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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

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

Paryskie targi (13-17 października, Parc des Expositions w Ville-
pinte) były miejscem spotkań 95 tys. profesjonalistów branży au-
tomotive. Na ich przybycie czekało 1400 wystawców. O międzyna-
rodowych charakterze imprezy świadczy fakt, że ponad 60% firm 
przybyło z zagranicy. Co innego, że na każdym niemal stoisku w do-
brym tonie było władanie językiem Moliera, bo też tylko co czwarta 
osoba przybyła na Equip Auto spoza Francji.

Międzynarodowe Targi Podzespołów i Części Samochodowych, 
Akcesoriów Motoryzacyjnych oraz Wyposażenia Serwisowego Equ-
ip Auto to jedno z ważniejszych wydarzeń we Francji. Impreza od-
bywająca się co dwa lata przyciąga od 1975 roku profesjonalistów 
przemysłu motoryzacyjnego i sektora automotive z całego świata. 
Co innego, że organizowane we współpracy z Francuską Federacją 
Przemysłu Wyposażenia Pojazdów (FIEV) i Francuską Federacją Bla-
charstwa (FFC) targi od dobrych kilku edycji tracą dystans do sztan-
darowego święta reprezentantów sektora automotive, jakim niewąt-
pliwie jest frankfurcka edycja Automechaniki. O ile 2 lata temu tereny 
Parc des Expositions w Villepinte gościły 1800 wystawców w czterech 
pawilonach na łącznej powierzchni 120 tys. m2, to tym razem grono 
to uszczupliło się o 400 firm. Na przygotowanie stoisk wystarczyła 
powierzchnia 100 tys. m2 trzech pawilonów. Co gorsza, zabrakło roz-

Equip Auto 2015

poznawalnych graczy na globalnym rynku automotive. Bosch, Del-
phi, Valeo, ZF – to tylko kilku spośród wielkich nieobecnych.

Relację z targów Equip Auto 2015 publikujemy w listopado-
wym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Po raz pierwszy na targach Equip Auto w sposób szczególny promowano przemysł mo-
toryzacyjny kilku krajów, m.in. polski rynek automotive.

Kolejny TTM już niebawem
szkół o profilu samochodowym po raz kolej-
ny będą mieli szansę na zdobycie cennych 
nagród podczas Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Samochodowej. Dodatkową moż-
liwością wykazania się wiedzą i pozyskania 
cennych trofeów będą V Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Mechaników i II Ogólnopolskie 
Mistrzostwa Lakierników. Zapisy do obu 
konkursów startują niebawem i już niedłu-
go dowiemy się, ilu przyszłych mistrzów po-
dejmie wyzwanie i przystąpi do walki.

Więcej w NW 11/2015

lejna edycja tego wydarzenia nie mogłaby 
odbyć się bez współpracy ze Stowarzysze-
niem Techniki Motoryzacyjnej (STM), zrze-
szającym czołowe firmy sektora motoryza-
cyjnego. Zaangażowanie stowarzyszenia 
jest gwarancją wysokiego poziomu targów 
zarówno ze strony merytorycznej, jak i orga-
nizacyjnej. Ponadto udział STM wzmacnia 
jednocześnie przekaz promocyjny wśród 
swoich członków.

Targi Techniki Motoryzacyjnej to poza 
ekspozycją liderów branży liczne dodatko-
we pokazy i konkursy wiedzy dla młodych 
adeptów motoryzacyjnej sztuki. Uczniowie 

Targi Techniki Motoryzacyjnej (TTM) zbli-
żają się wielkimi krokami. Po blisko kilkuna-
stomiesięcznej przerwie od ostatniej edycji 
zaczynamy odliczanie do najważniejszego 
spotkania branży motoryzacyjnej w Polsce. 
W dniach 31 marca – 3 kwietnia 2016 r. 
w stolicy Wielkopolski gościć będziemy 
przedsiębiorców oferujących najnowsze 
sprzęty do naprawy, diagnostyki, narzędzi, 
akcesoriów i wyposażenia warsztatów.

Przez cztery targowe dni wystawcy 
TTM zaprezentują grupie odwiedzających 
profesjonalistów najnowsze rozwiązania 
z dziedziny mechaniki samochodowej. Ko-
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Byliśmy na Warsaw Moto Show 2015

X Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Inwestycja w katowickiej SSE
wybuduje zakład produkcji elementów dla 
przemysłu motoryzacyjnego. Wśród nich 
znajdą się opaski zaciskowe węży oraz sprę-
żyny talerzowe. Produkty te będą wbudo-
wywane w układy napędowe samochodów 
osobowych oraz pojazdów użytkowych. 
Koszt inwestycji to 49 mln euro.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

mi: sprężyny zawieszenia, stabilizatory, napi-
nacze pasów rozrządu, sprężyny zaworowe, 
sprężyny talerzowe do przekładni oraz wały 
napędowe. Wyroby te cechuje lekka kon-
strukcja, która zastosowana w pojazdach sa-
mochodowych powoduje mniejsze zużycia 
paliwa.

Firma Mubea w ramach projektu na te-
renie Katowickiej SSE o powierzchni 14 ha 

W Podstrefie Gliwice Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej firma Mubea wybu-
duje nowoczesną halę produkcji modułów 
dla sektora motoryzacyjnego. Dzięki inwe-
stycji pracę w fabryce znajdzie 350 osób.

Mubea Automotive Poland jest nie-
mieckim dostawcą wyrobów dla przemysłu 
motoryzacyjnego. Wśród najważniejszych 
produktów firmy znajdują się między inny-

jeśli zapłacił, choć nie ponosi winy, będzie 
tematem wystąpienia Olgierda Porębskiego 
– radcy prawnego i wspólnika zarządzające-
go w kancelarii Porębski i Wspólnicy.

Jednym z prelegentów X Dyskusyjnego 
Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych bę-
dzie Marc Franke, Market Segment Manager 
Influencers w BASF Coatings GmbH, któ-
ry przedstawi aspekt kierowalności szkód 
w procesie napraw powypadkowych z do-
świadczeń Europy Zachodniej.

Natomiast Maciej Kroenke, dyrektor 
Fernpartners, przedstawi prezentację na te-
mat: „Atrakcyjna oferta i skuteczne rabaty – 
w jaki sposób zwiększać zyski z działalności 
warsztatowej?”.

Więcej na: 
www.forumubezpieczen.com

Będzie to pierwsza w Polsce dyskusja 
z udziałem przedstawicieli wszystkich naj-
ważniejszych grup zaangażowanych w pro-
ces likwidacji szkód: warsztatów, ubez-
pieczycieli, rzecznika finansowego, UKNF, 
wypożyczalni samochodów i, co najważ-
niejsze – samych uczestników.

Zmieniające się przepisy wywołują co-
raz więcej zależności między warsztatami 
a ubezpieczycielami. Przykładem niech bę-
dzie odpowiedzialność warsztatów za wady 
części zamiennych stosowanych przy na-
prawach powypadkowych, których dobór 
najczęściej narzuca ubezpieczyciel. Nowe 
regulacje płyną w tym zakresie z ustawy 
konsumenckiej i wytycznych KNF dla ubez-
pieczycieli. Ustalenie, kto za co odpowiada 
i do kogo może się zgłosić z roszczeniem, 

Tegoroczna konferencja (1 grudnia, Air-
port Hotel Okęcie, Warszawa) rozpocznie się 
podsumowaniem najważniejszych wyda-
rzeń rynkowych mijającego roku. Dyskusja 
będzie dotyczyła przede wszystkim działa-
nia wytycznych KNF i ich konsekwencji dla 
rynku.

Warsaw Moto Show 2015, która odbyła się w dniach 20-22 listo-
pada br.

Takich tłumów w Nadarzynie nie spodziewali się nawet organi-
zatorzy.

- Ten niewątpliwy sukces motywuje nas do tego, żeby za rok zapew-
nić jeszcze więcej atrakcji i żeby w przyszłości Warsaw Moto Show stał 
się największym eventem motoryzacyjnym w tej części Europy – powie-
dział Dawid Ptak, właściciel Warsaw Expo.

Targi odbywały się na rekordowej powierzchni 102 000 metrów 
kwadratowych. Nowoczesne hale Warsaw Expo wraz z terenem 
pomocniczym podzielone zostały na trzy strefy tematyczne: salon 
samochodowy, wystawa oldtimerów i część sportowa. Aut było 
w sumie ponad pół tysiąca, a wiele z nich można było nie tylko 
podziwiać, ale i osobiście przetestować, a nawet kupić. Targi łączą 
bowiem wystawę najnowszych modeli samochodów ze sprzedażą 
bezpośrednią, stąd też obecność w Nadarzynie również polskich 
producentów części, firm ubezpieczeniowych, leasingowych i kre-
dytodawców. Oczywiście nie zabrakło ciekawego programu rozryw-
kowego.

148 tys. zwiedzających, 102 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej, 
ponad 500 modeli samochodów, ponad 200 wystawców i 2 pol-
skie premiery samochodowe – oto bilans pierwszej edycji targów 
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Firma Asmet nie ustaje w rozbudowie 
oferty. Pośród ostatnich nowości znalazły 
się układy wydechowe dedykowane do 
samochodów marki Opel Astra G (1.7 CDTi, 
03->) i Renault Megane II oraz Scenic II (1.5 
dCi, 02->), a także dedykowane Toyocie Yaris 
(1.0/1.3 VWT-i, 05->) tłumiki tylne.

Widoczna na zdjęciu kolorowa wiązka 
przewodów wykonana została dla klienta, 
który ceni sobie oryginalność i estetykę.

Najważniejszym wyróżnikiem RCH31 
jest lampa UV na szczycie obudowy, dzię-
ki której mechanik może dostrzec uszko-
dzenia niewidoczne dla ludzkiego oka. To 
niezastąpiona funkcja przy poszukiwaniu 
mikropęknięć, np. w przewodach układu 
klimatyzacji.

W porównaniu do swojej poprzednicz-
ki – wersji RCH30, nowy model zapewnia 
jeszcze więcej światła. Osiem źródeł światła 
LED może teraz pracować w dwóch trybach 
mocy: eco (150 lumenów) i boost (350 lu-
menów). Ruchoma głowica pozwala kiero-
wać kątem padania światła w zakresie 90 
stopni. Co więcej, wyjmowany z obudowy 
haczyk nie tylko pozwala na zawieszenie 
lampy, ale także na jej swobodne obracanie 
wokół własnej osi. Lampę można również 
mocować w dowolnym położeniu do ele-
mentów metalowych, a to dzięki silnemu 
magnesowi w obudowie.

Kolejną zaletą jest bezprzewodowa pra-
ca. Po pełnym naładowaniu wbudowanych 
akumulatorów (co zajmuje tylko 2,5 godzi-
ny) czas pracy wydłuży się do 8 godzin. Ła-
dować można również przez port USB.

Lampę łatwo zlokalizować nawet wtedy, 
gdy nie jest używana. Po wyłączeniu świa-
tła o miejscu jej odłożenia informuje czer-
wona dioda LED „Find-M”. Samą obudowę 
wykonano z połączenia wytrzymałej gumy 
i poliwęglanu, co zapewnia wysoki stopień 
ochrony przed uderzeniami i szkodliwymi 
skutkami wnikania wody.

Ten profesjonalny zestaw narzędzi do ob-
sługi czujników znajdziemy w ofercie Global 
Traders. Użytkownik otrzymuje w pakiecie 
wszystkie niezbędne narzędzia do popraw-
nego montażu oraz demontażu czujników 
i zaworów TPMS, zarówno w wersji z zawo-
rem metalowym, jak i gumowym.

W zestawie znajdziemy: metalowy prze-
ciągacz do zaworów z gumową podkładką, 
ściągacz do o-ringów (blaszka i haczyk), 
wkrętak dynanometryczny, 3 lub 4 nasadki 
torx, 2 nasadki hex, wkrętak i 2 klucze dyna-
nometryczne.

Firma HAIK wprowadziła do sprzedaży 
zestaw uniwersalnych kabli umożliwia-
jących sprawdzenie 13-pinowego złącza 
elektrycznego pojazd-przyczepa poprzez 
większość znajdujących się na rynku teste-
rów. Warunkiem koniecznym do wykonania 
testu jest obecność w testerze złączy 7-pi-
nowych typ 12 N i 12 S, czyli popularnego 
czarnego i białego złącza.

Więcej na: www.haik.pl

Elementy układu 
wydechowego

Kolorowe 
przewody 
Sentech

Lampa inspek-
cyjna Philips 
RCH31

Narzędzia do 
obsługi TPMS

Zestaw 
kabli 
uniwersalnych

Przygotowywane na zamówienie prze-
wody Sentech charakteryzują się wysoką 
jakością surowca, mają bowiem ferrytowy 
rdzeń „wire wound” oraz silikonową osłonę. 
Średnica kabla wynosi 8 mm, a więc jest nie-
co większa od typowych 7 mm.

Komplet nietypowych przewodów moż-
na zamówić on-line: http://www.sentech.
pl/zamow-nietypowe-przewody/#1

Z pełną ofertą wyrobów zapoznać się 
można na stronie internetowej producenta: 
www.asmet.eu

kliknij

http://warsztat.pl/news/6259-warsaw_moto_show_blisko_150_tys_odwiedzajacych#.VlR6WNIvfcs
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180 filii Inter Cars w Polsce

Pierwsze półrocze 2015 roku na rynku 
oponiarskim w Polsce cechowało się, w po-
równaniu z wynikami z 2014 roku, niewiel-
kimi spadkami sprzedaży – w segmencie 
opon do samochodów osobowych o 5% 
i w segmencie opon do samochodów cię-
żarowych o 0,6%.

Jednak sprzedaż w trzecim kwarta-
le 2015 roku, w porównaniu z wynikami 
z ubiegłego roku, wzrosła. Opon do samo-
chodów osobowych sprzedało się o 1,8% 
więcej, a do ciężarowych aż o 9,7%.

- Polski rynek oponiarski jest stabilny. 
W tym roku procentowe wzrosty i spadki tylko 
w niektórych przypadkach były dwucyfrowe 
– mówi Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny 
Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskie-
go.

Polski rynek opon od początku 2015 roku 
zanotował 2,9% spadek sprzedaży opon 
do samochodów osobowych, 2,8% wzrost 
sprzedaży opon do samochodów cięża-
rowych i bardzo duży, bo aż 33,3% wzrost 
sprzedaży opon do motocykli.

Źródło: Polski Związek 
Przemysłu Oponiarskiego

Pod znakiem nowoczesności

Piotr Tochowicz, prezes zarządu Moto-Profil Sp. z o.o.

Filia w Długołęce to przede wszystkim przestronny magazyn o pow. 1000 m kw.

Stabilnie 
na rynku 
sprzedaży opon

sardis, prezes stowarzyszenia Temot Interna-
tional, Michał Tochowicz, manager projektu 
Profi Auto, Piotr Tochowicz, prezes zarządu 
Moto-Profil oraz Ilirjan Osmanaj, pełnomoc-
nik zarządu Moto-Profil ds. rozwoju i stra-
tegii. Przewodnim tematem ich wystąpień 
było wprowadzenie w firmie rozwiązań 
i pomysłów, które sprawią, że na przestrzeni 
najbliższych lat Partnerzy Profi Auto będą 
mogli zaproponować klientom zupełnie 
nową jakość oraz nowoczesne i funkcjonal-
ne rozwiązania stworzone z myślą o mecha-
nikach i detalistach.

Więcej w NW 11/2015

Podsumowanie dotychczasowych dzia-
łań i plany na przyszłość koncentrujące się 
wokół udoskonalenia mechanizmu współ-
pracy między siecią i jej partnerami oraz 
wdrażania nowoczesnych pomysłów – to 
główne tematy, jakie pojawiły się 17 paź-
dziernika na tegorocznej Konferencji Part-
nerów Handlowych firmy Moto-Profil oraz 
konferencji należącej do niej marki Profi 
Auto.

W ramach konferencji Profi Auto do ho-
telu Angelo w Katowicach przyjechało 200 
gości. Dyskutowali oni m.in. o dotychcza-
sowych działaniach i planach na przyszłość. 
Wśród prelegentów znaleźli się Fotios Kat-

warunków magazynowych i obsługi klientów. Przestronny maga-
zyn o powierzchni 540 m2 zapewnia największą dostępność części 
w Wejherowie.

Pod koniec września została uruchomiona filia w Brzegu z do-
skonałą lokalizacją w samym centrum miasta. Duży magazyn o po-
wierzchni 600 m2 oraz licząca 120 m2 sala sprzedaży to jej kolejne 
atuty. Kolejna filia Inter Cars otworzyła swoje podwoje w Mławie, 
przy ul. Brukowej 1. Przy trasie numer 542, w Działdowie, powstał 
kolejny oddział z magazynem o powierzchni aż 1500 m2.

Aż 7 nowych punktów pojawiło się na mapie sieci sprzedaży In-
ter Cars w ostatnich trzech miesiącach. Do końca roku mają powstać 
kolejne.

Mieszcząca się do tej pory przy ul. Długosza 60 filia w Długołęce 
znajduje się teraz przy ul. Włocławskiego 49. Nowy obiekt prezen-
tuje się korzystniej, ma też lepszą lokalizację. Atutem jest też duża 
dostępność towaru oraz częste dostawy części – zarówno do filii, 
jak i do klientów.

Swój adres zmieniła także filia w Piotrkowie Trybunalskim – z uli-
cy Słowackiego 209a na ul. Dmowskiego 59. Obecny magazyn ma 
powierzchnię ok. 800 m2, jest też przestronna sala sprzedaży.

Największym magazynem części w okolicy może pochwalić się 
również nowo otwarta filia w Łukowie, znajdująca się przy ul. Mię-
dzyrzeckiej 72F, w samym centrum miasta. Sala sprzedaży wraz 
z magazynem zajmują aż dwa poziomy o łącznej powierzchni po-
nad 900 m2.

Swój adres zmieniła filia w Wejherowie. Obecnie mieści się przy 
ul. Tartacznej 9, w dzielnicy przemysłowej miasta. Zmiana lokaliza-
cji podyktowana została dynamicznym rozwojem i chęcią poprawy 
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Kampania diagnostyczna VARTA
W ostatnim czasie znaczenie akumulatora w pojeździe znacznie 

się zmieniło, nie tylko z powodu jego funkcji, ale również ze wzglę-
du na podejście do jego obsługi. Obecnie akumulator to nie tylko 
rozruch, ale również obsługa i zasilanie znacznej liczby odbiorników 
energii elektrycznej podczas postoju na wyłączonym silniku.

Diametralnej zmianie ulega tym samym podejście do obsłu-
gi akumulatora – to już nie jest zwykła część zamienna, ale jedna 
z ważniejszych części eksploatacyjnych pojazdu, wymagająca odpo-
wiedniego serwisowania.

Z dostępnych danych ADAC wynika, że ponad 33% awarii samo-
chodów spowodowanych jest problemami z akumulatorem, któ-
ry zawodzi ze względu na sposób jego eksploatacji. Biorąc udział 
w kampanii diagnostycznej VARTA, serwisanci zapewniają swoim 
klientom przyjemność z bezproblemowej jazdy, uwalniając ich od 
zbędnych kosztów i kłopotów. Tylko testując każdy akumulator, któ-
ry trafia do serwisu, jesteśmy w stanie wykryć egzemplarze w złym 
stanie technicznym – zanim zaczną sprawiać problemy. Warto zwró-
cić uwagę, że co piąty akumulator w pojeździe wymaga natychmia-
stowej wymiany, a w praktyce – niestety, wymieniany jest tylko co 
siódmy.

Dlatego warto sprawdzić akumulator i przedstawić klientowi wy-
niki przeprowadzonego testu, zachęcając do wymiany akumulatora 
i pamiętając o tym, że aż 70% klientów postępuje zgodnie z zaleca-
niami swojego serwisu.

Jeśli jeszcze nie przystąpiłeś to programu VARTA, zarejestruj się 
już dziś na stronie www.varta-automotive.com.pl i weź udział w ak-
cji. Od organizatora akcji otrzymasz pakiet startowy, a twój warsztat 
dopisany zostanie do wyszukiwarki warsztatów na ww. stronie in-
ternetowej.

W ramach reporterskich podróży zatrzymaliśmy się tym razem 
w Bydgoszczy, w firmie Precyzja-Technik. W czasie tej wizyty roz-
mawialiśmy z wieloma pracownikami. W listopadowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu” publikujemy ten „precyzyjny” wielogłos, 
w którym udział biorą: Andrzej Bukowski – prezes zarządu, Krzysztof 
Dumowski – kierownik działu handlowego, Sławomir Kocznur – za-
stępca prezesa zarządu oraz szef produkcji – Piotr Garbulski. Rozma-
wiamy m.in. o tym, co oznacza tajemnicze „nowe rozdanie” z rekla-
my w październikowym „Nowoczesnym Warsztacie”, o nowościach 
w ofercie oraz produkcji. Zachęcamy do lektury.

Precyzja-Technik skraca 
drogę do klienta

Główny konstruktor podczas testu warsztatowego.

Jak pokazują europejskie badania, spada liczba poważnych wy-
padków drogowych. To zasługa bezpieczniejszych samochodów 
oraz wzrostu udziału komunikacji publicznej w transporcie. Z dru-
giej strony na coraz bardziej zatłoczonych drogach coraz częściej 
dochodzi do drobnych kolizji, zwłaszcza na parkingach. To zarówno 
zła, jak i dobra wiadomość dla warsztatów blacharskich.

Zła, bo spada liczba dużych robót, a dobra – bo rośnie liczba usług 
typu „small repair”. Właśnie dla takich serwisów Grupa APP przygo-
towała wózek NTools do napraw PRD, którego przedpremierowy 
pokaz odbył się pod koniec września. Relację z tego wydarzenia pu-
blikujemy w listopadowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

3 godziny zamiast 3 dni

Wózek stanowi kompletne narzędzie pracy w systemie PRD.
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Jednym z głównych czynników decydujących o tym, że dana 
część zostanie zamontowana w samochodzie, jest jej dostępność. 

Problem z brakiem mocy silnika pojazdu 
nie jest czymś niespotykanym, a wręcz prze-
ciwnie. Problem często się pojawia, ale przy-
czyny wystąpienia usterki mogą być różne. 
W omawianym przypadku samochodu VW 
Transporter T4 (model z 1997/98 roku) pro-
blem pojawił się nagle podczas jazdy. Kieru-
jący odczuł nagły brak mocy silnika, a obro-
ty maksymalne uzyskiwane przez jednostkę 
napędową zostały ograniczone do około 
2500 obr./min. Objawy te zostały potwier-
dzone zapaleniem się kontrolki MIL.

Przyczyną tego typu zachowania silnika 
mogą być różne problemy, np. z zasilaniem 
paliwem, pompą wysokiego ciśnienia pa-
liwa, zaworem EGR, przepływomierzem, 
sterowaniem turbiny, szczelnością instalacji 
podciśnienia. Generalnie, bez podłączenia 
testera diagnostycznego i wykonania profe-
sjonalnej diagnostyki nie będziemy w stanie 
ustalić przyczyny usterki.

Warsztat, który zgłosił ten problem do 
Centrum Pomocy TEXA CallCenter, do dia-
gnostyki pojazdów wykorzystuje urządze-
nie TEXA NanoDiag.

Więcej w NW 11/2015

Regeneracja najlepszym sposobem naprawy

Problem 
z brakiem
mocy

Diagnostyki pojazdu 
dokonano urządzeniem 
TEXA NanoDiag.

W dzisiejszych czasach „dostępność” części pokonuje „cenę”. Dzieje 
się tak ze względu na czas.

Ta tendencja od kilku lat jest zauważalna również na naszym 
rynku. Samochody kilkudziesięcioletnie, tak zwane youngtimery 
czy starsze oldtimery, a takich w naszym kraju nie brakuje, najczę-
ściej otrzymują używany zamiennik. W tym przypadku z pomocą 
przychodzi firma TEDGUM. Na podstawie informacji docierających 
z rynku motoryzacyjnego oraz współpracujących z firmą partnerów, 
a przede wszystkim mechaników samochodowych, specjaliści TED-
GUM analizują możliwość szybkiego wdrożenia do produkcji ele-
mentów metalowo-gumowych.

Więcej w listopadowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

80 nowych pozycji 
w ofercie Nissens

Forda B-Max (12-), Hondy FR-V (05-) i Iveco 
Daily (06-) oraz Daily (12-).

W zakresie intercoolerów oferta posze-
rzona została o pozycje do Audi A4 (00-), 
Forda C-Max (11-), Mazdy 6 (07-), Opla Corsy 
C (00-), a także do VW Golfa VI (08-) z jed-
nostką napędową 1.2 TSI.

Do oferty dołączyły ponadto kolejne 
sprężarki klimatyzacji: do BMW 3 E90 (05-), 
Hyundaia Sonaty (10-), Nissana Qashqaia 
(07-) i Toyoty Yaris (05-) oraz nagrzewnica 
do Volvo S80 (06-), dmuchawa kabinowa do 
Opla Corsy C (00-) oraz osuszacz klimatyza-
cji do VW Polo (09-).

Jeśli chodzi o segment pojazdów cię-
żarowych, oprócz osuszaczy do Mercedesa 
Actrosa (11-) i RVI Magnum (00-) ciekawą 
propozycję stanowią chłodnice oleju do 
Mercedesa LK (84-), Volvo FH (02-), Volvo FM 
9 (01-) oraz Volvo FH II (13-) z silnikami D13 
oraz D16.

Asortyment chłodnic Nissens rozrósł 
się o pozycje do samochodów: Chevrolet 
Captiva (06-), Ford Focus (04-), Jeep Liber-
ty (08-), Renault Espace (02-), VW Fox (05-) 
oraz Opel Astra H (04-) z silnikiem 1.7 CDTI. 
W segmencie aut japońskich nowością są 
chłodnice do Daihatsu Cuore (07-), Hondy 
Accord (08-), Civic (01-) i CR-V (06-), a także 
Infinity G (02-), Infinity M (06-), Mazdy 6 (02-), 
Mitsubishi L200 (96-) oraz Outlandera (03-), 
Nissana Micry (03-), Toyoty Camry (11-), Hi-
luxa (97-), Land Cruisera (10-) i Yarisa (05-). 
Również oferta do samochodów koreań-
skich wzbogaciła się o chłodnice do Hyun-
daia I10 (08 -), Hyundaia IX35 (09-), a także 
Kia Forte (08-).

Na liście nowości znalazły się także ko-
lejne skraplacze klimatyzacji do aut grupy 
Audi: A4 (07-), A8 (03-), A8 (10-) i Q5 (08-) 
z silnikiem 2.0 TFSI. Pojawiły się także refe-
rencje m.in. do VW Phaetona (02-), Range 
Rovera (02-), Peugeota 308 (12-), Nissana 
NV200 (10-), Kia Sorento (10-), Jaguara F (12-), 
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no żadnych nieprawidłowości.
Okazuje się, że problem ten występuje 

nie tylko w modelu UP!, ale także w Golfie 
VII, Jetcie oraz Polo w rocznikach w okolicy 
2011 z silnikami 1.2 i 1.4 TSI. Źródłem usterki 

z turbodoładowaniem, większe silniki rezerwując dla najmocniej-
szych i najbardziej prestiżowych odmian swoich aut. Ba, z jednostek 
wolnossących powoli rezygnuje także Porsche – do zmodernizowa-
nej niedawno „911” montowane są wyłącznie silniki turbo, choć po-
jemność 3.0 trudno uznać za niewielką. Na szczęście nie zrezygno-
wano z sześciu cylindrów, na co się zanosi w przypadku mniejszych 
i tańszych modeli – Caymana i Boxstera. Zapewne czterocylindrowe 
wersje tych aut też będą doładowane. Na niektórych rynkach jest 
już oferowany czterocylindrowy Macan (benzynowy i Diesel). Oczy-
wiście z turbodoładowaniem.

Na pozór może się wydawać, że silniki z doładowaniem i te, które 
są elementami hybrydowych zespołów napędowych, mają ze sobą 
niewiele wspólnego. Tymczasem sporo je łączy i mogą one praco-
wać na tym samym oleju – dowodzi Castrol w listopadowym „NW”. 
Zachęcamy do lektury tego obszernego materiału.

Poradnik specjalistów od instrukcji naprawczych

Oleje do silników z doładowaniem i hybryd

W razie wątpliwości warto zerknąć do tabeli doboru środków smarnych.

Volkswagen UP! – warkot i problemy z mocą silnika.

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 doty-
czy Volkswagena UP! (rocznik 2001), który 
miał problem z osiągnięciem pełnej mocy 
silnika, a także wydawał odgłosy warkota-
nia. Przyrząd diagnostyczny wyświetlał kody 
błędów P0010, P0016, P0088 oraz P0341. 
Sprawdzone zostało ciśnienie paliwa, wałek 
rozrządu oraz wał korbowy, ale nie znalezio-

jest zanieczyszczenie elementu nastawcze-
go wałka rozrządu (CMP) zaworu ciśnienia 
oleju usytuowanego na szczycie cylindra. 
Należy odczepić element nastawczy CMP 
i obejrzeć, czy nie widać zanieczyszczeń. 
Następnie trzeba wyczyścić zawór, używa-
jąc czystego oleju silnikowego. Zanim za-
łożymy zawór z powrotem, obmyjmy górę 
cylindra. Usuńmy kody błędów z czytnika 
i przetestujmy, czy usterka została usunięta.

Rozwiązania pozostałych 
dwóch problemów opisujemy 

w NW 11/2015

Moda na downsizing trwa w najlepsze i po mniejsze, ale dołado-
wane silniki sięgają także marki, po których byśmy się tego nie spo-
dziewali. BMW na masową skalę stosuje czterocylindrowe jednostki 

Polacy rejestrują coraz więcej „anglików”
w każdym kierunku) i nieprzystosowaną 
infrastrukturą (np. obsługa szlabanów i bra-
mek autostradowych).

Chociaż od momentu zmiany przepi-
sów nie zaobserwowano wielkiego boomu 
w sprowadzaniu aut z Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii, to jednak z dnia na dzień systematycznie 
zwiększa się zainteresowanie ich rejestracją. 
Eksperci rynku motoryzacyjnego zauważa-
ją, że na największych stronach motoryza-
cyjnych pojawia się coraz więcej ogłoszeń 
dotyczących sprzedaży „anglików”, a Biuro 
Tłumaczeń 123tlumacz.pl zaobserwowało 
wzrost zleceń na przekłady dokumentów 
z Wielkiej Brytanii i Irlandii. Więcej o tej spra-
wie w listopadowym wydaniu „Nowocze-
snego Warsztatu”.

z wyprzedzaniem na typowej w polskich 
warunkach drodze z jednym pasem ruchu 

Od przeszło dwóch miesięcy moż-
na w Polsce zarejestrować tzw. anglika. 
Z dniem 15 sierpnia br. weszło w życie roz-
porządzenie ministra infrastruktury i rozwo-
ju, które zezwoliło na rejestrację pojazdów 
z kierownicą zamontowaną po prawej stro-
nie bez konieczności jej przenoszenia. Czy 
zniesienie tego dotychczasowego wymogu 
sprawiło, że Polacy zaczęli chętniej sprowa-
dzać auta z Wielkiej Brytanii i Irlandii?

Władze państwowe od samego początku 
odnosiły się bardzo krytycznie do możliwo-
ści rejestracji „anglików” bez tzw. przekładki, 
czyli dokonania zmiany położenia układu 
kierowniczego. Niechęć wobec takiej moż-
liwości argumentowano przede wszystkim 
względami bezpieczeństwa (np. problem 

Zgodnie z nowymi przepisami pojazd wyposażony 
w kierownicę po prawej stronie może zostać zarejestro-
wany pod warunkiem, że zostanie odpowiednio dosto-
sowany do ruchu prawostronnego i poruszania się po 
polskich drogach.
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