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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.

Podczas konferencji AutoEvent 2010 

odbędzie się wiele rozmów o: czynnikach 

decydujących o przyszłości branży motory-

zacyjnej; problemach związanych z jakością, 

w tym przyczynach tzw. akcji naprawczych; 

zobowiązaniach produkcyjnych w zakresie 

części do samochodów, po zakończeniu 

produkcji seryjnej aut; szeroko pojętym za-

rządzaniu produkcją; źródłach fi nansowania 

typu kredyt, leasing oraz o ubezpieczeniach 

inwestycji. 

gający zablokowaniu kół (ABS) pozwoliłoby 

uniknąć od 25 do 35 procent zbadanych po-

ważnych wypadków z udziałem motocykli. 

System ABS stabilizuje hamowanie, skraca, 

szczególnie na mokrej nawierzchni, drogę 

hamowania i zapobiega niebezpiecznemu 

zablokowaniu koła przedniego. 

W części przypadków za zaistnienie 

wypadków z udziałem motocykli współ-

odpowiedzialne są także usterki technicz-

ne. Według oceny DEKRA Unfallforschung, 

23,6 procent motocykli zbadanych po wy-

padkach w latach 2002-2009 wykazywało 

usterki. Z tego co trzecia (33,9 procent) była 

istotna dla wystąpienia wypadku.

Motocykle to zdecydowanie najniebez-

pieczniejszy środek transportu. W roku 2008 

w Europie (EU-24), według danych z euro-

pejskiej bazy wypadków CARE, zginęło 5126 

motocyklistów (w Niemczech w roku 2009: 

651). W Unii Europejskiej niebezpieczeń-

stwo utraty życia w wypadku drogowym 

w przypadku motocyklistów jest 18-krotnie 

wyższe, niż w przypadku kierujących samo-

chodami osobowymi. 

Badania pokazują wysoki potencjał służą-

cy zwiększeniu bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego dla kierujących motocyklami. Ba-

dania symulacyjne przeprowadzone przez 

DEKRA Unfallforschung pokazują, że samo 

wyposażenie motocykli w system zapobie-

AutoEventRaport bezpieczeństwa

Dzięki systemowi ABS możliwe jest uniknięcie 
co trzeciego wypadku z udziałem motocykla.

Już po raz szósty odbędzie się Auto-

Event – coroczna Konferencja Przemysłu 

Motoryzacyjnego w Polsce i Europie Środ-

kowo-Wschodniej. W tym roku odbędzie 

się ona w dniach 8-9 czerwca w Krakowie.

AutoEvent to wydarzenie rangi międzyna-

rodowej i na stałe wpisane do kalendarza 

spotkań przedsiębiorców przemysłu mo-

toryzacyjnego w Polsce, jak i w Europie, co 

potwierdzają nie tylko opinie uczestników, 

ale również obecność zaproszonych gości.

AutoEvent to m. in.: niepowtarzalna okazja 

do rozmów B2B, biznesowe kontakty i kon-

trakty, analiza SWOT branży automotive, 

spotkanie profesjonalistów z branży (Polska 

i Świat), najnowsze strategie i trendy.

prawić samochód, po prostu go zepsuł? Te i 

wiele innych spraw rozwiązuje prowadzący 

program Juliusz Kaszyński. Nie ważne, kto 

stoi za daną sprawą, najważniejsze, aby nie 

czuł się bezkarny. „Turbo Kamera” tropi i gani 

każdą motoryzacyjną nieuczciwość. Widzo-

wie, którzy chcą dochodzić swoich praw, 

mogą przesłać zgłoszenie przyjmowane na: 

turbokamera@tvn.pl 

Turbo Kamera

„Turbo Kamera” to pierwszy magazyn 

interwencyjny w TVN Turbo, który nie tylko 

ujawnia oszustwa rynku motoryzacyjnego, 

nieuczciwość sprzedających i ubezpieczy-

cieli, ale przede wszystkim pomaga poszko-

dowanym dochodzić swoich praw. Co zro-

bić, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić 

należnego odszkodowania, lakiernik fatalnie 

polakierował auto, a mechanik zamiast na-
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Mimo, że zbliża się sezon wakacyjny, warto 

zastanowić się nie tylko nad miejscem letnie-

go wypoczynku, ale również dokąd po urlopie 

pojechać na targi. Po raz kolejny przypomina-

my termin 14-19 września br. W tych dniach we 

Frankfurcie nad Menem odbędą się targi Auto-

mechanika, największe na świecie i najważniejsze 

dla branży targi. Tej imprezy nie wolno pominąć 

w swoim kalendarzu!

Tu właśnie prezentuje swoje nowości prze-

mysł motoryzacyjny. Blisko 4500 wystawców 

z całego świata pokazuje swoje produkty w pię-

ciu grupach tematycznych: Parts & Systems - czę-

ści zamienne, Repair & Maintenance - wyposa-

żenie warsztatów samochodowych, Accessories 

& Tuning - akcesoria samochodowe, IT & Management - oprogramowanie komputerowe 

dla branży motoryzacyjnej, Service Station & Car Wash - wyposażenie stacji obsługi, stacji 

benzynowych i myjni.

Oprócz oferty wystawców, organizatorzy zapraszają do odwiedzania imprez towarzy-

szących targom, takich jak seminarium Automechanika Aftermarket Forum czy ekspozycje 

w ramach konkursów: Automechanika Innovation Award oraz Green Directory.

W ciągu sześciu dni targi obejrzy ponad 162 tys. branżystów ze 168 krajów świata, w tym 

grupa około 2500 odwiedzających z Polski. Podczas poprzednich targów Polska był szóstą 

nacją pod względem odwiedzających. Wśród nich nie może zabraknąć przedstawicieli Pań-

stwa fi rmy. Dlatego wyjazd na targi warto zaplanować już dziś! 

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt

z Panią Dorotą Idzikowską 

Dorota.Idzikowska@poland.messefrankfurt.com, tel. (22) 402 11 70

14 -19 września 2010 r.

Odwiedź targi Automechanika

nia kosztów eksploatacji pojazdu zasilanego 

systemem dieselgaz w odniesieniu do same-

go oleju napędowego, co przy pojazdach 

dostawczych i ciężarowych daje znaczne 

sumy oszczędności. Dodatkowym atutem 

jest znacząca poprawa składu i ilości spalin, 

co podnosi walory ekologiczne silników, 

w których zastosowano to rozwiązanie.

Dodatkową zaletą systemu gazowego 

w dieslach jest to, że dzięki zmniejszeniu 

obciążenia układu zasilania diesla zwiększa 

się żywotność podzespołów w układach 

zasilania diesla, szczególnie w systemach 

Common Rail, które pracują ze zmiennym 

ciśnieniem w zależności od obciążenia.

www.elpigaz.com

wszystkich rodzajach zasilania silników Die-

sla. Dużym atutem tego typu zasilania jest 

to, że silnik pracuje znacznie ciszej i jest bar-

dziej elastyczny. 

W niektórych silnikach turbodoładowa-

nych udaje się uzyskać moc silnika nawet 

o 30% większą niż moc znamionowa silnika. 

Oszczędności szacuje się na 15-20% obniże-

Dieselgaz
W Polsce pojawiają się kolejne auta z sil-

nikami wysokoprężnymi z dodatkowym 

zasilaniem LPG. Na początku tego roku fi r-

ma Elpigaz zamontowała instalacje wtrysku 

LPG w samochodach Iveco 2.5 TD oraz VW 

Transporter 1,9 TDI. 

Zasilanie w zastosowanych systemach 

dieselgaz polega na dodaniu ok. 20% pali-

wa gazowego (LPG). Dzięki dodaniu gazu 

zwiększa się moc i moment obrotowy sil-

nika w stosunku do zasilania fabrycznego. 

Zwiększony moment obrotowy sprawia, że 

kierowca zmniejsza nacisk na pedał gazu 

i ogranicza dawkę zużywanego oleju na-

pędowego. Największą zaletą tej instalacji 

gazowej jest to, że nie ma konieczności 

modyfi kacji silnika dzięki czemu system 

jest uniwersalny i można go stosować we 

To mobilne wyso-

kociśnieniowe urządze-

nie czyszczące klasy 

Upright z podgrzewa-

niem wody o zwartej, 

pionowej konstrukcji. 

Jest polecane m.in. dla 

warsztatów samocho-

dowych, fi rm z branży 

wykończeniowej, a tak-

że fi rm sprzątających. Dzięki kompaktowym 

wymiarom, niewielkiej wadze i dużym ko-

łom, można je łatwo transportować. Woda 

podgrzewana do temperatury 80°C w połą-

czeniu ze środkiem czyszczącym skutecznie 

usuwa nawet wyjątkowo uciążliwe zabru-

dzenia (np. zanieczyszczenia atmosferyczne 

i emisyjne, smary, oleje). Wydatek wody na 

poziomie 450 l sprawia, że czyszczenie prze-

biega szybko i sprawnie. Urządzenie zużywa 

przy tym niewielkie ilości wody i paliwa do 

jej  podgrzewania, co gwarantuje ekono-

miczną eksploatację. Bezpieczeństwo użyt-

kowania zapewnia monitoring temperatury 

spalin. Dodatkową zaletę stanowi system 

AVS zapobiegający skręcaniu się węża wy-

sokociśnieniowego oraz wyłącznik ciśnie-

niowy, który po zwolnieniu spustu pistoletu 

automatycznie wyłącza pompę. 

Nowość 
Kärcher HDS 5/11 U
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Giełdowe spółki motoryzacyjne mają za sobą nieudany miesiąc. Nerwowa atmosfera 

na rynkach fi nansowych, związana z problemami fi nansowymi Grecji sprawiła, że wszyst-

kie moto-fi rmy z GPW zostały mocno przecenione w minionym miesiącu. Najbardziej, bo 

o ponad 20 proc., staniały akcje sprzedawcy części do aut Inter Cars. 18 proc. przecena 

dotknęła walory produkującego tapicerkę samochodową Inter Groclinu oraz Stomilu Sa-

nok, wytwarzającego m.in. paski klinowe do aut. Lepiej niż rynek zachowywały się te ze 

spółek, które ze względu na strukturę akcjonariatu (dominujący akcjonariusz, mały obrót 

na akcjach) z reguły z opóźnieniem reagują na zmianę trendu rynkowego. Przykładem 

takiej spółki jest łódzki Complex, zajmujący się m.in. produkcją łożysk do aut. Podczas gdy 

indeks WIG, którego wartość zależy od cen wszystkich spółek z GPW, skurczył się w maju 

o 10 proc., akcje Compleksu staniały o 4 proc. 

Bohaterem minionego miesiąca jest jednak inna spółka – Fota. Spółka przyjęła nową 

strategię rozwoju. Zgodnie z nią, Fota ma się umocnić na pozycji wicelidera polskiego ryn-

ku części i stopniowo zwiększać w nim udział, który obecnie wynosi około 10 proc. W jaki 

sposób? Realizacji celu ma pomóc m.in. rozwój sieci sprzedaży w obrębie największych 

miast Polski. 

Zarząd liczy, że wdrożenie planu działania na lata 2010-2014 pozwoli Focie podwoić 

jednostkowe obroty (487 mln zł w 2009 r.) i, docelowo, zwiększyć zyskowność operacyj-

ną do około 5 proc. (3,2 

proc. w 2009 r.).

Zapowiedź podwojenia przy-
chodów w ciągu 5 lat nie zapobie-
gła wyprzedaży akcji Foty. Donie-
sienia ze spółki okazały się mniej 
ważne niż grecki kryzys.

GPW

Czarny maj na GPW

nalnego prowadzenia negocjacji han-

dlowych.

 Zdobycie prestiżowego dyplomu ukoń-

czenia studiów podyplomowych Szkoły 

Głównej Handlowej.

 Wejście do elity menedżerów motoryza-

cji w Polsce. 

Kontakt: Magdalena Szczypińska, tel. 022 

845 01 40, 646 08 18, 600 00 32 41, e-mail: 

studia@pim.org.pl; www.pim.pl/SGH

Celem studiów jest przygotowanie do 

profesjonalnego i aktywnego uczestnictwa 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem w wa-

runkach konkurencji globalnej. 

Ukończenie Studiów zapewnia: 

 Zdobycie i udoskonalenie praktycznych 

umiejętności w zakresie m.in. zarzą-

dzania strategicznego, konstruowania 

biznesplanu, tworzenia planów mar-

ketingowych, zarządzania projektami, 

planowania własnego czasu i profesjo-

Spotkajmy się 
na podyplomowych

Weź udział w VII Edycji Podyplomowych 
Studiów dla Menedżerów Motoryzacji

Od 24 maja br. fi rma Unimetal rozpo-

częła profesjonalne szkolenie dla diagno-

stów oraz kandydatów na diagnostów. 

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie 

fi rmy UNIMETAL w Złotowie. Zajęcia prak-

tyczne realizowane będą w Okręgowej 

Stacji Kontroli Pojazdów fi rmy UNIMETAL.

Spółka UNIMETAL ze Złotowa jest jednym z 

największych polskich producentów specja-

listycznego sprzętu diagnostycznego, sta-

nowiącego wyposażenie Stacji Kontroli Po-

jazdów, warsztatów i baz transportowych.

Więcej informacji: www.unimetal.pl

Instytut Transportu Samochodowego za-

chęca do współpracy z fi rmą DNA PROGRAM 

POLSKA Sp. z o.o. w zakresie zabezpieczania 

pojazdów w technologii „DNA AUTO”. 

 „DNA Auto” jest systemem zabezpiecze-

nia pojazdów polegającym na trwałym na-

niesieniu od 5 do 20 tysięcy mikrocząsteczek 

z unikalnym numerem identyfi kacyjnym na 

wszystkie wartościowe elementy i podze-

społy pojazdu. Brak możliwości usunięcia 

czy podrobienia niepowtarzalnego „kodu 

genetycznego” pojazdu uniemożliwia obrót 

kradzionym pojazdem lub jego poszczegól-

nymi częściami, zmniejszając kradzież takich 

aut o przeszło 90%.

Pojawia się okazja, żeby bezinwestycyj-

nie bez żadnego ryzyka poprawić rentow-

ność Państwa fi rmy poprzez świadczenie 

dodatkowej usługi. Dodatkową zaletą tej 

propozycji jest to, że klient sam się zgłosi do 

Państwa, kierowany przez DNA PROGRAM 

POLSKA Sp. z o.o. lub towarzystwo ubezpie-

czeniowe. 

Również pozytywnie należy ocenić per-

spektywy przedmiotowej współpracy, bo 

obecnie rynek potencjalnych klientów to 

kilkanaście milionów pojazdów.

Zachęcamy do podejmowania współ-

pracy. 

Więcej: www.patronat.pl

Szkolenia
dla diagnostów

Dodatkowa 
usługa

Money.pl
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W ramach samochodów ciężarowych do 

oferty dołączyła pozycja przeznaczona do 

RVI Premium (00-) w wydaniu bez ramy.

Ponadto w nowościach znalazły się 

chłodnice klimatyzacji do Mitsubishi Pajero 

Pinin (99-) oraz do Nissana Qashqai (07-), jak 

również chłodnice powietrza do Volvo S80 

z wysokoprężną jednostką napędową D5 

w latach (98-02), a także do nowszej wersji 

w latach (03-06).

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.

kontroli pojazdów. W tegorocznej, dwudnio-

wej imprezie w Zakopanem wzięło udział 

ponad 270 osób. Wśród nich oczywiście 

żywotnie zainteresowani: właściciele i pra-

cownicy stacji diagnostycznych. W sumie 

można było wysłuchać aż 16 wykładów. 

Więcej w czerwcowym wydaniu 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

Nissens News

Konferencja PISKP

W kwietniowej edycji Nissens News zna-

lazły się kolejne, ciekawe propozycje.

W zakresie chłodnic cieczy oferta po-

szerzyła się o referencje dedykowane do 

Citroena C4 (04-) oraz C4 Picasso (06-), jak 

również do Peugeota 307 (03-) w wersji sil-

nikowej 1.8, 2.0 benzyna i 1.6 diesel. Ukazała 

się również pozycja do Mercedesa E-class 

W212 (09-) i GLK-class (08-) do silników ben-

zynowych o pojemnościach 3.0 i 3.5.

W dniach 27-29 kwietnia 2010 roku, 

w hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem, 

odbyła się VI konferencja szkoleniowa pt. 

„Stacje Kontroli Pojazdów – 2010”. Organi-

zatorem spotkania była Polska Izba Stacji 

Kontroli Pojazdów. Prelekcje obfi towały 

w cenne uwagi i wskazówki specjalistów, 

nie zabrakło też ożywionej dyskusji. 

PISKP skupia w swym gronie łącznie kil-

kaset podstawowych i okręgowych stacji 

Pasek HT, opatentowany przez Dayco, róż-

ni się od wszystkich innych pokryciem zębów 

tefl onem (PTFE) koloru białego, który sprawia, 

że pasek jest wyjątkowy i unikatowy.

Dayco zaopatruje dzisiaj wszystkie silniki 

Diesla pierwszego montażu nowej genera-

cji, takich jak: TD Audi i VW, TDCI Ford, HDI 

Peugeot, DCI Renault oraz JTDM Fiat.

Paski HT są tworzone z surowców nowej 

generacji, które gwarantują bardzo dobrą 

wytrzymałość, większą gwarancję nieza-

wodności oraz dłuższą żywotność.

Są zaprojektowane tak, aby stawić czo-

ła naprężeniom, ciężkim warunkom pracy, 

dla silników o określonej, potężnej mocy, a 

także przy temperaturach eksploatacji więk-

szych niż 120 stopni.

HT. Dla silników 
Diesla 
nowej generacji. 

Ważne!

Komisja Europejska przyjęła 

w czwartek 27 maja br. nowe rozporzą-

dzenie UE dotyczące sprzedaży i ser-

wisowania samochodów. Ma być ono 

korzystne dla konsumentów, zapew-

niając im dostęp do tanich części za-

miennych i napraw w nieautoryzowa-

nych serwisach bez utraty gwarancji.
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Na przełomie kwietnia i maja br. w trasę 

po Polsce ruszyła ciężarówka wystawienni-

czo-szkoleniowa fi rmy ZF Services – orga-

nizacji handlowej koncernu ZF. W ramach 

„Ofensywy technicznej SACHS” specjaliści 

ZF Services przeprowadzili cykl szkoleń w fi -

liach największych partnerów sieciowych 

w dziewięciu miastach Polski. Akcja cieszyła 

się dużym powodzeniem zarówno wśród 

młodych, jak i bardziej doświadczonych 

mechaników.

 „Ofensywa techniczna SACHS” odby-

ła się pomiędzy 19 kwietnia a 14 maja br. 

w Lublinie, Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Gdy-

ni, Szczecinie, Nowym Targu, Częstochowie 

i Sosnowcu. Uczestnicy akcji reprezentowali 

zarówno warsztaty zrzeszone w programie 

partnerskim Original SACHS Service, jak 

również te, które jeszcze do niego nie przy-

stąpiły.

W publikacji są liczne ilustracje przebie-

gu poszczególnych czynności z zakresu ob-

sługi i naprawy silnika, podwozia, nadwozia 

oraz instalacji elektrycznej. 

W poradniku znajdziemy szczegółowe 

dane techniczne kilkudziesięciu skuterów 

różnych marek. 

Odbiorcy: użytkownicy skuterów sa-

modzielnie obsługujący i naprawiający 

swoje jednoślady oraz pracownicy małych 

warsztatów motocyklowych. 

Usługa powlekania szyb nanopowłoką, 

dzięki której zniwelowane zostają mikronie-

równości tafl i szkła, daje bardzo dobre efek-

ty odkraplania się wody i cieczy olejowych. 

Dzięki temu zabieg ten, nazywany hydro-

fobizacją, wpływa na znaczne polepszenie 

komfortu użytkowania szyb samochodo-

wych, zwiększając aż o 70% odporność na 

osadzanie się na nich zanieczyszczeń. 

 Dzięki powłoce hydrofobowej kierowca 

ma zawsze zapewnioną dobrą widoczność, 

bez konieczności używania dodatkowych 

środków chemicznych, czy narzędzi czysz-

czących. Dodatkowo, hydrofobizacja wpły-

wa na zmniejszenie efektu odblasku świateł 

aut jadących z przeciwka, a także na zwięk-

szenie ostrości widzenia w ciemności i pod-

czas deszczu.

Stosowane dotychczas m.in. w lotnic-

twie i przemyśle zbrojeniowym powłoki 

hydrofobowe, dziś dostępne są także dla 

branży motoryzacyjnej. Ogólnopolska sieć 

punktów AUTOGLASS JAAN, należących do 

grupy NordGlass, oferuje usługę hydrofo-

bizacji, czyli pokrywania powierzchni szyb 

samochodowych nanopowłoką, chroniącą 

je przed zabrudzeniami, a także poprawia-

jącą widoczność w trudnych warunkach 

atmosferycznych. To rewolucyjne rozwiąza-

nie zwiększa zarówno bezpieczeństwo, jak 

i komfort jazdy. 

Sieć NordGlass, jako specjalista w dzie-

dzinie szyb samochodowych, postanowiła 

wykorzystać nanopowłokę hydrofobową, 

jako innowacyjną usługę, adaptującą nano-

technologię do potrzeb kierowców. 

Nanotechnologia na szybie

Nakładem Wydawnictwa Komunikacji 

i Łączności ukazał się bogato ilustrowany 

praktyczny poradnik poświęcony obsłudze 

i naprawie skuterów chińskich, tajwańskich 

i koreańskich: Baotian, Branson, Chituma, 

CPI, Daelim, FYM, Generic, Giantco, Hyosung, 

Jialing, Jincheng, Jinlun/CKR, Keeway, Kinro-

ad, Kymco, Lifan, PGO, Qingqi, Sinnis, Suki-

da, Superbyke, Sym, TGB, Wangye, Wuyang, 

Yiben, Yiying, Zongshen, z silnikami dwu- 

i czterosuwowymi o pojemności skokowej 

50, 100, 125, 150 i 200 cm3, wyposażonych 

w automatyczną skrzynkę biegów. 

Książka zawiera opis zasad bezpie-

czeństwa i higieny pracy podczas obsługi 

technicznej, opis czynności wchodzących 

w zakres obsługi i napraw poszczególnych 

zespołów i układów skuterów. 

Skutery chińskie, tajwańskie i koreańskie. „Ofensywa
techniczna 
SACHS”

Silniki 50, 100, 125, 150 i 200 cm3

Podczas akcji przeprowadzono komplek-

sowe szkolenia na temat układów przenie-

sienia napędu i zawieszenia. Ich uczestnicy 

zapoznali się z najnowszą wiedzą dotyczącą 

kluczowych grup produktów marki SACHS 

– sposobami serwisowania części, porada-

mi montażowymi oraz niuansami jakie wy-

różniają je na tle innych producentów. Nie 

zabrakło również rozrywki, w tym kompute-

rowego konkursu wiedzy technicznej oraz 

wyścigów w symulatorze bolidu Formuły 1.

- Cieszymy się, że nasza akcja spotkała 

się z tak dużym zainteresowaniem ze strony 

mechaników – powiedział Witold Kmieciak, 

Dyrektor ZF Services Polska. - Niektórzy 

z nich przejechali wiele kilometrów, aby móc 

w niej uczestniczyć. To najlepszy dowód na 

to, że marka SACHS cieszy się uznaną renomą 

wśród polskich specjalistów. Mam nadzieję, że 

„Ofensywa techniczna” pozwoliła im na po-

głębienie swojej wiedzy fachowej.


