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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

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

Ponad 3000 osób na całym świecie traci dziennie życie w wypad-
kach drogowych – wynika z danych Global NCAP. Zdarzenia te są 
często wynikiem niedostatecznego wyposażenia pojazdów, zwłasz-

Poznańskich, przy czym do trzeciego (zada-
nia praktyczne) zakwalifikowują się ucznio-
wie z największą liczbą punktów uzyska-
nych w teście pisemnym (etap II).

Kandydat na zwycięzcę powinien umieć 
posługiwać się nowoczesnymi urządze-
niami diagnostyczno-kontrolnymi stoso-
wanymi w motoryzacji, jak również znać 
budowę i zasadę działania poszczególnych 
podzespołów pojazdu. Niezbędna jest także 
umiejętność korzystania z narzędzi pomia-
rowych. Dotychczasowi uczestnicy radzą 
również, aby starać się nadążać za zmianami 

Bosch: „Stop wypadkom”

Niebawem kolejny OTWS

Gdyby wszystkie samochody były wyposażone w układ ESP, można byłoby uniknąć na-
wet 80% wszystkich wypadków spowodowanych poślizgiem. Fot. Bosch

w technice motoryzacyjnej.
Przygotowania warto zacząć już dziś, 

bowiem o miejsce na podium nie będzie 
łatwo – poziom trudności konkursu wzrasta 
z roku na rok, o czym przekonują zarówno 
uczestnicy, jak i organizatorzy Turnieju: Ze-
spół Szkół Samochodowych w Gdańsku, 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Stowa-
rzyszenie Techniki Motoryzacyjnej oraz mie-
sięcznik „Nowoczesny Warsztat”.

Szczegółowe informacje oraz regulamin 
konkursu już wkrótce pojawią się na stronie 
internetowej www.otws.pl.

Już niedługo rusza nabór do kolejnej, 22. 
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Sa-
mochodowej. Finaliści konkursu zmierzą się 
podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej 
w Poznaniu (31 marca – 3 kwietnia 2016 r.).

Jak co roku, turniej będzie przebiegał 
w trzech etapach. Etap pierwszy to we-
wnątrzszkolna rywalizacja, w której każda 
placówka wyłoni po maksymalnie trzech 
uczniów (trzech uczniów technikum i trzech 
szkoły zasadniczej), którzy reprezentować ją 
będą w etapie drugim. Etapy II i III odbędą 
się na terenie Międzynarodowych Targów 

cza na rynkach wschodzących, które zapewniają słabą ochronę pa-
sażerów i pieszych.

Jak podkreśla dr Dirk Hoheisel, członek zarządu Bosch, za pomocą 
opracowanych przez firmę technologii można ochronić życie ludz-
kie na całym świecie. Dlatego Bosch popiera inicjatywę „Stop the 
Crash” („Stop wypadkom”) międzynarodowego stowarzyszenia kon-
sumentów Global New Car Assessment Programm (Global NCAP). 
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości na temat systemów 
bezpieczeństwa, takich jak ESP, systemów hamowania awaryjnego 
i ABS w motocyklach, szczególnie na rynkach rozwijających się. Ini-
cjatywę „Stop the Crash” wspiera ONZ, której celem jest zmniejszenie 
o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na całym 
świecie do roku 2020. Obecnie jest to aż 1,25 mln ofiar rocznie.

Od wielu lat Bosch pracuje na wizję ruchu bez wypadków drogo-
wych i ofiar, mając już na tym polu znaczne sukcesy. Elektroniczny 
układ stabilizacji toru jazdy ESP wprowadzony na rynek w 1995 roku 
przez Boscha zapobiegł 190.000 wypadków i uratował życie ponad 
6000 osobom w całej Europie.

Więcej w grudniowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.
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Dolnośląskiego szybko wypełniła się przedstawicielami sektora biz-
nesowego, którzy są zainteresowani polsko-gruzińskimi kontaktami 
handlowymi. Z jakich powodów warto przyjrzeć się bliżej rynkowi 
gruzińskiemu? Czy to miejsce dla firm sektora automotive? I czy pa-
nuje tam sprzyjający klimat biznesowy? Na te pytania odpowiedzi 
udzielali przedstawiciele izby handlowej Silesia oraz wizytujący nie-
dawno w Gruzji reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego.

Obecna sytuacja w Gruzji jest interesująca biznesowo. Po znie-
sieniu rosyjskiego embarga na gruzińskie towary (wprowadzonego 
po wojnie o Abchazję i Osetię) Gruzja stała się krajem transferowym 
dla wszelkiego rodzaju towarów eksportowanych do Federacji 
Rosyjskiej. Ponadto znacząco wzrósł eksport gruziński do Rosji, co 
wywołało wzrost popytu na rynku wewnętrznym, zwłaszcza na to-
wary konsumpcyjne. Z kolei od 1 września 2014 roku weszła w życie 
umowa o wolnym handlu pomiędzy UE a Gruzją (Dz. U. UE L 261 
z 30.08.2014 r.), w efekcie czego zostały zniesione cła. Ale to nie ko-
niec...

Relację z konferencji opublikowaliśmy 
w grudniowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Ceny OC w górę nie 
tylko dla „anglików”

Rynek automotive w Gruzji

Konferencja o rynku gruzińskim cieszyła się dużą frekwencją.

„Pozyskiwanie nowych rynków eksportowych w Gruzji” to temat 
spotkania, jakie odbyło się 3 listopada 2015 r. we Wrocławiu. Skiero-
wane było do przedsiębiorców i miało na celu nawiązanie kontak-
tów gospodarczych z podmiotami gruzińskimi. 

Sala konferencyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

O czym już niejednokrotnie wspominaliśmy, od sierpnia br. „an-
gliki” można rejestrować w wydziałach komunikacji – wystarczy 
przystosować reflektory do ruchu prawostronnego, przerobić lu-
sterka wsteczne i zmienić prędkościomierz na wyskalowany w kilo-
metrach. Warunkiem dopuszczenia do ruchu jest również obowiąz-
kowe ubezpieczenie OC.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez CUK Ubezpieczenia, 
polisy OC na pojazdy z kierownicą po prawej stronie są droższe niż 
3 miesiące temu.

- Mimo że każde towarzystwo prowadzi indywidualną politykę ce-
nową, ceny utrzymują się na podobnie wysokim poziomie – komen-
tuje Maciej Kuczwalski, ekspert CUK Ubezpieczenia. - W porównaniu 
do pojazdów z kierownicą po lewej stronie średnie stawki są trzykrotnie 
wyższe. Są też towarzystwa, które przewidują niższe zwyżki, faktem na-
tomiast jest, że ceny OC poszły w górę.

Eksperci CUK porównali szczegółowe informacje od towarzystw 
oferujących ubezpieczenia dla „anglików”. Ubezpieczając pojazd 
Vauxhall Insignia Hatchback z 2008 r,. z silnikiem 1.8, brytyjskiego 
odpowiednika Opla – w opcji z kierownicą z lewej i z prawej strony, 
polscy kierowcy muszą liczyć się zarówno ze zwyżkami, jak i kalkula-
cjami bazującymi na indywidualnej ocenie towarzystwa.

Więcej w NW 12/2015

Axalta Coating Systems, wiodący, globalny dostawca lakierów 
ciekłych i proszkowych, wydał swój Globalny Raport Popularności 
Kolorów Samochodów 2015 (Global Automotive 2015 Color Popu-
larity Report), z którego dowiadujemy się, że biel nadal zyskuje na 
popularności, utrzymując pierwszą pozycję w rankingach na całym 
świecie. Od roku 2011, w którym biel wyprzedziła kolor srebrny, biały 
wciąż zyskuje na popularności wśród wszystkich typów pojazdów.

Więcej w NW 12/2015

Biel górą!
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Targi Techniki Motoryzacyjnej wracają po dwóch latach przerwy. 
Na przełomie marca i kwietnia (31.03-4.03.2015 r.) zapraszamy do 
Poznania na najciekawsze i najważniejsze wydarzenie branży moto-
ryzacyjnej w Polsce.

Cztery pawilony wystawiennicze i tereny otwarte Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich zostaną wypełnione bogatą ofertą 
produktów. Najnowszą ofertę skierowaną do właścicieli i kadry zarzą-
dzającej warsztatów samochodowych, stacji obsługi i kontroli pojaz-
dów, myjni samochodowych, dealerów, sklepów i hurtowni motory-
zacyjnych, mechaników, specjalistów i wreszcie właścicieli pojazdów, 
zaprezentują liczni wystawcy zarówno z Polski, jak i zagranicy.

Warto w tym momencie przypomnieć, że w roku 2014 ekspozy-
cję targową przygotowało 300 firm, a podziwiało ją ponad 14 tysięcy 
profesjonalistów. Wszystko wskazuje na to, że nowa odsłona targów 
TTM będzie równie owocna: ogromna liczba wystawców, setki no-
wości produktowych, a wśród nich te najlepsze z najlepszych, czyli 
produkty nagrodzone prestiżową nagrodą Złotego Medalu MTP.

Podobnie jak przy poprzedniej edycji targów, współorganizato-
rem wydarzenia jest Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej odpo-
wiadające za merytoryczne przygotowanie targów, a tym samym za 
ich wysoki poziom.

Więcej w NW 12/2015

TTM już niedługo

Hale targowe zdominują producenci i dystrybutorzy wyposażenia warsztatowego.

15 lat sieci EuroWarsztat
Tegoroczny jubileusz sieci EuroWarsztat to okazja do podsumo-

wania działań podjętych w minionych 15 latach, ale także próba na-
kreślenia kierunków rozwoju na lata kolejne.

Rozwój sieci to budowa relacji B2B oraz B2C opartej na między-
narodowych wzorcach i doświadczeniu sieci EuroGarage, co jest 
gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług i profesjonalnego 
podejścia do klienta. Do sieci EuroWarsztat należy obecnie blisko 
150 wyselekcjonowanych warsztatów.

Sieć budowana jest na partnerskiej relacji z właścicielami serwi-
sów. Z udziałem osób zarządzających EuroWarsztatami dwa razy 
w roku organizowane są konferencje, których celem jest podnosze-
nie świadomości w wielu aspektach związanych z prowadzeniem 
serwisu. Tegoroczne spotkania, z uwagi na jubileusz, miały charak-
ter szczególny. Wiosną EuroWarsztaty uczestniczyły w konferencji 
z udziałem rekomendowanych dostawców z grupy premium. Dla 
300 gości przygotowano specjalne oferty handlowe, możliwe do 
zrealizowania podczas targów.

Spotkanie jesienne przebiegło pod hasłem „Kierunki rozwoju sie-
ci EuroWarsztat”. Podczas konferencji, na którą przybyło 250 gości, 
omówiono trendy rynkowe – zarówno w aspekcie ekonomicznym, 
jak i marketingowym, przedstawiono szanse i zagrożenia dla branży, 
a przede wszystkim zaprezentowano plany sieci na najbliższe lata.

Philips wprowadza na rynek ża-
rówki halogenowe w opakowaniach 
C2, tj. dwie sztuki w opakowaniu kar-
tonikowym. W sprzedaży dostępne są 
modele: Vision (+30% więcej światła), 
VisionPlus (+60%) oraz LongerLife 
(trwałość do 50 tys. km), wszystkie 
w typach H4 oraz H7.

Dla warsztatów i sklepów motoryzacyjnych przygotowane zo-
stały również profesjonalne ekspozytory, które pozwolą na lepszą 
prezentację produktów w miejscu sprzedaży.

W parze jaśniejW grudniowym „NW” rozmawiamy z An-
drzejem Żuławnikiem. Właściciel firmy Kolpax 
opowiada o nowościach w ofercie, o promo-
cjach oraz o powstałym przy współudziale osób 
z branży filmowej kalendarzu. Spytaliśmy rów-
nież o ocenę minionego roku, a także plany na 
przyszłość, która – jak zauważył Pan Andrzej – 
wydaje się obiecująca.

- Przede wszystkim od dłuższego czasu spływają dane o wzroście 
sprzedaży nowych aut w ujęciu rocznym oraz importu samochodów 
używanych – mówi. - Taka sytuacja w okresie długofalowym wiąże się 
z reguły ze wzrostem popytu na części na rynku wtórnym.

Zachęcamy do lektury wywiadu w NW 12/2015.

Wzrost popytu na części

Andrzej Żuławnik, 
właściciel firmy 
Kolpax
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Z przytupem i sportowo odbyła się polska premiera nowych 
świec DENSO Iridium TT. Na poznańskim Torze Ławica firma DENSO 
przeprowadziła prezentację nowego produktu połączoną z licznymi 
atrakcjami dla zaproszonych gości.

Poznańska premiera to element kampanii promocyjnej „Track to 
Track (T2T)”, którą zainaugurowano 26 października br. na torze Mo-
scow Raceway, gdzie kierowcy wyścigowi – Rebecca Jackson (Wiel-
ka Brytania) i Natalia Freidina (Rosja) – toczyli pojedynek w jeździe na 
czas. Następnie kierowcy wyruszyli w podróż, podczas której odwie-
dzili m.in. Poznań i Brands Hatch w Wielkiej Brytanii. Po drodze od-
kryją na nowo niektóre spośród zapomnianych europejskich torów 
wyścigowych Formuły 1. Pojawili się także na torze Masaryka w Cze-
chach, na austriackim Österreichringu, a także na nieużywanych od 
wielu lat odcinkach oryginalnego toru Spa-Francorchamps. Licząca 
3000 kilometrów trasa odzwierciedla zaangażowanie DENSO w roz-
wój sportów wyścigowych oraz innowacyjnych produktów.

Relację z poznańskiego eventu 
opublikowaliśmy w grudniowym wydaniu „NW”.

Iskrząca premiera

Dobiegła końca rozbudowa fabryki opon Bridgestone w Star-
gardzie Szczecińskim. Inwestycja o wartości 120 mln euro umoż-
liwi zwiększenie produkcji do 3600 opon i 1700 pasów bieżnika 
dziennie.

Zainwestował 
w polską fabrykę

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 Volvo V40 z 2012 roku. W reflektorach 

Volvo V40 – skraplanie się kondensatu w reflektorach.

Poradnik specjalistów 
od instrukcji naprawczych

pojazdu skrapla się nadmierna ilość kon-
densatu. Reflektory zostały sprawdzone 
wzrokowo i gruntownie osuszone, jednak 
kondensat wkrótce znów się skraplał...

Jak się okazuje, problem ten spowodo-
wany jest brakiem otworów wentylacyj-
nych w reflektorach. Do naprawy potrzebna 
będzie membrana wentylacyjna dostępna 
w dziale części Volvo. Należy wymontować 
reflektor i tylną jego osłonę, a następnie zro-
bić w niej (osłonie) dwa otwory wentylacyj-
ne za pomocą wiertła 13 mm, zostawiając 
pomiędzy otworami 17 mm odstępu. Na-
stępnie należy sprawdzić, czy w otworach 
wentylacyjnych nie pozostały plastikowe 
odłamki, dokładnie wyczyścić przestrzeń 
wokół otworów wentylacyjnych i zamon-
tować membranę wentylacyjną. Nie zapo-

mnijmy sprawdzić, czy otwory wentylacyj-
ne są przykryte. Czynności powtórzyć dla 
drugiego reflektora.

Rozwiązania 
pozostałych dwóch 
problemów 
opisujemy 
w NW 12/2015

Ekipa kierowców wyścigowych DENSO i Foltyn dostarczyła niezapomnianych wrażeń.

Fabryka w Stargardzie Szczecińskim jest jednym z najnowocze-
śniejszych zakładów produkcyjnych japońskiego koncernu. Na po-
wierzchni 147.000 m² produkowane są wysokiej jakości opony do 
samochodów ciężarowych i autobusów, m.in. paliwooszczędne 
opony serii ecopia oraz pasy bieżnika marki Bandag.

Rozbudowa zakładu umożliwiła zwiększenie zatrudnienia do 
poziomu 835 pracowników. Fabryka dostarcza swoje produkty do 
klientów na całym świecie, w tym do takich producentów pojaz-
dów, jak: Daimler, Iveco, Volvo czy Scania.
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III edycja Międzynarodowych Targów Transportu i Logistyki 
TransPoland skupiła 110 wystawców z 20 państw i przeszło 3300 
uczestników. Pośród odwiedzających byli przede wszystkim przed-
stawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych oraz 
importerów i eksporterów.

Targi rozpoczęły się 4 listopada. Symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonali: Łukasz Twardowski, Dyrektor Departamentu Transportu 
Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Hubert Jed-
norowski z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Edward 
Strachan – ITE Group oraz Paweł Konowałek – Manager Targów 
TransPoland.

Tematem przewodnim obchodów jubi-
leuszowych BASF w Polsce jest inteligentna 
energia. W 2015 roku BASF Polska promuje 
to zagadnienie m.in. podczas konferencji 
chemicznych i gospodarczych. Poprzez tego 
typu zaangażowanie firma pragnie pokazać, 
w jaki sposób lepiej użytkować i jednocze-
śnie oszczędzać energię – nie tylko w prze-
myśle, ale również w życiu codziennym.

Światowe zapotrzebowanie na energię 
rośnie z dnia na dzień. Szacuje się, że do 
2050 roku ludzkość będzie zużywała od 
dwóch do trzech razy więcej energii niż 
obecnie. BASF dostrzega więc potrzebę 
wprowadzania rozwiązań, które wspierają 
optymalizację procesów produkcyjnych 

To było święto branży TSL

Obchody 150-lecia BASF

Tegoroczne targi TransPoland odwiedziło przeszło 3300 osób.

Konferencja prasowa zorganizowana z okazji jubileuszu 
150-lecia BASF.

i ochronę zasobów naturalnych. Swoje dzia-
łania w tym zakresie koncentruje na inno-
wacjach, nad którymi każdego dnia pracuje 
blisko 10 tysięcy badaczy BASF na całym 
świecie. Tylko w ubiegłym roku na badania 

i rozwój koncern przeznaczył prawie 2 mi-
liardy euro.

Podczas jubileuszu dziennikarze, partne-
rzy oraz pracownicy firmy mogli zwiedzić 
wystawę innowacji BASF. W trzech kontene-
rach, które w roku jubileuszowym podróżu-
ją pomiędzy różnymi lokalizacjami firmy na 
świecie, zaprezentowane zostały nowator-
skie rozwiązania technologiczne m.in. dla 
branży motoryzacyjnej i budowlanej. Od-
wiedzający mogli zaobserwować i przeko-
nać się, czym jest Inteligentna Energia i co 
oznacza ona dla BASF.

Więcej w NW 12/2015

Od 31 października do 2 listopada Las Vegas w stanie Nevada 
było miejscem spotkania specjalistów od regeneracji części samo-
chodowych. Za najpoważniejszy sukces imprezy za Oceanem wy-
pada uznać udział 1400 uczestników i 85 wystawców reprezentują-
cych aż 60 krajów!

Po raz pierwszy impreza z założenia dedykowana rynkowi after-
market skłoniła do prezentacji swych kompetencji grono znanych 
aktorów rynku OEM. Z silnym naciskiem na edukację i rozwój bizne-
su prezentowały się tu takie firmy, jak: BorgWarner, Daewoo, Deutz, 
Ford, General Motors, Hitachi, John Deere, Mitsubishi, MTU i Volvo 
Trucks.

- Co ważniejsze, ponad jedna trzecia osób odwiedzających imprezę 
uznała, że jednodniowa wizyta to stanowczo za mało, w efekcie czego 
przedłużyła swój pobyt w hotelu o kolejny dzień – komentuje Niels Kla-
renbeek, menadżer ReMaTec.

Więcej w NW 12/2015

Big R/ReMaTecUSA

1400 uczestników z 60 krajów – Big R/ReMaTecUSA to jeszcze większe grono uczestni-
ków spoza USA.

- Obserwujemy, jak z każdą kolejną edycją rośnie ranga TransPoland, 
które już teraz są największym wydarzeniem dedykowanym branży TSL 
w tej części Europy – podkreślił podczas ceremonii otwarcia P. Kono-
wałek.

Więcej w NW 12/2015
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 Mercedes S210, E290 TD/E300 TD combi, 
96-07/99,

 Mercedes S210, E220 CDI combi, 98-
03/03,

 Nissan Micra K11, 1.0/1.1i, 92-09/00.
Więcej na: www.asmet.eu

nie w takich pojazdach, jak: BMW X5 E53 
(00-), Citroën Xsara Picasso (99-), Mercedes 
E-Class W211 (02-09), Mercedes S-Class 
W140 (91-), Mercedes Sprinter (06-), Opel 
Astra G (98-), Peugeot Partner (96-), Renault 
Megane II (02-) oraz Saab 9-3 (02-).

Na liście nowości znalazły się również 
kolejne sprężarki – do Renault Laguny (01-) 
i VW Up (11-) oraz skraplacze dedykowane 
do Chevroleta Epica (06-), Hyundaia H100 
(04-), Hyundaia i20 (12-), Hyundaia Sonaty 
(10-), Kia Rio (11-) i Kia Soul (09-). Uzupełnie-
niem nowości AC są osuszacze do Nissana 
Primery (96), Range Rovera Sport (05-), To-
yoty Aygo (05-) i VW Golfa IV (97-) 1.9 TDI.

Najnowszą ofertę uzupełniają: chłodni-
ca oleju do Porsche Boxtera (96-) oraz na-
grzewnica do Audi A4 (07-).

Jeśli chodzi o pojazdy ciężarowe, nowo-
ściami są osuszacze do Renault T-Serie (13-), 
Kerax (05-), dmuchawa kabinowa do Scanii 
seria 4 (95-), a także chłodnice oleju do Mer-
cedesa NG-90 (87-), Actrosa (96-) oraz Mana 
TG-A (02-).

Paintless Dent Removal marki NTools 
to system do bezlakierowego usuwania 
wgnieceń stworzony z myślą o warsztatach, 
w których przykłada się dużą wagę do pre-

Asmet rozszerza 
asortyment

Gumy 
do podnośników

Nissens rozszerza asortyment

NTools PDR System

1.5 DCI (EURO 5) oraz Renault Clio (01-) i VW 
Golfa VII (12-) z jednostką napędową 2.0 TFSI 
poszerzona została lista intercoolerów.

O 79 nowych pozycji rozrosła się oferta fir- 
my Nissens. Znaczącą część nowości stano-
wią chłodnice cieczy silnika – wśród niemal 
40 nowych referencji znalazły się elementy 
dedykowane m.in. do Fiata Multiply (99-), 
Forda Focusa (11-), Jaguara XF (08-), Peuge-
ota 308 (07-) oraz (13-), Range Rovera Sport 
(10-), Peugeota Boxera (06-), VW Passata (10-), 
a także Seata Leona (05-) z silnikami 1.2-1.4 
TSI. Wiele nowych pozycji to chłodnice do 
aut koreańskich, takich jak: Hyundai Genesis 
(08-), Hyundai i30 (07-), Hyundai IX35 (09-), 
Hyundai Tuscon (04-), Kia Carnival (06-), 
Picanto (04-), Rio (05-), Sorento (02-), Soul 
(09-). Wśród nowości nie mogło zabraknąć 
chłodnic do samochodów japońskich: Hon-
dy City (09-), Hondy CR-V (06-), Hondy Le-
gend (06-), Lexusa RX (02-), Mazdy 6 (02-), 
Mitsubishi Grandis (04), Mitsubishi Lancer 
(07-), Nissana Micry (10-), Nissana Qashqai 
(07-), Nissana Tilda (05-) i Subaru Forester 
(02-) oraz (12-), Toyoty Corolli (13-), Toyoty 
HI-Ace (04-), Toyoty RAV-4 (06-), a także (12-). 
O pozycje do Nissana Note (06-) z silnikiem 

Asortyment wentylatorów wzbogacił się 
o pozycje dedykowane do VW Polo (95-), 
Opla Corsy C (00-), Opla Corsy D (06-) i Audi 
A4 (00-).

Do oferty trafiły również kolejne dmu-
chawy kabinowe, które znajdą zastosowa-

cyzji przeprowadzanych napraw. Mobilne 
stanowisko pracy umożliwia trzymanie 
wszystkich narzędzi w jednym miejscu, 
w zasięgu ręki – bez potrzeby oddalania 
się z miejsca pracy. Na wózku znajduje się 
zestaw przyrządów do bezlakierowego usu-
wania wgnieceń po wewnętrznej stronie 
uszkodzenia – PDR oraz narzędzia i akceso-
ria do napraw po zewnętrznej stronie uszko-
dzenia metodą klejową – Glue Puller.

Wózek wyposażony jest w instalację 
elektryczną 230 V, aby można było podłą-
czyć urządzenia zasilane prądem, tj. polerkę 
lub pistolet do kleju.

Firma Global Traders poszerza asorty-
ment gum do podnośników samochodo-
wych. Do oferty trafiły: guma do podnośni-
ków płytowych o wymiarach 165 x 120 x 60 
mm oraz guma do podnośników kolum-

nowych o wymiarach 130 x 120 x 26 mm. 
Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości mie-
szanki gumy są odporne na zgniatanie, wa-
runki atmosferyczne i chemię warsztatową. 
Zwiększoną żywotność oraz wytrzymałość 
oferowanych produktów zapewnia zato-
pione wewnątrz zbrojenie. Gumy wykona-
no w sposób zapewniający równomierne 
amortyzowanie nacisku na elementy samo-
chodu.

Więcej na: www.felgeo.pl

Polski producent układów wydecho-
wych wprowadza do oferty 5 nowych refe-
rencji dedykowanych do samochodów:
 Alfa Romeo 147, 1.6i T.S./2.0i T.S., 01-

03/10,
 Mercedes W210, E290 TD/E300 TD se-

dan, 96-07/99,
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Opakowanie żarówek samochodowych 
to swoista mapa znaków, których właściwe 
odczytanie powie nam wiele o produkcie 
znajdującym się w środku. Białe kartoniki bez 
żadnych oznaczeń czy w ogóle brak opako-
wania powinny wzbudzić podejrzenia.

Oryginalne produkty zawsze sprzeda-
wane są w opakowaniach. Warto o tym pa-
miętać, gdy skusi nas wyjątkowo atrakcyjna 
oferta oświetlenia samochodowego, sprze-
dawanego bez pudełka.

Sportowa charakterystyka elementów 
wykonanych z poliuretanu doskonale spraw-
dza się w różnego rodzaju rajdach czy wyści-
gach. Dzięki swej charakterystyce elementy 
poliuretanowe są kilkakrotnie bardziej wy-
trzymałe na ekstremalne przeciążenia, jakie 
występują podczas rajdów, wyścigów czy 
driftów. Niestety, charakterystyka tych ele-
mentów powoduje, że zawieszenie jest dużo 
„twardsze”, a tym samym mniej komfortowe.

Najważniejszym elementem jest sama 
budowa tulei metalowo-gumowych i poli-
uretanowych. Ta pierwsza poprzez swoją kon-
strukcję pozwala na lepszą pracę zawieszenia 
w normalnych warunkach użytkowania. Ma 
to swoje zalety na asfalcie, ale niekoniecznie 
w terenie. Elementy metalowo-gumowe to 
„monolit” wciskany prasą w wahacz. Z kolei 
tuleje poliuretanowe najczęściej składają się 
z dwóch osobnych elementów, mają równą 
szerokość, co z pewnością pozwoli na więk-
sze przeciążenia, lecz nie pozwoli na tak ela-
styczną pracę zawieszenia jak w przypadku 
tulejek metalowo- gumowych.

O plusach i minusach obu elementów pi-
sze w grudniowym „NW” Arkadiusz Pągowski, 
dyrektor marketingu TEDGUM.

Podróbka 
czy oryginał 
– jak odróżnić? Tuleje 

metalowo-
-gumowe czy 
poliuretanowe?

„Sprzęgła Sachs i układy sterowania 
sprzęgłem do pojazdów osobowych” to naj-
nowszy katalog ZF Services. Pośród 3300 re-
ferencji znalazło się aż 500 nowych pozycji.

W grudniowym „NW” przedstawiamy kolejną poradę firmy TEXA, 
która dotyczy kodu usterki C1201 w marce Mercedes-Benz CKlasse 
(203), roczniki 2000-2007.

Problem: pojawia się błąd C1201 – wyłącznik zwolnienia BAS; 
włączona kontrolka systemu ABS/ESP. Nieprawidłowości włącznika 
systemu BAS. Włącznik ulokowany jest w serwohamulcu: ma 5-pi-
nowe złącze, 3 piny należą do włącznika, a pozostałe 2 do elektro-
zaworu BAS.

Posługując się testerem diagnostycznym TEXA NaonoDiag 
z oprogramowaniem IDC4e CAR PLUS v.58.1.0, możemy skorzystać 
z funkcji „Rozwiązane Problemy”, gdzie znajdziemy gotową proce-
durę postępowania w przypadku kodu usterki C1201 w marce Mer-
cedes-Benz.

Więcej w NW 12/2015 Wyłącznik BAS – otwarty.

Kod usterki C1201

Nowy 
katalog 
ZF Services

Publikacja dostępna jest w wersji mię-
dzynarodowej, z główną częścią przetłu-
maczoną na język angielski i niemiecki. Na 
kolejne 17 języków, w tym polski, przetłu-
maczony został wstęp. Łatwe przeszuki-
wanie katalogu pod kątem konkretnego 
producenta i modelu pojazdu ułatwia za-
stosowany kod kolorystyczny. Warsztaty 
i dystrybutorzy mogą również skorzystać 
z przydatnych informacji (jak m.in. lata pro-
dukcji danego modelu), czy konkretnych 
wskazówek serwisowych. Katalog w formie 
pliku pdf dostępny jest pod adresem: www.
zf.com/services/catalog, a także w stale ak-
tualizowanym katalogu WebCat: https://
webcat.zf.com/. Warsztaty mogą zamawiać 
u dystrybutorów wersję drukowaną.

- Będzie to najprawdopodobniej towar 
z niesprawdzonego źródła, może z kradzieży, 
może podrobiony, a może nawet używany – 
ostrzega Magdalena Bogusz, marketing ma-
nager speciality lighting w OSRAM. - Dlatego 
nie ignorujmy opakowań, dowiemy się z nich, 
jakie właściwości ma zakupiony produkt i kto 
jest jego producentem.

Więcej w NW 12/2015
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Samochód demonstracyjny Alesco, wy-
posażony we wszystkie modele podgrze-
waczy indukcyjnych tej firmy, z dniem 15 li-
stopada br. ruszył w trasę drogami naszego 
kraju. Wszystkim zainteresowanym załoga 
pojazdu udziela profesjonalnej, technicz-
nej prezentacji każdego z podgrzewaczy, 
a własnoręczne przetestowanie każdego 
z urządzeń pozwala właścicielom i pracow-
nikom warsztatów dobrać model o możli-
wościach odpowiadających prowadzonej 
działalności.

Cztery żywioły stały się tematem prze-
wodnim tegorocznego, dziesiątego już ka-
lendarza planszowego Inter Cars.

Wykorzystane w tym wydawnictwie fo-
tografie to owoc profesjonalnej sesji zdję-
ciowej, za którą odpowiada Voyo Bąkiewicz 
– fotograf, z którym Inter Cars współpracuje 
od kilku lat, a który do udziału w sesji po-
nownie zaprosił modelki, tym razem spor-
tretowane w otoczeniu żywiołów.

- Szczególne wyrazy uznania dla mode-
lek, Marty i Zuzy, które brały udział w scenach 
z ogniem – komentuje fotograf. - Ogień był jak 
najbardziej prawdziwy, a modelki musiały wy-
kazać się nie lada odwagą i zachowując zimną 
krew, w aktorski sposób zagrać swoje role.

Kalendarz zostanie wydany w nakładzie 
blisko 30.000 egzemplarzy, a dystrybuowa-
ny będzie poprzez filie Inter Cars w kraju i za 
granicą.

Alesco Bus 
w trasie

„Żywiołowy” ka-
lendarz Inter Cars

Wymiany akumulatora w samochodzie 
z systemem Start&Stop może dokonać tyl-
ko wykwalifikowany personel w warsztacie. 
Najnowsze generacje systemów wymagają 
przestrzegania procedury podczas wymiany 
i zakodowania informacji o wymianie aku-
mulatora w pamięci centralnego kompute-
ra samochodu. W przypadku samochodów 
z systemem Start&Stop z odzyskiem energii 
bez użycia urządzenia diagnostycznego 
niewiele zrobimy...

Tylko 
u profesjonalisty

Warto przypomnieć, że w wybranych 
modelach starszych samochodów, bez sys-
temu Start&Stop, do wymiany akumulatora 
także warto podejść profesjonalnie i na czas 
odłączenia starego akumulatora podłączyć 
specjalistyczny zasilacz do podtrzymania na-
pięcia w urządzeniach pokładowych. Dzięki 
temu uniknie się wyczyszczenia pamięci 
ustawień indywidualnych użytkownika.

Więcej w NW 12/2015

Aby Alesco Bus przyjechał do Państwa 
warsztatu, należy skontaktować się z firmą 
i umówić wizytę. Wszelkie dane kontakto-
we znajdą Państwo na stronie internetowej: 
www.alesco.pl.

23 listopada 2015 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samocho-
dowego (ITS) odbyła się konferencja poświęcona tematyce wpro-
wadzenia i rozwoju możliwości tankowania pojazdów napędzanych 
wodorem w Polsce. Na spotkaniu zebrali się przedstawiciele władz 
naszego kraju, naukowcy, eksperci, dziennikarze i przedstawiciele 

Na konferencji w ITS można było nie tylko zobaczyć samochody napędzane wodorem, 
ale również się nimi przejechać.

Projekt HIT-2 Corridors 
w Polsce

zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów oraz koncernów 
związanych z motoryzacją.

- W Polsce nie powstał dotychczas ani jeden ogólnodostępny punkt 
tankowania wodoru – zwrócił uwagę Marcin Ślęzak, dyrektor Insty-
tutu Transportu Samochodowego. - W celu zmiany tej niekorzyst-
nej sytuacji Instytut Transportu Samochodowego podjął się realizacji 
międzynarodowego projektu HIT-2-Corridors, mając na względzie, że 
nawet ograniczona liczba stacji tankowania wodoru jest warunkiem 
niezbędnym dla włączenia kraju do europejskiego systemu transportu 
wodorowego.

Celem europejskiego projektu HIT-2-Corridors jest stworzenie 
oraz integracja europejskiej sieci infrastrukturalnej służącej wykorzy-
staniu tego paliwa w transporcie samochodowym. W następstwie 
prac projektowych powstały krajowe plany wdrożeniowe sieci stacji 
wodorowych dla Belgii, Finlandii i Polski oraz regionalny plan realiza-
cji stacji tankowania wodoru dla łotewskiej Rygi.

Naszą relację z konferencji publikujemy 
w grudniowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.


