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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

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

kliknij

SDCM powstało w 2005 r. w Warszawie w celu ochrony interesów 
producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych oraz repre-
zentowania ich w kontaktach z politykami oraz krajowymi i między-
narodowymi instytucjami.

Podczas walnego zgromadzenia członków CLEPA, które odbyło 
się 18 marca, Prezydent CLEPA Roberto Vassori powiedział:

- Jesteśmy dumni z tego, iż mogliśmy przyjąć kolejną organizację do 
naszych struktur, zwłaszcza tak istotną jak SDCM. Polska jest trzecim 
pod względem zatrudnienia w motoryzacji krajem w Europie, zatem ak-
ces SDCM znacznie wzmocni CLEPA. To konieczny i ważny krok naprzód 
dla całego europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

SDCM zrzesza blisko 100 członków, w tym 63 ze strony produ-
centów części oraz 34 dystrybutorów. SDCM reprezentuje już inte-
resy ponad 20 członków CLEPA, w tym takich firm jak: Bosal, Brembo, 
Delphi, Denso, Gates, Hella, Mahle, Robert Bosch, Schaeffler, SKF, So-
gefi, Tenneco, TRW, Valeo czy ZF.

Więcej w NW 4/2016

Przyszłość ekologicznej motoryzacji wydaje się być przesądzona. 
Na ulicach pojawia się coraz więcej aut hybrydowych i elektrycz-
nych, ale jeszcze nie w Polsce. Dlaczego? Brakuje nam promocji 
i przywilejów dla właścicieli takich aut wzorem krajów zachodnich. 
Tam instytucje rządowe i samorządowe coraz wyraźniej starają się 
wspierać kierowców samochodów ekologicznych.

Zniżki i przywileje przyznawane są w najróżniejszych formach. 
Kilka krajów, między innymi Niemcy i Irlandia, zdecydowało się na 
opracowanie globalnych programów wsparcia. Przywileje w Polsce 
na tle Europy wyglądają bardzo skromnie. W zasadzie nie przewi-
dziano na szczeblu rządowym żadnych ulg, a pojawiające się inicja-
tywy to pomysły tylko i wyłącznie lokalne.

Więcej w NW 4/2016

SDCM w elitarnym gronie

Ekomotoryzacja 
dawniej, dziś i jutro

Na zdjęciu od lewej: Paul Schockmel, Dyrektor Zarządzający CLEPA; Alfred Franke, Prezes 
SDCM; Amalia Di Stefano, Zastępca Dyrektora Zarządzającego CLEPA; Roberto Vassori, 
Prezydent CLEPA.

Mitsubishi Outlander, 2016 (źródło: materiały prasowe Mitsubishi Motors Polska)

W marcu br. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Mo-
toryzacyjnych (CLEPA) przyjęła do swoich struktur polskie Stowarzysze-
nie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

http://www.automechanikadubai.com/frankfurt/51/for-exhibitors/welcome.aspx
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W każdej branży istnieje wiele różnych przepisów, do których 
należy się stosować. Dotyczy to także lakiernictwa samochodowe-
go. Od wielu lat Unia Europejska przykłada wielka wagę do spraw 
związanych z ekologią oraz bezpieczeństwem stosowania różnego 
rodzaju chemikaliów.

Lakiernię samochodową trudno uznać za specjalnie ekologicz-
ne miejsce. Emisja szkodliwych lotnych związków organicznych 
(rozcieńczalników), mnóstwo odpadów po szlifowaniu, odtłuszcza-
niu czy maskowaniu naprawianych samochodów. Nietrudno więc 
się domyślić, że cała branża obwarowana jest wieloma przepisami 
dotyczących ekologii oraz BHP, a budowa nowej lakierni wymaga 
olbrzymiej ilości dokumentacji, pozwoleń, zapoznania się z całym 
personelem starostwa powiatowego, lokalnym nadzorem budow-
lanym, wojewódzkim inspektoratem ochrony środowiska i pewnie 
jeszcze wieloma innymi instytucjami. Wymaga to czasu i pieniędzy, 
więc tysiące małych lakierni w Polsce działa w szarej strefie albo ra-
czej – jak pisze na łamach kwietniowego NW Łukasz Kelar z firmy 
Novol – w wielkiej czarnej dziurze...

Lakiernictwo 
a przepisy Unii Europejskiej

Małe zmiany w przepisach zazwyczaj skutkują dużymi zmianami na opakowaniach i wią-
żą się ze sporymi kosztami dla producenta.

Tematem przewodnim kwietniowego wydania „Nowocze-

snego Warsztatu” jest klimatyzacja samochodowa. Pozimo-

wy serwis układu klimatyzacji to usługa, na której można 

zarobić. Jednak aby ją świadczyć, trzeba wcześniej zainwe-

stować w odpowiedni sprzęt. Konieczna jest też wiedza, za-

tem bez uczestnictwa w szkoleniach się nie obędzie. Zresztą 

od niedawna są one obowiązkowe dla wszystkich, którzy 

dokonują odzysku czynnika – bez odpowiedniego zaświad-

czenia o odbytym kursie „klimy” się nie dotkniemy.

Ponadto piszemy m.in. o doborze oleju do sprężarki kli-

matyzacji, przygotowaniu stacji klimatyzacji do sezonu, ty-

powych usterkach oraz płukaniu tego układu. Zachęcamy 

do lektury!
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Ponad 113 tys. osób odwiedziło w tym roku poznańskie targi Mo-
tor Show – to aż o 20 tys. więcej niż w zeszłym roku. Oprócz czterech 
salonów tematycznych (samochodowy, motocyklowy, caravaningo-
wy i truck), zwiedzający mogli zapoznać się również z bogatą ofertą 
wyposażenia warsztatowego w ramach organizowanych równocze-
śnie Targów Techniki Motoryzacyjnej.

Targom towarzyszył szereg inicjatyw, z których nad kilkoma czu-
wał „Nowoczesny Warsztat”. Jedną z atrakcji był tzw. Żywy Warsztat – 
interaktywna ekspozycja, do prezentacji w której redakcja miesięcz-

Kolejne udane targi 
za nami!

w Gorzowie Wielkopolskim pochodzi z kolei Sebastian Jędraszczyk, 
który okazał się najlepszy pośród uczniów szkół zawodowych. Gra-
tulujemy!

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 
odpowiedzieli najlepsi specjaliści w tej dziedzinie.

2. Ogólnopolski Turniej Diagnostów Samochodowych, mistrzo-
stwa lakierników, konferencja dla diagnostów... – wydarzeń towarzy-
szących było dużo więcej, a relację z najważniejszych opublikujemy 
w majowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

nika zaprosiła ekspertów branży warsztatowej i przedstawicieli firm. 
Zwiedzający mogli z bliska przyjrzeć się pracy serwisantów, a także 
własnoręcznie wypróbować prezentowane narzędzia i urządzenia.

Aż 258 uczniów ze szkół zawodowych i technicznych z całej Polski 
wzięło udział w 22. Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej 
– kolejnej inicjatywie, której współorganizatorem jest „Nowoczesny 
Warsztat”. Finaliści zmierzyli się drugiego dnia Targów Techniki Mo-
toryzacyjnej w Poznaniu. Miejsce pierwsze w kategorii szkół tech-
nicznych zajął Bartek Bojarski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 22 w Łodzi. Z Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych 
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Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch uzyskało 
akredytację Kuratorium Oświaty i zostało wpisane do rejestru placó-
wek kształcenia ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nowe uprawnienia 
dla Centrum Szkoleniowego Bosch

Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch oferuje szkolenia dotyczące 
wszystkich działów techniki motoryzacyjnej.

- Przyznanie akredytacji to potwierdzenie najwyższego poziomu 
szkoleń technicznych pod względem programów nauczania, kwalifika-
cji wykładowców i bazy dydaktycznej – mówi Artur Kornaś, kierownik 
Działu Technicznego Bosch.

Dzięki otrzymaniu akredytacji możliwe stało się zwolnienie zgło-
szonych cykli szkoleń z pobierania podatku VAT, co oznacza obniże-
nie cen szkoleń między innymi dla uczniów, studentów, nauczycieli 
i warsztatów rozliczających się ryczałtowo. Akredytacja jest wynikiem 
pozytywnej oceny przeprowadzonej przez zespół akredytacyjny re-
prezentowany przez przedstawicieli kuratorium oświaty, centrum 
aktywizacji zawodowej Urzędu Pracy m. st. W-wy, zespołu oświaty 
zawodowej i samorządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości oraz specjalisty z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Więcej w NW 4/2016

W czasach, gdy wiarygodność jest tak samo istotna jak cena, 
trudno mówić o realizacji transakcji bez nowoczesnego systemu 
B2B, ułatwiającego pracę rozproszonym po świecie kontrahentom 
– z dowolnego miejsca, o każdej porze.

Transakcje on-line pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) to bez 
wątpienia najbardziej bezalternatywny sposób cięcia uciążliwych 

Platforma car.tv
kosztów. Pomysłodawcy tego typu inicjatywy na polskim rynku 
motoryzacyjnym gwarantują pełną integrację wielu rozproszonych 
dostawców oraz automatyzację procesu zakupowego o zasięgu 
globalnym. Dzięki adaptacji nowoczesnych technologii informa-
tycznych powstała zintegrowana platforma działająca w obszarze 
kompleksowego zagospodarowania pozostałości po szkodzie ko-
munikacyjnej, która sprowadza operację licytacji interesującego nas 
pojazdu do... jednego kliknięcia.

Tu nie trzeba na bieżąco śledzić przebiegu aukcji, bo też regu-
łą jest krótki czas jej trwania – tylko 24 godziny. Z chwilą decyzji 
o udziale w aukcji proponujemy naszą stawkę tylko raz, a po upływie 
wspomnianego czasu otrzymuje ją towarzystwo ubezpieczeniowe. 
Jeśli na naszą propozycję przystanie ostatecznie właściciel pojazdu, 
od tego momentu kontrolę nad finalizacją transakcji przejmuje nasz 
osobisty Asystent Aukcji car.tv

Więcej w NW 4/2016

MAHA Polska przedłużyła umowę współpracy ze Stowarzysze-
niem Polskich Dealerów Grupy VW, Audi, Skoda i Seat na okres ko-
lejnych dwóch lat. Kooperacyjna umowa obejmuje wyposażenie 
warsztatów i obsługę serwisową.

Na zdjęciu od lewej: Peter Surray, prezes zarządu MAHA Polska Sp. 
z o.o. i Ryszard Hada, dyrektor zarządzający stowarzyszenia SDVWiA.

Przedłużyli 
partnerstwo
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Polska Izba Motoryzacji zaprasza przedstawicieli branży moto-
ryzacyjnej do udziału w konferencji AutoEvent, która odbędzie się 
w tym roku w dniach 14-16 czerwca, niezmiennie w Zawierciu.

Dobre połączenie drogowe i kolejowe, niewielka odległość 
do skumulowanego zagłębia firm zajmujących się produkcją czę-
ści i komponentów na tzw. pierwszy montaż, a przede wszystkim 
sprawdzony i niedostępny dla osób postronnych hotel (Villa Verde 
Congress & SPA) to główne zalety lokalizacji tegorocznego spotka-
nia. Nie zabraknie atrakcji. Scenariusz AutoEventu 2016 rozpoczy-
na się Wieczorem Pirackim w Chacie Grillowej (14 czerwca, około 
godz. 19:00). Kolejny dzień, obfitujący w panele dyskusyjne i refe-
raty, zwieńczony zostanie bankietem w stylu Jamesa Bonda oraz 
rozstrzygnięciem plebiscytów: „Menedżer Roku”, „Inwestycja Roku” 
oraz „Dekra Awards”. Ostatni dzień AutoEventu poświęcony będzie 
głównie rozmowom kooperacyjnym B2B, poprzedzonym dwugo-
dzinnym spotkaniem w sali plenarnej.

Więcej na: www.autoevent.pl

Z początkiem marca wystartowała kolejna odsłona Gali Mistrzów 
Warsztatu. Organizowany przez Inter Cars konkurs potrwa do 31 
sierpnia.

W tym roku impreza finałowa nawiązywać będzie charakterem do 
niezapomnianych gal piosenki biesiadnej. Nie zabraknie doskonałego 
jedzenia i muzyki, wspólnych śpiewów i zabawy... – będzie to wyda-
rzenie, w którym warto wziąć udział. Jak dostać się na listę gości?

AutoEvent w Zawierciu Gala Biesiadna 2016

Refinansowanie utylizacji odpadów
Bio Service refinansuje koszty utylizacji odpadów oraz pomaga w rozsądnym gospoda-

rowaniu energią w warsztacie.
Odpady powstające w warsztacie powinny być odpowiednio zagospodarowane. Usta-

wodawca narzuca na warsztaty wytwarzające odpady odpowiednie postępowanie w tym 
zakresie. Po pierwsze, wymagana jest umowa z firmą odbierającą odpady, która posiada 
odpowiednie zaplecze logistyczne i pozwolenia do przewozu i utylizacji odpadów. Po dru-
gie, warsztat musi posiadać odpowiednią dokumentację – pozwolenia na wytwarzanie od-
padów, karty odpadów, karty ewidencji, sprawozdania. Trzecim warunkiem jest segregacja 
odpadów oraz odpowiednie miejsce do ich składowania.

Projekt Bio Service, wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, przygotował komplekso-
wą ofertę dla warsztatów. Firmy, które w ramach projektu współpracują z warsztatami, mają 
zezwolenia i odpowiednie zaplecze logistyczne. Wydadzą odpowiednie dokumenty w mo-
mencie odbioru odpadów, pomogą w wypełnieniu dokumentów, wstawią pojemniki na 
odpady i wskażą odpowiednie miejsce do ich składowania na terenie warsztatu.

Szczegóły na: www.intercars.com.pl/ekologia

W konkursie mogą wziąć udział klienci Inter Cars: warsztaty, skle-
py z warsztatem i firmy transportowe. Warunkiem przystąpienia do 
promocji jest zarejestrowanie się na stronie myintercars.com. Można 
to zrobić także, klikając w specjalnie przygotowaną ikonę w IC Kata-
logu Online.

Nagrodą w konkursie jest jednoosobowe zaproszenie na week-
endowy pobyt w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu w dniach 7-9 paź-
dziernika 2016 r. Laureaci każdego z rankingów, którzy zajmą miejsca 
od 1. do 5., otrzymają dodatkowo doładowanie multikarty IC Premia 
Cash o wartościach: 1. miejsce – 10.000 zł, 2. miejsce – 8000 zł, 3. 
miejsce – 6000 zł, 4. miejsce – 4000 zł, 5. miejsce – 2000 zł. Łączna 
pula wszystkich nagród w konkursie wynosi 2.000.000 zł.

Więcej na: www.intercars.com.pl
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Pomiar układu jezdnego pojazdu i jego 
regulacje prowadzone najnowocześniej-
szymi metodami są jedną z podstawowych 
dziedzin działalności w branży motoryzacyj-
nej, które w połączeniu z innymi oferowany-
mi usługami powinny powodować wzrost 
dodatkowych obrotów w firmie. W czasach 
ciągle rosnącej konkurencji i rozwoju sieci 
warsztatowych posiadanie odpowiednie-
go urządzenia do pomiaru geometrii kół, 
spełniającego różnorodne wymagania no-
woczesnego serwisu samochodowego, 
jest dzisiaj jego niezbędnym elementem 
rozwoju.

Obecnie szeroko pojęte serwisy obsłu-
gi samochodów, jak i zakłady napraw bla-
charskich w Polsce mogą być prowadzo-
ne zarówno jako odrębna działalność, jak 
i uzupełnienie już prowadzonego biznesu, 
np. jako dodatkowa usługa dostępna przy 
stacji kontroli pojazdów. Tego rodzaju wie-

Mobilna Precyzja w wymiarze 3D

Wersja mobilna Progeo 3D z układem elektronicznego 
pozycjonowania kamer.

lopodmiotowa działalność, przy jej całej 
złożoności wymagań technicznych, a zara-
zem ograniczonych środkach finansowych, 
wymusza często zakup jednego uniwersal-
nego urządzenia spełniającego wszystkie te 
wymagania.

Urządzeniem doskonale wpisującym się 
w oczekiwania klientów dynamicznie roz-
wijającego się rynku motoryzacyjnego jest 
komputerowy system do pomiaru i regula-
cji geometrii osi i kół pojazdów samochodo-
wych do 3,5 t Progeo 3D firmy Precyzja-Tech-
nik z Bydgoszczy. Jest to kolejne urządzenie 
skonstruowane wspólnie z włoskim poten-
tatem w dziedzinie innowacyjnych rozwią-
zań dla warsztatów – firmą Corghi.

Więcej o tej maszynie piszemy 
w kwietniowym wydaniu 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

Ile kosztuje zmiana 
mieszalnika konwencjo-
nalnego na wodny? Bez 
podawania cen (mogą się 
one bowiem różnić w za-
leżności od tego, na jakim 
etapie znajduje się nasz 
warsztat, tj. jego wyposaże-
nie i sprzęt) doradca tech-
niczny firmy Multichem 
na łamach kwietniowego 
NW zwraca uwagę, na co 
należy zwrócić uwagę, aby 
samemu oszacować wyso-
kość nakładów.

Autor przypomina 
również, że najważniejszą 
korzyścią z wymiany systemów, dla której powstała idea lakierów 
wodnych, jest mniejsza szkodliwość dla zdrowia lakierników i ota-
czającego nas środowiska.

Więcej w NW 4/2016

Zmiana mieszalnika 
konwencjonalnego 
na wodny

Czy umiesz poprawnie zamocować tuleje poziome? Taką mamy 
nadzieję, jednak na wszelki wypadek przedstawiamy w kwietnio-
wym NW kilka praktycznych porad – zastosuj się do nich, aby bez-
piecznie i skutecznie zamontować część oraz uniknąć przedwcze-
snej awarii wynikającej z błędnego mocowania.

Więcej w NW 4/2016

Wymiana 
wahaczy

Położenie wahacza
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dokręcona śruba jest narażona na oddziały-
wanie większych sił ścinających aniżeli roz-
ciągających. Nieprawidłowy naciąg paska 
spowodowany ww. zależnością powoduje 
niezgrywanie się punktów odniesienia ukła-
du rozrządu.

Konsekwencje – po zerwaniu śruby rolka 
pozostaje bliżej korpusu napinacza, co za-
zwyczaj prowadzi do jej dalszej degradacji. 
Zewnętrzny pierścień rolki jest zatem często 
przebarwiony na skutek wzrostu tempera-
tury w wyniku kontaktu z paskiem.

Więcej w marcowym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”

Napinacz GT381.02 
– montaż i demontaż

Oczyszczacz przepustnic Pro-Line to spe-
cjalistyczny środek do usuwania nagaru i in-
nych zanieczyszczeń z przepustnicy oraz ukła-
dów dolotowych silników benzynowych.

Preparat umożliwia usuwanie zanie-
czyszczeń powodujących zacinanie się 
przepustnicy i mechanizmu zmiany długo-
ści kolektora, co pozwala zlikwidować głów-
ne przyczyny falowania obrotów silnika na 
biegu jałowym oraz chwilowej utraty mocy, 
odczuwalnej bezpośrednio po zmianie bie-
gu. Środek usuwa też zanieczyszczenia z za-
worów dolotowych, co jest to szczególnie 
istotne w silnikach z bezpośrednim wtry-
skiem paliwa.

Do czyszczenia 
przepustnic

1.2-1.8 05.03-.
KTT150020 (OE 6Q0 820 103) do Seata 

Cordoby i Ibizy IV, Škody Fabii i Roomster 
oraz VW Foksa i Polo 1.0-2.0 12.99-, a także 
KTT150024 (OE 7701205748) – to nowości 
w asortymencie parowników.

Także oferta kompresorów klimatyzacji 
w tej grupie pojazdów będzie w tym roku 
bardzo bogata, gdyż obejmie aż 392 zasto-
sowania – zarówno kompresorów nowych, 
jak i regenerowanych. Spośród nowości 
warto wymienić: TM8623338 (TEAMEC OE 
6G9119D629DC) do Forda Galaxy, Mondeo 
IV i S-Max 2.0/2.3, 05.06, VAL813742 (OE 
9671216780) do Peugeota 508, 3008 i Ber-
lingo 1.6 HDI 06.09- czy też NRF 32598 (OE 
8200958328) – do Renault Megane, Scenic 
i Grand Scenic 1.4 Tce/2.0 DCi 04.09-.

Naprawa układów klimatyzacji
uwagę zasługują nowości: KTT110430 (OE 
921008028R) do Dacii Duster 1.5D 06.10-, 
a także KTT110433 (OE 5Q0 816 411 AA) do 
Audi A3, Seata Leona, Leona SC, Leona ST, 
Škody Octavii i VW Golfa VII 1.2-2.0D 04.12, 
KTT110450 (OE 8V51 19710 AE) do Forda 
Fiesty VI 1.6D 06.08- czy też KTT110457 (OE 
82 00 688 392) do Renault Clio, Clio III i Mo-
dusa 1.4/1.5D/1.6 09.04-.

Wśród nowości w osuszaczach znaj-
dziemy m.in.: KTT120005 (OE 8200468518) 
do Nissana Primastara, Opla Vivaro i Re-
nault Trafi c II 1.9-2.5 03.01-, KTT120094 
(OE 1K0298403A) do Audi Q3, Seata Altea/
XL i Leona, Škody Octavii, Superb i Yeti, VW 
Caddy III, Eos, Golfa V, VI, Scirocco, Tourana 
1.2TSI-3.6 V6/4x4 02.03- oraz KTT120085 (OE 
13128933) do Opla Combo, Corsy C i Merivy 

O liczne skraplacze, osuszacze, parowni-
ki i kompresory rozrośnie się w najbliższym 
czasie oferta Inter Cars. Mowa o podzespo-
łach takich marek, jak: Delphi, Denso, Hella, 
Nissens, NRF, Thermotec i Valeo.

W ofercie skraplaczy na szczególną 

W marcowym wydaniu „Nowoczesne-
go Warsztatu” publikujemy przygotowany 
przez firmę NTN-SNR poradnik montażu 
i demontażu rozrządu w samochodach 
marki Subaru. Przypatrujemy się m.in. pro-
blemowi z łożyskiem rolki napinacza, które-
go prawdopodobną przyczyną jest niepra-
widłowo zamontowany pasek rozrządu. To 
uszkodzenie spowodowane jest wzrostem 
temperatury wynikającym z nieprawidło-
wego napięcia paska, który to, ocierając się 
o rolkę swoją zewnętrzną powierzchnią, 
topił się i przenosił wysoką temperaturę na 
bieżnie rolki napinacza. W ten sposób rolka 
nagrzewała się i powodowała dalsze „śli-
zganie” się paska, co powodowało jeszcze 
większy wzrost temperatury, a następnie 
zniszczenie łożyska rolki napinacza.

Innym omawianym problemem jest za 
słabe napięcie paska rozrządu oraz z uszko-
dzeniem śruby. Prawdopodobna przyczyna 
– za mały moment dokręcenia śruby napi-
nacza. Obciążenia odpowiedzialne za ścię-
cie śruby powstają w wyniku zbyt małego 
momentu jej dokręcenia, a co za tym idzie 
– nieprawidłowej pracy napinacza. Za słabo 

To uszkodzenie spowodowane jest wzrostem tempera-
tury wynikającym z nieprawidłowego napięcia paska.
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Michelin CrossClimate, pierwsza opona letnia posiadająca jednocześnie homologację 
zimową, będzie dostępna w tym roku w nowych rozmiarach, a także w wersji do aut seg-
mentu SUV. To zupełnie nowa innowacyjna kategoria opon, łącząca technologie ogumienia 
zimowego i letniego, co do tej pory uważano za niemożliwe. Po rozszerzeniu gamy kierowcy 
samochodów osobowych mogą wybierać spośród 37 wersji w rozmiarach od 14” do 18”, 
a właściciele SUV-ów – spośród 6 wersji od 17” do 19”.

W przeciwieństwie do opon całorocznych, których osiągi latem i zimą są wynikiem tech-
nicznego kompromisu, opona Michelin CrossClimate w teście przyczepności na mokrej na-
wierzchni uzyskała najwyższą klasę „A” zarówno według kryteriów oceny opon letnich, jak 
i zimowych.

Innowacyjna opona Michelin dostosowuje swoje właściwości do panujących warunków 
pogodowych dzięki zastosowaniu nowatorskiej konstrukcji bieżnika i wykorzystaniu inteli-
gentnych elastomerów.

Opona została poddana testom i ocenom przez niezależne organizacje: TÜV SÜD Product 
Service, DEKRA Test Center oraz UTAC-CERAM Group. Potwierdziły one najwyższe osiągi – 
zarówno letnie, jak i zimowe – oraz przewagę nad oponami całorocznymi dostępnymi na 
rynku. Prymat Michelin CrossClimate był widoczny między innymi w kluczowym dla bezpie-
czeństwa obszarze hamowania na suchej nawierzchni.

Więcej w NW 4/2016

W laboratorium Liqui Moly w Ulm (Niemcy) dowiedziono, że 
opakowanie na rynku wtórnym może być identyczne, a zawartość 
najkosztowniejszych dodatków uszlachetniających zastanawiająco 
różna. O ciekawych doświadczeniach chemików firmy rozmawiamy 
w kwietniowym NW z uczestnikiem wydarzenia, Rafałem Kobzą z Li-
qui Moly Polska.

- Chemicy laboratorium w Ulm przeprowadzili niedawno przema-
wiające do wyobraźni testy, a rezultaty mogą zaskakiwać niejednego 
specjalistę z branży motoryzacyjnej – powiedział nam doradca tech-
niczny.

Więcej w NW 4/2016

Co kryje bańka?

Letnia z homologacją zimową

Michelin CrossClimate to nowa innowacyjna kategoria 
opon, łącząca technologie ogumienia zimowego i letniego.

Rafał Kobza, doradca techniczny w firmie Liqui Moly Polska.

3M i Festool 
zapowiadają współpracę

Oparty na współpracy system łączy wy-
sokiej jakości materiały ścierne 3M z pro-
fesjonalnymi narzędziami i technologiami 
ekstrakcji pyłu marki Festool. Cel: dostarcze-
nie kompleksowego rozwiązania klientom 
wtórnego rynku samochodowego.

Na mocy współpracy firma 3M stanie się 

3M Company i właściciel marki Festool 
– firma TTS Tooltechnic Systems, zapowie-
dzieli nawiązanie strategicznej współpracy 
w celu zaopatrzenia klientów z obszaru 
globalnej branży pokolizyjnych napraw sa-
mochodów w nowy i kompleksowy system 
przygotowania i wykańczania powierzchni.

docelowo wyłącznym dostawcą na rynek 
wtórny zarówno produktów 3M, jak i Festo-
ol. Oczekuje się, że nowy system wystartuje 
w USA i Kanadzie jeszcze w tym roku. Infor-
macji o innych krajach możemy spodziewać 
się już wkrótce.
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