oka-

zuje się współpraca dwóch osób: jedna peł-

ni rolę balastu druga reguluje napęd.
Żywotność napędu motocykli skraca 
nieodpowiedni serwis.

Jedno z najnowszych urządzeń spa-

walniczych fi rmy CEBORA, JAGUAR DO-

UBLE PULSE uzyskał aprobatę koncer-

nów Mercedes i Ford. Oznacza to, że właśnie JAGUAR jest polecany 

do napraw powypadkowych samochodów tychże producentów. 

Warto przypomnieć, że Jaguar to profesjonalny półautomat spawal-

niczy wykonany w technologii inwertorowej z funkcją podwójnej 

pulsacji. W pamięci zapisanych jest kilkadziesiąt programów po-

zwalających na spawanie stali zwykłej, blach ocynkowanych oraz 

blach nowej generacji (lutospawanie), stopów aluminium oraz stali 

nierdzewnej.

Urządzenie dostępne jest w ofercie fi rmy NTS Sp. z o.o.

Polecamy wakacyjny numer 

“Warsztatu Blacharsko-Lakierni-

czego” oraz tegoroczne wydanie 

specjalnego dodatku “Rynek Części 

Samochodowych”.

W “Warsztacie...” znajdziecie Pań-

stwo najnowszą wiedzę z zakresu 

lakierowania oraz napraw blacharskich. Bieżące wydanie prezentuje 

szeroko tematykę blacharską. 

Z kolei “Rynek...” to pigułka wiedzy opisująca najważniejsze czę-

ści samochodowe, ich budowę, najczęstsze uszkodzenia, sposoby 

napraw itp.

Wszystkie te informacje są przydatne w warsztatach samocho-

dowych, dlatego gorąco polecamy!

Często nie uświadamiamy sobie z jakim 

ryzykiem wiąże się... kichanie za kierownicą. 

Odruchową reakcją podczas napadu kicha-

nia jest zamykanie oczu, a to oznacza, że 

przy prędkości rzędu 80 km/h kierowca po-

konuje odcinek 25 metrów z zamkniętymi 

powiekami! Przyczynę reakcji alergicznych 
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na unikatowym urządzeniu GSP9700. Tak-

że i ta wyważarka wyposażona jest w rolkę 

dociskową umożliwiającą kompleksową, 

dokładną diagnostykę koła.

Procedura ForceMatch®, czyli wykrycie 

za pomocą rolki dociskowej najwyższych 

punktów opony i zestawienie ich z najniż-

szymi punktami obręczy otrzymanymi pod-

czas pomiaru bicia promieniowego obręczy, 

pozwala na uzyskanie idealnie równego to-

czenia się koła.

Określenie średnic koła obciążonego 

umożliwia prawidłowe zestawianie kół 

w osiach bliźniaczych.

Lipcowa broszura Nissens News (nr 

262) poszerzyła ofertę Nissens o kilkanaście 

nowych referencji. Nowymi pozycjami są 

chłodnice cieczy do Citroëna C2 (02-), C3 

(02-), C3 Picasso (09), Lexusa IS250 (05-), Peu-

geota 206 (98-) oraz Mercedesa Vito (96-03) 

w wersji z manualną i automatyczną skrzy-

nią biegów. 

W ofercie znalazł się również elektro-

wentylator chłodnic do Volvo S40, V50, C30 

(04-).

możliwość wykonania 30 plomb na pom-

pach.

Więcej www.jrmotors.pl

Plombuje elementy regulacyjne

Firma Stanadyne, której dystrybutorem 

jest hurtownia J.R. Motor Services GB - uzna-

ny producent aparatury wtryskowej - oferu-

je preparat S23042, który znajduje zasto-

sowanie jako lakier plombujący elementy 

regulacyjne pomp wtryskowych Diesla po 

wykonanej naprawie.

Preparat S23042 charakteryzuje się do-

brą przyczepnością do elementów apara-

tury wtryskowej i chemiczną obojętnością 

na paliwo Diesla, co zapewnia wymaganą 

trwałość zabezpieczenia w trakcie eksplo-

atacji pojazdu, a wygodne opakowanie za-

wierające 30 g preparatu, dzięki wyposaże-

niu w specjalny aplikator, zapewnia wysoką 

wydajność, szacowaną przez Stanadyne 

Prezentacja nowej wyważarki HUNTER 

GSP9600HD (premiera w Europie i w Polsce) 

odbyła się podczas tegorocznych Targów 

Techniki Motoryzacyjnej 2009 w Poznaniu 

na stoisku fi rmy Wimad. 

Urządzenie przeznaczone jest do kon-

troli przede wszystkim kół (opony i felgi) 

pojazdów ciężarowych. Dzięki temu, że 

GSP9600HD umożliwia także obsługę kół 

samochodów osobowych i dostawczych, 

można je określić jako uniwersalne (łatwe 

przemontowanie uchwytów na wrzecionie 

40 mm znacznie przyspiesza pracę). Zasa-

da działania nowej wyważarki oparta jest 

HUNTER GSP9600HD

Nissens 
News

że nowe zastosowania świec zapłonowych, 

żarowych i przewodów zwiększyły liczbę 

możliwych aplikacji do 3900. Powodem 

zwiększenia objętości katalogu jest także 

dodanie informacji o przewodach zapłono-

wych. Dystrybutorzy, warsztaty i entuzjaści 

samochodów zabytkowych znajdą tu 1570 

zestawów kabli wraz ze zdjęciami oraz wie-

loma innymi przydatnymi szczegółami.

Do aut
zabytkowych

Firma NGK Spark Plug Europe wydała 

właśnie zaktualizowaną wersję popular-

nego katalogu świec do samochodów 

zabytkowych, zawierającą wiele nowych 

zastosowań. Ta piąta już z kolei edycja obej-

muje samochody wyprodukowane w latach 

1931-1990 i po raz pierwszy zawiera także 

informacje o przewodach zapłonowych.  

Nowa edycja katalogu w porównaniu 

z czterema poprzednimi jest powiększona 

o 100 stron, łącznie z którymi zawiera w su-

mie 284 strony. Stało się tak nie tylko dlatego, 

Ponadto, w nowościach znalazły się 

chłodnice klimatyzacji do Hondy Accord 

(98-), FR-V (05-), Nissan Micry K12 (02-), Pon-

tiaca Vibe (04-), Renault Clio (05-), a także do 

Toyoty Corolli Verso (04-), Volvo C30 S40-

V50-C70 (04-).

Wszystkie wymienione produkty dostęp-

ne są już w sprzedaży.

Produkty linii “First Fit”, zawierające 

wszystkie niezbędne do montażu chłodni-

cy elementy, oznaczone są specjalnym logo 

“First Fit”.


