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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

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

Jakich innowacji mogą spodziewać się 
kierowcy w najbliższych latach? Nad jakimi 
ułatwieniami dla nich pracują koncerny sa-
mochodowe? Co już jest dostępne na ryn-
ku? Sprawdźmy na przykładzie Toyoty.

Jacek Pawlak, prezes Toyota Motor Poland 
jest zdania, że kolejne lata przyniosą eksplo-
zję nowych technologii – przede wszystkim 
innowacje w napędach. Hitem jest obecnie 
samochód wodorowy. To nowa, ekologicz-
na technologia, której produktem spalania 
nie są szkodliwe substancje, tylko... woda 
destylowana.

- To auta, które są bardzo ciche, komforto-
we i tanie w eksploatacji. Przejechanie 100 km 
na wodorze kosztuje dzisiaj tyle samo co na 
benzynie, a przecież ta technologia na pewno 
będzie się rozwijała i to wszystko będzie dużo 
tańsze – mówi J. Pawlak. Jak dodaje, rewo-
lucyjnie zmieniają się także systemy bezpie-
czeństwa. - Samochody same hamują, dużo 
wcześniej reagują niż my, ostrzegają nas przed 
zmianą pasa ruchu, reagują, kiedy mamy 
słabą widoczność, kiedy pada śnieg albo jest 
mgła. To bardzo pomaga. W autach wypo-
sażonych w te systemy widzimy dużo niższą 

składowych zawieszenia pojazdów. Powyższe założenie nie obowią-
zuje, gdy pojazd przeładowywać ponad miarę DMC. Z postępem 
technologicznym obniżyły się same masy nieresorowane, a wysiłki 
inżynierów w dziedzinie propagacji hałasu idą w parze z lepszą izo-
lacją drgań nadwozia.

Więcej w NW 3/2016

Podstawowym zadaniem zawieszenia jest zapewnienie kontaktu 
kół samochodu z podłożem. Panowanie nad kinetyką samochodu 
stanowi kompromis z możliwie najlepszym komfortem podróży. 
Dbając o niepogorszenie fabrycznych nastaw decydujemy de facto 
o długości drogi hamowania, skuteczności skręcania i poprawności 
pracy elektronicznych systemów wspomagających jazdę.

Układ zawieszenia obejmuje elementy prowadzące koło, czyli 
określające geometrię podwozia (wahacze lub drążki), elementy 
resorujące, a w końcu elementy tłumiące (amortyzatory) i stabili-
zujące.

Intensywne prace rozwojowe inżynierów obfitują innowacjami, 
które poprawiają stabilność prowadzenia w skrajnie różnych sytu-
acjach na drodze, minimalizując ryzyko oderwania kół od nawierzch-
ni podczas dynamicznej jazdy wskutek uskoków lub przechyłów. 
Zaawansowane rozwiązania w czasie rzeczywistym utwardzają 
amortyzatory (w trybie „sport”), reagując tym samym na wciśnięcie 
gazu czy zmianę przełożenia w skrzyni przekładniowej. Eliminacji 
czynników mających wpływ na zaburzenie stabilności towarzyszyć 
musi też troska o spodziewany komfort podróżujących – wszak za-
dowolony powinien być nie tylko kierowca.

Poprawa stanu nawierzchni polskich dróg oddala w czasie obja-
wy utraty właściwości, rozregulowania i degradacji komponentów 

szkodowość, a więc dużo mniej wypadków niż 
w przypadku aut bez tych systemów.

Systemy bezpieczeństwa będą w dal-
szym ciągu udoskonalane i rozbudowywa-
ne o kolejne elementy i funkcjonalności, np. 
w połączeniu z infrastrukturą miejską.

Koncerny pracują także nad systemami 
jazdy autonomicznej. Jak wynika z raportu 
opublikowanego przez Dział Nauki i Wła-
sności Intelektualnej koncernu medialnego 
Thompson Reuters, w latach 2010-2015 To-
yota zarejestrowała ponad 1,4 tys. patentów 
dotyczących technologii z tego zakresu.

Innowacje sektora motoryzacyjnego

Prymat precyzyjnego tłumienia drgań i hałasu

Wysiłek związany z odtworzeniem charakterystyki zawieszenia to także pokusa "ulep-
szenia fabryki" - np. przypadku pojazdów specjalnych (m.in. kamperów)

kliknij

http://www.automechanikadubai.com/frankfurt/51/for-exhibitors/welcome.aspx
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sjonalistów, ponieważ coraz to nowsze są me-
tody napraw. W warsztatach blacharskich nie 
klepie się już blach młotkiem – nowe metody 
są dużo bardziej precyzyjne i dokładne.

Relację z konferencji w Bydgoszczy 
publikujemy w marcowym wydaniu 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

3000 samochodów. Plan na ten rok obejmu-
je ponad 50 lokalizacji, 5000 kontroli i ok. 30 
000 rozdanych gadżetów.

- Mimo że nasze spotkania z kierowcami 
odbywają się w luźnej atmosferze, ich głów-
ne założenia są bardzo poważne – wyjaśnia 
Michał Tochowicz z ProfiAuto. - Chcemy 
uświadamiać kierowcom, że nawet niewielkie 
usterki mogą mieć bezpośrednie przełożenie 
na bezpieczeństwo.

Akcja organizowana jest w takich miej-
scach, jak parkingi przy centrach handlo-
wych i innych ważnych dla danych miej-
scowości punktach – tam, gdzie kierowców 
jest najwięcej. ProfiAuto Pit Stop często to-
warzyszy również imprezom okolicznościo-
wym i wydarzeniom organizowanym m.in. 
przy współpracy miejskich komend Policji 
czy władz miasta.

Więcej na: profiauto.pl

W odpowiedzi 
na wołanie rynku pracy

ProfiAuto Pit 
Stop 2016

Najnowsze technologie napraw blacharskich zaprezen-
towała w praktyce firma Herkules.

Bydgoska „samochodówka” podjęła się 
zadania wdrożenia innowacyjnego, dosto-
sowanego do aktualnych oczekiwań praco-
dawców programu kształcenia w zawodach 
blacharz samochodowy i lakiernik. Patronat 
nad działaniami placówki objęły firmy Novol 
i Herkules.

Wraz z informacją o inicjatywie Zespo-
łu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy 
otrzymaliśmy zaproszenie na konferencję 
„Nowoczesne technologie napraw w likwi-
dacji szkód komunikacyjnych”, która odbyła 
się 8 lutego, a której prelegentami byli nie 
tylko przedstawiciele współpracujących 
z placówką firm.

- Uczestniczyłem niedawno w konferencji, 
na której właściciele warsztatów blacharsko- 
lakierniczych jasno dali do zrozumienia, że 
potrzeba im fachowców. A o tych coraz trud-
niej – powiedział nam w kuluarach Janusz 
Tomas, dyrektor ZSS w Bydgoszczy. - Coraz 
ciężej o odpowiednio przygotowanych profe-

Ponad 50 imprez w całym kraju, bezpłat-
na kontrola minimum 5000 samochodów 
i grafik wypełniony do końca roku. Ruszyła 
kolejna edycja Pit Stopu – organizowanej 
przez ProfiAuto akcji, której celem jest przy-
pomnienie kierowcom o tym, jak znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo jazdy ma stan 
techniczny pojazdu.

ProfiAuto Pit Stop to akcje regionalne, 
podczas których każdy kierowca ma moż-
liwość skorzystania z bezpłatnej kontroli 
stanu technicznego samochodu i uzyskania 
porady mechanika. Eksperci motoryzacyjni 
zwracają uwagę m.in. na kwestie ważne dla 
bezpieczeństwa, takie jak stan zawieszenia, 
ogumienia, szyb, akumulatora, układu kli-
matyzacji, wycieraczek, a także poprawne 
ustawienie świateł.

W roku ubiegłym ekipa Pit Stopu odwie-
dziła 35 miejscowości i skontrolowała około 

Kolejne 
udane targi 
za nami!

Ponad 113 tys. osób odwiedziło w tym 
roku poznańskie targi Motor Show – to aż 
o 20 tys. więcej niż w zeszłym roku. Oprócz 
czterech salonów tematycznych (samocho-
dowy, motocyklowy, caravaningowy i truck), 
zwiedzający mogli zapoznać się również 
z bogatą ofertą wyposażenia warsztatowe-
go w ramach organizowanych równocze-
śnie Targów Techniki Motoryzacyjnej.

Targom towarzyszył szereg inicjatyw, 
z których nad kilkoma czuwał „Nowocze-
sny Warsztat”. Jedną z atrakcji był tzw. Żywy 
Warsztat – interaktywna ekspozycja, do 
prezentacji w której redakcja miesięcznika 
zaprosiła ekspertów branży warsztatowej 
i przedstawicieli firm. Zwiedzający mogli 
z bliska przyjrzeć się pracy serwisantów, 
a także własnoręcznie wypróbować prezen-
towane narzędzia i urządzenia.

Aż 258 uczniów ze szkół zawodowych 
i technicznych z całej Polski wzięło udział 
w 22. Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Sa-
mochodowej – kolejnej inicjatywie, której 
współorganizatorem jest „Nowoczesny 
Warsztat”. Finaliści zmierzyli się drugiego 
dnia Targów Techniki Motoryzacyjnej w Po-
znaniu. Miejsce pierwsze w kategorii szkół 
technicznych zajął Bartek Bojarski z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi. 
Z Zespołu Szkół Budowlanych i Samocho-
dowych w Gorzowie Wielkopolskim po-
chodzi z kolei Sebastian Jędraszczyk, który 
okazał się najlepszy pośród uczniów szkół 
zawodowych. Gratulujemy!

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
przygotowana przez „Świat Opon” strefa 
TPMS. W jaki sposób diagnozować system 
TPMS za pomocą dostępnych na rynku 
przyrządów – to pytanie, na które odpowie-
dzieli najlepsi specjaliści w tej dziedzinie.

2. Ogólnopolski Turniej Diagnostów Sa-
mochodowych, mistrzostwa lakierników, 
konferencja dla diagnostów... – wydarzeń 
towarzyszących było dużo więcej, a relację 
z najważniejszych opublikujemy w majo-
wym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.
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2.000.000 zł – tyle wynosi 
pula nagród, które rozdane 
zostaną podczas tegorocz-
nej Gali Mistrzów Warsztatu. 
A raczej Gali Biesiadnej, bo 
właśnie tym będzie najbliż-
sza odsłona tego wydarzenia. 
Aby wziąć udział, wystarczy 
się zalogować.

Organizator gali, firma In-
ter Cars, za każdym razem sta-
ra się zaskoczyć uczestników, 
proponując co roku inną for-
mułę imprezy. Były już nawią-
zania do motosportu, były eleganckie kolacje, wspólne kibicowanie 
podczas Euro 2012 i atmosfera porównywalna do tej, która panuje 
podczas gali oskarowej, z uroczystym wręczaniem nagród. W tym 
roku uczestnicy mogą liczyć na nieco swobodniejszy i bardziej swoj-
ski klimat nawiązujący do nieodżałowanych Gal Piosenki Biesiadnej. 
Będzie doskonałe jedzenie, muzyka, wspólne śpiewanie, zabawa... 
no i wspomniane nagrody.

Tradycją już jest organizacja Gali Mistrzów Warsztatu w hotelach 
sieci Gołębiewski. W tym roku organizatorzy zapraszają do Karpacza 
od 7 do 9 października 2016 r. W wydarzeniu wezmą udział laure-
aci konkursu galowego, który tym razem potrwa od 1 marca do 31 
sierpnia. Zarejestrować się należy natomiast już w lutym, przed roz-
poczęciem okresu rozliczeniowego. Jest to bardzo proste i można 
tego dokonać za pośrednictwem IC_Katalogu Online. Po zalogowa-
niu się należy kliknąć w okno „Marketing”, gdzie ukażą się wszystkie 
aktualne konkursy i promocje prowadzone przez Inter Cars. Należy 
wybrać konkurs galowy i... to wszystko. Poprzez tę samą funkcję bę-
dzie można później śledzić swoje postępy oraz miejsce w rankingu.

To zdecydowanie jedno z najbardziej atrakcyjnych szkoleń dla 
mechaników w Polsce. ZF Services rusza z czwartą edycją akcji 
Sachs Roadshow 2016.

Praktyczne umiejętności, specjalistyczna wiedza oraz wyjątkowe 
emocje i atrakcje czekają na 800 pracowników branży warsztatowej. Fir-
ma ZF Services zaprezentowała właśnie szczegóły tegorocznej edycji.

Szykuje się nie lada biesiada!Sachs Roadshow 2016

ZF Services zaprezentował dziennikarzom szczegóły tegorocznej edycji Sachs Road-
show 2016.

Jeśli zajmują się Państwo regeneracją 
układów kierowniczych, w niezbędne pod-
zespoły prawdopodobnie zaopatrujecie się 
w F.A. Polska – firmie, która jest wyłącznym 
przedstawicielem włoskiego Emmetec na 
rynek polski, a która na rynku tym współpra-
cuje już z przeszło setką podmiotów.

Do ich gdyńskiej siedziby trafić raczej 
trudno (nam się udało dopiero przy drugim 
podejściu), co już wkrótce ma się zmienić 
– z niewielkiego budynku na osiedlu fir-
ma przeprowadzi się do nowego obiektu 
w Chwaszczynie. Przeniesiony tam zosta-
nie dział sprzedaży i magazyn, a miejsca 

Branża regeneracji kwitnie
okazją do rozmowy o kondycji polskiej 
branży regeneracji. Jak twierdzi Dominik 
Ruszkiewicz, nasz kraj jest w europejskiej 
czołówce jeśli chodzi o dynamikę rozwoju 
tego rynku.

- Na różnych zagranicznych targach jeste-
śmy czasem trzecim, czasem drugim krajem, 
który wystawia się najliczniej, wokół których 
gromadzi się najwięcej klientów – mówi. 
- W Dubaju na Automechanice naliczyłem 30 
polskich firm zajmujących się regeneracją.

Relację z wizyty w siedzibie firmy 
F.A. Polska publikujemy w marcowym 
wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Magazyn firmy to setki małych, ponumerowanych szu-
fladek.

starczyć ma także na nowoczesne centrum 
szkoleniowe.

Wizyta w siedzibie firmy F.A. Polska była 

- W 2015 roku przeszkoliliśmy w Polsce 3,5 tysiąca mechaników. 
Sachs Roadshow to tylko jedno z wielu naszych działań szkoleniowych, 
ale cieszy się największym zainteresowaniem – mówiła podczas spo-
tkania promującego akcję Monika Chomicka, marketing manager 
ZF Services.

Akcja szkoleniowa Sachs Roadshow 2016 odbędzie się w poło-
wie czerwca br. na torze Jastrząb w Szydłowcu (k. Radomia). W ciągu 
ośmiu dni przeszkolonych zostanie ośmiuset mechaników. Program 
akcji został podzielony na cztery tzw. stacje. Każda z nich będzie 
trwała 120 minut, a pierwsze dwie to stacje typowo szkoleniowe. 
Będzie specjalistyczna wiedza w teorii oraz praktyczne zadania 
warsztatowe.

Więcej w NW 3/2016



grzewania silnika. Konwencjonalne czujniki 
mogą potrzebować nawet 12 sekund na 
podgrzanie elementów czujnika do opty-
malnej temperatury pracy. Najnowszy czuj-
nik Delphi potrzebuje na to tylko 8 sekund 
i jest bardzo dokładny.

Dokładność czujnika umożliwia sterowa-
nie składem mieszanki powietrzno-paliwo-
wej, pomagając producentom samocho-
dów obniżyć emisję substancji szkodliwych 
w spalinach. Czujnik może być stosowany 

W lutowym numerze „Nowoczesnego Warsztatu” omówiliśmy 
układ warstw oraz przebieg procesu fabrycznego lakierowania sa-
mochodów. W życiu prawie każdego auta nadchodzi jednak taki 
moment, że trzeba tę fabryczną powłokę odtworzyć: po wypadku, 
parkingowej stłuczce czy nawet w wyniku pojawiającej się po latach 
korozji.

Jakość wykonania może być bardzo różna – od powłok praktycz-
nie w 100% odtwarzających fabryczny wygląd i trwałość lakieru aż 
do totalnego „partactwa”. W artykule, który Łukasz Kelar z firmy NO-
VOL napisał do marcowego „NW”, zajmujemy się tylko tym pierw-
szym zagadnieniem, czyli naprawami wysokiej jakości. Odstępstwa 
od technologii, wszelkie „machlojki”, kombinacje, potanienia proce-
su naprawy – to już temat na osobny artykuł, a czasami nawet dla 
prokuratora. TVN Turbo w programie „Uwaga” regularnie pokazuje 
takie przypadki samochodów przerobionych z kupki złomu na cał-
kowicie „bezwypadkowe”.

Powłoka fabryczna 
i renowacyjna

Nowy czujnik zawartości tlenu

Aplikacja bazy w systemie spot repair.

Z lakierem samochodu sytuacja jest 
analogiczna jak w przypadku góry lodowej. 
Mianowicie widzimy tylko „wierzchołek”, 
czyli jedną trzecią całej powłoki lakierniczej. 
Pozostała część lakieru ukryta jest przed 
naszym wzrokiem, ale to właśnie ona decy-
duje o tym, jak długo możemy się cieszyć 
idealnym wyglądem powłoki.

Na wstępie należy podkreślić, że lakiero-
wanie fabryczne – w szczególności warstwa 

Powłoka antykorozyjna 
w lakiernictwie renowacyjnym

Marek Lemiszewski
doradca techniczny 
Multichem Sp. z o.o., 
producenta 
marki Profix

Kiedy zespół ds. układów napędowych 
w Delphi Automotive rozpoczął prace nad 
unowocześnianiem czujników stężenia tle-
nu, celem było opracowanie czujnika, któ-
ry byłby lżejszy, mniejszy, tańszy i szybszy 
w działaniu. To ostatnie wymaganie było 
najważniejsze – dlatego nowy czujnik za-
wartości tlenu Delphi jest teraz ponad 30% 
szybszy.

Większość węglowodorów jest emito-
wana podczas pierwszych 10 sekund roz-

w samochodach osobowych i lekkich pojaz-
dach użytkowych, gdzie ilość dostępnego 
miejsca pod maską jest bardzo ograniczo-
na. Czujnik może być stosowany zarówno 
dla układów zasilanych benzyną, jak i tam, 
gdzie stosowane są mieszanki benzyny 
z etanolem.

Najnowszy czujnik Delphi jest najszybciej 
uruchamiającym się czujnikiem dostępnym 
na rynku. Jest to również rozwiązanie tanie 
i przyjazne dla środowiska naturalnego.

antykorozyjna – jest aplikowana w zupeł-
nie inny sposób niż w trakcie naprawy la-
kierniczej. Grunty antykorozyjne w fabryce 
samochodów nakłada się poprzez kąpiele 
całych karoserii, a następnie ich wygrze-
wanie w wysokich temperaturach. Takich 
warunków nie jesteśmy w stanie odtworzyć 
w warsztacie. Mimo to producenci lakierów 
renowacyjnych poradzili sobie z tym wy-
zwaniem i oferują kompletne technologie 

napraw, które czasami 
przewyższają pod wzglę-
dem trwałości oryginal-
ne, fabryczne zabezpie-
czenia powłok.

Jak pisze w marcowym „NW” Marek Lemi-
szewski, doradca techniczny Multichem Sp. 
z o.o., producenta marki Profix, lakier samo-
chodowy składa się z kilku warstw, każdej 
z nich przypisane jest konkretne zadanie...
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ności obowiązków posiadania stosownych 
certyfikatów odnośnie wykonywania czyn-
ności w zakresie instalacji, kontroli szczelno-
ści, konserwacji lub serwisowania urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp 
ciepła, w których jako czynnika chłodniczego 
używa się tzw. substancji kontrolowanych.

Zgodnie z zapisami nowej ustawy, każdy 
kto serwisuje układy klimatyzacji w pojaz-
dach, musi legitymować się zaświadcze-
niem o odbytym z tego zakresu szkoleniu. 

Więcej w NW 3/2016

Przedsiębiorstwo „WP” Przewody Ha-
mulcowe ogłosiło właśnie nowy konkurs 
pod hasłem „Miedziobranie”. Cenne nagro-
dy, w tym główną – widoczny na zdjęciu 
skuter Yamaha Xenter, wygrać może każdy 
warsztat samochodowy, który dokona za-
kupu produktów marki WP i zarejestruje 
się na stronie konkursu. Punktowe są także 
inne aktywności, takie jak rozwiązywanie 
quizów.

Konkurs potrwa do 15 maja 2016 r., ale 
warto zarejestrować się już dziś.

Więcej na: www.konkurs.pwpnet.pl

Miedziobranie 
czas zacząć

Obsługa klimatyzacji 
tylko z certyfikatem

Czekają na motoryzacyjny świat

Zbliżająca się 14. edycja targów Automechanika Dubai będzie podzielona na sześć podstawowych grup produktów.

10 lipca 2015 r. weszła w życie nowa usta-
wa o substancjach zubożających warstwę 
ozonową oraz o niektórych fluorowanych 
gazach cieplarnianych (zwana dalej ustawą 
o substancjach zubożających warstwę ozo-
nową). Jak sama nazwa wskazuje, głównym 
jej celem jest szeroko rozumiana ochrona 
środowiska – klimatu. Ustawa o substan-
cjach zubożających warstwę ozonową wy-
chodzi naprzeciw obowiązkom wynikają-
cym z regulacji prawa Unii Europejskiej.

Właściciele warsztatów samochodowych 
powinni zainteresować się niektórymi prze-
pisami ww. ustawy, dotyczącymi w szczegól-

sówki, wynajem samochodów czy leasing.
- Wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów 

na poziomie 45% w latach 2009-2014 to po-
wód, dla którego rynek napraw i konserwacji 
aut tak bardzo rozwija się w ZEA – mówi Ah-
med Pauwels z Messe Frankfurt, organizator 
targów Automechanika Dubai, które odbę-
dą się w dniach 8-10 maja 2016 r. w Mię-
dzynarodowym Centrum Konferencyjnym 
w Dubaju. 

Więcej informacji o tym wydarzeniu 
w marcowym wydaniu 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

Ponad 2000 wystawców z 60 państw 
przygotowuje się do zbliżających się targów 
Automechanika w Dubaju. W Abu Dhabi, 
stolicy tego kraju, rynek napraw i konserwa-
cji aut w minionym roku osiągnął obrót na 
poziomie 844 milionów dolarów. Analitycy 
przewidują wzrost do 2020 roku do kwo-
ty 1,2 miliarda dolarów. Co roku rynek ten 
zwiększa swoją wartość o 6-8%. Po ulicach 
Abu Dhabi porusza się 670 tysięcy pojaz-
dów, z czego 90% to samochody osobowe. 
Bardzo prężnie rozwija się też rynek usług 
związanych z motoryzacją, takich jak tak-
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ka sytuacji technologicznych, w których 
warto sięgnąć po bardziej specjalistyczne 
produkty, szeroko stosowane w przemyśle. 
Takie materiały ścierne do zadań specjal-
nych przedstawia na przykładzie produk-
tów szwajcarskiej firmy sia Abrasives Wiktor 
Konstantinidis z CSV – firmy, która jest ich 
dystrybutorem.

Więcej w NW 3/2016

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 Mazdy 3 (1,4), a konkretnie – odgłosów 
klikania podczas ruszania lub przy zmianie 
biegu na bieg wsteczny. Problem dotyczy 
modeli wyprodukowanych do stycznia 
2005 roku. Hałas powodowany jest wystę-
powaniem nadmiernego luzu między pia-
stą przedniego koła a wałkiem napędowym. 
Aby pozbyć się problemu, należy wymon-
tować wałek napędowy z piasty przedniego 
koła. Następnie należy wymontować osłonę 
przed kurzem z wałka napędowego (fot. 1.1). 
Kolejnym krokiem jest dokładne oczyszcze-
nie wszystkich powierzchni dociskowych. 
Należy zwrócić uwagę, aby osłona przed 
kurzem/podkładka była skierowana czarną 
stroną do wałka napędowego (fot. 1.2). Na-
stępnym krokiem jest zamontowanie wałka 
napędowego na piaście przedniego koła. 
Po tym należy zamontować nową śrubę 
mocującą wałka napędowego i dokręcić 
ręką. Teraz można obrócić wałkiem napę-
dowym i sprawdzić, czy ustawienie osłony 
przed kurzem/podkładki jest prawidłowe. 
Jeżeli tak, należy dokręcić śrubę mocującą 
wałka napędowego. Moment dokręcania: 
32-38 Nm + 90°. Powyższe czynności należy 
powtórzyć dla elementu znajdującego się 
po drugiej stronie. Po zakończeniu naprawy 
powinno się wykonać jazdę próbną, aby 
sprawdzić, czy usterka została naprawiona.

Rozwiązania pozostałych dwóch 
problemów opisujemy w NW 3/2016

Zazieleni się jak nigdy?

Materiały ścierne 
do zadań specjalnych

Poradnik 
specjalistów 
od instrukcji 
naprawczych

Co nie bez znaczenia dla klienta – auto jeżdżące na gazie zdecydowanie łatwiej jest sprzedać niż auto bez instalacji.

W wielu sytuacjach technologicznych 
warto sięgnąć po specjalistyczne, przemy-
słowe produkty. Może to dać spore oszczęd-
ności materiałowe, czasowe i lepszą jakość 
powierzchni w porównaniu do popular-
nych, uniwersalnych materiałów ściernych.

Profesjonalny użytkownik materiałów 
ściernych ma ogromny wybór na rynku. Pro-
ducentów krążków ściernych jest ponad 20, 
większość z nich oferuje 2-3 linie produktów 
do obróbki powłok lakierowych różniących 
się właściwościami i ceną.

Każdy użytkownik dobiera produkty do 
specyfiki swojej pracy, do oczekiwań wo-
bec ceny i jakości. Dążąc do uproszczenia, 
staramy się jak najwięcej operacji wykonać 
jednym typem materiału. Jest jednak kil-

Odgłosy klikania przy ruszaniu w Mazdzie 3 to usterka 
znana w tym modelu.

państwa zachodniej Europy, wydzielając 
tzw. strefy zielone. To sposób na obniżenie 
poziomu zanieczyszczenia i ochrony miesz-
kańców przed szkodliwymi związkami. Trze-
ba wiedzieć, że Francja chce stopniowej 
rezygnacji z używania oleju napędowego 
w prywatnym transporcie (od 2020 roku nie 
będzie można pojawić się dieslem na uli-
cach stolicy). Podobne ograniczenia prze-
widują władze Londynu. W Europie coraz 
powszechniejsza jest opinia, że pojazdy na 
gaz lepiej spełniają wyśrubowaną normę 
Euro 6 bez stosowania kłopotliwych filtrów 
DPF. Popularność ta wiąże się też z ceną au-
togazu, nierzadko dwa razy niższą od kon-
wencjonalnych odpowiedników.

Więcej w NW 3/2016

Autogaz będzie zyskiwał na popular-
ności pomimo niewielu zachęt ze strony 
środowisk, od których oczekiwalibyśmy 
proekologicznych decyzji. Rynek wtórny 
wydaje się być najważniejszym orędowni-
kiem alternatywnych paliw.

Przegląd minimalnych akcyz od paliw 
samochodowych, jaki znajdziemy w doku-
mencie 2003/96/EC, dowodzi, że autogaz 
był dotąd w krajach UE na pozycji uprzywile-
jowanej – a na pewno, jeśli analizować fiska-
lizm państw członkowskich. Od roku 2010 
do 2014 dla bezołowiowej benzyny akcyza 
wzrosła średnio z 359 do 380 euro/1000 li-
trów, dla diesla z 330 do 380 euro, podczas 
gdy stawka dla LPG była stabilna i wyno-
siła tylko 125 euro. Dobry klimat dla paliw 
gazowych tworzą przodujące w ekologii 
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Druga co do wielkości linia produktowa Nissens – chłodnice 
klimatyzacji – odnotowała w ciągu ostatnich kilku lat imponujący 
wzrost. Według producenta kluczem do sukcesu jest nastawienie 

Inteligentne szyby samochodowe

Ważne są detale i trwałość produktu

Nissens projektuje, produkuje i dostarcza rozwiązania AC i EC dla IAM.

na dbałość o detale oraz trwałość produktu. Wpływ na rozwój ma 
stałe wdrażanie nowych technologii, takich jak powłoki ochronne 
skraplaczy.

Chłodnice klimatyzacji Nissens osiągnęły w ostatnich latach im-
ponujący wzrost. Według Klavsa T. Pedersena, Vice President firmy 
Nissens, powodem sukcesu jest wartość dodana, oferowana w ra-
mach skraplaczy.

- W ciągu ostatnich lat dokonaliśmy przetasowania naszych prio-
rytetów i przekształciliśmy się z firmy produkującej części zamienne 
w producenta i dostawcę kompleksowych rozwiązań w zakresie ukła-
dów chłodzenia – mówi Klavs T. Pedersen. - Było dla nas jasne, że ry-
nek wymaga nie tylko samych części – ale gotowych, kompleksowych 
rozwiązań, przez co zaczęliśmy dostarczać coś więcej niż tylko części 
układów chłodzenia i klimatyzacji.

Więcej w marcowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”

czątku tego roku podczas pokazu elektroni-
ki użytkowej w Las Vegas.

Intelligent Glass Control wykorzystuje 
specjalne folie, umieszczane wewnątrz szy-
by, które zmieniają poziom swojej przejrzy-
stości pod wpływem napięcia elektryczne-
go. Do tej pory technologia ta stosowana 
była tylko w szybach dachowych. Użycie jej 
w szybach bocznych i tylnych zaprezento-
wano po raz pierwszy.

Więcej w NW 3/2016

Oślepiające słońce nisko nad horyzon-
tem – na tę trudność dla kierowców i dys-
komfort pasażerów rozwiązanie proponuje 
Continental. Konstruktorzy firmy stworzyli 
system pozwalający na przyciemnianie 
szyb w samochodzie za pomocą inteligent-
nych cząsteczek.

Premiera tego systemu odbyła się na po-

Oleje silnikowe w NW
Tematem przewodnim marcowego, 200. numeru „Nowoczesnego 

Warsztatu” są oleje silnikowe. Co roku o tej porze publikujemy specjal-
ne strony, na których przedstawiamy fachową wiedzę przygotowaną 
we współpracy z najlepszymi specjalistami z tej dziedziny. Polecamy 
m.in. naszą sondę, w której wspomniani fachowcy odpowiadają na 
24 kluczowe pytania dotyczące oleju. Piszemy również o wpływie 
technologii start-stop na silniki, o doborze i niskim ciśnieniu oleju, 
o wpływie ograniczeń emisji spalin na oleje silnikowe, o olejach do 
nowoczesnych silników czy konsekwencjach wlania niewłaściwego 
oleju do silnika. Liczymy, że ten bank informacji będzie dla Państwa 
zachętą do poszerzania swoich horyzontów z tego zakresu.
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