
W dniach 14-19 wrze-

śnia 2010 r. we Frankfur-

cie nad Menem odbędą 

się kolejne targi Auto-

mechanika, największa 

na świecie impreza 

branży motoryzacyjnej. 

Organizatorzy spodzie-

wają się w tym roku ponad 4400 wystaw-

ców z całego świata, którzy zaprezentują 

swoje produkty w następujących grupach 

tematycznych: 

  Parts & Systems (części zamienne), 

  Accessories & Tuning (akcesoria i tu-

ning), 

  Repair & Maintenance (wyposażenie 

warsztatów), 

  IT & Management (oprogramowanie 

i systemy komputerowe). 

  Service Station & Car Wash (wyposaże-

nie stacji benzynowych i myjni). 

Jeżeli chcą Państwo przedstawić swoją 

ofertę olbrzymiej liczbie branżystów (około 

162 tysięcy fachowców odwiedza targi), to 

jest to ostatni moment na podjęcie decyzji 

o udziale w targach. Dotychczas już 92 pol-

skie fi rmy zgłosiły swój udział. 

Szczegóły dotyczące możliwości wysta-

wienia się lub odwiedzenia targów można 

uzyskać w Przedstawicielstwie Targów Frank-

furt w Polsce u Pani, Doroty Idzikowskiej. 

Kontakt do biura w Warszawie: 

tel. 22 402 1170, fax 22 402 1171, 

e-mail: info@poland.messefrankfurt.com, 

www.targifrankfurt.pl 
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Wszystko o 
branży,   

  

  wszystko
 dla branż

y!

„Raport Warsztatowy” został przygotowany przez redakcję gazety „Nowoczesny Warsztat”. 
Kontakt: red. naczelny Mirosław Giecewicz, redakcja@warsztat.pl, tel. 58 777 01 25.

Ostatnia szansa 
na udział 
w Automechanice

MOTO-TECH

z województw: lubelskiego, mazowieckie-

go, podkarpackiego, podlaskiego i święto-

krzyskiego.

Targi LUBTECH to poza ekspozycją wy-

stawców także szkolenia oraz demonstracje 

sprzętu „na żywo”. W czasie trwania targów 

na wybranych stoiskach zwiedzający będą 

mogli zapoznać się z urządzeniami podczas 

ich pracy oraz uzyskać porady. 

www.lubtech.targi.lublin.pl

ponad 4000 specjalistów z branży trans-

portu publicznego z Polski i zagranicy. Na 

wystawie tej są wszyscy najważniejsi przed-

stawicieli MPK, PKS oraz liczący się przewoź-

nicy świadczący usługi transportowe. 

Biorąc po uwagę fakt, że każde z tych 

przedsiębiorstw posiada własną stację dia-

gnostyczną – targi MOTO-TECH mogą stać 

się miejscem prezentacji najnowocześniej-

szych technik i rozwiązań w diagnostyce 

motoryzacyjnej.

Targi MOTO-TECH to doskonała okazja 

do zaprezentowania targowym gościom 

sprzętu także w sposób dynamiczny.

Targi Wyposażenia Stacji Diagnostycz-

nych współorganizuje Polska Izba Stacji 

Kontroli Pojazdów z Warszawy. To ciesząca 

się dużym poważaniem organizacja samo-

rządu gospodarczego zrzeszająca przedsta-

wicieli polskiej branży związanej z przepro-

wadzaniem badań technicznych pojazdów.

Data najbliższej edycji: 6-8.10.2010 r. 

Zapraszamy do udziału w Targach Tech-

niki Motoryzacyjnej LUBTECH 2010, które 

odbędą się w dniach 24-25 kwietnia 2010 

roku w Centrum Targowo-Wystawienni-

czym Międzynarodowych Targów Lubel-

skich S.A. w Lublinie.

LUBTECH to jedyne w regionie targi tech-

niki motoryzacyjnej prezentujące produkty 

i usługi fi rm z kraju oraz zagranicy. Organi-

zatorzy zapraszają wszystkich fachowców 

branży motoryzacyjnej, w szczególności 

Motoryzacja w Lublinie

Targi Kielce zapraszają w październiku 

na pierwsze w Polsce specjalistyczne targi 

dla podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą w zakresie stacji diagnostycz-

nych, które towarzyszyć będą największej 

w Europie Środkowo-Wschodniej wystawie 

skierowanej do branży związanej z trans-

portem zbiorowym TRANSEXPO. 

Wystawa MOTO-TECH odbędzie się rów-

nolegle do ósmych targów TRANSEXPO, a to 

gwarantuje im najwyższą jakość oraz dużą 

liczbę zwiedzających. Co roku odwiedza je 

Targi Wyposażenia Stacji Diagnostycznych
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Sprzedaż LPG w Polsce w ostatnich latach 

na poziomie prawie 2,5 mln ton powoduje, 

że jesteśmy zaliczani do dużych rynków 

europejskich. Struktura sektorowa w bran-

ży nie zmienia się zasadniczo. Nadal 73,8% 

sprzedaży to autogaz, a pozostałe sektory to 

gaz w butlach - 15,6% i gaz w zbiornikach 

(ogrzewanie itp.) - 10,6%. Warto zauważyć, 

że po wprowadzeniu systemu kontroli jako-

ści, wyniki kontroli dla LPG autogazu są za-

skakujące dla sektora paliwowego. W 2009 

roku tylko niecałe 1% pobranych próbek nie 

spełniła norm jakościowych.
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przełożyło się 

bezpośrednio 

na potencjał 

tego rynku.

Poprawa 

koniunktury 

g o s p o d a r -

czej w drugiej połowie 2009 r. niemal au-

tomatycznie pozytywnie przeniosła się na 

wzrost zapotrzebowania na usługi transpor-

towe, tym samym transportowcy chętniej 

zaczęli kupować opony. W konsekwencji 

tego gospodarczego ożywienia rynek opon 

w drugiej połowie ub. roku wzrósł już o po-

nad 9% w stosunku do 2008 r., a cały rok 

2009 zamknął się tylko 6% spadkiem w po-

równaniu do 2008 r. Przyczyną takiej sytu-

acji był ok. 1,7% wzrost PKB oraz pozytywny 

wskaźnik eksportu. Zdecydowanie bardziej 

rynek opon ciężarowych spadł w pozosta-

łych krajach Unii Europejskiej, gdzie zanoto-

wano niemal 24% spadek.

Fragment informacji 

prasowej Goodyear

Mówi się, że rynek usług transportowych 

jest barometrem kondycji krajowej i mię-

dzynarodowej gospodarki. Dlatego spowol-

nienie czy kryzys gospodarczy w 2009 roku, 

który dotknął niemal wszystkie branże, nie 

pozostał bez wpływu na szeroko rozumianą 

branżę transportową. 

Rynek usług transportowych w Polsce 

w 2009 r. spadł o ponad 30%, a spadek ten 

i tak był niższy niż w innych europejskich 

krajach. - Konsekwencją tego spadku były za-

wirowania na rynku opon ciężarowych oraz 

na rynku sprzedaży pojazdów ciężarowych, 

który zanotował spadek sprzedaży o 60% – 

powiedział Janusz Krupa, menedżer opon 

ciężarowych, rolniczych i przemysłowych 

Grupy Goodyear Polska. - Problemy te były 

odczuwalne zwłaszcza w pierwszej połowie 

ubiegłego roku, kiedy rynek opon spadł o po-

nad 20% w stosunku do analogicznego okresu 

2008 r. Floty borykały się z problemem mniej-

szej ilości zamówień i szukały oszczędności 

np. przy zakupie ogumienia. Wpływało to na 

spadek ilości kupowanych przez nie opon, co 

czeń-luty 2010 jest Kia, natomiast największy 

spadek aż o 48% odnotował Volkswagen.

Osoby fi zyczne zarejestrowały w lutym 

2010 r. blisko 13 tys. pojazdów, czyli 31% 

mniej niż w zeszłym roku. Po pierwszych 

dwóch miesiącach liderem tego segmen-

tu z udziałem w rynku 12,9% pozostaje 

Fiat, wyprzedzając o 3 punkty procentowe 

Skodę i Opla. Do pierwszej dziesiątki awan-

sowały marki koreańskie Hyundai i Kia, zaj-

mując odpowiednio szóste i ósme miejsce.

Nieco lepiej wygląda statystyka rejestracji 

pojazdów przez fi rmy, które zarejestrowały 

w lutym 10,9 tys. pojazdów, czyli 10% mniej 

niż rok temu. W lutym Skoda umocniła swoją 

pozycję i po pierwszych dwóch miesiącach, 

jako jedyna marka z pierwszej dziesiątki ran-

kingu, notuje wzrost rejestracji i to aż o 38%, 

osiągając tym samym udział w rynku 13,6%, 

czyli aż 4,5 punktu procentowego więcej 

niż drugi w rankingu Ford.

Carmarket.com.pl przedstawia staty-

styki rejestracji w Polsce nowych pojaz-

dów do 3,5 t, opracowane na podstawie 

danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W lutym 2010 r. roku zarejestrowa-

no w Polsce 23,9 tys. nowych samocho-

dów osobowych i dostawczych do 3,5 

t, o 4% więcej niż w styczniu bieżącego 

roku, ale o 23% mniej niż w lutym 2009 

r. W okresie styczeń-luty spadek rejestra-

cji w porównaniu do zeszłego roku wy-

nosi już 15,4 tys. pojazdów, a więc 25%.

Pierwsze miejsce w 2010 roku zachowu-

je Skoda, która z udziałem w rynku 11,0% 

nieznacznie wyprzedza Fiata (10,6%). Te 

dwie marki zachowują jak na razie bez-

pieczny dystans do trzeciej w rankingu 

Toyoty, której udział w rynku wyniósł 8,3%.

Jedyną marką w pierwszej dziesiątce, która 

zanotowała wzrost rejestracji w okresie sty-

Statystyki rejestracji

LPG - interesująca 
alternatywa

Kraje z największą liczbą samochodów 
zasilanych LPG w 2008 roku

Według ostatnich danych Polskiej Orga-

nizacji Gazu Płynnego, sprzedaż LPG za 2009 

rok wyniosła 2,310 mln ton, co w porówna-

niu z 2008 rokiem oznacza spadek o 2,9%.

Spadek sprzedaży spowodowany był 

przede wszystkim sytuacją związana z per-

turbacjami akcyzowymi w roku ubiegłym. 

Mniejsza ilość montowanych instalacji, now-

sze technologie, zwiększone zainteresowanie 

samochodami na olej napędowy, to kolejne 

przyczyny tego spadku. Sprzedaż autogazu 

spadła o 3,7% w stosunku do 2008 roku.

Stopniowo wzrasta jednak zainteresowa-

nie instalacjami LPG do samochodów oso-

bowych, co zaczyna skutkować zwiększoną 

sprzedażą. Pozostajemy w ścisłej czołówce 

światowej, jeśli chodzi o liczbę samochodów 

na LPG. Nadal dominuje popularny autogaz, 

który decyduje praktycznie o wielkości rynku 

LPG w Polsce. Stosunkowo ciepły paździer-

nik i listopad ub. roku, a także wyjazdy na 

grudniowe zakupy świąteczne, to przesłanki 

sprzyjające sprzedaży tego produktu jako no-

śnika napędu w ostatnim kwartale 2009 roku.

Fragment informacji prasowej 

Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Rynek opon ciężarowych
według Goodyeara
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Ostatnie 6 tygodni w wykonaniu notowanych na GPW spółek motoryzacyjnych było bar-

dzo udanych. Wartość wszystkich z analizowanych wzrosła, z czego 6 – w dwucyfrowym 

tempie. Najlepiej w tym okresie zachowywały się papiery Automotive Components Europe, 

produkującego części do samochodowych hamulców, oraz gdyńskiego dystrybutora części 

do samochodów Fota. Pierwsza z wymienionych spółek zdrożała o blisko jedną trzecią, dru-

ga może pochwalić się niemal 30-proc. wzrostem wyceny. O około 20 proc. zdrożały akcje 

oponiarskiej Dębicy i potentata paliwowego Grupa Lotos. Nieco słabiej zachowywały się 

walory takich spółek, jak Inter Cars i Stomil Sanok, które w analizowanym okresie zdrożały 

o odpowiednio 3 i 2 proc. Biorąc pod uwagę, że wartość indeksu WIG, badającego zmia-

nę wyceny wszystkich notowanych w Warszawie spółek, zwiększyła się w tym okresie o 10 

proc., zachowanie walorów Inter Carsu i Sanoka może rozczarowywać. Bohaterem ostatnich 

tygodni jest niewątpliwie Oponeo.pl, które przejęło swojego największego konkurenta, spół-

kę Favonia Polska, prowadzącą sprzedaż opon za pośrednictwem sklepów opony.pl i ogu-

mienie.com. Oponeo.pl szacuje swój udział w rynku internetowej sprzedaży opon na 60 

proc. – Favonia Polska ma 15 proc. krajowego rynku, co daje jej pozycję wicelidera. Szacuje, 

że przychody grupy powinny wzrosnąć dzięki transakcji o 25 proc. Rynek nie docenił jednak 

przejęcia – wycena akcji 

w analizowanym okresie 

wzrosła o mniej niż 1 proc. 

Możliwe, że akcjonariusze 

obawiają się wpływu roz-

liczenia transakcji kupna 

akcji konkurenta na fi nan-

se spółki.

Oponeo.pl dzięki przejęciu kon-
kurenta zmonopolizowało rynek 
sprzedaży opon przez internet. 
Rynek wydaje się jednak tego 
nie doceniać.

GPW

Motospółki liderami wzrostów

Okresowe badania techniczne od lat 

przyczyniają się w istotny sposób do popra-

wy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jak 

pokazują dane z Działu Stacji Kontroli Pojaz-

dów oraz Działu Analiz i Wypadków DEKRA 

w Niemczech, ma to szczególne znaczenie 

w przypadku starszych pojazdów, ponie-

waż wraz ze wzrostem wieku samochodu, 

znacznie zwiększa się liczba stwierdzonych 

w nim usterek oraz istotnie rośnie ryzyko 

powstania wypadku z jego udziałem.

Wyniki badań rejestracyjnych pojazdów 

przeprowadzone przez DEKRA w Niem-

czech wskazują, iż wśród pojazdów do 3 

roku eksploatacji występowało ok. 4 proc. 

samochodów z poważnymi usterkami, 

a w grupie powyżej 9 lat ten odsetek był 

ponad 6-krotnie większy. Najczęściej stwier-

dzonymi defektami były uszkodzenia układu 

hamulcowego (ok. 22%), oświetlenia pojaz-

du (ok. 21%), a także osi/ogumienia.

Analiza realnych wypadków drogowych 

zbadanych przez Rzeczoznawców DEKRA 

w Niemczech dowodzi, iż ok. w 7% wyłącz-

ną ich przyczyną był nieprawidłowy stan 

techniczny pojazdu. Najczęściej za powsta-

nie wypadku odpowiedzialny był niewłaści-

wy stan układu hamulcowego (41%), ogu-

mienia (23%) oraz podwozia/zawieszenia 

pojazdu (19%).

Warto też dodać, że negatywny wpływ 

na bezpieczeństwo zaczynają mieć nie-

dopuszczalne i wykonywane przez właści-

cieli pojazdów modyfi kacje. Najczęściej to: 

montaż nieodpowiedniego ogumienia oraz 

tarcz ze stopów lekkich (54%), przeróbki za-

wieszenia (18%) oraz niedopuszczalne mo-

dyfi kacje układu wydechowego (5%).

Koszt wyjazdu wynosi 2280 zł od osoby 

w przypadku przedstawicieli SKP będących 

pod patronatem ITS oraz osób i fi rm współ-

pracujących z ZUS „Perfekt” z Bydgosz-

czy lub 2480 zł w przypadku pozostałych 

uczestników.

www.patronat.pl

Instytut Transportu Samochodowego 

wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 

24-28 maja 2010 r. kolejny zagraniczny wy-

jazd szkoleniowy dla przedstawicieli SKP 

oraz osób związanych ze środowiskiem ba-

dań technicznych pojazdów. ITS proponuje 

zapoznanie się z systemem badań technicz-

nych pojazdów wykorzystywanych w Esto-

nii oraz poszerzenie informacji o systemie 

stosowanym w Szwecji. 

Bezpieczeństwo 
w ruchu 
drogowym

Wyjazd szkoleniowy

Money.pl



RAPORT WARSZTATOWY - str. 4

dany uczestnik szkolenia jest pracownikiem 

warsztatu. Każdy warsztat może wydelego-

wać maksymalnie 2 osoby, niezależnie od 

statusu pracowniczego. Może to być właści-

ciel, współwłaściciel serwisu lub pracownik 

zatrudniony na umowę o pracę.

Projekt ma ograniczoną liczbę miejsc, 

dlatego w szkoleniach udział biorą klien-

ci lojalni, współpracujący z Inter Cars S.A. 

Zgłosiło się do nas ponad 250 serwisów, 

w tym klienci sieciowi. Szkolenia są rozłożo-

ne w czasie i będą się odbywać aż do 2011 

roku. 

Każda grupa szkoleniowa liczy co naj-

wyżej 30 osób, ponieważ takie są wymogi 

unijne. W lutym br. słuchaczom zaprezento-

wano dwa tematy:

  Diagnostyka komputerowa pojazdów 

samochodowych.

  Platformy informacyjne – Elektronika sil-

ników spalinowych.

W maju, czerwcu i w lipcu br. odbędą się 

kolejne szkolenia o innej tematyce: „Budowa 

i diagnostyka systemu poduszek gazowych 

AIRBAG/SRS” oraz „Budowa i diagnostyka 

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje 

zagadnienia związane z diagnostyką i na-

prawą nowoczesnych systemów mecha-

troniki samochodowej, poprzez pryzmat 

newralgicznych układów samochodowych. 

Uczestnictwo w szkoleniach umożliwi ser-

wisom nabycie i poszerzenie wiedzy z za-

kresu:

  budowy i diagnostyki nowoczesnych 

systemów sterowania, 

  poznania danych specyfi cznych dla po-

szczególnych układów,

  poznania możliwości programowania 

i kodowania wariantów, 

  poznania budowy i metod diagnozowa-

nia samochodów z sieciami transmisji 

danych CAN, LIN, MOST.

Cykl szkoleniowy jest realizowany na 

bardzo wysokim poziomie merytorycznym, 

a każdy uczestnik otrzyma profesjonalne 

materiały szkoleniowe. Szkolenie dofi nan-

sowane jest ze środków Unii Europejskiej, 

czyli z Europejskiego Funduszu Społeczne-

go. Prowadzącym spotkania jest Sławomir 

Olszowski, który w sposób bardzo interak-

tywny przekazuje swoją wiedzę.

25 marca br. ogłoszono po raz trzeci 

listę największych polskich grup dealer-

skich i dealerów samochodów TOP 50. 

Lista została przygotowana przez Insty-

tut Badania Rynku Motoryzacyjnego 

Samar oraz fi rmę doradczą DCG Dealer 

Consulting. Listy takie są publikowane 

corocznie na wszystkich rozwiniętych 

rynkach dealerskich świata, m.in. w USA, 

w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Wło-

szech czy Holandii.

„ Ciekawe jak (…) wskaźniki zareagują 

na osłabienie koniunktury, a może nawet 

recesję, którą wróżą coraz częściej dla Polski 

analitycy ekonomiczni” – zostało napisane 

w podsumowaniu listy TOP 50 2007/2008 

ogłoszonej w listopadzie 2008 roku. I rze-

czywiście wskaźniki opisywane przez listę 

w roku 2009 zareagowały ciekawie.

Podsumowując wyniki listy TOP50 2009 

należy zwrócić uwagę, że stagnacja sprze-

daży całego rynku nie wpłynęła na zahamo-

wanie wzrostów sprzedaży największych 

dealerów, co spowodowało dalszą koncen-

trację rynku. Sprzedaż 50 pierwszych deale-

rów po raz pierwszy w historii przekroczyła 

poziom jednej trzeciej całego rynku, na 

którym działa prawie 1000 przedsiębiorstw 

dealerskich. Drugim głównym wnioskiem 

jest porażka monokultury jednomarkowej. 

Większość z 11 fi rm, które straciły miejsce 

w pierwszej 50 to właśnie fi rmy jednomar-

kowe, a większość z tych, które utrzymały 

miejsce na szczycie także miały bardzo 

wyraźne spadki sprzedaży. Wskazuje to wy-

raźnie, że nawet w przypadku zmian prawa 

i likwidacji GVO, z czysto ekonomicznych 

powodów proces rozwoju wielomarkowo-

ści będzie trudny do zahamowania. 

Pełna informacja na ten temat 

w majowym wydaniu 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

Gwałtowny wzrost 
konsolidacji rynku

STREFA MECHATRONIKI

Inter Cars S.A wraz z fi rmą szkoleniową BETiS z Radomia uczestniczy 
w elitarnym projekcie szkoleniowym po nazwą „STREFA MECHATRONIKI”.

Słuchacz ponosi 20% kosztów uczest-

nictwa w szkoleniach, co dla minimum 8 

wybranych tematów stanowi kwotę 620,80 

zł. Kwota ta będzie zbierana od uczestników 

w formie depozytu przed pierwszym szko-

leniem, a jej zwrot nastąpi po ukończeniu 

ostatniego szkolenia w projekcie. Warun-

kiem zwrotu wkładu własnego jest rozli-

czenie się z dokumentów świadczących, że 

silników o zapłonie samoczynnym sterowa-

nych elektronicznie z układem wtryskowym 

VE/VR…EDC”.

Zapraszamy również do współpracy 

z Biurem Ekspertyz Technicznych i Szkoleń 

poza projektem unijnym. Na stronie www.

intercars.com.pl został opracowany katalog 

szkoleń płatnych na 2010 rok.
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W marcu br. Nissens wprowadził do ofer-

ty kolejne nowe produkty. Wśród chłodnic 

cieczy pojawiła się nowa pozycja przezna-

czona do Mercedesa E-class W211 (02-09) 

dla wersji silnikowej o pojemności 3.5 ben-

zyna z automatyczną, 7-biegową skrzynią 

biegów.

W zakresie systemów klimatyzacji oferta 

wzbogaciła się o dwa kondensery do mo-

delu Mazda 6 (07-) oraz Forda Mondeo (07-), 

jak również o parownik przeznaczony do sa-

układ wtryskowy, szyny CAN itp. 

Urządzenie jest proste i łatwe w obsłu-

dze. Nie trzeba być elektronikiem, aby móc 

korzystać z Vantage Pro. Urządzenie zawiera 

wiele dodatkowych informacji i funkcji, któ-

re prowadzą mechanika krok po kroku przez 

całą procedurę danego testu. Urządzenie 

również samoczynnie konfi guruje się po 

wybraniu odpowiedniego testu. Opro-

gramowanie zawiera rozbudowaną część 

informacyjną oraz tzw. samouczek, dzięki 

któremu mechanik uczy się i podnosi swoje 

kompetencje na bieżąco.

Vantage Pro zawiera ponad 12 000 te-

stów przypisanych do konkretnych modeli 

samochodów.

Firma Snap-on Diagnostics wprowadza 

na polski rynek pod marką SUN tester kom-

ponentów Vantage Pro.

Zaawansowany tester komponentów 

Vantage Pro pozwala na wykonanie pomia-

rów równoległych dzięki wbudowanemu 

oscyloskopowi dwukanałowemu i grafi cz-

nemu multimetrowi. Vantage Pro pracuje 

w systemie Windows, posiada szybki pro-

cesor ARM, duży, kolorowy wyświetlacz 

oraz możliwości rozbudowy o dodatkowe 

akcesoria. 

Dzięki Vantage Pro możliwe będzie bez-

pośrednie testowanie takich elementów, 

jak: wszelkiego rodzaju czujniki, elektroza-

wory, silniczki, pompy, układ zapłonowy, 

mochodów: Ford Focus (04-), Focus C-Max 

(03-) oraz Mazda 3 (03-) i Mazda 5 (05-).

Wszystkie wymienione produkty do-

stępne są już w sprzedaży. Produkty linii 

„First Fit”, zawierające wszystkie niezbędne 

do montażu chłodnicy elementy, oznaczo-

ne są specjalnym logo „First Fit”.

Wszystkie produkty oznaczone logo „First 

To Market” są rozumiane jako jedne z pierw-

szych pojawiających się w ofercie na rynku 

części zamiennych, tzw. rynku aftermarket. 

W dzisiejszych czasach każdy szuka 

oszczędności czasu i energii. Po co więc tra-

cić je niepotrzebnie w poszukiwaniu braku-

jącej w warsztacie receptury koloru samo-

chodu, który czeka na naprawę?

Najnowsza 
generacja pracy 
z kolorem

Teraz wchodząc na stronę www.standox.

pl i klikając na hasło Receptury, uzyskać moż-

na dostęp do udoskonalonej, nowoczesnej 

i przyjaznej w użyciu wyszukiwarki receptur 

kolorystycznych. Jest ona przeznaczona 

wyłącznie dla wszystkich profesjonalnych 

lakierni, które pracują na produktach Stan-

dox. Każdy użytkownik będzie mógł w spo-

sób niezwykle szybki dotrzeć do informacji, 

a co najważniejsze, obejrzeć próbkę koloru 

na ekranie. Wystarczy jedynie wybrać opcję 

„cyfrowy wyświetlacz kolorów”, by przenieść 

się w krainę pełną odcieni. Gdy zaś ktoś woli 

wersję tradycyjną, otrzyma wyszukane wy-

niki w postaci listy.

Każdy z kolorów jest dokładnie opisany 

– m.in. kodem, wersją, czasem obowiązy-

wania receptury, a także zakresem zastoso-

wania. By poznać skład receptury, wystaczy 

wybrać ikonkę i wydrukować raport lub 

obejrzeć go na ekranie. 

Dane na stronie internetowej są uzu-

pełniane kilka razy w miesiącu, więc jest 

ona idealnym miejscem do poszukiwań 

najnowszych formulacji, a wyszukiwarka 

działa na zasadzie podobnych popularnych 

wyszukiwarek internetowych.

Możliwość łatwiejszego znalezienia re-

ceptur on-line jest dobrym uzupełnieniem 

tradycyjnych programów kolorystycznych 

Standowin, które stanowią podstawowe 

narzędzie pracy z recepturami w warsztacie 

lakierniczym.

Tester komponentów

Nowości Nissens

Nowa seria odkurzaczy

Moc ssania oraz wydajność to najważ-

niejsze czynniki, jeżeli chodzi o szybkie 

i dokładne zebranie dużych ilości płynów 

lub cięższych zanieczyszczeń. Doskonałym 

rozwiązaniem jest tutaj nowa seria odku-

rzaczy NT, przeznaczonych do zbierania 

dużych ilości brudu. Odkurza-

cze są dostosowane do wielu 

różnych prac, m.in. w warszta-

tach samochodowych, maga-

zynach czy gospodarstwach 

rolnych.

Dzięki dużemu, 70-litrowe-

mu zbiornikowi na zanieczysz-

czenia, odkurzacze z serii NT 

70 plasują się wśród najwięk-

szych profesjonalnych odkurzaczy z możli-

wością odsysania cieczy w ofercie Kärcher. 

Urządzenia są dostępne w wersjach z jedną, 

dwiema lub trzema turbinami ssącymi: mo-

del NT 70/1 z jedną turbiną jest przeznaczo-

ny do zbierania lżejszych zanieczyszczeń. 

Urządzenie NT 70/2, z dwiema 

turbinami, sprawdza się szcze-

gólnie dobrze w przypadku 

konieczności zebrania dużej 

ilości nieagresywnych cieczy. 

Urządzenie NT 70/3, o wydat-

ku powietrza 156 litrów na 

sekundę, jest w stanie zebrać 

również cięższe zabrudzenia.

www.karcher.pl


