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

 Oryginalny błotnik Przedni Fiat Panda 
205 - 40% = 123 zł netto

 Oryginalny błotnik Przedni Skoda Fabia 
I 363 - 35% = 236 zł netto

 Oryginalny błotnik Przedni Seat Ibi-
za 02-688 - 40% = 410 zł netto

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
www.element.com.pl

Firma Colmec z Rudna oferuje urządze-
nie do geometrii kół JOHN BEAN Visualiner 
3D1. Produkt oferuje szybki, precyzyjny, 
prosty pomiar podwozia w wersji 3D. Gwa-
rantuje niezawodność i najwyższą jakość. 
Przyczynia się do wzrostu profesjonalizmu 
warsztatu i dodatkowo skraca czas pracy.

Visualiner 3D - to go wyróżnia:
 Dane pojazdów w fi rmie John Bean po-

chodzą bezpośrednio od producenta 
i dlatego są kompletne, aktualne i prawi-
dłowe.

 Diagnoza własna – oprogramowanie 
samo zgłasza błędy sprzętowe.

 Wydruki można dostosować do wymo-
gów klientów.

 Indywidualne przebiegi pomiarowe 
można zdefi niować w prosty sposób 
i dostosować do zalecanych przebiegów 
pracy.

 Stały pomiar pochylenia koła, wyprze-
dzenia i zbieżności oraz wskazania war-
tości mierzonych na wyświetlaczu niwe-
lują konieczność ciągłego powtarzania 
pomiarów.

 EZ TOE - system wspomagający ustawie-
nie zbieżności przy skręconych kołach.

www.colmec.com.pl

berta Kierzka, dotychczasowego wicepreze-
sa spółki. Robert Kierzek od początku swojej 
kariery zawodowej związany jest z Inter Cars 
S.A. Po studiach na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Krakowskiej w roku 1992 rozpo-
czął pracę w Inter Cars na stanowisku sprze-
dawca, by już po czterech latach zostać 
kierownikiem działu zamówień, a następnie 
w 1998 roku zostaje mianowany dyrekto-
rem ds. handlowych. W roku 2001 obejmuje 
funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Dotychczasowy prezes i główny udzia-
łowiec Inter Cars S.A., Krzysztof Olekso-
wicz, nadal pozostanie członkiem zarządu, 
obejmując nadzór nad nowymi projektami 
spółki. 

Po dwudziestu latach kierowania 
spółką, Prezes i współzałożyciel Inter 
Cars S.A., Krzysztof Oleksowicz podjął 
decyzję o oddaniu przewodnictwa fi rmy.

Historyczna zmiana
w Inter Cars S.A.

Sprawdź ofertę wakacyjną! Urządzenie
do geometrii kół 

Jak co roku, hurtownia części karoserii 
Auto-Elements przygotowqłq ofertę waka-
cyjną części oryginalnych-serwisowych. 

W tegorocznej promocji można zna-
leźć kilkanaście referencji, takich marek jak: 
OPEL, SKODA, NISSAN, SEAT, VW, FIAT, TOYO-
TA, CITROEN, RENAULT. 

Oto kilka wybranych produktów z tej 
oferty:

16 czerwca 2010 r. Rada Nadzorcza po-
wołała na stanowisko Prezesa Zarządu Ro-
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Dobry wybór

Każdego roku około pół miliona moto-
cykli zmienia swoich właścicieli. Właśnie na 
początku sezonu na rynku panuje najwięk-
szy ruch. Kto zamierza zakupić używany po-
jazd powinien oczywiście zasięgnąć porady 
specjalisty – radzą rzeczoznawcy z fi rmy DE-
KRA – ponieważ nie wszystkie usterki i nie-
dozwolone modyfi kacje konstrukcji można 
zauważyć na pierwszy rzut oka. 

W przypadku zmian technicznych doty-
czących silnika, opon i obudowy ważnym 
jest, aby istniały stosowne zaświadczenia 
z odbytych badań i aby wprowadzone 
zmiany – jeśli jest to wymagane w za-
świadczeniu z kontroli – zostały ujęte w do-
kumentacji. Szczególnie należy zwrócić 
uwagę na to, aby w zaświadczeniu z od-
bytej kontroli było podane dokładnie takie 
samo oznaczenie typu motocykla, jakie 
występuje w dowodzie rejestracyjnym. 
Niektóre usterki dają się zauważyć dopiero 
podczas użytkowania. Dlatego też w pro-
gramie obowiązkowym znajduje się rów-
nież przeprowadzenie jazdy próbnej w ty-
powych dla ruchu drogowego sytuacjach. 
Ważne jest także podanie w umowie kupna 
w formie pisemnej wszystkich istotnych 
danych od sprzedającego: na przykład prze-
biegu, oryginalnego stanu, w przypadku 
młodych motocykli ewentualnie decydu-
jących o świadczeniach gwarancyjnych, 
oraz o uszkodzeniach związanych z prze-
bytymi wypadkami z podaniem wysokości 
szkody w oparciu o rachunek za wykonaną 
naprawę. Jeśli w czasie wyrejestrowania 
pojazdu minął termin przeprowadzenia 
badania okresowego, w chwili rozpoczęcia 
użytkowania musi on zostać uzupełniony. 
Ponadto większe bezpieczeństwo podczas 
zakupu pojazdu używanego daje odbyte 
główne badanie okresowe.

Podano m.in. plan obsługi oraz opis 
czynności obsługowych i naprawczych 
możliwych do wykonania we własnym za-
kresie przez użytkownika.

Autor: Hans-Rüdiger Etzold
Wydawca: WKiŁ

Bogato ilustrowany, fachowy poradnik 
dla użytkowników samochodów Mercedes-
Benz klasy C (typ W203) produkowanych od 
maja 2000 r. do marca 2007 r., z nadwoziami 
sedan, kombi i coupé, wyposażonych w sil-
niki benzynowe: 1,8 dm3 mocy 105 kW (143 
KM), 120 kW (163 KM), 125 kW (170 KM) i 141 
kW (192 KM), 2,0 dm3 mocy 95 kW (129 KM) 
i 120 kW (163 KM), 2,3 dm3 mocy 145 kW 
(197 KM), 2,5 dm3 mocy 150 kW (204 KM), 2,6 
dm3 mocy 125 kW (170 KM), 3,0 dm3 mocy 
170 kW (231 KM), 3,2 dm3 mocy 160 kW (218 
KM), 3,5 dm3 mocy 200 kw (272 KM), a tak-
że w silniki wysokoprężne: 2,2 dm3 mocy 85 
kW (115 KM), 90 kW (122 KM), 105 kW (143 
KM), 110 kW (150 KM), 2,7 dm3 mocy 125 kW 
(170 KM), 3,0 dm3 mocy 165 kW (224 KM), 
z mechanicznymi i automatycznymi skrzyn-
kami biegów. 

przez fi rmę Comma, włączając w to oleje sil-
nikowe, płyny chłodzące, płyn hamulcowy 
oraz produkty do obsługi serwisowej po-
jazdów. Partnerstwo Comma z F2 podkreśla 
obietnicę daną profesjonalnym warsztatom 
samochodowym, że produkty Comma są 
godne zaufania i wysokiej jakości. Z pew-
nością można je polecać klientom.  Dużą 
popularnością i uznaniem wśród klientów 
cieszy się linia X-Flow. 

Oferta dostępna jest w sieci sprzedaży 
Inter Cars S.A. na terenie całego kraju.

Oleje Comma, których Inter Cars 
S.A. jest wyłącznym dystrybutorem, są 
znane i cenione w całej Europie, dzięki 
najnowocześniejszym technologiom, 
bazom produktowym oraz najlepszym 
dodatkom uszlachetniającym.

 
O wysokiej jakości olejów Comma świad-

czy zaangażowanie F2 w te produkty. Com-
ma od 2010 r. sponsoruje oraz zapewnia 
wsparcie techniczne wyścigom Mistrzostw 
FIA Formuła 2. Wszystkie pojazdy jeżdżą tyl-
ko i wyłącznie na produktach dostarczanych 

Jazda próbna 
to obowiązek!

Poradnik Mercedes-Benz

Na rynku pojawiła się książka 
Mercedes-Benz C180 do C350 
oraz C200CDI do C320CDI. 
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Czerwiec nie był udanym miesiącem dla giełdowych graczy inwestujących w akcje 
motoryzacyjnych spółek. Z 11 spółek z sektora zaledwie jedna – handlujące oponami 
przez Internet Oponeo, może pochwalić się wzrostem (3,17 proc.) kursu. Pozostałe spółki 
dotknęła większa lub mniejsza przecena. Co o tym przesądziło? Nienajlepsza sytuacja na 
rynku kapitałowym. Większość z notowanych na warszawskim parkiecie spółek w minio-
nym miesiącu doświadczyło spadków kursu. Efekt – indeks WIG, pokazujący zmianę war-
tości wszystkich przedsiębiorstw z GPW, spadł w czerwcu o 3,8 proc. 

Spośród motoryzacyjnych spółek z GPW najwięcej uwagi z minionym miesiącu po-
święcano oponiarskiej Dębicy. Na początku miesiąca akcjonariusze zrobili sobie miły pre-
zent, przegłosowując wypłatę dywidendy w wysokości znacznie wyższej, niż chciał tego 
zarząd. Między akcjonariuszy podzielone zostanie 62,1 mln zł z 72,03 zysku spółki, co daje 
4,50 zł na akcję. Wcześniej zarząd spółki proponował wypłatę 2,50 zł na akcję. Pod koniec 
miesiąca nastroje uległy pogorszeniu. Okazuje się bowiem, że główni udziałowcy spółki 
– amerykański Goodyear i fundusze inwestycyjne PZU, wciąż nie mogą się porozumieć 
w kwestii rozliczania transakcji Dębicy z Goodyearem. Tlący się od jesieni 2007 r. roku spór 
przybiera ostatnio na sile, a nerwowa atmosfera nie sprzyja stabilizacji kursu. 

Nastroje akcjonariuszy Dębicy 
zmieniają się jak w kalejdosko-
pie. Euforia  wywołana wyższą 
dywidendą przeszła w obawę 
o przyszłość spółki związaną 
ze sporem między głównymi 
udziałowcami.

GPW
Miesiąc na GPW

Money.pl

Każdy, kto użytkuje urządzenia do ba-
dania geometrii do 3,5 t – ma możliwość 
wymiany ich na nowe w specjalnej cenie 
z rabatem od 1000 do 2500 euro.

Wymiana urządzeń trwa do 11 września 
2010 roku.

www.cartec-polska.pl

SPECJALNA OKAZJA

O uzyskaniu w trakcie lakierowania 
właściwego koloru współdecyduje po-
prawnie ustawione ciśnienie wejściowe na 
pistolecie lakierniczym. Jeśli odbiega ono 
od zaleceń producenta pistoletu lakiernic-
zego, to nie otrzymamy pożądanego odcie-
nia. Skutkiem tego będą poprawki, które 
zakłócają przebieg pracy i niepotrzebnie 
zwiększają koszty lakierowania. 

SATA adam 2

Akcja wymiany urządzeń John Bean Visualiner 3D1, 3D2, Arago

Aby jako powód usterki z całą pewnością 
wykluczyć „nieprawidłowe ciśnienie 
wejściowe”, SATA oferuje od wielu lat pisto-
lety lakiernicze ze zintegrowanym mierni-
kiem ciśnienia. Do udoskonalenia pisto-
letów niecyfrowych służy SATA adam. Teraz 
SATA oferuje nową wersję tego miernika 
– SATA adam 2. Ulepszona wersja miernika 
umożliwia, w przeciwieństwie do swojego 
poprzednika, jego montaż na różnych pis-
toletach. Przypomnijmy, że SATA adam raz 
zamontowany na pistolecie lakierniczym 
– mógł być wstawiany tylko i wyłącznie do 
tego pistoletu. Tym samym istotnych zalet 
nie dało się przenieść na inne pistolety laki-
ernicze SATA.

www.sata.pl

Więcej we wrześniowym wydaniu „Nowoc-
zesnego Warsztatu” oraz w bieżącym numerze 
„Warsztatu Blacharsko-Lakierniczego”.
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Każdy z zestawów nowowprowadzo-
nych testerów zawiera szereg akcesoriów, 
m.in.: menzurki do badania przelewów, ba-
dania wydatku wtryskiwaczy, manometry 
wysokociśnieniowe, urządzenie do wyste-
rowania ciśnienia wraz z dużą ilością przej-
ściówek i adapterów umożliwiających pod-
łączenie i testowanie wtryskiwaczy Bosch, 
Delphi czy Siemens.

Oferta skierowana jest do warszta-
tów, które są zainteresowane zamiarem 
unowocześnienia swojego wyposażenia 
warsztatowego i wymiany użytkowanego 
dotychczas przyrządu diagnostycznego do 
obsługi elektronicznych systemów samo-
chodowych. 

Firma LAUNCH Polska Sp. z o.o., jako ge-
neralny dystrybutor produktów LAUNCH 
na rynku polskim, wprowadza promocyjne 
warunki zakupu testera diagnostycznego 
X-431 Tool. Potencjalni nabywcy tego urzą-
dzenia mogą uzyskać upust 2000 zł netto 
od ceny katalogowej wynoszącej 11 000 zł 

Firma Magneti Marelli, wychodząc na-
przeciw coraz większemu zapotrzebowaniu 
na urządzenia do diagnostyki silników Die-
sla, wprowadziła dwa zestawy do manual-
nej diagnostyki układów Common Rail:
 DIESEL TESTER
 DIESEL TESTER PROFESSIONAL

Promocyjne warunki zakupu testera

DIESEL 
TESTER MAGNETI MARELLI

Firma Tiptopol, znana przede wszystkim z wyposa-
żania serwisów ogumienia, wprowadziła promocyjną 
ofertę na narzędzia specjalistyczne. Narzędzia pogrupo-
wane są w pięciu grupach: olej, hamulce, zawieszenie, 
koło, inne.

W ofercie można znaleźć wiele przydatnych narzędzi, 
takich jak: klucze pazurkowe do fi ltrów oleju, ściągacze 
sprężyn zawieszenia, testery płynu hamulcowego, zesta-
wy do demontażu kół pasowych alternatorów, zestawy 
do wkręcania tłoczków hamulcowych i wiele innych.

Więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży fi r-
my Tiptopol Sp. z o.o. Tel. 61 815 22 33.

netto, pod warunkiem odstąpienia przy za-
kupie, używanego dotychczas innego przy-
rządu diagnostycznego.

Oferta ważna jest do wyczerpania zapa-
sów magazynowych.

Promocja na narzędzia specjalistyczne

Firma J.R. CONSULTING, wyłączny 
importer diagnoskopów CARMANSCAN 
w Polsce, wprowadzi wkrótce na polski 
rynek nowy diagnoskop – CARMAN-
SCAN AT.

Jest to przyrząd nowej generacji, o uno-
wocześnionej architekturze sprzętowej, 
wyposażony w kolorowy ekran dotykowy 
o przekątnej 5,7”, szybki procesor 400MHz, 
pojemną pamięć masową i pracujący pod 
kontrolą systemu operacyjnego Win CE 5.0.

Przyrząd obsługuje wszystkie stosowane 
aktualnie protokoły kodowania i przesyłu da-
nych występujące w samochodach, w tym 
wszystkie protokoły CAN. Wyposażony jest 
w wiele funkcji ułatwiających wizualizacje 
danych oraz ich wymianę z komputerem 
PC. Ma nowy, przyjazny grafi czny interfejs 
użytkownika. W czasie pracy pozwala wy-
brać jedną z wersji oprogramowania dia-
gnostycznego, najbardziej odpowiednią do 
diagnozowanego samochodu. 

CARMANSCAN AT

Przyrządy Carmanscan cieszą się opinią 
najlepszych przyrządów do diagnostyki 
aut koreańskich i japońskich, ale producent 
rozwija także oprogramowanie dla samo-
chodów innych producentów. Obecnie 
oprogramowanie diagnostyczne obejmuje, 
tak jak w innych diagnoskopach CARMAN-
SCAN, samochody azjatyckie, europejskie, 
amerykańskie i australijskie. Podstawową 
oferowaną wersją będzie pakiet STANDARD, 
zawierający pełne oprogramowanie dla 
wszystkich marek wspieranych przez pro-
ducenta oraz wszystkie adaptery do obsługi 
samochodów azjatyckich. 

Szczegóły techniczne oraz aktualne ceny 
dostępne są na stronie importera www.cjr.pl.
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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.

Czerwcowy biuletyn Nissens News to 
kolejna odsłona nowych produktów. Do 
oferty wprowadzono chłodnicę klimatyza-
cji do Nissana Primastara (06-), Opla Vivaro                 
(06-) oraz Renault Trafi c (06-). Pojawił się 
również kondenser dedykowany do Peuge-
ot 206 (02-) w wersji silnikowej 1.6 HDi.

W gamie samochodów ciężarowych 
oferta wzbogaciła się o chłodnicę cieczy do 
Volvo dla modeli FH12/16 (93-) w ekono-
micznej wersji bez ramy. 

Dla specjalistów z zakresu regeneracji 
Nissens przygotował rdzeń chłodnicy cieczy 
do ciągnika rolniczego Deutz-Fahr Tractor.

Nissens
News

Trudno wyobrazić sobie profesjonalny 
warsztat bez odpowiedniego zestawu klu-
czy nasadowych. 

Firma PROXXON stworzyła 86-częściowy, 
jubileuszowy zestaw kluczy nasadowych, 
by uczcić 30-lecie swojej działalności. Jest to 
zarazem edycja limitowana. Jubileusz połą-
czył się z 10-leciem współpracy z jej polskim 
dystrybutorem - fi rmą Lange Łukaszuk. 

Profesjonalne
odkręcanie

Duża powierzchnia
Tegoroczne targi podobnie jak w ubie-

głym roku odbędą się na lotnisku w Modli-
nie pod Warszawą. Specjalnie na dwa dni 
(4 i 5 września) Inter Cars S.A. przygotuje 
20 000 m² prezentacji i atrakcji. 

Wystawcy
Tradycyjnie swoje najnowsze produkty 

i rozwiązania zaprezentuje 170 dostawców 
Inter Cars S.A. Wszyscy odwiedzający będą 
mogli nie tylko poznać najnowszą ofertę 
dostawców, ale także rozwiać wątpliwości 
dotyczące montażu i technologii. 

Wyposażenie warsztatów
Już od kilku lat dużą część powierzchni 

wystawienniczej zajmuje prezentacja wy-
posażenia warsztatów. Ekspozycja cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem wśród 
odwiedzających, dlatego w tym roku Inter 
Cars S.A. pokaże sporo nowości i najnow-
szych rozwiązań przydatnych w każdym 
warsztacie.

Motointegrator
Swoją premierę miał podczas ubiegło-

rocznych targów. Warsztat samochodowy 
on-line od tamtego czasu został rozbudo-
wany, ulepszony i dlatego podczas 10. tar-
gów zostanie zaprezentowana odświeżona 
formuła Motointegratora. 

ShowCar
10. targi będą pierwszymi, podczas któ-

rych zostanie pokazany najnowszy pomysł 
Inter Cars S.A. – mobilna ekspozycja Show-
Car. W organizowanych w ramach ShowCar 
szkoleniach technicznych, które odbyły się 
już w kilku miastach w Polsce, w pierwszej 
połowie roku uczestniczyło już blisko 800 
klientów. 

Najmocniejszy Serwis
Już od kilku lat Inter Cars S.A. organizu-

je konkurs wymiany opon dla zgłoszonych 
wcześniej serwisów. Widowiskowa rywali-
zacja przyciąga dużą grupę gości. Również 
w tym roku zabawa będzie niesamowita, 
ponieważ organizator przygotowuje atrak-
cyjne nagrody.

Sport i tuning
Dla pasjonatów dwóch i czterech kó-

łek Inter Cars S.A. przygotuje pokazy driftu 
i ewolucji motocyklowych oraz wyścigi na 
¼ mili. Zaproszono wiele znanych osobi-
stości ze świata sportów samochodowych 
i tuningu.

Ciężka Strefa
W tym roku po raz drugi zostanie zorga-

nizowana Ciężka Strefa, czyli wszystko dla 
„truckerów”. Na pewno nie zabraknie pre-
zentacji ciekawych naczep, ciągników oraz 
konkursów i rozgrywek sportowych, a także 
atrakcyjnych nagród.

Scena
Dobry humor będzie stałym elementem 

10. targów, ponieważ prowadzącym im-
prezę będzie Szymon Majewski. Natomiast 
gościem specjalnym będzie 5-krotny Mistrz 
Świata Strongman – Mariusz Pudzianowski, 
Scena to również wybieg, na którym piękne 
modelki zaprezentują modę warsztatową. 

Wieczór jubileuszowy
W tym roku Inter Cars S.A. obchodzi jubi-

leusz 20 lat działalności na rynku i z tej okazji 
4 września odbędzie się wieczór jubileuszo-
wy, na który zostaną zaproszeni wystawcy 
i pracownicy fi rmy. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół T-Love. Nad niebem Modlina 
rozbłysną sztuczne ognie. Wejście na im-
prezę odbędzie się wyłącznie za okazaniem 
zaproszenia. 

10targi.intercars.com.pl

10 na 10

10 powodów, dla których warto przyjechać 
na tegoroczne Targi części zamiennych, 
narzędzi i wyposażenia warsztatów Inter Cars S.A., 
które odbędą się w dniach 4-5 września 2010 r.


