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Wszystko o 
branży,   

  

  wszystko
 dla branż

y!

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

Oleje silnikowe w NW

15. Targi Inter Cars

kopiowaniem i dlaczego jest ich tak dużo? 
Jakimi patentami objąć można fi ltry oleju? 
To pytania, na które odpowiedzi udzielił 
nam Maciej Hadryś, ekspert z fi rmy MAHLE, 
która jest właścicielem ponad 7000 tzw. ży-
wych patentów. To naprawdę dużo!

O dodatkach uszlachetniających do 
olejów silnikowych pisze Michał Izdebski 
z działu technicznego Castrol. Jest również 
o funkcjach, jakie spełnia olej silnikowy (nie 
tylko smarowanie), o kierunkach rozwoju 
olejów silnikowych, a także o pewnym eks-
tremalnym teście. O tym wszystkim (i nie 
tylko) piszemy w NW 10/2015.

Firma LIQUI MOLY zorganizowała wyjazd 
dla dziennikarzy do Trondheim (Norwegia) 
na wyścigi samochodowe serii European 
RallyCross Championship. Podczas spotka-
nia odbyła się ponadto krótka prezentacja 
fi rmy oraz specjalny panel poświęcony ole-
jom silnikowym. I właśnie dyskusji nt. obo-
wiązujących i spodziewanych trendów, ale 
i wyzwań, przed jakimi stoi branża olejowa 
poświęciliśmy najwięcej miejsca w naszej 
relacji.

Zachęcamy również do lektury artykułu 
o patentach. Dlaczego producenci podze-
społów samochodowych patentują swoje 
pomysły? Jakie rozwiązania chronią przed 

Tematem wiodącym październikowego 
wydania „Nowoczesnego Warsztatu” są oleje 
silnikowe i wszystko, co z nimi związane. Za-
czynamy od sondy, w której eksperci branży 
olejowej odpowiadają na pytania dotyczą-
ce aktualnych zagadnień. Rafał Dobrowolski 
relacjonuje Targi Olejów, Smarów i Płynów 
OILexpo, które odbyły się w Sosnowcu wraz 
z Międzynarodowymi Targami Obrabiarek, 
Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX 
2015. Wydarzenie skupiło więc nie tylko 
wystawców branży przemysłowej, narzędzi, 
olejów i smarów, stali i metali nieżelaznych, 
elementów złącznych oraz zabezpieczenia 
powierzchni.

Poprzeczka postawiona była wysoko, bo też zeszłoroczne targi 
przyciągnęły 40 tys. osób, a rok 2015 to jubileusz 25-lecia fi rmy Inter 
Cars. Można było przewidywać, że organizatorom marzy się impre-

za, która przyćmi wszystkie dotychczasowe rozmachem, skoro po 
raz pierwszy wystawcy części zamiennych, narzędzi i wyposażenia 
warsztatów zawładnęli błoniami Stadionu PGE Narodowego, a na 
płycie organizowano konkursy, pokazy mistrzów sportu i koncerty. 
Przez 3 dni tereny te ściągnęły rekordową liczbę 100 tys. zwiedza-
jących!

Echa minionych wydarzeń jeszcze długo będą przewijały się 
w komunikatach prasowych, bo też faktycznie 15. targi motoryzacyj-
ne Inter Cars to najważniejsze tegoroczne wydarzenie branży after-
market. Od piątku do niedzieli (18-20 września) goście targów mieli 
do swojej dyspozycji aż 250 wystawców, w tym liczne projekty Inter 
Cars. Wystawcy wykazali się niezwykłą inwencją twórczą i pomysło-
wością, każdy miał swój sposób na jak najkorzystniejsze zaprezen-
towanie własnej oferty i najefektywniejsze dotarcie do klienta. A nie 
było to łatwe zadanie, skoro z okazji 25-lecia Inter Cars przygotował 
dla klientów konkursy, w których do wygrania było łącznie ponad 
2,5 miliona nagród. 

Na błoniach czekała ekspozycja targowa na ponad 40.000 m2, 
natomiast główne atrakcje i program artystyczny odbywały się na 
płycie Stadionu PGE Narodowego.

15. Targi motoryzacyjne Inter Cars ściągnęły rekordową liczbę 100 tys. zwiedzających! 
Ukoronowaniem weekendowych wydarzeń był koncert. Na Stadionie PGE Narodowym 
wystąpili: Ewa Farna, Kamil Bednarek, Afromental, Mrozu, Kombi i… gwiazda światowe-
go formatu – zespół ROXETTE.
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Ta wykończeniowa pasta po-
lerska przeznaczona jest do usu-
wania delikatnych zarysowań, 
mikrorys oraz hologramów. Pod-
kreśla głębię koloru i nadaje bar-
dzo wysoki, „lustrzany” połysk, 
zabezpieczając lakier przed dzia-
łaniem szkodliwych warunków 

atmosferycznych. APP P3000 Finish Gloss 
przeznaczona jest do pracy maszynowej 
oraz ręcznej, zarówno na świeżych, jak i wy-
sezonowanych lakierach. Polecana do pracy 
z gąbkami polerskimi o średniej twardości, 
w przemyśle motoryzacyjnym oraz meblar-
skim. Produkt nie zawiera silikonu.

Stosowanie:
 prędkość obrotowa dla polerki rotacyj-

nej: 1500-2000 obr./min.,
 częstotliwość drgań dla polerki mimo-

środowej: 2000-10000¹/min.

System mieszalniczy Kar-Bon marki Profi x 
wzbogacił się o gamę nowych kolorantów 
nazwanych StarDust. Pozwalają one na od-
tworzenie nawet najbardziej oryginalnych 
powłok z efektami wizualnymi. Zmieniają 
one kolor w zależności od kąta obserwa-
cji, pozwalając uzyskać zaskakujące efekty 
optyczne. StarDust to także oferta skiero-
wana do artystów korzystających z aerogra-
fów, którzy w swej codziennej pracy chcą 
uzyskać niepowtarzalne 
i oryginalne kolory.

Komponenty wyko-
rzystują pigmenty no-
wej generacji, które 
zbudowane są z dwu-
tlenku krzemu pokry-
tego tlenkami metali. Takie powlekane 
płatki pigmentu przenikają się wzajem-
nie i odbijają światło. Precyzyjnie określona 

StarDust 
ma coś z gwiazd

APP P3000 
Finish Gloss

Internazionale Automobile Austelung we Frankfurcie nad Me-
nem to największa europejska impreza prezentująca samochodo-
we nowości. Odbywa się co dwa lata, a tegoroczna edycja była już 
66. z kolei. Uczestniczyło w niej około 1000 wystawców z 35 krajów, 

Jesienne nowości 
z Frankfurtu

Opel Astra był gwiazdą – jak sama nazwa wskazuje.

grubość płatka (SiO
2
) i odpowiednia gru-

bość powłoki tlenków wysoko refrakcyj-
nych metali pozwalają uzyskać niezliczoną 
liczbę otrzymanych kolorów. StarDust stan-
dardowo wykorzystywany jest w gotowych 
formulacjach programu recepturowego 
Kar-Bon.

Na co zwrócić uwagę, wybierając auto dla pomocy drogowej? 
Jakie warunki powinien spełniać taki pojazd w świetle obowiązują-
cych przepisów? Od czego zacząć? Oczywiście najpierw trzeba ku-
pić auto, które będzie odpowiadało warunkom „bycia” w przyszłości 
pomocą drogową/lawetą. Można oczywiście od razu rozejrzeć się 
za pojazdem do tego celu przystosowanym, jednak większość woli 
kupić pojazd bazowy i rozbudować go. Jak twierdzi Sławomir Polak, 
Manager ds. Rozwoju Sprzedaży, MotoTechnik, sprawa nie jest wca-
le taka prosta...

Więcej w NW 10/2015

Pomoc drogowa 
– wybór pojazdu

Doświadczeni właściciele pomocy drogowej/lawet radzą, aby unikać zbyt nowocze-
snych konstrukcji i lepiej skupić swoją uwagę na sprawdzonych rozwiązaniach.

a wśród nich dominowały oczywiście fi rmy niemieckie. W paździer-
nikowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu” publikujemy część 
pierwszą relacji, rozpoczynając od kompaktowych nowości, którymi 
były Opel Astra oraz Renault Megane.
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Jedź Bezpiecznie!

X Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

 Serwis w nowych realiach rynkowych, 
czyli co jeszcze można zmienić, by za-
oszczędzić (Orange Energy, energia dla 
warsztatów).

 Jeszcze raz o profesjonalnej obsłudze 
klienta: wiemy, ale nie stosujemy – dla-
czego i co musimy zmienić?

Więcej informacji w październikowym 
wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu” oraz na 
www.forumubezpieczen.com

funkcjonowania nowych zapisów. Staw-
ki, części, kierowalność.

 Atrakcyjne oferty usług i efektywne raba-
ty – jak je stworzyć, aby skutecznie prze-
łożyły się na zysk dla Twojej fi rmy? (Artur 
Staniec, Simmon & Kucher).

 Stosowanie używanych części zamien-
nych w naprawach samochodów, czyli 
co warsztat musi wiedzieć? (Olgierd Po-
rębski, radca prawny).

 Prezentacja najnowszych danych rynku 
i wskazanie aktualnych trendów, a tak-
że próba prognozy na najbliższą przy-
szłość.

 Najlepsze praktyki z zarządzania serwi-
sem, czyli jak robią to inni.

Polska Izba Motoryzacji zaprasza do 
udziału w kolejnej edycji największego 
w Polsce spotkania przedsiębiorstw z bran-
ży likwidacji szkód komunikacyjnych (1 
grudnia br.). Zaproszenie skierowane jest 
przede wszystkim do serwisów mechanicz-
nych i blacharsko-lakierniczych, dealerów 
samochodów, rzeczoznawców, likwidato-
rów szkód, towarzystw ubezpieczeniowych, 
wypożyczalni samochodów, fi rm fl otowych, 
fi rm dostarczających narzędzia, materiały 
i oprogramowanie dla serwisów.

Pośród poruszanych tematów będą 
m.in.:
 Jak wytyczne KNF odbiły się na rynku 

napraw – podsumowanie 8 miesięcy 

o odpowiednią jakość płynu. A są ku temu 
powody. 46% kierowców płyn hamulcowy 
wymienia bardzo rzadko, a aż 23% nie wy-
mienia go wcale, bo nie ma świadomości, 
że trzeba to robić.

Patronat medialny nad tegoroczną edy-
cją objęły czasopisma, portale internetowe 
oraz telewizje. Wśród nich są m.in. „Nowo-
czesny Warsztat”, portal Warsztat.pl i czaso-
pismo „Świat Opon”.

sieć rozwija się od 2008 roku na zasadzie 
franczyzy i obsługuje pojazdy wszystkich 
typów. W okresie jesiennej wymiany opon 
do warsztatów Euromaster przyjeżdża 150-
170 tys. samochodów.

Jak co roku, akcja będzie polegała na 
bezpłatnym badaniu płynów hamulcowych 
w warsztatach. Jej celem jest poprawa bez-
pieczeństwa na drogach poprzez zwięk-
szenie świadomości kierowców i zadbanie 

W dniach 15.10-14.11 br. (przez miesiąc) 
odbywać się będzie III edycja akcji Jedź Bez-
piecznie!

Przy tej edycji organizator akcji, fi rma Or-
ganika postawiła na warsztaty, dlatego też 
jej tegorocznym partnerem została należąca 
do grupy Michelin sieć serwisów Euroma-
ster. To profesjonalne placówki specjalizu-
jące się w serwisie ogumienia i mechanice 
działające na terenie całego kraju. W Polsce 

Kompleksowa pomoc drogowa nie może się obejść bez ciężkich 
holowników. To drogie i dosyć rzadko używane pojazdy. Mimo to na 
targach IFBA w Kassel zajęły one dość sporą powierzchnię wysta-

Rotator – marzenie polskich pomocy drogowych. Niestety, bardzo kosztowne.

IFBA 2015 (cz. 2)
wienniczą. Podobnie jak inne „autopomoce” ciężkie holowniki także 
podlegają stałemu rozwojowi.

Nową tendencją w tym sektorze były kabiny dzienne. To efekt 
przepisów o nocowaniu w kabinach i zmodernizowanego podej-
ścia pomocy drogowych w Europie Zachodniej. Zadaniem cięż-
kiego holownika jest postawienie ciężarówki na koła po wypadku 
i doholowanie jej do własnego serwisu, z reguły znajdującego się 
niedaleko. W przeciwieństwie do przekonania polskich fi rm holują-
cych dalekodystansowe transporty uszkodzonych pojazdów nie są 
uważane przez zachodnie fi rmy za atrakcyjne, gdyż zarabia się nie na 
kilometrach, ale na godzinach pracy. Natomiast międzynarodowe 
holowanie to domena fi rm polskich, stąd nierzadkie spięcia między 
polskim przewoźnikiem a zachodnioeuropejską pomocą drogową. 
Trudno się temu dziwić, przecież każdy dba o swój interes.

Zachęcamy do lektury drugiej części relacji z tarów IFBA w paź-
dziernikowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.
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Czas pomiędzy wymianą świec zapłonowych zależy od tech-
nologii i materiałów użytych do produkcji świec. Przede wszystkim 

Jak dobrać świece zapłonowe?

W dniach 2-5 grudnia 2015 r. odbędą się kolejne targi branży 
automotive, które są największą imprezą tego typu w regionie Azji. 
Tegoroczna edycja spotkań zaskoczy niejednego bywalca imprez 
organizowanych przez międzynarodowy sztab specjalistów. Kto 
wspomina profesjonalnie organizowane targi we Frankfurcie, ten 
wie, że Szanghaj jest nie tylko największym miastem w Chinach, ale 
oknem na świat olbrzymiego, niezwykle szybko rozwijającego się 
azjatyckiego rynku motoryzacyjnego.

Automechanika 
Shanghai

Organizatorzy spodziewają się 100 tys. odwiedzających.

W latach 60. ubiegłego wieku Precyzja rozpoczęła wytwarzanie 
urządzeń diagnostycznych dla warsztatów samochodowych, będąc 
jedynym producentem przyrządów do kontroli geometrii kół w kra-
jach socjalistycznych.

Zmiany ustrojowe to zmiany w Precyzji. Współpraca podjęta 
z fi rmami zachodnimi zaowocowała importem nowości na polski 
rynek, ale również otworzyła się możliwość konstruowania i produ-
kowania własnych wyrobów wyposażonych w nowoczesne kom-
ponenty. W latach 90. Precyzja była już znana w wielu warsztatach 
samochodowych i nadal pozyskiwała odbiorców wśród lawinowo 
powstających nowych stacji obsługi pojazdów. Zaufanie do polskie-
go producenta procentowało!

Bezwzględna konkurencja światowa jest ważnym dopingiem 
ciągłego postępu. Dlatego jubileusze 20-lecia i 65-lecia są okazją 
do przedstawienia nowości Precyzji z nadzieją, że warsztaty otrzy-
mują nowe, lepsze, tańsze i z dłuższą gwarancją urządzenia. Jakie 
to nowości? O tym w październikowym wydaniu „Nowoczesnego 
Warsztatu”.

20 lat Precyzji-Technik,
65 lat Spółdzielni Precyzja

Zarząd Precyzji-Technik: (od lewej) Andrzej Bukowski – prezes zarządu i Sławomir Kocz-
nur – zastępca prezesa zarządu. Bydgoska fi rma gwarantuje dobrą jakość produkowa-
nych urządzeń i serdecznie pozdrawia polskich diagnostów.

Druga co do wielkości impreza organizowana w ramach mię-
dzynarodowych edycji targów Automechanika zapowiada się im-
ponująco. Tegoroczna edycja Auto Shanghai będzie pierwszą, która 
w pełni wykorzysta największy na świecie kompleks wystawienniczy 
National Exhibition and Convention Center. Do dyspozycji wystaw-
ców przygotowano przestrzeń 280.000 m2, o 27% większą niż po-
przednio. O ile też wtedy odwiedzający mogli poznać propozycje 
4906 fi rm, to tym razem będzie ich 5300 (+8%).

Więcej w NW 10/2015

chodzi o odporność na korozję elektryczną i temperaturową 
wykorzystanego materiału.

Przebieg świec niklowych Denso w silniku napędzanym 
benzyną szacuje się na 30.000 km, świec platynowych standard 
na ok. 70.000 km, a Double Platinum (podwójna platyna) powy-
żej 80.000 km. Przebieg świec irydowych – zależny od grubości 
elektrody środkowej i konstrukcji elektrody masy – wynosi od 
60.000 do 120.000 km w przypadku świec Denso Super Igni-
tion Plug (w świecach SIP została wyciągnięta elektroda masy, 
podobnie jak w świecach zapłonowych Denso TT).

Co warto wiedzieć o świecach zapłonowych przed ich wy-
mianą? O tym w pździernikowym wydaniu „Nowoczesnego 
Warsztatu”.
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Okres jesienno-zimowy wiąże się z częstymi awariami akumula-
torów, które rozładowują się lub nawet całkowicie zużywają. Tym-

„Matka rozruchowa” fi rmy Berner

Przyszłość wycieraczek samochodowych

Nowy Booster fi rmy Berner przeznaczony jest do rozruchu awaryjnego pojazdów z silni-
kami benzynowymi o pojemności do 3 l oraz silnikami Diesla o pojemności do 2,2 l.

czasem współczesne samochody naszpikowane są elektroniką, 
której pozbawienie zasilania może wiązać się z zaistnieniem wielu 
błędów. Ich usunięcie jest zazwyczaj kosztowne.

Rozwiązaniem jest zastosowanie urządzeń rozruchowych Booster 
Pac do samochodów osobowych oraz Truck Pac do samochodów 
ciężarowych, potocznie nazywanych przez mechaników „matką”. 
Urządzenia te służą zarówno do rozruchu samochodów jako łado-
warka akumulatora oraz jako źródło zasilania przy jego wymianie. 
Mają one w sobie nierozbieralny akumulator, który należy utrzymy-
wać w stanie ciągłego naładowania. Po odebraniu lub użytkowaniu 
należy go natychmiast naładować. W przypadku, gdy akumulator 
nie jest używany, doładowywać go co sześć miesięcy (ładowarka 
ma obwód z zabezpieczeniem umożliwiającym pozostawienie jej 
w stanie ciągłego ładowania bez ryzyka uszkodzenia akumulatora). 
Zaniedbanie tych wskazówek może spowodować znaczne pogor-
szenie parametrów użytkowych urządzenia...

Więcej w NW 10/2015

czące norm emisji spalin. Nie wystarczy do 
tego sama konstrukcja jednostki napędowej, 
trzeba jednocześnie poprawiać aerodynamikę 
samego nadwozia – mówi Rafał Suprowicz 
z fi rmy Valeo. - W pewnym stopniu przyczynia 
się do tego hybrydowa konstrukcja wycieracz-
ki. Przy dłuższej eksploatacji samochodu wy-
mierne korzyści, poprzez mniejsze zapotrze-
bowanie na paliwo, odczuje też kierowca.

Więcej w październikowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

nomierny docisk podczas wycierania szyby 
niezależnie od prędkości jazdy.

- Przed producentami samochodów sta-
wiane są coraz ostrzejsze wymagania doty-

Wycieraczki samochodowe dzielą się na 
konstrukcje tradycyjne i z płaskim piórem. 
Oba rozwiązania mają swoje zalety, które łą-
czą w sobie hybrydowe konstrukcje wycie-
raczek. Profi lowany spojler, bez tradycyjne-
go mechanizmu dociskowego, odpowiada 
za zachowanie optymalnej aerodynamiki, 
a tym samym obniża hałas powodowany 
pędem powietrza. Jednocześnie jest zinte-
growany z gumowym piórem, które na całej 
długości wzmocnione jest sprężystym rdze-
niem. Całość zapewnia maksymalny i rów-

10-lecie Turbo-Tec z Jaworzna
Turbo-Tec to jedna z największych niezależnych fi rm w Europie, 

specjalizująca się w profesjonalnej regeneracji turbosprężarek oraz 

W nowej siedzibie fi rmy (ul. Elizy Orzeszkowej 2H, Jaworzno) znalazł się też 6-stanowi-
skowy serwis samochodowy.

układów zasilania paliwem silników Diesla. W nowej siedzibie rege-
nerowane są dziś nie tylko turbosprężarki, wtryskiwacze, pompow-
tryskiwacze i pompy wtryskowe, ale także systemy wspomagania 
układów kierowniczych. Ambicją blisko 100-osobowej załogi z Ja-
worzna jest bowiem ugruntowanie pozycji fi rmy jako „multiregene-
ratora” podzespołów samochodowych.

Historia fi rmy Turbo-Tec to nieustanny rozwój, a rok 2015 to 
przede wszystkim zwieńczenie inwestycji związanej z budową no-
wej siedziby usytuowanej na terenie Strefy Przemysłowej w Jaworz-
nie. Ta jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój fi rmy na rynku eu-
ropejskim i coraz większe zapotrzebowanie na jej usługi i produkty. 
Przeprowadzka do nowego obiektu pozwoliła usprawnić realizowa-
nie zamówień związanych z przyjęciem, wstępną oceną i skatalogo-
waniem podzespołów trafi ających do regeneracji.

Więcej w NW 10/2015
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połączenie uziemienia pomiędzy silnikiem 
i podwoziem, które jest spowodowane ko-
rozją. Należy sprawdzić, czy nie pojawiła 
się rdza pomiędzy przewodem a punktem 
uziemienia na podwoziu. W razie potrzeby 
wymagana jest wymiana komponentów. Po 
naprawie należy sprawdzić, czy silnik startu-
je i wykasować wszystkie kody wskazujące 
na usterkę.

Rozwiązania pozostałych dwóch 
problemów opisujemy w NW 10/2015

Specjaliści radzą

Volkswagen Polo – problem z rozruchem i świecącą kon-
trolką alternatora.

ciem akumulatora. Po naładowaniu akumu-
latora silnik wciąż nie startuje.

Jak się okazuje, przyczyną jest nietrwałe 

Autodata – zaufany, światowy lider w za-
kresie informacji technicznych udostępnia 
czytelnikom „Nowoczesnego Warsztatu” 
rozwiązania trzech powszechnych proble-
mów występujących w nowoczesnych sa-
mochodach.

Pierwszy z opisanych przypadków do-
tyczy Volkswagena Polo. Po przekręceniu 
stacyjki silnik zaczyna się obracać, ale nie 
startuje, a kontrolka alternatora pozostaje 
zapalona. Przyrząd diagnostyczny wyświe-
tla kilka błędów związanych z niskim napię-

Czy można przedłużyć trwałość zawieszenia?
sił przenoszonych na tuleje gumowe. Innym 
czynnikiem jest niedostosowanie oryginal-
nych tulei do specyfi ki zawieszenia oraz 
warunków drogowych panujących w da-
nym kraju. Niejednokrotnie tuleje zaprojek-
towane na autostrady Europy Zachodniej 
nie sprawdzają się podczas eksploatacji po 
nierównych nawierzchniach.

Inżynierowie fi rmy TEDGUM postanowili 
podjąć wyzwanie polegające na popra-
wieniu właściwości gumowo-metalowych 
elementów zawieszenia tak, aby zwiększyć 
żywotność powyższych elementów oraz 
wpłynąć na komfort jazdy. W jaki sposób? 
O tym w październikowym wydaniu „Nowo-
czesnego Warsztatu”.

styczne, przez co jest narażony na pęknięcia 
i wykruszanie.

Z kolei stan nawierzchni dróg, po których 
jeździmy, powoduje powstawanie dużych 

Jednym z ważniejszych i najbardziej 
podatnych na uszkodzenia elementów 
zawieszenia samochodów są połączenia 
metalowo-gumowe, czyli tuleje, zwane tak-
że silent blockami. Dzięki swym właściwo-
ściom amortyzacji wpływają one zarówno 
na komfort, jak i bezpieczeństwo jazdy.

Na trwałość tulei mają wpływ następu-
jące czynniki: niekorzystne działanie wa-
runków atmosferycznych, stan nawierzchni 
oraz nieprawidłowe obliczenia sił działają-
cych w zawieszeniu i niedostosowaniu pa-
rametrów tulei przez producenta. Szczegól-
nie niekorzystne jest występowanie bardzo 
niskich temperatur, w których wkład gumo-
wy traci swoje naturalne właściwości ela-

hurtownie i najwięksi dystrybutorzy części zamiennych wprowadza-
ją do swojej oferty asortyment podzespołów regenerowanych jako 
tańszą alternatywę dla elementów oryginalnych. Jest to także lepsze 
rozwiązanie niż zamienniki z Azji.

W roku 2005 powstała fi rma Airstal, która zajmuje się regeneracją 
sprężarek klimatyzacji. W swojej ofercie ma ponad 3400 numerów 
części, produkując 15.000 sprężarek rocznie, z czego około 35% 
przeznaczonych na rynek polski, natomiast pozostała część trafi a na 
eksport – głównie do krajów Unii Europejskiej.

Przez lata działalności fi rma obserwowała znaczny wzrost za-
interesowania klientów częściami regenerowanymi. Wiąże się to 
ze zwiększoną świadomością i dojrzałością zarówno klientów, jak 
i polskiego rynku. Ci pierwsi doceniają jakość regenerowanych pro-
duktów oraz fachową obsługę, która jest nieodzownym atrybutem 
specjalistów w branży regeneracji.

Więcej w październikowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”

A może regeneracja?

Magazyn wyrobów gotowych

Jak można zaobserwować na rynku europejskim, szeroko pojęta 
branża regeneracji wykazuje tendencję rosnącą. Coraz częściej duże 
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Uszkodzenia karoserii dzielimy na kilka kategorii. Są to: elementy 
przykręcane, zgrzewane, spawane lub połączone innymi nowocze-

Ocena uszkodzeń 
poszyć karoserii

Prostowanie poszycia drzwi stalowych z zastosowaniem mostu prostującego.

snymi metodami, takimi jak: nitowanie, klejenie, przetłaczanie, lu-
tospawanie itd. Elementy przykręcane do konstrukcji karoserii przy 
większych uszkodzeniach, jak np. przemieszczanie się konstrukcji 
drzwiowej, należy bezwarunkowo wymienić. Czas naprawy tego 
panelu przekracza często wartość nowego elementu, biorąc pod 
uwagę, że element ten jest dostępny na rynku i nie jest to pojazd 
typu oldtimer.

Lakierowanie naprawionego elementu jest znacznie droższe, 
gdyż szpachlowanie i wyprowadzanie powierzchni wymaga wiele 
czasu i dobrego fachowca. Prostowanie poszycia zewnętrznego tyl-
nego błotnika, który jest zgrzewany lub połączony innymi metoda-
mi na stałe, możemy przeprowadzić np. metodą szwajcarskiej fi rmy 
Betag Innovation, nie demontując tapicerki. System ten pozwala na 
prostowanie uszkodzonej powierzchni z zewnątrz, nie zmieniając 
struktury materiału i nie osłabiając jej tym samym podczas naprawy. 
Ocena naprawianego elementu należy do warsztatu dokonujące-
go naprawy: czy jest w stanie ten element tak naprawić, aby szpa-
chlówki nie było więcej niż 1 mm do wyrównania małych nierówno-
ści naprawianej powierzchni.

Więcej w NW 10/2015

Deszcz i śnieg, a nawet spadek temperatury powietrza poniżej 10 
stopni Celsjusza sprawiają, że większość właścicieli motocykli odsta-
wia swoje jednoślady do garaży i na czas trwania zimy wybiera bar-
dziej przytulny środek transportu. Przed odstawieniem motocykla 
na zimowy postój należy wykonać szereg prac przygotowawczych, 

Przygotowanie motocykla 
do zimowego postoju

Końcówka układu wylotowego zabezpieczona za pomocą torby foliowej i gumki.

których zakres uzależniony jest od warunków, w jakich motocykl bę-
dzie przechowywany.

Zasadnicza różnica w sposobie przygotowania motocykla do 
zimowego postoju związana jest z tym, czy dysponujemy ogrze-
wanym, czy nieogrzewanym garażem. Przechowywanie motocykla 
w temperaturze 20 st. C i przy dość niskiej wilgotności powietrza 
może trwać bez większych wstępnych przygotowań. Przy tak kom-
fortowych warunkach nie musimy martwić się o korozję spowodo-
waną wilgocią i o skraplanie się pary wodnej wewnątrz zamkniętych 
przestrzeni. Należy jedynie spuścić paliwo ze zbiornika, gdyż benzy-
na przechowywana kilka miesięcy w temperaturze pokojowej utraci 
swoje właściwości i wiosną mogą wystąpić trudności z uruchomie-
niem i prawidłową pracą silnika. Wskazane jest też zmniejszenie 
ciśnienia powietrza w ogumieniu i okrycie motocykla plandeką 
w celu zabezpieczenia przed kurzem. Jeżeli nie zakupiliśmy plande-
ki, to w ogrzewanym pomieszczeniu możemy okryć motocykl sta-
rym kocem lub prześcieradłem.

Co jednak, jeśli motocykl będzie zimował w nieogrzewanym po-
mieszczeniu? Zachęcamy do lektury artykułu Rafała Dmowskiego 
w październikowym „NW”.




