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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

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

W styczniowym „NW” relacjonujemy 
jubileuszową edycję Dyskusyjnego Fo-
rum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, któ-
ra odbyła się 1 grudnia 2015 r. Przewodni 
temat zorganizowanej przez Polską Izbę 
Motoryzacji konferencji dotyczył zmian 
na rynku naprawczym po 1 kwietnia 2015 
roku. Uczestnikom udało się wypracować 
wspólne stanowiska w kilku kwestiach. 
Niekwestionowaną wartością uczestnictwa 
w spotkaniu była możliwość zadawania py-
tań osobom odpowiedzialnym za wiążące 
decyzje na rynku likwidacji szkód.

Jubileuszową konferencję rozpoczął pa-
nel dyskusyjny, którego moderatorem był 
wiceprezes PIM, Janusz Kobus. W rozmowie 
udział wzięli przedstawiciele takich instytu-
cji, jak: Rzecznik Finansowy w osobach Bar-
tłomieja Chmielowca i Pawła Wawszczaka, 
Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samo-
chodów (FORS) w osobie prezesa Adama 
Małyszko, Instytut Transportu Samochodo-
wego (ITS) w osobie dr. inż. Dariusza Rud-
nika, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwaran-

X Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych

cyjny (UFG) w osobie profesora Wojciecha 
Bijaka i reprezentowany przez Emilię Kuliń-
ską i Macieja Podlewskiego Urząd Komisji 
Nadzoru Finansowego. Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy XXIII Wydział Gospodarczo-
Odwoławczy reprezentowała sędzia Aneta 
Łazarska.

Podczas spotkania Polska Izba Moto-
ryzacji już po raz dziesiąty ogłosiła wyniki 
Badania Satysfakcji ze Współpracy Warszta-
tów Naprawczych z Towarzystwami Ubez-
pieczeniowymi. Łącznie oceniano 20 firm 
ubezpieczeniowych, a statuetka przypadła 
STU Ergo Hestia.

Statuetka „Złotego Zderzaka” ponownie dla STU Ergo Hestia! Na zdjęciu (od lewej): Grzegorz Goluch (PZU), Aneta Rząd-
kowska (Allianz), Marcin Seklecki (Hestia).

Liczy się skuteczność

Katarzyna Prostak, 
zastępca dyrektora 
Wydziału Targów 
Kielce

turę były dwie wystawy zorganizowane od 
10 do 12 września 2015 roku: Międzynaro-
dowe Targi Części i Akcesoriów Samocho-
dowych APAE oraz Międzynarodowe Targi 
Opon i Gumy RTE.

O kolejnej edycji targów branży opo-
niarskiej rozmawiamy w styczniowym „NW” 
z zastępcą dyrektora Wydziału Targów Kiel-
ce, Katarzyną Prostak.

w swoich zapewnieniach o bezawaryjności, 
doskonałym stanie oraz minimalnym prze-
biegu, prawda bywa czasami druzgocąca. 
Samochody, którymi jeżdżą nasi rodacy, do-
syć często się psują. Ponadto świadomość 
polskich kierowców rośnie. Nasze drogi bez-
pieczne są wtedy, gdy poruszają się po nich 
sprawne samochody jeżdżące na dobrych 
oponach. Jesteśmy zatem doskonałymi 
konsumentami w branży motoryzacyjnej. 
Odpowiedzią Targów Kielce na tę koniunk-

Od wejścia Polski do 
Unii Europejskiej niemal 
podwoiliśmy zasoby na-
szych garaży. Niestety, 
statystyki są nieubła-
gane. Polacy zdecydo-
wanie wybierają auta 
używane, w latach 2004-
2013 sprowadziliśmy do 

kraju niemal 8 mln samochodów z drugiej 
ręki. I chociaż handlarze dwoją się i troją 

kliknij

http://www.felgeo.pl
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Za nami jubileuszowa Konferencja Niezależnego Rynku Mo-
toryzacyjnego. W siedzibie Ministerstwa Gospodarki rozmawiano 
o trendach, modelach biznesowych, ale też o zagrożeniach i bran-

spół Szkół Samochodowych w Gdańsku, 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Stowa-
rzyszenie Techniki Motoryzacyjnej oraz mie-
sięcznik „Nowoczesny Warsztat”.

Szczegółowe informacje oraz regulamin 
konkursu dostępne są na stronie internetowej 
www.otws.pl.

X Konferencja SDCM

Duch przedsiębiorczości 
Tajwańczyków

Niebawem kolejny OTWS

Dobra, przemyślana i konsekwentnie realizowana poli-
tyka CUB Elecparts Inc. to gwarancja, że warsztat może 
„stworzyć nowe czujniki”, zdiagnozować je czy nawet 
sklonować te oryginalne.

Jubileuszowa konferencja pobiła dotychczasowe rekordy frekwencji. Uczestniczyło 
w niej ponad 350 osób, a chętnych było jeszcze więcej. W wydarzeniu wzięli udział licz-
nie przybyli przedstawiciele firm, które na co dzień konkurują ze sobą na rynku, ale pod 
sztandarem SDCM działają na rzecz dobra wspólnego.

żowych uregulowaniach prawnych. W przemowach i dyskusjach 
dominował pogląd, że głównym czynnikiem determinującym rynek 
aftermarket jest konieczność zmierzenia się z globalnym faktem – 
wszak najmłodsze pokolenie kierowców oceni nasze kompetencje 
ze smartfonem w dłoni.

Doroczne spotkanie branży odbyło się 3 grudnia, po raz kolej-
ny w gościnnej siedzibie Ministerstwa Gospodarki, a od niedawna 
Ministerstwa Rozwoju. Warto tu odnotować, że zmiana na najwyż-
szych szczeblach władzy nie zrewidowała życzliwego stosunku kie-
rownictwa resortu do środowisk reprezentujących niezależny rynek 
motoryzacyjny. Ministerstwo Rozwoju reprezentował wiceminister 
Tadeusz Kościński, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie 
motoryzacji dla gospodarki kraju oraz zapowiedział działania rzą-
du na rzecz tworzenia warunków do zwiększenia innowacyjności 
w tym sektorze.

Zachęcamy do lektury naszej relacji z tego wydarzenia, którą pu-
blikujemy w styczniowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

się na terenie Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, przy czym do trzeciego (zada-
nia praktyczne) zakwalifikują się uczniowie 
z największą liczbą punktów uzyskanych 
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 
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-

22. edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Samochodowej coraz bliżej. Finali-
ści konkursu spotkają się 1 kwietnia 2016 r. 
podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej 
w Poznaniu (31 marca – 3 kwietnia 2016 r.).

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy 
na stronie www.otws.pl zarejestrować się 
(zakładka „Rejestracja dla szkół”) lub zalogo-
wać za pomocą już posiadanych loginów 
i haseł, jeśli konto zostało założone przy oka-
zji poprzednich edycji turnieju. Internetowa 
rejestracja uczestników potrwa od 1 do 15 
marca 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 

dzie ub. roku na Tajwan, by wraz z grupą 
dziennikarzy z różnych zakątków świata 
odwiedzić sześć fabryk motoryzacyjnych. 
A wszystko to w ramach promocji targów 
AMPA & AutoTronics Taipei 2016. W stycz-
niowym „NW” przybliżamy kompetencje 
producentów wybitnie zorientowanych na 
kooperację z firmami w Europie.

Przemyślana i konsekwentnie realizowa-
na polityka gospodarcza sprawiła, że Wyspa 
awansowała do drugiej dziesiątki potęg 
gospodarczych świata. Dziś napis „made in 
Taiwan” jest synonimem jakości, jakiej ocze-
kuje rynek niezależny automotive.

„Nowoczesny Warsztat” jako jedyna pol-
ska redakcja została zaproszona w listopa-

O co będzie toczyć się w tym roku ry-
walizacja? Z listą nagród, które ufundowali 
sponsorzy, można zapoznać się, skanując 
ten kod QR.
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Trwające cztery dni targi Automechanika w Szanghaju to druga na 
świecie i pierwsza w Azji pod względem wielkości impreza branży mo-
toryzacyjnej. Rozmachu zeszłorocznej edycji doświadczyliśmy i my.

W zeszłym roku targi w Szanghaju odbyły się na początku grud-
nia w innym niż dotychczas miejscu. Narodowe Centrum Wysta-

Firma TEDGUM nieustannie dąży do podnoszenia jakości obsługi 
oraz jeszcze lepszej współpracy ze swoimi partnerami handlowymi. 
Kolejnym dowodem na to jest uproszczenie systemu numerów ka-
talogowych. Od teraz będą one miały:
 znacznik TED: od razu będzie wiadomo, że mamy do czynienia 

z produktami TEDGUM;
 5-cyfrowy kod: mniej cyfr = łatwiej powiedzieć/zapamiętać/zapisać.

Dodatkowo 5-cyfrowy kod jest zintegrowany (identyczny) z ko-
dem kreskowym EAN13. Wcześniejsze numery TEDGUM będą w dal-
szym ciągu aktualne, aby przejście na nowe numery odbyło się bez-
problemowo.

Automechanika Shanghai coraz większa

Uproszczenie numerów katalogowych

Nowy kod kreskowy.

To tylko zaledwie fragment potężnego National Exhibition and Convention Center, 
w którym odbywały się ubiegłoroczne targi.

W styczniowym „NW” kontynuujemy 
tematykę najczęstszych błędów popełnia-
nych podczas serwisu motocykla. Poprzedni 
artykuł opisywał błędy popełniane podczas 
wymiany oleju i serwisowania gaźników. 
Tym razem nasz ekspert omawia błędy po-
pełniane przy doborze i wymianie świec 
zapłonowych.

Typowe błędy popełniane podczas 
bieżącego serwisu motocykla

Łatwy dostęp do świec zapłonowych w dwucylindro-
wym silniku motocykla Harley-Davidson.

wiennicze (National Exhibition and Convention Center) w Puxi, któ-
re jest historycznym centrum Szanghaju, gwarantowało ogromną 
przestrzeń. 280 tysięcy metrów kwadratowych to aż o jedną trzecią 
więcej niż w roku ubiegłym.

- Automechanika Shanghai już w grudniu 2014 roku stała się naj-
większą imprezą branży techniki motoryzacyjnej na świecie – komen-
tuje Piotr Łukaszewicz, przedstawiciel Messe Frankfurt w Polsce. 
- Liczba wystawców (4906) przekroczyła poziom Automechaniki Frank-
furt, na której we wrześniu 2014 roku zaprezentowało się 4660 wystaw-
ców. W 2015 roku targi w Szanghaju odnotowały kolejny wzrost zain-
teresowania.

Wystawiających się firm było 5300, a więc o 8% więcej niż rok 
temu. Do Chin przylecieli wystawcy z 39 krajów z pięciu konty-
nentów. Po raz pierwszy w Szanghaju prezentowali się wystawcy 
z Ekwadoru, Finlandii, Izraela, Maroka oraz Liechtensteinu. Polska 
branża motoryzacyjna również była obecna w Chinach.

Relację z targów publikujemy 
w styczniowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Wymiana tych podzespołów to teo-
retycznie nic trudnego. Wykręcamy stare 
świece, wkręcamy nowe i praca zakończona. 
Oczywiście wartość parametrów potrzeb-
nych świec odczytujemy z instrukcji obsłu-
gi lub ze starych świec. Niestety, zarówno 
pierwszy, jak i drugi sposób nie zawsze jest 
właściwy...

Więcej w NW 1/2016

kliknij

http://autoserviceexpo.pl/
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Już na samą myśl 
niektórym mrozi krew 
w żyłach, ale zupełnie 
niepotrzebnie. Lakiery 
wodorozcieńczalne wy-
magają szczególnej uwa-
gi w okresie zimowym, 
jeśli chodzi o ich przecho-
wywanie i transport, spo-
sób aplikacji jest jednak 

taki sam jak w sezonie letnim, o czym prze-
konuje na łamach styczniowego „NW” Marek 
Lemiszewski, Technik Lakiernictwa w firmie 
Multichem Sp. z o.o. Zachęcamy do lektury.

Pierwszy z opisanych przypadków dotyczy Forda Focusa z 2011 
roku, w którego reflektorach skrapla się nadmierna ilość kondensa-
tu. Reflektory zostały sprawdzone wzrokowo pod kątem uszkodzeń, 
sprawdzona została również drożność węży wentylacyjnych.

Jak się okazuje, problem ten dotyczy modeli Focus 12/10-08/13 
i jest spowodowany za małymi otworami wentylacyjnymi w reflek-
torach. Powinno się powiększyć otwory wentylacyjne i zamontować 
nową wersję węży wentylacyjnych. Wymontuj reflektor. Powiększ 
otwory wentylacyjne w reflektorze za pomocą wiertła 5 mm. Uwa-
żaj, żeby nie uszkodzić klosza reflektora. Sprawdź, czy w otworach 
wentylacyjnych nie pozostały plastikowe odłamki i zamontuj nową 
wersję węży wentylacyjnych. Powtórz czynności po drugiej stronie 
samochodu.

Rozwiązania pozostałych dwóch 
problemów opisujemy w NW 1/2016

Lakierowanie 
„wodą” w zimie

Poradnik specjalistów 
od instrukcji naprawczych

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości 
dotyczy aut produkowanych przez Daimler 
AG, niemieckiego producenta samocho-
dów osobowych, którego głównym towa-
rem sprzedażowym są Mercedesy. Daimler 
uważał, że akceptowany przez unijnych 
urzędników gaz R1234yf jest niebezpiecz-
ny, głównie ze względu na właściwości ła-
twopalne. Komisja Europejska nie podzieliła 
jednak tych obaw. Uznała też, że to Niemcy 
powinny ponieść karę, bo przez długi czas 
akceptowały działanie firmy Daimler AG nie-
zgodne z unijnym prawem. Urzędnicy ko-
misji podkreślają, że wniosek do Trybunału 
Sprawiedliwości wynika z troski o uczciwą 
konkurencję wszystkich podmiotów gospo-
darczych, działających na terenie Unii Euro-
pejskiej. Inni producenci aut zastosowali się 
bowiem do przepisów unijnych, choć było 
to dla nich kosztowne.

Dyrektywa, na którą powołuje się Ko-
misja Europejska, mówi o tym, że systemy 
klimatyzacyjne pojazdów homologowa-
nych po 1 stycznia 2011 roku nie mogą być 
wypełnione „fluorowymi gazami cieplarnia-
nymi”, których tzw. współczynnik ocieple-

Przed Trybunałem 
Sprawiedliwości

Komisja Europejska kieruje do Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę 
w związku z nierespektowaniem w Niem-
czech unijnych przepisów dotyczących 
gazów używanych w klimatyzacjach samo-
chodowych. Chodzi o użycie w systemach 
klimatyzacyjnych pojazdów gazu o nazwie 
R134a, który – co podkreślają unijni urzędni-
cy – jest nieprzyjazny dla środowiska i zwięk-
sza efekt cieplarniany (jego GWP = 1430). 
Jest za to dużo tańszy od gazu R1234yf, któ-
ry spełnia unijne wymagania i został wybra-
ny na następcę R134a przez stowarzyszenie 
SAE we współpracy z prawie wszystkimi 
producentami samochodów. Komisja Eu-
ropejska nie zaleca żadnego konkretnego 
gazu. Nakazuje jedynie wybór takiego, któ-
rego GWP jest mniejsze od 150.

Szczegóły tych zapisów można znaleźć 
w dyrektywie unijnej 2006/40/EC. Inna dy-
rektywa, 2007/46/EC, mówi natomiast o tym, 
że to państwa członkowskie mają obowiązek 
„pilnowania” producentów aut ze swojego 
kraju i niewydawania im homologacji do 
sprzedaży na europejskim rynku tych aut, 
które nie spełniają odpowiednich wymagań.

Autodata – zaufany, światowy lider w zakresie informacji tech-
nicznych – udostępnia czytelnikom „Nowoczesnego Warsztatu” roz-
wiązania trzech powszechnych problemów występujących w no-
woczesnych samochodach.

Marek Lemiszewski
Technik 
Lakiernictwa, 
Multichem Sp. z o.o.

nia globalnego (GWP) jest wyższy niż 150. 
Z kolei w 2013 roku Daimler złożył wniosek 
w Niemczech o homologację na sprzedaż 
aut z gazem R134a i otrzymał na to zgodę. 
Teraz z tej decyzji niemieccy urzędnicy będą 
tłumaczyć się w Luksemburgu.
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W związku z rosnącym zainteresowaniem 
tematyką diagnostyki i naprawy układów 
paliwowych Common Rail firma JR Motor 
Services przygotowała dla autoryzowanych 
serwisów naprawczych oraz serwisów nie-
zrzeszonych ofertę szkoleń praktycznych.

Są to kursy specjalistyczne, których te-
matyka oscyluje wokół układów zasilają-
cych Common Rail, tradycyjnych systemów 
pomp rotacyjnych oraz wysoko wydajnych 
układów pompowtryskiwaczy EUI i pomp 
jednostkowych EUP, stosowanych w prze-
myśle oraz transporcie. Firma współpracu-
je z importerami pojazdów wyposażonych 
w systemy Delphi, VDO oraz Stanadyne, 
oferując praktyczne wskazówki i porady 
w zakresie usterek i uszkodzeń tych podze-
społów w procesach naprawczych.

Oferta skierowana jest zarówno do serwi-
sów naprawczych, które chcą uzupełnić po-

Znamy najlepszego lakiernika sieci 
warsztatów blacharsko-lakierniczych Repa-
net roku 2015. Jest nim Mirosław Warmow-
ski z serwisu Anro Trade, zwycięzca konkur-
su lakierniczego organizowanego co roku 
przez markę Standox. Patronat nad wyda-

Szkolenia również 
dla niezrzeszonych

Nie trzeba być artystą

Finaliści w otoczeniu jurorów.

Bezpośredni kontakt z wysokiej klasy sprzętem probierczym, na którym na żywo przeprowadzane są testy elementów 
aparatury paliwowej, to największy atut oferty.

rzeniem sprawował „Nowoczesny Warsztat”.
Część teoretyczna konkursu polegała na 

rozwiązaniu w określonym czasie testu on-
line, który składał się z 40 pytań. Lakiernicy 
z najlepszymi wynikami zakwalifikowali się 
do finału, który odbył się 10 grudnia w Cen-

trum Szkoleniowym Axalta w Broniszach 
koło Warszawy, a który polegał na praktycz-
nym pokazie kunsztu, choć nie tylko, tym 
razem bowiem oceniana była również kre-
atywność.

- Ponieważ w naszym konkursie biorą 
udział najlepsi z najlepszych, postanowiliśmy, 
że ocenie nie będzie podlegać jedynie kunszt 
lakierniczy – mówi Katarzyna Wolska, Axalta 
Coating Systems Poland Sp. z o.o. - Zależało 
nam na tym, aby znaleźć prawdziwe perełki 
i nawiązując do motywu przewodniego marki 
Standox: sztuka lakierowania, postawiliśmy 
tym razem na sztukę.

Jak się okazuje, wcale nie trzeba mieć 
wielkiego talentu, aby wykonywać świetne 
prace w zakresie lakierowania artystyczne-
go. Wystarczy ciekawy pomysł, trochę zaan-
gażowania i odpowiednia technika, a efekt 
może zaskoczyć niejednego.

Relację z tego wydarzenia 
publikujemy w styczniowym wydaniu 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

siadaną wiedzę, jak i do punktów chcących 
rozszerzyć asortyment świadczonych usług 
o diagnostykę oraz weryfikację produktów 
grup Delphi Diesel oraz VDO (Continental). 
Również stacje obsługi i punkty naprawcze, 

które chciałyby zapoznać się z nowoczesną 
technologią obsługi podzespołów i osprzę-
tu silnika wyposażonego w układ zasilania 
Diesla, są mile widziane.

Więcej w NW 1/2016

kliknij

http://www.automechanikadubai.com/frankfurt/51/for-exhibitors/welcome.aspx
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X-831M to najnowszej generacji urzą-
dzenie do pomiaru i kontroli parametrów 
geometrii ustawienia kół i osi pojazdów pra-
cujące w oparciu o technologię 3D. Jedną 
z funkcji tego modelu jest funkcja automa-
tycznego podążania wyposażonej w kame-
ry belki poziomej za ruchem głowic pasyw-
nych, umieszczanych na kołach pojazdu 
w trakcie unoszenia go na podnośniku.

Pozycja dostępna w ofercie firmy Launch 
Polska w cenie 39.000 zł netto.

Urządzenie do geometrii 3D

Nasz klient jest międzynarodowym, 
uznanym i finansowo doskonale prosperu-
jącym niemieckim przedsiębiorstwem hur-
towym, sprzedającym opony do pojazdów 
użytkowych. W ramach dalszej europejskiej 
ekspansji polski rynek, ze względu na swoją 
wielkość i potencjał rozwojowy, znalazł się 
na pierwszych miejscach w strategii działal-
ności przedsiębiorstwa.

W celu stworzenia podstaw dla działalno-
ści handlowej wraz z własnym biurem sprze-
daży poszukujemy chętnych na stanowisko 
kierownika ds. dystrybucji. Stanowisko pod-
porządkowane jest bezpośrednio prezesowi 
wschodnioeuropejskiej spółki córki.

Nasze wymagania
Podstawowa znajomość języka niemiec-

kiego, wiedza w zakresie handlu oponami 
i zmysł techniczny. Umiejętność myślenia 
strategicznego, koncepcyjnego i handlo-
wego, jak również zdolność planowania 
i realizacji akcji sprzedaży na własną odpo-
wiedzialność. Doświadczenie w sprzedaży, 
w której samomotywacja, gotowość do wy-
konywania zadań i chęć osiągnięcia sukcesu 
odpowiadają wrodzonym umiejętnościom. 
Współpraca z innymi ludźmi, umiejętność 
pracy w zespole i ambicja pozwalająca na 
stworzenie wraz ze współpracownikami 
przedsiębiorstwa wiodącego na polskim 
rynku sprzedaży opon.

Nasza oferta
Jest to praca o olbrzymim potencjale 

rozwojowym, ważnym zarówno ze wzglę-
dów osobistych, jak i dla przedsiębiorstwa. 
Zapraszamy do kontaktu z nami wszystkie 
osoby, które chcą stać się częścią dynamicz-
nego zespołu i aktywnie kształtować swoją 
przyszłość. Prosimy o przesłanie dokumen-
tów aplikacyjnych wraz z podaniem ocze-
kiwanej kwoty uposażenia oraz terminem 
podjęcia pracy (English or/oder Deutsch). 
Możliwy jest również kontakt telefoniczny.

Gieselmann Consulting 
Personalberatung

Helmut Gieselmann
+49 172 - 541 34 69
HG@gieselmann-consulting.de
www.gieselmann-consulting.de

OGŁOSZENIE: 
Szukamy 
pracownika

Producenci paliw zachęcają do korzystania z pa-
liw najdroższych, o najwyższej liczbie oktanowej. 
W informacjach o nich czytamy, że nie tylko są to 
paliwa wysoko wydajne, ale również mające dodat-
kowe właściwości czyszczące.

Co to dla nas znaczy? Co tak naprawdę jest 
istotne w składzie paliwa? Postawmy sobie również 
pytanie, gdzie jest ten brud i – jeżeli się pojawia – 
to w czym on przeszkadza? Wreszcie, czy jesteśmy 
w stanie zapobiec takiemu zjawisku? To pytania, 
na które w styczniowym „NW” odpowiada Roman 
Gradkowski z Forte Polska.

Właściwości czyszczące 
współczesnych paliw

Mikroorganizmy w filtrze paliwowym silnika 
Diesla.

dotychczas, albo zainwestować w nową 
kasę. Decyzję, niezależnie od tego, jaka by 
była, najlepiej podjąć co najmniej miesiąc 
przed wyczerpaniem dostępnej pamięci. Po-
zwoli to na spokojne przejście przez wszyst-
kie procedury i uchroni przed koniecznością 
wstrzymania handlu na długi czas.

Więcej w NW 1/2016

Koniec modułu fiskalnego 
w kasie rejestrującej

Gdy moduł fiskalny zbliża się do całkowitego zapełnie-
nia, można wymienić go lub zakupić nową kasę fiskalną.

W większości kas moduł fiskalny umożli-
wia wykonanie co najmniej 1830 raportów 
dobowych. Jeśli założymy, że sprzedaż jest 
prowadzona 7 dni w tygodniu, wspomnia-
na pojemność zapewni 5 lat pracy. Jak jed-
nak postąpić w sytuacji, gdy moduł fiskalny 
zbliża się do stanu całkowitego zapełnienia? 
Można go wymienić lub kupić nowe urzą-
dzenie.

Zgodnie z przepisami rejestrowanie ob-
rotu przy użyciu kasy wymaga m.in. wyko-
nywania raportów dobowych. Dokument 
tego typu trzeba wydrukować każdego 
dnia, w którym prowadzony był handel. 
W związku z tym zapełnienie modułu fiskal-
nego uniemożliwi obsługiwanie klientów. 
Jeżeli właściciel warsztatu lub serwisu ogu-
mienia nie planuje całkowitego zaprzestania 
sprzedaży, są dwa rozwiązania. Można albo 
wymienić moduł w urządzeniu stosowanym 
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Renault Megane Scenic I (96-) Volvo 850 
(91-) i VW Golfa III (91-).

Dział części do klimatyzacji wzboga-
cony został o kompresory do BMW 3 E90 
(05-), BMW 5 E60 (03-), Forda Transita (00-), 
Jaguara XF (08-), Opla Movano A (98-) oraz 
Porsche Caymana (05-), a na liście nowości 
do samochodów ciężarowych znalazły się 
sprężarki klimatyzacji do Iveco Eurocargo 
(01-) i Mercedesa Actrosa MP 4 (13-), na-
grzewnica do Mercedesa Actrosa MP 1/2/3 
(96-) oraz chłodnica oleju MAN TGA (02-).

Uzupełnieniem nowości jest sprężarka 
klimatyzacji do ładowarki Claas Ranger 907-
975.

Caribbean Blue Pearl Mix 290 oraz Indigo 
Fine Pearl Mix 289 to dwa nowe pigmenty 

Grudniowe nowości Nissens

Pigmenty z efektem

„Sześćsetki” dla każdego

z efektem oferowane przez markę Standox. 
Nowe produkty dostępne są w opakowa-
niach o pojemności 250 ml i mogą być sto-
sowane zarówno z systemem Standoblue, 
jak i Standohyd Plus.

Niebieski Caribbean Blue Pearl Mix 290 
charakteryzuje metaliczne ziarno z zielon-
kawym efektem i transparentnym flopem. 
W zależności od oświetlenia zielononie-
bieska barwa może wydawać się mniej lub 
bardziej intensywna. Kolor jest jaskrawy, 

o głębokim nasyceniu. Produkt umożliwia 
renowację najnowszych kolorów z rynku 
OEM, w tym zastosowanego na jubileuszo-
wym modelu Forda Mustanga koloru Kona 
Blue.

Drugi z wymienionych produktów – nie-
bieski Indigo Fine Pearl Mix 289 – to wysoce 
nasycony pigment perłowy o bardzo drob-
nym ziarnie, niezbędny do renowacji takich 
kolorów, jak czerń Forda – Shadow Black.

nowe pozycje w grupie intercoolerów, a no-
wością w linii wentylatorów jest referencja 
skierowana do Opla Corsy D (06-).

Rośnie nieustannie oferta dmuchaw ka-
binowych. Kolejne aplikacje skierowane są 
do Opla Astry F (91-), Opla Vivaro A (01-), 
Peugoeta 306 (93-), Renault Mastera II (98-), 

Ostatnie w roku 2015 wydanie biuletynu 
Nissens News to 43 nowości.

Asortyment chłodnic cieczy poszerzony 
został o pozycje dedykowane m.in. do VW 
Passata 3.2-3.6 FSI (05-), Toyoty RAV-4 (12-), 
Toyoty HI-Ace (01-), Subaru Imprezy (08-), Kia 
Rio (11-), Nissana Almera Tino (00-) oraz Maz-
dy 6 (12-) z jednostką napędową 2.2 CDVI. 
Do oferty dołączyły też chłodnice cieczy do 
Lexusa IS300 (01-), Kia Rio (11-), Hyundaia 
ix20 (10-), Hyundaia Getz (02-), Forda Kuga 
(13-), Hyundaia Santa Fe (00-), a także Infini-
ty QX (97-) z silnikiem 3.3i. Do BMW X5 E70 
(07-), Forda S-Max (06-), Renault Clio (05-) 
i VW Golfa VI (08-) 1.4 TSI przeznaczone są 

Sicam Falco EVO 622 – automatyczna mon-
tażownica do obsługi kół do samochodów 
osobowych, dostawczych i motocyklo-
wych, oferowana przez Auto Service Equ-
ipment z 4-letnią gwarancją. Jest to model 
bazowy, ze średniej półki – na jego podsta-
wie powstała cała gama innych produktów 
z topowym EVO 628 włącznie.

Modelem, który ma szansę zyskać naj-
większą popularność, jest EVO 620 – tańszy 
od 622, zbliżony cenowo do swojego po-
przednika, 520 (raptem 200-300 zł różnicy).

- Problemem starszych sicamowskich 
montażownic było przede wszystkim to, że ich 
parametry szybko się zestarzały: za mały stół, 
zbyt niska wieża, za wąski zbijak… – zwraca 

Z początkiem stycznia 2016 roku wyjdzie 
z produkcji seria 5XX montażownic firmy 
Sicam. Popularne „pięćsetki” zostaną zastą-
pione modelami serii EVO 6XX, obecnej na 
rynku od ponad dwóch lat.

Pierwszym modelem nowej gamy była 

uwagę Tomasz Szefner z Auto Service Equ-
ipment. - Nowa gama montażownic oprócz 
zmienionego designu (skrzynia g-frame) cha-
rakteryzuje się również tym, że nawet te mniej-
sze, podstawowe modele dorównują parame-
trami najlepszym urządzeniom konkurencji.

Jak przewiduje, model 620 będzie mo-
delem czołowym, jeśli chodzi o liczbę sprze-
danych urządzeń.

- Nie ma przecież co ukrywać, że najlepiej 
sprzedają się rzeczy najprostsze – mówi. - Na 
drugim miejscu będzie model średni, 622. EVO 
628 to natomiast propozycja dla profesjonal-
nych serwisów, w których „robi się” felgi do aut 
tuningowanych, sportowych, do 28 cali.

Kontakt: 508 358 259
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