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Wszystko o 
branży,   

  

  wszystko
 dla branż

y!

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

O ile poprzednia międzynarodowa kon-
ferencja ZF przebiegała pod hasłem Mo-
tion and Mobility, to tym razem najczęściej 
przewijającym się sloganem wiodącego 
dostawcy układów zawieszenia i przenie-
sienia napędu była Integracja. Konsolidacja 
struktur idzie w parze z promocją rozwiązań, 
które odpowiadają na rozliczne potrzeby 
współczesnych kierowców.

Kluczowym tematem 2015 roku jest 
oczywiście fi nalizacja przejęcia TRW i inte-
gracja tej fi rmy ze strukturami ZF, co nastą-
piło ostatecznie 15 maja br. W wyniku reali-
zacji przyjętej strategii biznesowej koncern 
ZF Friedrichshafen AG przewiduje rekordo-
we wzrosty sprzedaży we wszystkich seg-
mentach produktowych. Rok 2015 to dla ZF 
również ważna rocznica. Dokładnie 100 lat 

Efekt synergii dwóch gigantów
- Połączenie fi rm ZF i TRW stanowi okazję 

do zwielokrotnienia naszej innowacyjności 
w sektorze automotive dla realizacji mega-
trendów, jakimi są wydajność, bezpieczeństwo 
i rozwiązania przybliżające nas do w pełni au-
tonomicznych pojazdów. O potencjale naszej 
fi rmy świadczą liczby. Działamy w 40 krajach, 
w 230 lokalizacjach, zatrudniając 134 tysiące 
pracowników. Ten rok jest wyjątkowy, bo zmie-
nia się struktura fi rmy ZF, dla której fi larami 
przewagi konkurencyjnej staje się 5 obszarów 
aktywności ściśle skorelowanych z markami 
produktowymi – oznajmił dr Stefan Sommer, 
Chief Executive Offi  cer ZF.

Zachęcamy do lektury relacji z konferen-
cji, którą opublikowaliśmy we wrześniowym 
„NW”.

To ważny rok dla rynku producentów 
i dystrybutorów części. Stowarzyszenie 
Dystrybutorów i Producentów Części Moto-
ryzacyjnych SDCM obchodzi 10-lecie istnie-
nia. W 2015 roku odbędzie się również 10. 
Konferencja Niezależnego Rynku Motoryza-
cyjnego, która stała się najważniejszym wy-
darzeniem dla branży i z roku na rok przycią-
ga coraz więcej uczestników.

Analogicznie do lat ubiegłych podczas 
konferencji zostanie przedstawione podsu-
mowanie rynku części dla sektora osobo-
wego i ciężarowego w Polsce i Europie. Sto-
warzyszenie Dystrybutorów i Producentów 
Części Motoryzacyjnych oraz FIGIEFA (euro-
pejska organizacja działająca na rzecz nieza-
leżnego rynku motoryzacyjnego, do której 

należy SDCM) zaprezentują swoje osiągnię-
cia. Eksperci porozmawiają o fi nansowaniu 
innowacyjnych działań producentów części 
motoryzacyjnych. Tradycyjnie odbędzie się 
też debata ekspertów, podczas której poru-
szone zostaną gorące tematy, takie jak kon-
sekwencje błędów w CEP, kontrole, którym 
poddawane są działające na rynku podmio-
ty, pokładowe systemy telematyczne i za-
grożenia, jakie za sobą niosą, oraz zmiany 
w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Więcej o Stowarzyszeniu i konferencji 
można przeczytać w wywiadzie z Alfredem 
Franke, prezesem SDCM, który opublikowa-
liśmy we wrześniowym wydaniu „Nowocze-
snego Warsztatu”.

10. Konferencja SDCM

Od A – jak AdBlue, do W – jak wtryski-
wacz i Z – jak zasięg. We wrześniowym 
wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu” publi-
kujemy przygotowany przez fi rmę Bosch 
słowniczek terminów związanych z silnika-
mi Diesla. Zachęcamy do lektury.

ABC silników 
Diesla

Smart Parking Assist – koncepcja samochodu samo-
dzielnie lokalizującego miejsce do parkowania (funkcję 
tę inicjuje kierowca zdalnie, bo przy użyciu urządzeń 
mobilnych, takich jak smartfon lub smartwatch).

temu, 9 września 1915 roku, powstał trzon 
dzisiejszej fi rmy – spółka „Zahnradfabrik 
GmbH”, ówczesny wiodący producent kół 

zębatych i przekładni do statków powietrz-
nych, samochodów i okrętów.
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Media obiegły niedawno informacje na 
temat zmian szykowanych przez Minister-
stwo Infrastruktury odnośnie badań tech-
nicznych pojazdów. Część propozycji wy-
wołała oburzenie kierowców, ale również 
diagności uznali niektóre z postanowień za 
kontrowersyjne.

Jeśli chodzi o kierowców, kara w wyso-
kości 100% kosztu badania ma zostać nało-
żona na każdego, kto choćby o jeden dzień 

Rewolucja w badaniach
spóźni się z przyjazdem na badanie tech-
niczne. Aby uniknąć sytuacji, w której po-
jazd nie przejdzie przeglądu na jednej stacji, 
ale na innej już tak, jego właściciel uisz-
czałby opłatę z góry – przed badaniem. Na 
stacjach miałyby być wykonywane również 
zdjęcia badanych aut, a na ich przednich 
szybach – przyklejane naklejki, które obok 
specjalnych zaświadczeń byłyby dowodem 
odbytego przeglądu.

Na poważniejsze niż dotąd sankcje za 
niedopełnienie swoich obowiązków mają 
być narażeni także diagności. Ponadto będą 
oni zobowiązani do odbywania cyklicznych 
kursów doszkalających, dodatkowo płat-
nych. To, co wzbudza wśród nich największy 
niepokój, to możliwe niespodziewane wizy-
ty inspektorów TDT, którzy mają przyjeżdżać 
na stacje celowo uszkodzonymi samocho-
dami, udając zwykłych kierowców.

Czy teraz „anglik” się opłaca?

Wyspa możliwości

(na prawie 4000 stoisk) oraz ponad 43 tysiące odwiedzających ze 
130 krajów na całym świecie, jest doskonałą okazją do nawiązania 
bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz dokonania zakupów.

Więcej we wrześniowym „NW”.

Najbardziej profesjonalne i kompleksowe targi motoryzacyjne 
w Azji? O tajwańskiej gospodarce pisaliśmy swego czasu sporo 
i nadarza się właśnie niebywała okazja, by przyszły rok w kalendarzu 
naszych spotkań biznesowych był kluczowy, jeśli oczywiście rozwa-
żamy pozyskanie niezwykle rokującego kontrahenta. Wszak mowa 
o kraju, który zajął II miejsce w rankingu najbardziej ekspansywnych 
eksporterów w Polsce.

Z myślą o wspieraniu przedsiębiorców tajwańskich w prowa-
dzeniu działalności oraz inwestowaniu na terytorium Polski i trzech 
państw bałtyckich powstało przedstawicielstwo Tajwańskiej Rady 
Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA, www.taitra.org.tw) w Pol-
sce – Taiwan Trade Center Warsaw (TTCW), z którego inicjatywy 
zrodził się projekt aktywnego wsparcia współpracy fi rm polskich 
z tajwańskimi.

Dotychczas najczęstszym celem wizyt naszych przedsiębiorców 
z branży motoryzacyjnej na Tajwanie były oczywiście targi motory-
zacyjne w Tajpej. Przyszłoroczna edycja to aż cztery wydarzenia (Ta-
ipei AMPA, AutoTronics, Motorcycle Taiwan, EV Taiwan) odbywające 
się równocześnie w Tajpej od 6 do 9 kwietnia. Wizyta na targach 
AMPA, które w ubiegłym roku przyciągnęły ponad 1400 wystawców 

Wchodzący właśnie w życie przepis zezwa-
lający na rejestrację w Polsce samochodów 
z kierownicą po prawej stronie sprawia, że 
„przestawka” kierownicy na lewą stronę nie 
będzie już wymagana. Według szacunków 
Profi Auto pojazd będzie można teraz przy-
stosować do ruchu, np. przeznaczając na to 
około 660-700 PLN (szacunek na podstawie 
modelu Opel Astra G 1998-2009). Pojawić 
się jednak mogą inne, niewymierne „koszty” 
jazdy z kierownicą po prawej stronie po pol-
skich drogach.

Więcej we wrześniowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

W połowie sierpnia wszedł w życie prze-
pis pozwalający na rejestrację w Polsce sa-
mochodów z kierownicą po prawej stronie. 
Jak kształtować się będą teraz koszty przy-
stosowania pojazdu z Anglii do jazdy po 
polskich drogach i w jaki sposób zmiana ta 
może wpłynąć na rynek części samochodo-
wych?

Jak szacują eksperci motoryzacyjni sieci 
Profi Auto, dotychczas koszt przystosowa-
nia do ruchu prawostronnego samochodu 
popularnej, sprowadzanej z Anglii marki 
(Volkswagen, Škoda, Audi, Opel) wahał się 
w obrębie 4-10 tys. PLN. Niwelował on więc 
znacznie oszczędności wynikające z niskiej 
ceny samochodu zakupionego na wyspach. 

Udział w targach AMPA 2016 zadeklarowało już ponad 1400 tajwańskich fi rm.
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Ukazało się wrześniowe wydanie biulety-
nu Nissens News, w którym opisane zostały 
73 nowe referencje.

Na liście nowości znalazło się m.in. 19 
skraplaczy, które znajdą zastosowanie w ta-
kich autach, jak: Daihatsu Sirion (04-), Dodge 
Caliber (06-), Honda Accord (13-), Hyundai 
i20 (09-), Jeep Grand Cherokee (10-), Kia Soul 
(14-), Lexus GS (12-), Lexus IS (05-), Lexus IS 
(13-), Lexus LX (02-), Mazda 6 (12-), Nissan 

Firma Turbo Tec rozszerzyła zakres dzia-
łalności o regenerację i sprzedaż systemów 
wspomagania układu kierowniczego sto-
sowanych w samochodach osobowych 
i dostawczych. Oferta obejmuje naprawę 
hydraulicznie wspomaganych przekładni 
kierowniczych, hydraulicznych pomp wspo-
magania, pomp elektrohydraulicznych oraz 
wspomaganych elektrycznie kolumn i prze-
kładni kierowniczych. Dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych urządzeń oraz wysokiej ja-
kości części zamiennych i zaawansowanej 
technologii naprawy produkty spełniają 
najwyższe normy jakościowe. Po przepro-
wadzonej regeneracji wszystkie podzespoły 
są wnikliwie testowane na specjalnie w tym 
celu zaprojektowanych stanowiskach, co 
daje pewność ich prawidłowego działania 
po zamontowaniu w pojeździe.

Więcej na: www.turbo-tec.eu

Kolejne produkty w ofercie Nissens Podzespoły 
regenerowane 
od Turbo Tec

System do napraw panelowych

oraz Hondy FR-V (05-) z silnikiem 2.2 CDTI 
rozszerzona została z kolei oferta sprężarek 
klimatyzacji.

Asortyment wentylatorów uzupełniony 
został o kolejne pozycje dedykowane do aut 
marki Opel: Corsa D (06-), Vectra B (95-), Vec-
tra C (02-), Astra H(04-), a także Peugeot 206 
(98-), Peugeot 307 (00-), VW Golf II (83-), VW 
Passat (88-), VW Polo (01-), VW Polo (09-), VW 
Sharan (95-), VW Transporter T4 (90-), VW 
Transporter T5 (03-), Ford Fiesta (01-), Ford 
Fiesta (08-) i Smart (98-).

Do grupy dmuchaw kabinowych dołą-
czyły referencje do Alfy Romeo 147 (00-), 
Opla Zafi ry B (05-), Škody Fabii (07-) i VW 
Transportera T4 (90-).

Oferta rozrosła się również o kolejne 
chłodnice: do Daihatsu Move (96-), Hondy 
Accord (08-), Infi niti G35 (03-), Infi niti M45 
(03-), Renault Koleosa (08-) i VW Passata (10-). 
Również linia intercoolerów wzbogaciła się 
o referencje do Mini (06-) oraz Opla Astry J 
(09-) z silnikiem 2.0 CDTI.

Jeśli chodzi o podzespoły do pojazdów 
ciężarowych, pośród nowości znajdziemy 
m.in. kompresor klimatyzacji do Scanii (95-), 
parownik oraz osuszacz do Scanii R-P-G-T 
(04-). Do oferty dołączyły również dmucha-
wy kabinowe do DAF XF 105 (05-), a także 
RVI Midlum (00-)/Premium (96-), DAF LF 
45/55 (01-).

pojazdu.
Naprawa panelowa nie mogłaby się 

odbyć bez znajdującej się na wyposaże-
niu belki wyciągającej pull system, pullera 
i przeciwwagi z pazurami, dzięki którym 
można naprawić dowolne miejsce uszko-
dzonej karoserii.

Na wózku znajdziemy również opalar-
kę elektryczną o dużej mocy, z regulacją 
temperatury i ilości wydmuchiwanego po-
wietrza. W zestawie znajduje się też szereg 
dodatkowych narzędzi ręcznych, takich 
jak: młotki, babki blacharskie, przymiar 

NTools Spot Repair System to w pełni 
wyposażony wózek z zestawem narzędzi do 
napraw panelowych zarówno stalowych, 
jak i aluminiowych karoserii samochodo-
wych. System ten pozwala na wykonanie 
wszystkich czynności niezbędnych do przy-
wrócenia pierwotnego kształtu uszkodzo-
nych powierzchni, a jego najważniejszym 
elementem są spotery NTools SPOT 3000 
oraz NTools Alu Spot 3000. W zestawie znaj-
duje się urządzenie przeciwprzepięciowe, 
podpinane do akumulatora, zabezpiecza-
jące czułe układy elektroniki naprawianego 

blacharski, szlifi erka pneumatyczna wraz 
z całym systemem Fast Lock oraz pistolet 
do przedmuchiwania zanieczyszczonej po-
wierzchni.

Dodatkiem, który wyróżnia system Pre-
mium, są akumulatorowe zestawy rozpie-
raczy i ściągaczy na wkrętarkę oraz kom-
pletny system do napraw bezinwazyjnych 
(klejowych), w skład którego wchodzą: 
puller do grzybków, grzybki oraz listwy do 
wyciągania większych wgnieceń. Całość 
uzupełniona jest o takie akcesoria, jak: klej 
termotopliwy, pistolet do kleju, pobijaki itp.

Almera (12-), Nissan Cube (10-), Porsche 911 
(93-), Range Rover Sport (10-),Toyota Hi-Lux 
(01-) i Toyota Landcruiser (09-). O pozycje do 
Fiata Punto (99-), Hyundaia Accenta (05-), 
Hyundaia IX55 (08-), Hyundaia Sonaty (05-), 
Iveco Daily (06-), Jaguara XF (08-), Kia Soren-
to (02-), Kia Soul (09-), Mitsubishi Pajero (00-) 
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Statystyki pokazują, że warsztat mechaniczny coraz częściej jest 
miejscem wymiany akumulatora. W ostatnich latach warsztaty zy-
skują od 1 do 2% dodatkowych klientów rocznie. 

Jednak pomimo korzystnych trendów dla branży dalej ponad 
60% kierowców wybiera samodzielny zakup i wymianę baterii. Warto 
zastanowić się nad przyczynami takich decyzji zakupowych. Przede 
wszystkim warsztat nie jest kojarzony przez klientów jako naturalne 
miejsce dla takiego zakupu. Inaczej wygląda sieć sprzedaży detalicz-
nej – supermarkety przez cały rok eksponują półki z akumulatorami. 
Dzięki temu klienci wiedzą, gdzie się zwrócić w razie problemów. 
Następnym powodem takiego stanu jest względna łatwość wymia-
ny akumulatora w starszych samochodach. Z roku na rok samodziel-
na wymiana baterii przez kierowcę jest trudniejsza.

Czy wymiana akumulatora w warsztacie się opłaci? Jak zwiększyć 
sprzedaż akumulatorów w warsztacie? Na te pytania odpowiada we 
wrześniowym „NW” Janusz Druchliński, ekspert Inter Cars SA.

Zaledwie kilka kliknięć wystarczy, aby mechanik znalazł wszyst-
kie informacje niezbędne do codziennej pracy. Dotyczy to zarówno 
najnowszych informacji o produktach, jak i instrukcji montażu. Od-
świeżony portal obejmuje pełną gamę produktów Schaeffl  er Auto-
motive Aftermarket – LuK, INA, FAG i Ruville.

Nowy REPXPERT to m.in. intuicyjne menu oraz inteligentna wy-
szukiwarka, które umożliwiają szybkie i precyzyjne dotarcie do po-
szukiwanych informacji. Kluczowym elementem nowego portalu 
jest katalog on-line z dostępem do pełnej gamy produktów Schaef-
fl er Automotive Aftermarket.

Oprócz możliwości wyszukiwania produktów przy pomocy 
numerów OE, numerów referencyjnych czy numerów EAN portal 
przedstawia także opis produktów, ich zalety, informacje o aktualiza-
cjach, diagnozie uszkodzeń oraz instrukcje montażu. Wszystkie te in-
formacje dostępne są zarówno dla konkretnych produktów, jak i po-
jazdów. Bezpośrednio do danego produktu przypisane są wszystkie 
ważne źródła informacji, takie jak broszury czy nagrania wideo.

Jakie jeszcze możliwości oferuje nowy REPXPERT, o tym we 
wrześniowym „Nowoczesny Warsztacie”.

Jak zarobić na sprzedaży akumulatorów?

Nowy REPXPERT już on-line

REPXPERT to więcej niż zwykły portal internetowy.

Bus szkoleniowy NTools 
na Pomorzu

Aby przekonać się do konkretnych modeli narzędzi, najlepiej 
przetestować je własnoręcznie – inaczej się nie da. Czasem potrzeb-
ne są długie godziny testów, a czasem urządzenie od razu budzi 
nasze zainteresowanie – bo dobrze leży, bo jest poręczne, ergo-
nomiczne, no i dostępne w atrakcyjnej cenie. Między innymi takie 
oceny zebrały wśród pomorskich warsztatowców narzędzia marki 
NTools.

O nowej marce profesjonalnych narzędzi przeznaczonych do 
warsztatów blacharsko-lakierniczych pisaliśmy już niejednokrotnie, 
a nasze logo zdobi samochód szkoleniowy marki po tym, jak ob-
jęliśmy patronatem inicjatywę szkoleniową fi rmy APP. Okazuje się, 
że taka forma szkoleń sprawdza się wyśmienicie, czego już po raz 
kolejny byliśmy świadkami – tym razem towarzysząc załodze de-
monstracyjnego „warsztatu na kołach” w tournée po warsztatach 
blacharskich i lakierniczych oraz zakładach produkcyjnych z okolic 
Trójmiasta...

Więcej w „NW” 9/2015

Kolejny przystanek na trasie samochodu demonstracyjnego NTools.
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Już za kilka dni rusza jedna z najwięk-
szych imprez targowych w Polsce – targi 
Inter Cars. Na 40 tys. metrów kwadratowych 
powierzchni ekspozycyjnej zaprezentuje się 
blisko 200 wystawców z całego świata, któ-
rych stoiska odwiedzą dziesiątki tysięcy za-
interesowanych. Jakie nowości zaprezentu-
ją fi rmy, o tym można przeczytać w naszym 
obszernym, 5-stronicowym zestawieniu we 
wrześniowym wydaniu „Nowoczesnego 
Warsztatu”.

Korzystając z okazji, przypominamy: 18-20 
września, Stadion Narodowy w Warszawie.

Więcej na: http://targi.intercars.com.pl/

O 32 nowe referencje rozszerzyła ofertę 
rozruszników i alternatorów na rynek wtórny 
fi rma Denso. Do sprzedaży trafi ło 20 alterna-
torów i 12 rozruszników. Nowe podzespoły 
znajdują zastosowanie w pojazdach takich 
marek, jak: Toyota, BMW, Fiat, Peugeot, Ci-
troën, VW, Jaguar, Land Rover czy Audi.

Program rozruszników i alternatorów 
Denso obejmuje obecnie 217 alternatorów, 
które mają 1859 zastosowań oraz mające 
1272 zastosowania 73 rozruszniki.

Rozruszniki 
i alternatory 
Denso

pie skracamy dystans, jaki dzieli nas od fi rm 
zachodnich, nierzadko o 100-letniej historii. 
Widać wyraźnie, że jesteśmy bardzo przed-
siębiorczym narodem, co dobrze wróży na 
przyszłość. Pamiętajmy przy tym, że Inter Cars 
to obecnie spółka giełdowa z większościowym 
udziałem rodzimego kapitału (...) Działamy na 
wysokich obrotach i staramy się nie zwalniać 
tempa (...) Co do dalszych planów... to o tym 
powiemy więcej na konferencji prasowej, która 
odbędzie się w dniu rozpoczęcia targów, czyli 
18 września.

Zachęcamy zatem do lektury pełnej wer-

Jesteśmy przedsiębiorczym narodem

Robert Kierzek, prezes Inter Cars SA

We wrześniowym wydaniu „Nowocze-
snego Warsztatu” rozmawiamy z Robertem 
Kierzkiem, prezesem Inter Cars SA, który 
niezwykle ciekawie opowiada nam o fi rmie, 
jej obecnym stanie, targach i planach na 
przyszłość. Pretekstem był jubileusz fi rmy, 
która obchodzi w tym roku 25-lecie swojej 
działalności.

- Faktem jest, że osiągnęliśmy wiele, ale 
też nie jesteśmy jedyną fi rmą w Polsce, która 
wykorzystała wolność gospodarczą i nowy 
ustrój polityczny – mówi nasz rozmówca. 
- Te osiągnięcia cieszą, bo w szybkim tem-

Targi 
Inter Cars: 
Zestawienie 
nowości

W pierwszym półroczu rynek samocho-
dów hybrydowych w Polsce powiększył 
się o ponad połowę. Nie oznacza to jednak 
boomu w branży, bo wciąż takich aut jest 
u nas około 10 tys., a więc niewiele.

Jak przekonują eksperci, związane jest 
to przede wszystkim z brakiem zachęt 
i przywilejów dla ich właścicieli. Większość 
polskich samorządów wciąż nie zdaje sobie 
sprawy z konieczności promowania proeko-
logicznych samochodów, co w niedalekiej 
przyszłości może zakończyć się surowymi 
karami nałożonymi przez Unię Europejską.

Więcej aut hybrydowych
- Przyszłość aut hybrydowych jest dość pro-

blematyczna, bo jako jeden z niewielu krajów 
europejskich Polska nie wprowadziła żadnych 
przywilejów, które dodawałyby tym samocho-
dom atrakcyjności – wyjaśnia w rozmowie 
z agencją informacyjną Newseria Biznes Jan 
Okulicz, ekspert Polskiej Izby Motoryzacji. 
- Poszczególne rządy dosyć mocno broniły 
się przed wprowadzeniem ustaw, które by pre-
miowały właścicieli takich samochodów, tak 
jak to ma miejsce na świecie.

Więcej we wrześniowym 
wydaniu „NW”.

sji wywiadu, jak również do udziału w tar-
gach Inter Cars, które już za kilka dni!

Firma Motomarketing.pl przygotowała 
szkolenie prawne dla serwisów samocho-
dowych i innych fi rm usługowo-handlo-
wych związanych z motoryzacją, które pla-
nowane jest na 30 września w okolicach 
Warszawy.

Pod koniec ubiegłego roku zmieniły się 
przepisy związane z odpowiedzialnością za 
wykonywaną usługę i sprzedawany towar, 
ale jednocześnie obowiązują poprzednie 
regulacje dla transakcji zawartych przed 
końcem grudnia 2014. Dlatego zapraszamy 
fi rmy motoryzacyjne na szkolenie otwarte, 
podczas którego będzie można dowiedzieć 
się m.in. o rękojmi i gwarancji, odpowie-
dzialności za usługę i za zastosowane części 
zamienne, o różnorakiej roli zlecenia napra-
wy, faktury i innych dokumentów warsz-
tatowych, a także o zagadnieniu wydania 
samochodu klientowi, jeśli nie dokonał on 
napraw wpływających bezpośrednio na 
bezpieczeństwo jazdy. Poruszymy temat 
pierwszej rozmowy z niezadowolonym 
klientem i postępowania przy reklamacji, jak 
również kwestię wprowadzenia warunków 
świadczenia usług.

Więcej informacji o programie szkoleń 
i warunkach uczestnictwa na www.moto-
marketing.pl, na info@motomarketing.pl oraz 
pod numerem telefonu 601 175 196.

Szkolenie 
otwarte 
z prawa
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Trend do obniżania masy całkowitej samochodu sprawia, że pro-
jektanci jeszcze częściej sięgają po tworzywa sztuczne. Prognozuje 

Lakierowanie elementów 
z tworzyw sztucznych

Matowanie włókniną ścierną połączone z odtłuszczaniem za pomocą antystatycznego 
zmywacza antysilikonowego (Spectral PLAST 815).

się, że w ciągu kolejnych 5 lat masa samochodu spadnie średnio 
o 20%, co przełoży się na lepsze osiągi, zmniejszenie zużycia paliwa 
i tym samym spełnienie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji. 
Prawdopodobnie w 2020 roku udział elementów z tworzyw sztucz-
nych w samochodzie zbliży się do 18%, przy czym w 2000 roku wy-
nosił on 14%.

Oczywiście nie wszystkie elementy z tworzyw sztucznych wy-
magają lakierowania. Natomiast te, które należy lakierować, coraz 
częściej spotykamy również m.in. na błotnikach czy pokrywach tyl-
nych. Zatem prędzej czy później lakiernik będzie miał przed sobą 
element z tworzywa sztucznego, który trzeba będzie polakierować. 
Pytanie, jak się do tego zabrać i od czego będzie zależał sposób po-
stępowania?

O lakierowaniu elementów z tworzysz sztucznych pisze we wrze-
śniowym „NW” Tomasz Tomczyk, zastępca dyrektora Działu Szkoleń 
w fi rmie Novol.

Mając taką naczepkę i jakikolwiek ciągnik siodłowy, można świadczyć szeroki zakres 
usług pomocy drogowej. 

Jesienią bieżącego roku fi rma John-
son Controls rusza z akcją bezpłatnego 
testowania akumulatora, która ma na 
celu zachęcenie serwisów do testowa-
nia akumulatorów w pojazdach klientów. Warto zwrócić uwagę, że 
co piąty akumulator w pojeździe wymaga natychmiastowej wymia-
ny, a w praktyce – niestety, wymieniany jest tylko co siódmy.

Warsztaty biorące udział w programie otrzymają pakiety star-
towe, które wspomogą proces sprawdzania stanu akumulatorów. 
Johnson Controls zapewni również niezbędne materiały szkolenio-
we w postaci folderów i fi lmów instruktażowych. Klienci będą mogli 
znaleźć warsztat lub serwis za pomocą wyszukiwarki VARTA (gdzie 
będą udostępniane pełne adresy placówek) na stronie internetowej 
marki, w sekcji poświęconej kampanii. Dzięki akcji przeprowadzonej 
z wykorzystaniem prasy, radia i internetu warsztaty i serwisy mogą 
zyskać nowych klientów. Ponadto kampania pozwoli wygenerować 
dodatkową marżę i zwiększy zaufanie do warsztatów i serwisów.

Więcej na: www.varta-automotive.com.pl

Kampania diagnostyczna 
VARTAWe wrześniowym „NW” publikujemy część pierwszą relacji 

z wystawy pojazdów pomocy drogowej w Kassel – IFBA 2015. Jak 
twierdzi autor, była ona jeszcze ciekawsza niż edycja ubiegłoroczna. 
Pokazano mniej sprzętu, ale były to egzemplarze ciekawe. Bardziej 
niż rok temu dopisywały humory wystawcom, a zwiedzających nie 
zabrakło.

Co można było zobaczyć na targach? Po odpowiedź na to pyta-
nie odsyłamy do relacji Grzegorza Teperka.

IFBA 2015

Lakier bezbarwny Autoclear 2.0 zdobył uznanie m.in. 
ze względu na szybkość procesu i wygląd powłoki po 
lakierowaniu.

Wsparcie marki premium
Dlaczego Sikkens? Jak wygląda Pań-

stwa współpraca z tą marką? Czy są to re-
lacje tylko i wyłącznie biznesowe, czy może 
można mówić o swego rodzaju symbiozie, 
o wspólnym rozwoju? To tylko niektóre 
pytania, które zadaliśmy Jarosławowi Kuca, 
kierownikowi AZNN, Dom Samochodowy 
Germaz Sp. w o.o.

- To, co zadecydowało o wyborze marki 
Sikkens, której właścicielem jest AkzoNobel, to 
przede wszystkim walory technologiczne ofe-
rowanego systemu lakierniczego – przyznaje 
rozmówca. - Dzięki nim możliwe było zacho-
wanie wysokiej jakości naprawy przy jedno-
czesnej optymalizacji kosztów procesu.

Więcej we wrześniowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.
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Autodata – zaufany światowy lider w zakresie informacji tech-
nicznych – udostępnił czytelnikom „Nowoczesnego Warsztatu” roz-
wiązania trzech powszechnych problemów występujących w no-
woczesnych samochodach.

Pierwszy z opisanych przypadków dotyczy Citroëna C4 1.6 z 2009 
roku. Właściciel narzeka na zgrzyty, gdy obraca kierownicą. Serwi-
sanci sprawdzili cały mechanizm kierowniczy – zarówno wewnątrz 
samochodu, jak i pod nim, ale nie mogli zlokalizować przyczyn nie-
pokojących odgłosów. 

Specjaliści radząNowoczesny silnik 
a zużycie oleju

Citroën C4 i hałaśliwość układu kierowniczego.

To, czy silnik zużywa olej, zależy nie tylko od konstrukcji, ale i od samego oleju.

W nieustannym pościgu za czystszymi spalinami i mniejszym 
zużyciem paliwa producenci samochodów robią krok do tyłu – no-
woczesne konstrukcje znów zaczęły odczuwalnie spalać olej. Czy 
oznacza to, że kierowcy są skazani na częste zaglądanie pod maskę 
i jego dolewanie?

Jeszcze 20 lat temu silnik, który zużywał ponad jeden litr oleju 
na 1000 km, kwalifi kowałby się do remontu, a wyposażony w niego 
samochód w czasie jazdy zostawiałby za sobą chmurę sinego dymu. 
Tymczasem dziś wysilone jednostki napędowe zbudowane według 
zasad downsizingu potrafi ą także zużywać olej, pracując pod dużym 
obciążeniem. Dymu nie widać dzięki coraz popularniejszym fi ltrom 
cząstek stałych, które pojawiły się także w samochodach z silnikami 
benzynowymi. Wbrew pozorom to akurat nie jest dobra wiadomość 
– spalanie oleju powoduje jeszcze szybsze zatykanie się także fi ltra 
i tylko pogarsza sytuację kierowców eksploatujących takie auta na 
krótkich, miejskich dystansach.

To, czy silnik zużywa olej, zależy nie tylko od konstrukcji, ale i od 
samego oleju. Wprawdzie na rynku dostępne są różne oleje o klasie 
lepkości zalecanej do danego modelu czy też aprobowane przez 
samego producenta samochodu (co oznaczono na etykiecie opa-
kowania), ale nadal olej olejowi nierówny. 

Więcej we wrześniowym „NW”.

Jak się okazuje, źródła należy szukać w wale górnym kolumny 
kierowniczej. Dolna tuleja kolumny kierowniczej może być nieprawi-
dłowo dopasowana. W odpowiedzi na prośbę warsztatu o pomoc, 
Autodata radzi: rozbrój system SRS poprzez odpięcie akumulatora 
i zaczekaj dwie minuty. Zdemontuj zespół kolumny kierowniczej 
i zlokalizuj dolną tuleję górnej osłony kolumny kierowniczej. Jeśli 
dolna tuleja nie jest dopasowana właściwie, za pomocą przebijaka 
delikatnie stukaj w nią, aby powróciła na właściwą pozycję i złóż 
z powrotem obudowę kolumny kierowniczej. Po zakończeniu pod-
łącz akumulator, zresetuj funkcje elektrycznie opuszczanych szyb 
i przeprowadź jazdę testową, aby potwierdzić, czy naprawa okazała 
się skuteczna.

Rozwiązania pozostałych dwóch 
problemów opisujemy w „NW” 9/2015

Przewody paliwowe

Wśród gumowych przewodów paliwowych istnieją 
dwa podstawowe rodzaje oplotu: wewnętrzny oraz ze-
wnętrzny.

Jakie rozwiązanie tego problemu oferuje 
fi rma TEDGUM, o tym we wrześniowym wy-
daniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

silnika, a tym samym unieruchomienie go. 
Pierwszym objawem uszkodzenia przewo-
dów może być wydobywający się charakte-
rystyczny zapach paliwa lub widoczne ślady 
wycieku (wilgotne przewody).

Przewody paliwowe są przez cały czas 
narażone na oddziaływanie wielu czynni-
ków, które mogą prowadzić do obniżenia 
ich żywotności lub uszkodzenia. Powinny 
być one odporne na podwyższoną tempe-
raturę, ciśnienie panujące wewnątrz, a także 
na warunki atmosferyczne i przetarcia oraz 
wibracje.

Są odpowiedzialne za transport paliwa 
ze zbiornika do silnika. W pierwszej fazie na-
stępuje zassanie paliwa przez pompę, a na-
stępnie przekazanie poprzez fi ltr paliwa do 
wtryskiwaczy (silniki o zapłonie iskrowym) 
lub do pompy wtryskowej/wysokiego ci-
śnienia (silniki o zapłonie samoczynnym).

Niejednokrotnie przewody te są pomi-
jane podczas serwisowania samochodu, 
a przecież nawet niewielkie ich uszkodzenia 
mogą powodować wycieki, które w przy-
padku większych uszkodzeń spowodują 
spadek ciśnienia paliwa dostarczanego do 


