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Wszystko o 
branży,   

  

  wszystko
 dla branż

y!

„Raport Warsztatowy” został przygotowany 
przez redakcję gazety „Nowoczesny Warsztat”. 

27 maja br. odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego 
pod budowę Europejskiego Centrum Logistycznego ILS Grupy In-
ter Cars SA w Zakroczymiu. W wydarzeniu tym wzięło udział wielu 
znamienitych gości, m.in. wicepremier i minister gospodarki Janusz 
Piechociński, który wręczył fi rmie Inter Cars SA oraz odrębnie Krzysz-
tofowi Oleksowiczowi Odznaki za Zasługi dla Gospodarki Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Celem należącej do Grupy Inter Cars spółki ILS jest stworzenie 
strategicznego obiektu logistycznego opartego na innowacyjnych 
rozwiązaniach technologicznych, które ma wyraźnie zwiększyć wy-
dajność przepływu towarów. Będzie nim Europejskie Centrum Logi-
styczne ILS w Zakroczymiu. Centrum to przejmie na siebie przyjęcie 
towarów od dostawców, realizację zamówień, wydań, konfekcjono-
wania i zwrotów oraz obsługę przeładunków cross-docking. Obiekt 
będzie pracować wydajniej nie tylko przez wzgląd na ulokowanie 
czynności logistycznych w jednym miejscu, ale również przez zasto-
sowane rozwiązania techniczne. Nowy magazyn ma zwiększyć wy-
dajność przepływu towarów i umożliwić świadczenie usług logistycz-
nych, będąc zarazem głównym magazynem w całej logistyce fi rmy.

Europejskie Centrum Logistyczne ILS

Europejskie Centrum Logistyczne będzie składało się z trzech 
hal o łącznej powierzchni magazynowej 40 000 m2. Na potrzeby 
centrum wybudowana zostanie nowoczesna hala o powierzchni 
30 000 m2, powstanie także trzykondygnacyjny budynek biurowy 
o łącznej powierzchni użytkowej 3600 m2. Nie zabraknie budynków 
gospodarczych, dyspozytorni oraz parkingu na prawie 600 miejsc.

Profi Auto Show 2015

Profi Auto Show to także koncerty, pokazy stuntu motocyklowego, supermoto oraz za-
wody FMX, a wreszcie występy rockowe w wykonaniu zespołów Yuma i Acid Drinkers.

„Krok naprzód”, „reputacja imprezy zyskała”, „wzorcowy przykład 
dualnej imprezy, tak dla fachowców branży warsztatowej, jak i dla 
wszelkiej maści fanów motoryzacji” – to najczęściej powtarzające się 

komentarze wśród wystawców Międzynarodowego Centrum Kon-
gresowego i towarzyszących targom wydarzeniom na Placu Hono-
rowym przed katowickim Spodkiem.

Ponad 140 wystawców, dwa dni (23-24 maja), nowa hala wysta-
wiennicza o powierzchni 8 tys. m² – według szacunków organizatora 
w sumie wszystkie atrakcje związane z 12. edycją imprezy obejrzało 
ponad 35 tysięcy osób.

- Cieszy nas, że „nowe otwarcie” Profi  Auto Show spotkało się z uzna-
niem. Nowa lokalizacja w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
okazała się idealna, a motocyklowe show dodatkowo podgrzało emo-
cje. Jednocześnie zachowaliśmy formułę, która wyróżnia Profi  Auto 
Show pośród innych wydarzeń tego typu – połączenie targów branżo-
wych i imprezy rozrywkowej – podsumowuje wydarzenie Michał To-
chowicz, menadżer sieci Profi  Auto, organizatora targów.

Profi Auto Show 2015 
relacjonujemy w czerwcowym „NW”.
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Filtry ClimFilter Supreme fi rmy Valeo 
działają w oparciu o technologię wykorzy-
stującą do fi ltracji polifenole i węgiel ak-
tywny, minimalizując problemy związane 
z alergiami.

- Polifenole to naturalne związki po-
wszechnie występujące w przyrodzie i znane 
z korzystnego wpływu na zdrowie – mówi 
Monika Krawczyk z fi rmy Valeo. - Powłoka 
z polifenoli naniesiona na materiał fi ltracyjny 
powoduje wyłapanie alergenów, a węgiel ak-
tywny eliminuje szkodliwe gazy i przykre za-
pachy. Oczywistym jest, że taki fi ltr zatrzymuje 
też wszystkie większe zanieczyszczenia typu 
nasiona roślin, piasek, owady itp.

Filtry kabinowe 
ClimFilter Supreme

TPMS Retrofi t 
CS40

TPMS Retrofi t CS40 to nowość w ofercie 
fi rmy Global Traders (sklep internetowy Fel-
geo.pl). Rozwiązanie wykorzystuje urządze-
nia pracujące na Androidzie (czyli smartfony 
i tablety), a dedykowane jest pojazdom, któ-
re nie mają w standardzie obsługi systemu 
monitorowania ciśnienia.

TPMS Retrofi t CS40 monitoruje stan ci-
śnienia i temperatury powietrza w oponach 
poprzez czujniki zamontowane w kołach 
samochodu, które pracują na częstotliwo-
ści radiowej 433 MHz. Sygnał z czujników 
odbierany jest przez mały odbiornik, a in-
formacje – aktualne parametry – wyświe-
tlane są bezpośrednio na ekranie telefonu 
(wymagana jest instalacja aplikacji Tireinsi-
ght). W przypadku wystąpienia problemu 
z ciśnieniem lub temperaturą pojawia się 
sygnał dźwiękowy i wizualny, informujący 
kierującego, w którym kole występują pro-
blemy.

Jesteśmy przekonani, że wystawcom tegorocznych targów Au-
tostrada-Polska wysiłek wystawienniczy zwrócił się tym razem z na-
wiązką. Przedstawiciele branży oponiarskiej mogli – słusznie skąd-
inąd – oczekiwać, że obecność przedstawicieli fi rm transportowych, 
a zwłaszcza górnictwa skalnego, stanowi wystarczający pretekst do 
rozmów, których fi nałem mogą być bardzo lukratywne transakcje.

Na trzy dni (13-15 maja) kieleckie centrum kongresowo-wy-
stawiennicze wzięli w posiadanie przedsiębiorcy zaangażowani 
w budowę dróg i autostrad. Międzynarodowe Targi Budownictwa 
Drogowego Autostrada-Polska to w sumie pięć wystaw: Autostra-
da-Polska, Maszbud, ROTRA, Traffi  c-Expo – TIL oraz debiutujący Eu-
roparking.

Tegoroczna, 21. edycja imprezy w związku z nowym rozdaniem 
środków unijnych niosła ze sobą wiele większe apetyty i perspek-
tywy nowych kontraktów. Nic więc dziwnego, że na liście 334 
wystawców z 23 krajów nie zabrakło również branży oponiarskiej 

Targi Autostrada-Polska

i kompletnych propozycji do wszystkich rodzajów ciężarówek i na-
czep, maszyn do prac ziemnych, budowlanych i drogowych, a także 
wozideł górniczych.

Więcej w czerwcowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

Rozpoczął się generalny remont pieca 
szklarskiego i modernizacja linii fl oat w hu-
cie szkła Pilkington Polska w Sandomierzu.

Pracujący nieprzerwanie od 1995 roku 
piec hutniczy, w którym powstaje wyso-
kiej jakości szkło płaskie, przeznaczone na 

120 mln zł
na hutę szkła

Przeprowadzone w warunkach laborato-
ryjnych testy wykazały skuteczność fi ltrów 
ClimFilter Supreme wobec alergenów na po-
ziomie 92%, a na poziomie 95% – w warun-
kach naturalnych (pod patronatem Reseau 
National de Surveillance Aerobiologique).

Aktualna oferta fi ltrów kabinowych Valeo 
obejmuje 510 referencji, które pokrywają 
93% europejskiego rynku samochodowego.

rynek motoryzacyjny, architektoniczny, do 
zastosowań w meblarstwie i w sprzęcie 
AGD, zostanie całkowicie zmodernizowany 
i wyposażony w najnowocześniejsze tech-
nologie. Inwestycja o łącznej wartości 120 
mln zł zwiększy możliwości produkcyjne 
sandomierskiego zakładu, pozwalając na 
osiągnięcie najwyższej jakości szkła fl oat.
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Za nami (9-12 kwietnia, Pekin) wielkie wydarzenie dla profesjona-
listów branży motoryzacyjnej w Chinach. Rozmach imprezy budził 
respekt i uzasadniony podziw dla gospodarki azjatyckiego giganta. 
Dość powiedzieć, że kolejny raz pobito dotychczasowy rekord fre-
kwencji wśród wystawców.

Zainicjowane w 1983 roku Auto Maintenance & Repair (AMR) 
i tym razem potwierdziły status najważniejszego wydarzenia w Pe-
kinie. AMR 2015 to aż 1150 wystawców na powierzchni 100.000 m2. 
W porównaniu do ubiegłorocznej edycji tereny New China Interna-
tional Exhibition Centre gościły o 9% więcej wystawców, choć fre-
kwencja odwiedzających tereny targowe była tylko nieco większa 
niż w najlepszych latach – tym razem przez 4 dni goszczono tu po-
nad 53 tys. osób.

Więcej w czerwcowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

Seat na dobre powrócił na polski rynek, a wyniki sprzedaży wy-
raźnie pokazują, że był to powrót wyczekiwany. Jakiej polityki mogą 
spodziewać się nabywcy samochodów, a przede wszystkim uczest-
nicy rynku aftermarket po marce Seat w Polsce? M.in. o tym roz-
mawiamy w czerwocym „NW” z osobą odpowiedzialną za wizerunek 
marki w Polsce – Jakubem Góralczykiem, kierownikiem PR Seat.

Misja zakończona 
powodzeniem

Odbyły się targi AMR 2015

Elektryfi kacja i Internet w samochodzie

Stosujemy otwartą politykę

Nowy autoryzowany salon Seat w Warszawie.

Kolejna edycja targów AMR odbędzie w 3-6 marca 2016 r.

wym, europejskim cyklu pomiarowym 
(NEDC) o siedem procent w klasie pojazdów 
kompaktowych. Wspomagając elektrycznie 
jazdę rozpędem (tzw. żeglowanie), oferuje 
płynność poruszania się i w razie potrzeby 
może dostarczyć nawet 150 Nm dodatko-
wego momentu obrotowego.

Więcej w „NW” 6/2015

są wydajne, komfortowe, a kierowcy mogą 
czerpać coraz więcej przyjemności z jazdy 
– powiedział dr Rolf Bulander, członek za-
rządu Robert Bosch GmbH i prezes działu 
Mobility Solutions.

Wszystkie trzy aspekty łączy w sobie sys-
tem rekuperacji doładowania fi rmy Bosch 
(boost recuperation system). 48-woltowy 
układ hybrydowy obniża emisję CO

2
 w no-

Przepisy nakazują, aby pojazdy były eko-
nomiczne i niskoemisyjne. Z kolei nabywcy 
samochodów stawiają na bezpieczne auta, 
które zapewniają komfort i zadowalające 
osiągi. Na tegorocznym „Wiener Motoren-
symposium 2015” Bosch pokazał liczne 
innowacje, które spełniają wszystkie te wy-
magania.

- Dzięki technologiom Boscha samochody 

Warszawa była ostatnim przystankiem na dwutygodniowej trasie 
fi rm tajwańskich podróżujących po Europie w ramach Tajwańskiej 
Misji Handlowej. Organizatorem spotkania była TAITRA.

Polsko-tajwańskie spotkania biznesowe odbyły się pod koniec 
kwietnia w hotelu Novotel Warszawa Centrum. O możliwości na-
wiązania współpracy z przedstawicielami 31 fi rm tajwańskich roz-
mawiało 62 przedsiębiorców z Polski. Jeśli chodzi o oferowane przez 
Tajwańczyków produkty, największą popularnością cieszyły się ak-
cesoria i sprzęt sportowy, produkty oświetleniowe LED, elektronika 
użytkowa oraz armatura przemysłowa. Już w trakcie spotkań zawar-
to kontrakty na kwotę 290 tys. USD, z szansą na kolejne 8,71 mln 
USD w ciągu najbliższego roku.
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W dniach 13-15 maja odbyły się w Warszawie XXII Targi Stacja Paliw. 
Wydarzenie to jest okazją do spotkania się z branżą jakże zakorzenio-
ną w szeroko rozumianej motoryzacji. Oczywiście można tam spotkać 
przedstawicieli również innych sektorów, mniej lub bardziej bezpośred-
nio powiązanych z paliwowym biznesem.

Przykładem takiej „okołostacyjnej” działalności było jedno ze stoisk 
przed wejściem do budynku głównego targów. Zakłady Chemiczne Or-
ganika S.A. to fi rma oferująca takie produkty, jak płyny eksploatacyjne 
do samochodów czy kosmetyki samochodowe. Nie jest więc to stricte 
paliwowa działalność, jednak mocno z nią powiązana – tego rodzaju 
produkty znaleźć możemy przecież na każdej stacji paliw.

Porozmawialiśmy również z przedstawicielem sieci stacji paliw Moya, 
zahaczając po drodze o stoiska fi rm ADWA i Sosnowski.

Po szczegółową relację z targów 
odsyłamy do czerwcowego „NW”.

Już niedługo (13-17 października br.) w stolicy Francji spotkają się 
profesjonaliści wtórnego rynku motoryzacyjnego i usług dla wszel-
kich typów pojazdów. Około 1,5 tys. fi rm przedstawi swoje propozy-
cje na 100 tys. m2.

- Mamy w tym roku ogromną szansę na stworzenie polskiego pawi-
lonu podczas tej dużej imprezy – mówi Andrzej Bereda, dyrektor pol-
skiego przedstawicielstwa Międzynarodowych Targów Francuskich.

Gdyby taki powstał, nasi wystawcy mają szansę nawet na 50% 
rabatu przy kosztach wynajmu. Nadal trwają rozmowy, m.in. z PAIZ 
i Ministerstwem Gospodarki, aby wsparły tę ideę. A jest ona możliwa 
do realizacji, ponieważ Polska ma w tym roku status gościa honoro-
wego imprezy. Pozwala to na większe propagowanie swojej oferty, 
spotkania z ofi cjelami, a także większą promocję m.in. w debiutują-
cej w tym roku telewizji targowej. Z kolei na 16 października organi-
zatorzy zaplanowali dzień polski.

Więcej w czerwcowym „NW”.

Goszczący nas w Centrum Technologicznym w Pangbourne (Wielka Bry-
tania) przeprowadzają nieskomplikowany test, podczas którego każdorazowy 
kontakt metalu z metalem zamyka obwód elektryczny. Godzina pracy takiego 
silnika to aż 1,6 mln takich konfl iktowych sytuacji – uzmysławia nam jeden 
z 300 pracujących tu technologów i inżynierów. Wizyta w kolejnych labora-
toriach dowodzi, jak wiele receptur nie przechodzi dużo kosztowniejszych 
testów. Dlatego też najlepsze oleje zmniejszają już dziś ryzyko zerwania fi lmu 
o 25%, podnosząc limit przebiegu o – bagatela – 100 godzin.

To właśnie w Pangbourne powstają wszystkie produkowane obecnie środ-
ki smarne Castrol. Mieliśmy okazję przyjrzeć się, jak długa droga wiedzie od 
konceptu po produkt fi nalny, jakim jest idealnie skomponowana formuła ole-
ju. Wniosek? Rację mają i ci, którzy powiedzą, że w podlondyńskim miasteczku 
wiele pomysłów nie będzie zwieńczonych sukcesem rynkowym koncernu. 
Dlaczego? O tym (i nie tylko) w naszej relacji z wizyty w Pangbourne, którą 
publikujemy w czerwcowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Stacja Paliw 2015

22. targi Equip Auto

Wizyta w laboratorium Castrol

Produkuje się tu olej, ale tylko i wyłącznie na własne potrzeby testów we-
wnętrznych.

Akcja „Jedź Bezpiecznie” odbędzie się również w tym roku.
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dialnych. Podczas tego typu imprez na poszczególnych stoiskach 
dominują samochody, które niebawem trafi ą do sprzedaży i w ten 
sposób fi nansowo zasilą producenta. Część tych zysków jest jednak 
przeznaczona na prace rozwojowe. Jest to obecnie niezbędne, gdyż 
na rynku samochodowym istnieje silna konkurencja, a potencjalni 
klienci oczekują nowych rozwiązań.

Rozwój przebiega wielokierunkowo, przy czym w takich dzie-
dzinach jak ekologia czy bezpieczeństwo odbywa się pod „na-
ciskiem” wymogów wynikających z regulacji prawnych. Większą 
swobodę mają producenci w zakresie stylizacji, funkcjonalności 
czy komfortu. Wysiłki projektantów i konstruktorów są prezen-
towane w postaci pojazdów studialnych, a niektóre rozwiązania 
mogą później trafi ć do modeli seryjnych. W trzeciej części naszej 
relacji opisujemy kilka najciekawszych pojazdów studialnych. Man-
kamentem są braki w opisach, gdyż producenci nie zawsze chcą 
ujawnić szczegóły.

również możliwość wymiany poglądów, a także bezpośredniego-
kontaktu z ekspertami z branży olejowej i smarnej.

Tegorocznym targom OILexpo towarzyszyć będą Międzynaro-
dowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex 2015 
oraz Surfprotect 2015 – Targi Zabezpieczeń Powierzchni.

Więcej na: www.oilexpo.pl

Genewski salon – spojrzenie w przyszłość

OILexpo 2015

Najmniejszy model studialnego Lexusa LF-SA ma nietypową formę nadwozia.

W czerwcowym „NW” kontynuujemy relację z salonu samocho-
dowego w Genewie, skupiając się tym razem na pojazdach stu-

5. Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemy-
słu OILexpo 2015 odbędą się w dniach 29 września – 1 października 
br. w Centrum Targowo- Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

Jak co roku, targom towarzyszyć będą specjalistyczne seminaria, 
podczas których słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z naj-
nowszymi technologiami i nowinkami rynkowymi. Stanowią one 

Układy EPS wypierają z rynku układy hydrauliczne dzięki nowo-
czesnym rozwiązaniom technologicznym, takim jak automatyczna 
korekta kierunku jazdy czy kompensacja niezrównoważenia na kole 
kierownicy. Konstrukcje tego typu idą w kierunku zmniejszenia licz-
by komponentów systemu, a miniaturyzacja i redukcja połączeń 
lutowanych w sterownikach jeszcze bardziej podnosi reżim prac 
warsztatowych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych układów hydraulicznych 
elektryczne wspomaganie kierownicy EPS (Electronic Power Ste-
ering System) napędzane jest silnikiem elektrycznym, który pozwala 
na wykorzystanie energii wyłącznie podczas faktycznych manewrów 
kierownicą. Kiedy np. podczas jazdy na wprost lub skręcania kie-
rownica pozostaje w pozycji nieruchomej, silniczek nie włącza się, 
przez co nie zużywa energii. Ten walor cieszy nie tylko zatroskanych 
zmniejszeniem energochłonności pojazdów silnikowych – wszak ze 
zmniejszeniem zużycia paliwa idzie w parze redukcja emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery. Przewagą EPS nad hydraulicznymi ukła-
dami jest łatwość adaptacji zaawansowanych systemów komfortu 
i bezpieczeństwa, takich jak system wspomagania parkowania (Park 
Assist), system kontroli momentu obrotowego (Steering Torque Con-
trol) i systemów utrzymania pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping 
Systems). Do wspomnianych funkcji należą też coraz częściej: inte-
gracja z elektronicznymi programami kontroli stabilności, kompensa-
cja sił bocznych, kompensacja ściągania w trakcie przyśpieszania.

Więcej w czerwcowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

Zasada działania elektromechanicznej przekładni kierowniczej (EPS).

Przekładnia kierownicza
– budowa, regulacja, wymiana
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Filtr cząstek stałych (ang. diesel particu-
late fi lter – DPF, fr. fi ltre à particules – FAP) – 
fi ltr montowany w układach wydechowych 
silników wysokoprężnych, oczyszczający 
gazy spalinowe z cząstek sadzy i popiołu – 
to defi nicja, jaką podaje Wikipedia.

Konieczność stosowania go w niektó-
rych silnikach wymusiła norma emisji spalin 
Euro 4. Jednak dopiero prawdziwą rewolu-
cję w liczbie silników, które musiały być wy-
posażone w ten element, dokonało wpro-
wadzenie normy Euro 5, obowiązującej od 
1 stycznia 2011 roku. Oznacza to, że każdy 
nowy samochód wypuszczony na rynek 
i wyposażony w silnik Diesla musi mieć fi ltr 

cenia drogi hamowania pojazdów w po-
czątkowej fazie pracy układu hamulcowego 
po wymianie klocków oraz przyspiesza pro-
ces docierania się klocków i tarcz, zwiększa-
jąc ogólną skuteczność hamowania.

W przypadku tarcz TRW powłoka nałożo-
na jest jedynie na piaście i krawędzi tarczy, 
co zapewnia optymalną ochronę przed ko-
rozją i skraca czas docierania się elementów, 
gwarantując doskonałe działanie układu ha-
mulcowego już od pierwszego hamowania.

Klocki i tarcze „Perfect Match” objęte są 
aż 3-letnią (lub do 50.000 km) gwarancją na 
wady materiałowe i produkcyjne, ale tylko 
w przypadku, gdy montowane są w kom-
plecie.

Konstruktorzy współczesnych silników 
motocyklowych preferują rozwiązania 
konstrukcyjne pozwalające na maksymal-
ną redukcję masy. Znaczną redukcję wagi 
wału korbowego, będącego najcięższym 
elementem współczesnego silnika moto-
cyklowego, można osiągnąć przez wypro-
wadzenie napędu nie z krańcowego czopa 
wału, ale z czopa znajdującego się pomię-
dzy środkowymi cylindrami.

Filtr cząstek stałych

„Idealne dopasowanie” od TRW

Typowe
awarie

Zawór nadciśnieniowy widoczny 
po zdjęciu miski olejowej.

Zanieczyszczony kolektor ssący w silniku Diesla.

cząstek stałych. Co to praktycznie oznacza 
dla kierowców? Odpowiedzi na to pytanie 
można łatwo udzielić. Brzmi ona – kłopoty.

Więcej w czerwcowym „NW”.

W swojej kampanii „Perfect Match” fi rma 
TRW przekonuje, że montaż w samochodzie 
kompletu jej klocków i tarcz to rozwiązanie 
najlepsze, bo najbardziej bezpieczne.

Klocki hamulcowe TRW wyróżniają 
się krzemiankową powłoką COTEC, która 
w znacznym stopniu przyczynia się do skró-

Przy zastosowaniu takiego rozwiązania 
wystarczy dużo mniejsza odporność wału 
korbowego na skręcanie, a więc można za-
projektować zdecydowanie mniej masyw-
ny, lżejszy wał korbowy. Zazwyczaj napęd 
z wału przenosi się na wałek pośredni za po-
mocą zębatego łańcucha wielopłytkowego, 
a następnie na kosz sprzęgłowy za pośred-
nictwem pary kół zębatych, z których jed-
no osadzone jest na końcu wałka pośred-
niego, a drugie (zwykle w postaci wieńca 
zębatego) osadzone jest na koszu sprzęgła. 
Łańcuch zębaty podlega zmiennym obcią-
żeniom i zużywa się w trakcie eksploatacji 
motocykla, ale jego wymiana jest trudna, 
gdyż wymaga całkowitej rozbiórki silnika 
i wymontowania wału korbowego. Gdyby 
łańcuch ten znajdował się pod pokrywą 
kosza sprzęgłowego, jak ma to miejsce 
w większości silników jednocylindrowych 
i dwucylindrowych rzędowych, jego wy-
miana nie nastręczałaby większych proble-
mów, jednak takie umieszczenie łańcucha 
nie wchodzi w grę, gdy chcemy maksymal-
nie zredukować masę wału korbowego.

O awariach układu wstępnego przenie-
sienia napędu w motocyklowych rzędo-
wych silnikach czterocylindrowych pisze 
w czerwcowym „NW” Rafał Dmowski.

Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), przed-
stawia w czerwcowym wydaniu „NW” kilka 
cennych wskazówek.

Dzięki międzynarodowej dyrektywie 
VOC (lotne związki organiczne) wiele po-
tencjalnie szkodliwych substancji zostało 
całkowicie wyeliminowanych z obecnie sto-
sowanych produktów lakierniczych lub ich 
zawartość została ograniczona w znacznym 
stopniu. Mimo tego podczas wykonywania 
prac lakierniczych obowiązkowe jest stoso-
wanie środków ochrony osobistej. Powinny 
być one stosowane dla własnego dobra, 
ponieważ zabezpieczają przed szkodliwymi 
substancjami przenikającymi do wnętrza 
naszego ciała przez drogi oddechowe, skó-
rę czy oczy.

Harald Klöckner, kierownik działu Stan-
dox Training Management dla Europy, 

Ochrona dróg oddechowych
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31 maja zakończyły się kwalifi kacje, czyli pierwszy etap konkursu 
Mechanik Roku 2015. Udział w nim wzięło ponad 2200 mechaników 
z całej Polski, a już 19 czerwca br. najlepsi z nich rywalizować będą 

Kto zostanie Mechanikiem Roku 2015?

Hotel Grand Lubicz w Ustce – to właśnie tam odbędą się półfi nał i fi nał konkursu.

Firma Inter Cars SA zaprasza swoich klientów do wspólnego 
świętowania jej 25-lecia. Olbrzymia impreza jubileuszowa odbędzie 
się w dniach 18-20 września 2015 r. wraz z 15. Targami części za-
miennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów.

Na błoniach stadionu będzie można zapoznać się z ofertą han-
dlową wystawców, wziąć udział w licznych pokazach, panelach 
dyskusyjnych, szkoleniach i konferencjach. Nie zabraknie występów 
muzycznych oraz atrakcji dla najmłodszych.

W trakcie kolacji na Stadionie Narodowym spośród laureatów 
konkursu Gala Mistrzów Warsztatu wyłonionych zostanie 10 osób, 
które otrzymają po 25.000 złotych. Aż 930 podwójnych zaproszeń 
na ekskluzywny weekend w Warszawie otrzymają klienci zakwa-
lifi kowani do fi nału Gali. „Karnet open” obejmie dwudniowy pobyt 

Świętuj razem z Inter Cars

w prestiżowych warszawskich hotelach, karnet targowy oraz udział 
w koncercie gwiazdy na Stadionie Narodowym.

Koncert jubileuszowy odbędzie się 19 września (sobota) o godz. 
20:00. Wystąpi m.in. Ewa Farna i zespół Kombi. Organizator zapowia-
da również gwiazdę światowego formatu – popularny w latach 90. 
zespół zagraniczny. Scenariusz imprezy przewiduje wiele dodatko-
wych atrakcji i niespodzianek.

o nagrodę główną (samochód i pakiet nagród warsztatowych) oraz 
tytuł Mechanika Roku 2015. Wartościowe nagrody odbierają rów-
nież pozostali czterej z pięciu fi naliści konkursu.

Tegoroczny fi nał rozegrany zostanie w dniach 19-20 czerwca 
w Hotelu Grand Lubicz***** w Ustce. Wydarzenie połączony jest 
z eventem i każdego roku odbywa się w jednym z luksusowych ho-
teli na terenie Polski. Organizatorzy za każdym razem starają się za-
skoczyć swoich gości niepowtarzalnym klimatem i atrakcjami, które 
towarzyszą konkursowym zmaganiom. Na gości czekają również 
komfortowe pokoje urządzone w pięciogwiazdkowym standardzie, 
strefa Spa & Wellness i aquapark. Hotel Grand Lubicz usytuowany 
jest w uzdrowiskowej części Ustki, kilkaset metrów od plaży, w oto-
czeniu sosnowych lasów.

Więcej w czerwcowym „NW”.

Centrum szkoleniowe na kółkach
DemoVan to mobilne centrum szkoleniowe marek lakierniczych fi r-

my Axalta: Cromax, Spies Hecker i Standox. Samochód wyposażony jest 
w mieszalnik oraz produkty uzupełniające, stanowiące gamę dodatków 
niezbędnych do wykonania profesjonalnej naprawy lakierniczej. Do-
radcy techniczni dysponują również specjalistycznymi narzędziami ko-
niecznymi do demonstracji nie tylko techniki aplikacji, ale również tech-
niki doboru koloru w sposób szybki i efektywny. Z pomocą DemoVana 
eksperci mogą pokazać, jak w praktyce wygląda cały proces renowacji 
nadwozia.

Koncepcja Mobilnego Centrum Szkoleniowego została wprowadzo-
na już w roku 2007. Co kilka lat zmienia się szata grafi czna DemoVana, 
ale cel jego licznych podróży pozostaje bez zmian – aktywna pomoc 
w podnoszeniu kwalifi kacji pracowników zajmujących się renowacją 
elementów karoserii w oparciu o najnowsze technologie dostępne na 
rynku w formie praktycznych ćwiczeń lakierniczych.
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Jednym z podstawowych narzędzi uży-
wanych w każdym warsztacie mechanicz-
nym jest bez wątpienia pneumatyczny klucz 
udarowy. Jest to narzędzie, które świetnie 
sprawdza się zarówno przy montażu, jak 
i demontażu śrub.

Odpowiednio dobrany do rozmiarów 
śruby klucz zdecydowanie ułatwia pracę, 
zapewniając również bezpieczeństwo jego 
użytkownikowi. Należy mieć świadomość, 
że o ile rodzaj mechanizmu udarowego jest 
bardzo istotny przy wyborze klucza pneuma-

Kompresory to coraz częstsze wyposaże-
nie ciągników siodłowych. Można je spotkać 
wyłącznie w pojazdach przeznaczonych 
do transportu płynów (cysterny) i towarów 
sypkich (silosy). Zadaniem kompresora jest 
wytworzyć ciśnienie lub podciśnienie wpra-
wiające produkt w ruch. Za pomocą ruro-
ciągów ten ruch jest ukierunkowany na ze-
wnątrz lub do wewnątrz zbiornika. Jak każde 
urządzenie także kompresor wymaga opieki 

Początek roku przyniósł zarówno oży-
wienie, jak i spadki w branży opon na rynku 
europejskim. Pierwszy kwartał w segmencie 
samochodów osobowych to 2-procentowy 
wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, 
ale 9-procentowy spadek w porównaniu 
z ostatnim kwartałem 2014 roku. Duży, 
7-procentowy wzrost zanotował segment 
opon motocyklowych. Niestety, zarówno 
sprzedaż opon ciężarowych, jak i rolniczych 
spadła odpowiednio o 1% i 13%.

- Najbardziej zauważalny jest stały trend 
spadkowy w segmencie opon ciężarowych, 
który rozpoczął się w połowie 2014 roku. Znacz-
ny wzrost importu z Chin również się do tego 
przyczynił – zauważa Fazilet Cinaralp, sekre-
tarz generalna Europejskiego Stowarzysze-
nia Producentów Opon i Gumy (ETRMA).

Z kolei w Polsce w kategorii opon do 
samochodów osobowych w porównaniu 
z pierwszym kwartałem 2014 roku nastąpił 
6,8-procentowy spadek. Niewielki spadek 
o 4,6% odnotowano w segmencie opon 
premium, a segment opon budżetowych 
zanotował spadek aż o 15,9%. Jednocze-
śnie 7,7-procentowy wzrost zauważalny jest 
w segmencie opon średniej klasy.

W kategorii opon do samochodów cię-
żarowych sprzedaż w pierwszym kwartale 
2015 r. spadła o 12,2% w porównaniu do 
analogicznego okresu w roku 2014.

Profesjonalne klucze 
udarowe Berner

Naprawy kompresorów

Branża oponiarska

Uwaga na podróbki!

Zabudowa kompresora znajduje się w specjalnie przy-
gotowanym do tego celu miejscu na ramie, na które 
musi być zgoda producenta ciągnika.

Warsztaty blachar-
sko-lakiernicze w Pol-
sce nie bez powodu 
uchodzą za wyjątkowo 
atrakcyjne wśród fanów 
historycznych pojaz-
dów, czego dowodzą 
najnowsze wyniki ba-
dań satysfakcji klientów 
przeprowadzone przez producenta jedynej 
na świecie technologii opartej na produk-
tach stworzonych wyłącznie do napraw po-
jazdów klasycznych. O profesjonalizacji pro-
cesów renowacji pojazdów zabytkowych 
rozmawiamy w czerwcowym „NW” z Pro-
duct Managerem Marki NOVOL for Classic 
Car – Marcinem Obarą.

Partnerstwo 
dla „klasyków”

technicznej. Odwiedziliśmy fi rmę zabudo-
wującą i serwisującą te urządzenia, aby po-
rozmawiać o niuansach obsługi serwisowej.

MHS II z Wilkowa koło Świebodzina to 
fi rma wywodząca się z MHS Serwis – zna-
nego producenta pojazdów i zabudów do 
transportu drewna. Liczące niemal 20 lat 
przedsiębiorstwo w roku 2004 wyłoniło od-
rębną fi rmę MHS II specjalizującą się w kom-
presorach śrubowych i rotacyjnych. Jako 
producent zabudów oraz serwisant fi rma 
zdobyła unikatowe doświadczenie, które 
pozwala naprawiać produkty wszystkich li-
czących się producentów kompresorów na 
świecie – w tym CVS, Gardner Denver oraz 
pomocniczo GHH Rand, Drum, Haar, Black-
mer Mouvex i Hori. Obecnie w ofercie fi rmy 
jest 7 różnych modeli zabudów kompreso-
rów powiązanych ze sobą przez unifi kację 
elementów.

Więcej w czerwcowym „NW”.

tycznego, to powinno się zwracać uwagę na 
odpowiednią jakość oraz markę narzędzia. 
Na uwagę zasługują produkty Berner, z któ-
rych sztandarowym jest linia kluczy udaro-
wych ½” Premium-line. Ich najważniejsze 
zalety to: bardzo duży moment odkręcania 
(charakterystyczny dla większych kluczy ¾”) 
oraz bardzo duża żywotność.

Szerzej o ofercie kluczy udarowych Ber-
ner piszemy w czerwcowym wydaniu „No-
woczesnego Warsztatu”.

Marcin Obara, 
Product Manager 
Marki NOVOL for 
Classic Car

– spadki i wzrosty

Aby uniknąć zakupu podróbek, warto za-
chować ostrożność – podejrzenia powinna 
wzbudzić rażąco niska cena, słabszej jakości 
opakowanie lub jego brak. Warto wiedzieć, 
że konsekwencje związane z podrabianymi 
produktami mogą ponieść wszyscy – nie-
zależnie od tego, czy mają świadomość, 
że towar pochodził z nielegalnego źródła. 
Produkty podrobione lub z podejrzeniem 
pochodzenia z nielegalnego obrotu są 
konfi skowane, a wszystkie ogniwa procesu 
sprzedaży podlegają kontroli.

W ostatnim czasie rośnie liczba podra-
bianych części motoryzacyjnych, w tym 
produktów oświetleniowych. Firma OSRAM 
stale monitoruje rynek, współpracując ściśle 
z policją i służbami celnymi.

Niedawno, dzięki współpracy z produ-
centami i zgłoszeniom płynącym z wielu 
krajów (również z Polski), policja na Litwie 
przechwyciła podrabiane produkty wielu 
wiodących marek motoryzacyjnych, w tym 
OSRAM. Wartość skonfi skowanego towaru 
oszacowano na 260 tys. euro.
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Lakierowanie samo-
chodu nie ogranicza 
się tylko do karoserii, 
ale również obejmu-
je to, co jest pod jego 
maską. O ile malowanie 
karoserii przewija się 
w artykułach regular-
nie, to temat komory 
silnika zostaje często przemilczany. Proces 
ten wymaga od malującego innej techniki 
lakierowania. Głównym wyzwaniem jest 
dla niego odwzorowanie powłoki w komo-
rze silnika przy zachowaniu jej właściwości 
ochronnych.

O tym, jaką metodę proponuje Grzegorz 
Turek, Kierownik Działu Szkoleń w fi rmie 
Multichem Sp. z o.o., przeczytają Państwo 
w czerwcowym wydaniu „Nowoczesnego 
Warsztatu”.

Firma Hengst uruchomiła w Gostyniu koło Poznania nowocze-
sny zakład produkcyjny. Polska stała się w ten sposób drugą co do 
wielkości europejską lokalizacją, w której produkowane są fi ltry seg-
mentu premium tej marki.

Nowo powstała spółka – Hengst Poland Sp. z o.o., kierowana jest 
przez Zygmunta Wabińskiego, który w nowej funkcji będzie mógł 
wykorzystać swoje ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe 
w dziedzinie produkcji fi ltrów.

Lokalizacja w Polsce porównywalna jest z otwartymi niedawno 
zakładami w Singapurze i Indiach, które na swoich kontynentach 
dostarczają produkty Hengst bezpośrednio na rynek OEM oraz OES.

Spółka Hengst obecna jest na czterech kontynentach, w siedmiu 
krajach, gdzie posiada łącznie dziewięć zakładów produkcyjnych.

Firma Castrol postanowiła uprościć swoją ofertę dla pojazdów ciężarowych. Dotychcza-
sowe oleje Enduron i Tection Global zostaną zastąpione serią o nazwie Vecton.

- Postanowiliśmy uprościć i ujednolicić naszą ofertę dla tej grupy odbiorców – mówi Paweł 
Mastalerek, kierownik działu technicznego Castrol w Polsce. - Z jednej strony jest to dla nas 
lepsze promowanie produktu pod jedną nazwą, a z drugiej prostszy wybór dla nabywców.

Użytkownicy dużych pojazdów będą mieli do wyboru oleje: Vecton, Vecton Fuel Saver 
oraz Vecton Long Drain. Produkty nowej gamy spełniają wymagania zdecydowanej większo-
ści samochodów ciężarowych, dostawczych i autobusów. Zmiana nazewnictwa ma upro-
ścić wybór właściwego oleju.

Więcej o nowej ofercie w czerwcowym „NW”.

Nowa gama olejów dla ciężkich pojazdów

Nowa fabryka Hengst

Przyśpieszamy 
lakierowanie 
komory silnika

Grzegorz Turek
Kierownik Działu 
Szkoleń
fi rmy Multichem 
Sp. z o.o.

Jak wybrać odsysacz 
do warsztatu lakierniczego?

wiedniej klasie fi ltracji. Kolejnym aspektem 
są korzyści w postaci oszczędności w mate-
riałach eksploatacyjnych i czasie pracy.

O tym, że odpowiednio dobrany i skon-
fi gurowany odsysacz zapewni nam dłuższą 
pracę materiałów ściernych oraz większą 
kulturę pracy w strefi e szlifi erskiej wraz 
z lepszą ochroną zdrowia osób tam pracują-
cych, przekonuje w czerwcowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu” Damian Jaku-
biak z fi rmy NTools.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli 
odsysaczy wyposażonych w różne funk-
cje i o różnych parametrach technicznych. 
W najnowszym „NW” znajdą Państwo prak-
tyczne informacje odnośnie wyboru takie-
go urządzenia. Na co zwrócić uwagę przed 
zakupem odsysacza, aby stał się on efektyw-
nym narzędziem pracy?

Zawsze powinniśmy posługiwać się od-
kurzaczem sprawdzonym, dopuszczonym 
do danego rodzaju zastosowań i o odpo-




