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

kliknij

Bilety na Motor Show już w sprzedaży

Uczniowie „samochodówek” zmierzą się po raz kolejny

W ubiegłorocznym OTWS udział wzięło blisko 300 uczniów.

Motor Show Poznań, Międzynarodowe 
Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 
Poznań.
 Press day: cena: 100 zł/os., godz. otwar-

cia: 8.00-18.00.
 Dni otwarte dla szerokiej publiczno-

ści: cena: 15 zł/os. (przedsprzedaż), 
 20 zł/os. (na miejscu), godz. otwarcia: 

10.00-18.00

nia 2016 roku, niezmiennie na terenie Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich. Ten 
sam będzie też podział imprezy na cztery 
salony tematyczne: samochodowy, moto-
cyklowy, caravaningowy i truck, które już 
wkrótce wypełnią się najnowszymi mo-
delami pojazdów i akcesoriów motoryza-
cyjnych. Tegorocznej edycji targów Motor 
Show towarzyszyć będą też Targi Techniki 
Motoryzacyjnej TTM.

W salonach Empik, Saturn, Media Markt 
oraz na stronie Ticketpro Polska i Tixer.pl ru-
szyła sprzedaż biletów na targi Motor Show 
2016. Kupując wejściówkę w przedsprzeda-
ży, nie tylko zaoszczędzamy kilka złotych, 
ale również gwarantujemy sobie komfort 
szybkiego i bezkolejkowego wejścia na te-
ren targów.

Najbliższa edycja targów Motor Show 
odbędzie się w dniach 31 marca do 3 kwiet-

pierwszy to wewnątrzszkolna 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 
Poznańskich, przy czym do trzeciego (zadania praktyczne) zakwalifi-
kowują się uczniowie z największą liczbą punktów uzyskanych w te-
ście pisemnym (etap II).

Organizatorem OTWS jest ZSS w Gdańsku, a patronują: Politech-
nika Poznańska, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej i Targi Tech-
niki Motoryzacyjnej. Nowoczesny Warsztat, Świat Opon i Warsztat.pl 
sprawują patronat medialny nad tym wydarzeniem. Ambasadorem 
Turnieju została firma Castrol.

Już po raz dwudziesty drugi odbędzie się Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Samochodowej, którego uczestnikami są uczniowie szkół 
o profilu samochodowym. Finaliści konkursu spotkają się 1 kwietnia 
br. podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu (31 marca – 
3 kwietnia).

Inicjatywa tak bardzo spodobała się Kubie Bielakowi, że ponownie 
zgodził się być „twarzą” Turnieju. Kubę powinni kojarzyć wszyscy, któ-
rzy choć trochę interesują się motoryzacją – na TVN Turbo prowadzi 
program „Jazda Polska”, jest również współzałożycielem i zarządzają-
cym Akademią Bezpiecznej Jazdy w Warszawie. Vouchery na kurs do-
skonalenia jazdy w tym ośrodku będą jedną z nagród w Turnieju.

Tych będzie oczywiście dużo więcej, a ich łączna pula to 200 ty-
sięcy złotych – dwa razy tyle, co w roku ubiegłym. Zwycięzca Turnie-
ju otrzyma roczne stypendium, ufundowane przez Stowarzyszenie 
Techniki Motoryzacyjnej. Do najlepszych szkół i uczniów trafią ponad-
to tak wartościowe trofea, jak montażownica, wyważarka, dźwignik 
kanałowy, prostowarka do felg, wyposażenie szkoleniowe i wiele wię-
cej – lista, zarówno nagród, jak i sponsorów (w tej roli firmy należące 
do Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej, ale nie tylko), jest długa.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zarejestrować się na 
stronie www.otws.pl lub zalogować za pomocą już posiadanych lo-
ginów i haseł, jeśli konto zostało założone przy okazji poprzednich 
edycji turnieju. Internetowa rejestracja uczestników potrwa od 1 do 
15 marca br.

Jak co roku, turniej będzie przebiegał w trzech etapach. Etap 

http://www.automechanikadubai.com/frankfurt/51/for-exhibitors/welcome.aspx
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Wraz z nowym rokiem – nowe pozycje 
w ofercie Nissens. Styczniowa edycja biule-
tynu Nissens News to 52 nowości.

Segment części do klimatyzacji posze-
rzony został o kondensery m.in. do Dod- 
ge’a Nitro (07-), Forda Eco Sport (13-), Forda 
Fiesty(12-), Forda Transita Couriera (14-), Hon-
dy Pilot (09-), Infi niti FX35 (08-), Lexusa RX 
350 (07-), Nissana Pathfi ndera (05-), Nissana 
Qashqai (13-), Opla Insigni (08-), Opla Merivy 
A (03-), Toyoty Highlander (00-), Toyoty Auris 
(12-) oraz Toyoty Camry (11-) 2.5i HYBRID.

Składająca się z czterech przewodów wiązka wykonana zosta-
ła na kablu ferromagnetycznym „wire wound” o średnicy 7 mm. 
Komplet przeznaczony jest do Toyoty Levin Gtz z roku 1993, silnik 
4AGZE o pojemności 1,6 l.

Inne nietypowe przewody można zamawiać na:
http://www.sentech.pl/zamow-nietypowe-przewody/#1

dzeń, które mogłyby wskazywać na wgnie-
cenie lub pęknięcie wewnętrzne. Ważne 
jest, aby element pomiarowy sondy był nie-
naruszony i zapewniał prawidłowe działa-
nie. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy 
wtyczka jest czysta, nienaruszona i szczelna 
oraz czy nie ma na niej śladów smaru, oleju 
lub chemikaliów. Mogą one ujemnie wpły-
wać na sygnał wyjściowy sondy, która jest 
bardzo wrażliwa na zanieczyszczenia.

Więcej w lutowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

Nissens 
powiększa ofertę

Sentech do Toyoty Levin

Szpachlówka FIBER LIGHT

Analiza usterek sond lambda

Pośród nowych sprężarek znalazły się 
m.in. pozycje do: BMW 5 E60 (03-), Range 
Rovera (87-), Toyoty Corolli (01-) oraz Hondy 
Insight (10-) z silnikiem 1.3i HYBRID.

O referencje do: BMW X5 E53 (00-), BMW 
X5 E70 (07-), Daihatsu Terios (00-), Lexusa 
GS III (05-), Opla Agili B (08-), Renault Clio IV 
(13-), Toyoty Hi-Ace (01-), Toyoty Highlander 
(08-), Toyoty Hi-Lux (01-) oraz Subaru Fore-
stera (12-) 2.0i Turbo poszerzony został asor-
tyment chłodnic cieczy silnika.

Coraz większa jest także oferta dmuchaw 
kabinowych. W styczniu dołączyły do niej 
pozycje do: Subaru Pleo (98-), Toyoty Dyna 
(02-) i Audi A4 (07-). Nowością jest również 
intercooler do Renault Twingo II (07-), chłod-
nica oleju VW Golfa V (03-) 1.6i-2.0FSI-TFSi, 
nagrzewnica do Nissana Qashqai (07-) oraz 
wentylator do Renault Kangoo I (98-).

W asortymencie podzespołów do cięża-
rówek i autobusów pojawiły się chłodnice 
do RVI Kerax (97-) w wersji z ramą i bez, in-
tercoolery do Iveco Eurocargo (01-), a także 
dwie dmuchawy kabinowe – dla Volvo FH 
(02-) oraz Man M2000 (95-).

Ofertę uzupełniają dwie nowe sprężarki 
uniwersalne, a także dedykowana do kom-
bajnów John Deere 2054-2266 oraz łado-
warki Hyundai HL.

hamuje skurcz objętościowy żywicy polie-
strowej, natomiast wypełniacze sferyczne 
eliminują powstawanie dziurek i zapewnia-
ją łatwą obróbkę szpachlówki. Dzięki zasto-
sowaniu odpowiednio elastycznych żywic 
i włókna szklanego FIBER LIGHT stanowi 
doskonały wybór na wypełnienie dużych 
ubytków, podwyższając wytrzymałość me-
chaniczną i zachowując odporność na pę-
kanie. Szpachlówka ma wskaźnik schnięcia 
i stopnia wymieszania szpachlówki z utwar-
dzaczem, dzięki któremu mamy pewność, 
że szpachlówka utwardzi się równomiernie 
(MIXING INDICATOR).

Firma NOVOL, po sukcesie szpachlówki 
SPECTRAL SOFT LIGHT, poszerza swoją ofer-
tę o szpachlówkę klasy premium – FIBER 
LIGHT.

Szpachlówka wypełniająca oparta jest na 
kompozycji specjalnie wyselekcjonowanych 
włókien i wypełniaczy sferycznych. Włókna 
szklane tworzą wewnętrzną konstrukcję, 
która wzmacnia strukturę i jednocześnie 

Aby ocenić, czy sonda lambda pracuje 
prawidłowo, należy przeprowadzić pełną 
kontrolę wizualną oraz testy działania. W jaki 
sposób na podstawie wyglądu sondy oce-
nić przyczynę jej usterki – podpowiadają 
eksperci Denso.

Przystępując do analizy, w pierwszej 
kolejności należy sprawdzić wtyczkę i prze-
wód w celu upewnienia się, że nie są one 
uszkodzone. Jakiekolwiek uszkodzenia mają 
negatywny wpływ na sygnał z elementu 
pomiarowego. Następnie należy sprawdzić, 
czy na korpusie sondy nie ma śladów uszko-
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Już po raz piąty odbędą się Ogólnopol-
skie Mistrzostwa Mechaników. Areną zma-
gań finalistów będą ponownie Targi Tech-
niki Motoryzacyjnej. Do konkursu powraca 
kategoria dla profesjonalistów, którzy będą 
rywalizować o tytuł Najlepszego Mechanika 
TTM (2 kwietnia).

W finale zmierzą się również młodzi 
mechanicy (31 marca) i młodzi lakiernicy
(1 kwietnia).

- W tym roku więcej uwagi poświęcimy 
diagnostyce i naprawie systemów bezpieczeń-
stwa, od których niejednokrotnie zależy nasze 
życie – mówi Rafał Kosiński, prezes Akademii 
Praktycznych Umiejętności, która wspólnie 
z Fundacją Cooperatio objęła opieką mery-

Mistrzostwa Mechaników 2016

Zapraszamy do „Żywego Warsztatu”

toryczną kategorię dla mechaników zawo-
dowych.

Organizowane pod patronatem firmy 
Novol Mistrzostwa Młodych Lakierników 
odbędą się w tym roku po raz drugi. W fina-
le, który zaplanowany został na 1 kwietnia, 

do rywalizacji staną najlepsze zespoły z całej 
Polski wyłonione w internetowych testach 
wiedzy lakierniczej.

Przypominamy, że podczas Targów Tech-
niki Motoryzacyjnej odbędzie się również 
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodo-
wej. Aby młodzież nie musiała wybierać 
pomiędzy inicjatywą Zespołu Szkół Samo-
chodowych w Gdańsku, a organizowanymi 
przez V8 Team Mistrzostwami, inicjatorzy 
obydwu wydarzeń doszli do porozumienia, 
organizując swoje zawody w dwóch róż-
nych terminach – Młodego Mechanika 31 
marca, a 1 kwietnia OTWS.

Więcej na: 
www.mistrzostwamechanikow.pl

wtryskowych w silnikach Diesla. Dla oponiarzy zaaranżowany zosta-
nie z kolei kompleksowo wyposażony warsztat naprawy ogumienia. 
Nie zabraknie tematyki związanej z obsługą czujników TPMS.

- W zeszłym roku wprowadziliśmy do naszej strefy elementy serwisu 
ogumienia, prezentując unikalne rozwiązania zastosowane w oponach 
samochodowych. Spotkało się to z dużym zainteresowaniem – mówi 
Mirosław Giecewicz, red. naczelny „Nowoczesnego Warsztatu” oraz 
„Świata Opon”. - To tylko pokazuje, że polscy mechanicy poszukują naj-
nowszej wiedzy.

Pokazom towarzyszyć będą liczne wykłady, m.in. dobrze znane-
go czytelnikom „Nowoczesnego Warsztatu” Mikołaja Słupskiego.

- „Żywy Warsztat”, jak sama nazwa wskazuje, to miejsce, w którym 
będzie toczyło się życie – podsumowuje Mirosław Giecewicz. - Niko-
mu nie pozwolimy się nudzić.

Do „Żywego Warsztatu” 
zapraszamy każdego dnia targów!

Jedną z nieodłącznych atrakcji Targów Techniki Motoryzacyjnej 
jest „Żywy Warsztat” – organizowana przez „Nowoczesny Warsztat” 
interaktywna ekspozycja, do prezentacji w której redakcja miesięcz-
nika zaprasza ekspertów branży warsztatowej i przedstawicieli firm.

Gośćmi „Żywego Warsztatu” są osoby, które znają się na rze-
czy – praktycy, których pokazy najnowszych narzędzi i urządzeń 
przyciągają tłumy. Zwiedzający mogą z bliska przyjrzeć się pracy 
serwisantów, a także własnoręcznie wypróbować prezentowane 
nowości. Taka jest też idea „Żywego Warsztatu” – przekonać do 
najnowszych rozwiązań poprzez umożliwienie samodzielnego ich 
przetestowania.

- „Żywy Warsztat” to miejsce prezentowania najnowszych technolo-
gii w branży warsztatowej – mówi Sebastian Klauz, dyr. wydawnictwa 
Goldman, wydawcy gazety „Nowoczesny Warsztat”. - To jednocześnie 
skuteczny sposób na pokazanie, jak łatwa i przyjemna może być pra-
ca w warsztacie, gdy korzysta się z zaawansowanych technologicznie 
urządzeń. Można będzie podejść, zobaczyć, zapytać, a nawet spróbo-
wać samemu „pobawić” się w mechanika. Ta forma przekazu przypadła 
gościom targowym do gustu, gdyż „Żywy Warsztat” nie jest typową wy-
stawą sprzętu, zaś miejscem, w którym te urządzenia pracują „na żywo”, 
tak jak w zwykłym warsztacie.

Przestrzeń ekspozycyjna podzielona zostanie na kilka w pełni 
wyposażonych stanowisk warsztatowych, tzw. stref. I tak w strefie 
napraw blacharskich „w akcji” zobaczymy m.in. najnowsze narzędzia 
blacharskie i ramę naprawczą firmy Autorobot. Texa i Precyzja Tech-
nik to strefa diagnostyczna, a J.R. Motor Services – naprawa układów 



Poradnik 
specjalistów 
od instrukcji 
naprawczych

Honda CR-V – problemy z elektryką

Autodata – zaufany, światowy lider w zakresie 
informacji technicznych – udostępnia czytelnikom 
„Nowoczesnego Warsztatu” rozwiązania trzech po-
wszechnych problemów występujących w nowo-
czesnych samochodach.

Pierwszy z opisanych przypadków dotyczy 
Hondy CR-V 2,2 i-CTDi z 2004 roku. Lampka spraw-
dzania silnika świeci się, kod usterki P1298 (czujnik 
obciążenia elektrycznego – za wysokie napięcie). 
Podejrzenie: problem z komputerem sterującym 
silnika.

Czujnik obciążenia elektrycznego znajduje się 
w skrzynce bezpieczników/płytce przekaźników 
w przedziale silnikowym i ma wadliwy lutowany 
łącznik. Okazuje się, że ten problem dotyczy rów-
nież niektórych Hond Civic wyprodukowanych 
w latach 2001-2005. Odłącz akumulator, zdejmij 
dolną pokrywę skrzynki bezpieczników/płytki 
przekaźników (fot. 1.1) i odłącz 3-stykowe złącze 
(fot. 1.2). Wymontuj dwa bezpieczniki (fot. 1.3) 
i czujnik obciążenia elektrycznego (fot. 1.4). Wy-
mień czujnik obciążenia elektrycznego i zamontuj 
elementy w odwrotnej kolejności niż przy mon-
tażu. Podłącz ponownie akumulator i skasuj kod 
usterki. Uruchom silnik i zostaw włączony, aby roz-
grzał się do temperatury roboczej. Pozostaw silnik 
na obrotach jałowych przez 10 minut przy wyłą-
czonych wszystkich obciążeniach elektrycznych. 
Przeprowadź czynności zerowania po ponownym 
podłączeniu akumulatora, aby wyzerować funkcje 
pamięci.

Rozwiązania pozostałych dwóch 
problemów opisujemy w NW 2/2016
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Badania równoległe niedostępne 
z poziomu sterownika

ratorium Badawczo-Rozwojowego firmy 
Multichem Sp. z o.o. przypomina, że lakier 
samochodu to złożony z wielu warstw sys-
tem ochrony karoserii. Każdy z elementów 
ma ściśle określoną rolę, a całość współza-
leży od siebie. Warto o tym wspomnieć, bo 
pozwala to lepiej zrozumieć poszczególne 
kroki, jakie powinniśmy wykonać, by zabez-
pieczyć samochód przed zimą. Warstwa 
szczególnie narażona na czynniki atmosfe-
ryczne to lakier wierzchni, najczęściej lakier 
bezbarwny lub czasami lakier akrylowy, 
dwukomponentowy. Ta ostatnia warstwa 
powinna być szczególnie sprawdzona i za-
bezpieczona.

Więcej w NW 2/2016

Jak chronić lakier samochodu przed mrozem?
W ubiegłym roku odnotowaliśmy najgo-

rętsze lato w historii, zima przyszła później 
niż zwykle i jest o wiele łagodniejsza, ale... 
czy to oznacza, że nie musimy martwić się 
o lakier naszego samochodu? Na początek 
warto przypomnieć, że właśnie najbardziej 
narażoną częścią pojazdu w okresie zimo-
wym jest wspomniany lakier.

W przypadku, gdy samochód parkuje-
my na zewnątrz, nabiera to szczególnego 
znaczenia. Podlega on wtedy ekstremalnym 
wahaniom temperatury (czasami od dodat-
nich w dzień do ujemnych w nocy) i po-
winien być odpowiednio chroniony. Choć 
temat ochrony lakieru powraca zawsze 
w okresie pojawienia się pierwszego śniegu 

silnika i przez skaner diagnostyczny będzie 
nieprawidłowa. Na przykład luźny kontakt 
w którejś z wtyczek. Im dłuższa droga, tym 
większe prawdopodobieństwo, że to, co jest 
odczytane, jest zafałszowane. A więc istnieje 
inny sposób na sprawdzenie wskazania da-
nego czujnika – podłączenie bezpośrednio 
do niego woltomierza. Zauważmy, że w tym 
momencie oprócz sterownika silnika napię-
cie odczytuje woltomierz. Skaner i wolto-
mierz pracują równoległe, stąd określenie 
badań równoległych.

O diagnostyce równoległej pisze 
w lutowym „NW” Mikołaj Słupski.

Na pewno jesteśmy przyzwyczajeni do 
pojęcia „szeregowe” i „równoległe”, gdy my-
ślimy o obwodach elektrycznych. Natomiast 
w diagnostyce motoryzacyjnej pojęcie to 
odnosi się do sposobu włączenia aparatury 
pomiarowej. W wyobraźni możemy „zbudo-
wać” szereg elementów: czujnik, okablowa-
nie, sterownik silnika, okablowanie, wtyczka 
diagnostyczna, skaner diagnostyczny. Przez 
te wszystkie elementy muszą przejść sygnały, 
aby odczytać wartość napięcia na tym przy-
kładowym czujniku. Na tak długiej drodze 
mogą zaistnieć przeszkody, które spowo-
dują, że wartość odczytana przez sterownik 

Sterownik do silnika Isuzu. Najczęstsze uszkodzenia to 
wybite połączenia lutowane. Na stole możemy podłą-
czyć zasilanie i sprawdzić, czy działa prawidłowo. Poza 
tym możemy nauczyć się, jak pracuje (poznać napięcia 
na poszczególnych elementach), aby móc naprawić bar-
dziej skomplikowane przypadki.

Czy warto wybrać najdroższą instalację LPG?
cześnie przeciętny użytkownik auta, który 
nie ma szczegółowej wiedzy o instalacjach 
gazowych, nie jest w stanie zorientować się, 
że kupuje produkt przeciętnej czy też wręcz 
niskiej jakości. Jak przekonuje na łamach lu-
towego wydania „Nowoczesnego Warsztatu” 
Marek Bezubik, specjalista ds. technicznych 
w AC S.A., instalacja gazowa jest tylko tak 
dobra, jak jej najsłabszy element!

instalacji, albo komponują je samodzielnie 
z części tej samej lub różnych marek. Zarów-
no pierwszy, jak i drugi wariant ma szansę 
się sprawdzić, o ile jest właściwie dobrany do 
wymagań czy też konstrukcji silnika. Nieste-
ty, często zdarza się, że dobór różnych kom-
ponentów podyktowany jest przede wszyst-
kim chęcią zbicia ceny tak bardzo, jak to jest 
tylko możliwe, bez dbałości o jakość. Jedno-

Instalację gazową do auta z silnikiem 
4-cylindrowym można założyć już za 1500 
zł, są jednak oferty montażu instalacji za 10 
tys. zł. Okazuje się, że nie tylko najtańsze, 
także najdroższe instalacje mogą nie być 
optymalnym wyborem.

Warsztaty montujące instalacje gazowe 
do samochodów albo korzystają z zesta-
wów przygotowanych przez producentów 

i mrozu, to o zabezpieczeniu powłoki po-
winniśmy pomyśleć jeszcze przed wymianą 
opon na zimowe.

Na łamach lutowego „Nowoczesnego 
Warsztatu” Krzysztof Trawczyński z Labo-

Mycie samochodu jest dużo ważniejsze zimą niż w in-
nych porach roku.



RAPORT WARSZTATOWY - str. 6

nasz dotychczasowy sukces, nie zapominając 
jednak o dalszej pracy przy tworzeniu lepszej 
przyszłości w oparciu o posiadaną przez nas 
wiedzę i doświadczenie.

Więcej w NW 2/2016

Złapani w sieć korzyści...

150 lat w przemyśle lakierniczym

Francuskiego producenta doceniła mię-
dzynarodowa grupa zakupowa GroupAuto 
International, wyróżniając go w czasie Spo-
tkania Dostawców, które odbyło się w paź-
dzierniku 2015 w Monako.

Nagroda przyznana została w kategorii 
Logistyka i była wynikiem celującej oceny 

Valeo Service nagrodzone

i wielu innych czynników. Na pewno trzeba 
to rozważyć. Jeśli natomiast mamy jakieś 
wątpliwości, warto porozmawiać z właści-
cielami warsztatów, którzy już zasilają sze-
regi wybranej sieci. Taka opinia z pewnością 
pomoże w podjęciu decyzji. Aby jednak 
zacząć jakiekolwiek rozważania na ten te-
mat, proponujemy zapoznać się z podsta-
wowymi zasadami i kryteriami dotyczącymi 
członkostwa w sieci. Przede wszystkim – co 
możemy dzięki temu zyskać? Oczywiście 

Tematem przewodnim lutowego „No-
woczesnego Warsztatu” są sieci warsztato-
we. Na specjalnych stronach zestawiliśmy 
wybrane sieci działające na terenie nasze-
go kraju, nastawione na rozwój i szukanie 
nowych członków. Wielokrotnie, tworząc 
to zestawienie, zachęcaliśmy Państwa do 
zastanowienia się nad wstąpieniem do ta-
kiej organizacji. Jest to oczywiście bardzo 
indywidualna sprawa, która zależy od prio-
rytetów warsztatu, wizji jego właściciela 

korzyści niosą za sobą także zobowiązania. 
To wszystko trzeba wziąć pod uwagę. Nasze 
zestawienie, w którym organizatorzy sieci 
odpowiadają na najważniejsze pytania, ma 
Państwu pomóc w podjęciu decyzji.

uzyskanej w dwóch kryteriach: dostępno-
ści części oraz planowych i terminowych 
dostaw.

Każdego dnia w magazynach Valeo do-
stępnych jest 45 tys. referencji dostarcza-
nych do 108 krajów świata.

W tym roku Axalta Coating Systems ob-
chodzi 150-lecie swojej działalności w two-
rzeniu innowacyjnych systemów lakierni-
czych. Historia firmy rozpoczęła się w roku 
1866, kiedy w Niemczech opracowano pierw-
sze produkty lakiernicze. Od tego momentu 
firmie towarzyszył dynamiczny rozwój, który 
doprowadził do osiągnięcia obecnej pozycji 
jednego z wiodących producentów lakierów 
ciekłych oraz proszkowych.

- Wszyscy niezmiernie się cieszymy, że 
mogliśmy osiągnąć ten przełomowy mo-
ment w historii naszej firmy – mówi Charlie 
Shaver, Axalta Chairman and CEO. - Przez 
najbliższe 12 miesięcy będziemy świętować 

Jednostkowe przychody ze sprzedaży 
netto osiągnięte przez spółkę Oponeo.pl 
w 2015 roku wyniosły 413 mln zł i wzro-
sły w stosunku do roku ubiegłego o blisko 
30%.

W samym grudniu pomimo braku typo-
wych, zimowych warunków pogodowych 
Oponeo.pl wygenerowało przychody rzę-
du 34 mln zł, co przyniosło 6-procentowy 
wzrost w porównaniu do przychodów 
z grudnia 2014.

- Wyższe przychody w 2015 roku to efekt 
26-procentowego wzrostu zamówień, jaki 
firma odnotowała na wszystkich rynkach – 
informuje Dariusz Topolewski, prezes zarzą-
du Oponeo.pl S.A.

To był dobry rok 
dla Oponeo.pl

Na polskim, głównym dla Oponeo.pl 
rynku zbytu, spółka zrealizowała 25% więcej 
zamówień w porównaniu z analogicznym 
okresem roku 2014. Na rynkach zagranicz-
nych Oponeo.pl zrealizowało 30-procento-
wy wzrost zamówień, który nie obejmuje 
zamówień z rynku brytyjskiego, niemiec-
kiego, tureckiego i USA, gdzie Oponeo.pl 
sprzedaje opony i felgi przez spółki zależ-
ne. Zamówienia z tych rynków stanowiły 
w 2015 roku 43% wszystkich zamówień 
zagranicznych.

Skonsolidowane wyniki Oponeo.pl poda 
do publicznej wiadomości 24 lutego 2016 r.
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Pomimo niezmiennych od lat zadań 
pojazdy pomocy drogowej stale podlegają 
zmianom. Czasami są to zmiany rewolu-
cyjne, ale najczęściej – optymalizacje. Już 
samo to pojęcie niesie pewien ładunek 
emocjonalny, skierowany także ku dawniej 
stosowanym rozwiązaniom. Cóż, lepsze nie 
zawsze bywa wrogiem dobrego – często 
jest wrogiem samego siebie.

W połowie grudnia ubiegłego roku za-
kończyła się trwająca od wiosny 2015 akcja 
promocyjna związana z olejem Castrol Ma-
gnatec, kierowana do warsztatów nieauto-
ryzowanych, sklepów i hurtowni motoryza-
cyjnych. Wszyscy mechanicy i sprzedawcy, 
którzy polecili tajemniczemu klientowi olej 
Castrol Magnatec, otrzymali bluzy zespołu 
rajdowego Volkswagen Motorsport.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczyło 
zgłosić to na stronie www.testcastrol.pl, 
a zarejestrowane punkty zostały odwie-
dzone przez tajemniczych klientów, którzy 
chcieli wymienić lub kupić olej. Od paź-
dziernika do grudnia 2015 odwiedzili oni 
ponad 1400 lokalizacji. Aż 80% warsztatów 

generalnym Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz Goodyear Dunlop 
Tires Polska Sp. z o.o. Od 2013 roku pełni także funkcję dyrektora 
zarządzającego organizacji Goodyear Dunlop Europa Centralna, 
nadzorując działalność Goodyear Dunlop w Polsce, na Ukrainie oraz 
w 14 innych krajach centralnej i południowo-wschodniej Europy. 
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pojazdy pomocy 
drogowych 
– widoczne 
trendy

Tajemniczy klient Castrol

Nowi liderzy zarządu PZPO

Tajemniczy klienci odwiedzili ponad 1400 punktów sprzedaży.

i sklepów zarekomendowało olej Castrol 
Magnatec jako najlepiej chroniący silnik 
przed zużyciem w fazie rozgrzewania. Obja-
śniając atuty produktów Castrol, większość 
mechaników i pracowników sklepów wyko-
rzystywała dostarczone wcześniej materiały 
– stojak demonstrujący działania inteligent-
nych molekuł, plakat reklamowy oraz ulotki. 
Do wszystkich 1147 osób, które zarekomen-
dowały olej Castrol Magnatec, w nagrodę 
trafiły oryginalne bluzy wspieranego przez 
Castrol zespołu Volkswagen Motorsport.

Już wkrótce Castrol rozpocznie kolejną 
akcję, w której będzie można zdobyć atrak-
cyjne i ekskluzywne nagrody.

Jedno z najbardziej popularnych podwozi pod autola-
wety to obecnie Iveco Daily.

Zarząd oraz walne zgromadzenie członków Polskiego Związku 
Przemysłu Oponiarskiego wybrało Jacka Pryczka z firmy Goodyear 
na stanowisko prezesa zarządu. Zastąpił on 1 stycznia br. dotychcza-
sowego prezesa – Piotra Zielaka, reprezentującego firmę Continen-
tal. Wiceprezesami zarządu zostali John Young z Michelin oraz Ham 
Jeong Seung z Hankook.

- Nowym władzom związku serdecznie gratulujemy i życzymy po-
wodzenia. Jednocześnie dziękujemy Panu dr. Piotrowi Zielakowi, do-
tychczasowemu prezesowi związku, za wkład pracy w rozwój naszej 
organizacji – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

Jacek Pryczek z branżą oponiarską związany jest od początku 
swojej kariery zawodowej. W 1994 roku dołączył do Firmy Oponiar-
skiej Dębica S.A., w której przez kolejne 12 lat zajmował stanowiska 
w działach: zakupów, prawnym, sprzedaży i marketingu, a także jako 
członek zarządu. W 2006 roku powołano go na stanowisko dyrektora 
generalnego organizacji Goodyear Bliski Wschód i Afryka. Od stycz-
nia 2008 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Goodyear 
w Polsce i na Ukrainie, pozostając prezesem zarządu i dyrektorem 

 Segment budżetowy
 Segment średni
 Segment premium26%

46%

28%

Rynek w podziale na segmenty

Jakie trendy w pojazdach pomocy dro-
gowych uwidoczniły się w ostatnim cza-
sie? Na to pytanie staramy się odpowie-
dzieć w lutowym wydaniu „Nowoczesnego 
Warsztatu”.




	Przycisk 61: 


