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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

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

To nie jest prosty turniej

Jak twierdzą organizatorzy, test nie był prosty

TTM 2016 zapisały się rekordem frekwencji, a niemal wszyscy wystawcy potwierdzają – 
to była najlepsza edycja poznańskiej imprezy

nizatorzy i uczestnicy poznańskiej imprezy potrafią zadbać o to, by 
przybyli na nią wszyscy zaangażowani na co dzień w diagnostykę, 
naprawę i konserwację pojazdów.

Ponad 300 wystawców, blisko 100 produktowych nowości i szan-
sa na zetknięcie się z nimi dla 133 tys. osób – trudno o lepszy wskaź-
nik dotarcia do potencjalnego klienta, nawet gdy wziąć po uwagę 
fakt, że dla tego grona przybyłych na tereny MTP największą atrakcją 
były premiery pojazdów. Mowa oczywiście o Motor Show (31 marca 
– 3 kwietnia 2016 r.).

Cztery pawilony wystawowe i sąsiadujące z nimi tereny otwarte 
szczelnie wypełnili przedstawiciele rodzimego przemysłu i świato-
we potęgi w produkcji wyposażenia dla stacji kontroli pojazdów, 
warsztatów blacharsko-lakierniczych, diagnostyki, mechaniki po-
jazdowej, wulkanizacji oraz prezentujący ofertę przeznaczoną dla 
przedsiębiorców z sektora utrzymania (sklepy motoryzacje) i kon-
serwacji pojazdów (myjnie samochodowe). Trudno oczywiście 
zrelacjonować wszystkie wydarzenia, jakie podczas czterech dni 
miały miejsce, zatem naszą relację podzieliliśmy na dwie części. 
Część pierwszą publikujemy w majowym wydaniu „Nowoczesnego 
Warsztatu”.

Targi Techniki Motoryzacyjnej
Impreza towarzysząca targom Motor Show? A skąd! TTM wyrasta 

na samodzielny byt, a edycja 2016 zdaje się potwierdzać, że orga-

Aż 258 uczniów ze szkół zawodowych i technicznych z całej Polski 
wzięło udział w 22. Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej. 
Finaliści zmierzyli się drugiego dnia Targów Techniki Motoryzacyjnej 
w Poznaniu. Miejsce pierwsze w kategorii szkół technicznych zajął 
Bartek Bojarski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi. 
Z Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wiel-
kopolskim pochodzi Sebastian Jędraszczyk, który okazał się najlep-
szy wśród uczniów szkół zawodowych.

Pogratulować można jednak nie tylko zwycięzcom, bowiem od 
najlepszej strony zaprezentowała się większość uczestników turnie-
ju. Różnice w punktach były niewielkie, co świadczy o wyrównanym, 
wysokim poziomie, jaki prezentowali tegoroczni uczestnicy.

Relację z tego wydarzenia opublikowaliśmy w wydaniu majowym 
„Nowoczesnego Warsztatu”.
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Jedną z atrakcji tegorocznych Targów Techniki Motoryzacyjnej 
w Poznaniu była strefa „Żywego Warsztatu”. Na współorganizowanej 
przez „Nowoczesny Warsztat” ekspozycji można było z bliska przyjrzeć 
się pracy serwisantów, a także wypróbować prezentowane nowości.

Silnik 1.9 TDI z pompowtryskiwaczami (PD) o kodzie BXE stoso-
wany jest z powodzeniem w samochodach grupy VW AG, ciesząc 
się dużą popularnością użytkowników. Traktowany jako „wół ro-

Profesjonaliści dla profesjonalistów

Wymiana rozrządu z pompą wody 
w silniku 1.9 TDI PD 
w Skodzie Octavii II (2010 r.)

Mamy powody, by być dobrej myśli

Stoisko Polcar na targach Automechanika Istanbul

Armal, J.R. Motor Services, Kart, Multichem, NOVOL, Precyzja-
Technik, Texa, Uni-Trol, Wermax... – to tylko niektóre firmy, których 
najnowsze produkty mogliśmy zobaczyć na „Żywym” w akcji. Pro-
gram prezentacji rozpisany został na wszystkie dni targów. Zaintere-
sowanych tą strefą może nie było tylu co – dla przykładu – stoiskami, 
na których organizowane były konkursy, loterie i zabawy, ale gdy ktoś 
już przystanął, była to osoba dociekliwa, zaintrygowana prezenta-
cją, chcąca nawiązać dialog z przedstawicielami firm. Innymi słowy, 
było to miejsce, w którym profesjonaliści gościli profesjonalistów, 
oferując im możliwość wypróbowania prezentowanych rozwiązań 
w praktyce. Taka też jest idea „Żywego Warsztatu” – przekonać do 
najnowszych rozwiązań poprzez umożliwienie samodzielnego ich 
przetestowania.

Fotorelację z „Żywego Warsztatu” publikujemy w majowym „NW”.

w Europie – mówi w rozmowie z red. Miro-
sławem Giecewiczem. - Pewnie słusznie, jako 
że park samochodowy w Turcji różni się jednak 
od parków w poszczególnych krajach Unii Eu-
ropejskiej.

Zachęcamy do lektury wywiadu, który pu-
blikujemy w NW 5/2016

Na łamach majowego „NW” rozmawia-
my z Andrzejem Senkowskim. Z prezesem 
Polcaru dyskutujemy m.in. o udziale firmy 
w targach Automechanika Istanbul.

- Turcja od lat większości polskich firm ko-
jarzy się raczej z produkcją części oraz krajem, 
w którym można pewne części kupić taniej niż 

boczy”, generuje duże przebiegi, co wymusza okresową wymianę 
komponentów rozrządu.

W majowym „NW” eksperci z ContiTech PTG starają się przepro-
wadzić Państwa przez prawidłowy demontaż i montaż wszystkich 
komponentów układu rozrządu wraz z pompą wody, by usługa wy-
miany całego układu w silniku BXE nie pociągała za sobą kosztow-
nych reklamacji oraz odbywała się tylko w terminach ściśle do tego 
przewidzianych.

Ważne: prawidłowa wymiana rozrządu powinna obejmować 
wszystkie komponenty współpracujące z paskiem rozrządu, tj. rolki 
napinające, rolki prowadzące, pompę wody oraz wszystkie pozosta-
łe elementy przewidziane przez producenta pojazdu (śruby, nakręt-
ki, uszczelniacze). Czas pracy niezbędny do wykonania wymiany dla 
wszystkich silników po roku 2007 wynosi ok. półtorej godziny.

Więcej w NW 5/2016

W strefie diagnostycznej królował Unimetal

Sposób regulacji rolki napinającej
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Nawet najlepiej działająca organi-
zacja, aby się rozwijać i umacniać, po-
trzebuje ciągłej weryfikacji i dostosowy-
wania się do wymagań rynku. Dlatego 
ostatnie miesiące w firmie Castrol zdo-
minowały zmiany, które w efekcie mają 
przynieść wzrost sprzedaży i udziałów 
rynkowych. O reorganizacji rozma-
wiamy w majowym wydaniu „Nowo-
czesnego Warsztatu” ze Sławomirem 
Radoniem, dyrektorem regionu Central 
Eastern Europe.

A gdyby tak wymienić szarobure prze-
wody zapłonowe na żółte? Taką możliwość 
daje nam marka Sentech. Na zdjęciu widzi-
my przykładowy komplet do Mercedesa 280 
(2,8 l). Kabel wykonano w oparciu o techno-
logię wire wound, z dwoma warstwami sili-
konowej osłony zewnętrznej.

Zmiany 
są motorem 
rozwoju

Sentech 
w kolorach

Nowy wymiar dystrybucji?

Misja PARP na TAIPEI AMPA
W dniach 5 – 9 kwietnia br. Polska Agen-

cja Rozwoju Przedsiębiorczości przewod-
niczyła grupie polskich firm, które wzięły 
udział w misji na targi branży motoryzacyj-
nej TAIPEI AMPA na Tajwanie.

Głównym celem zorganizowanej przez 
PARP we współpracy z Taiwan Trade Center 
Warsaw (warszawski oddział TAITRA) oraz 
Warszawskim Biurem Handlowym w Tajpej 
misji był udział polskich przedsiębiorców 
w TAIPEI AMPA (6 – 9 kwietnia), drugich co 

do wielkości targach branży motoryzacyj-
nej w Azji. Program misji obejmował także 
spotkania w centrali Tajwańskiej Rady Roz-
woju Handlu Zagranicznego (TAITRA) oraz 
z kierownictwem Tajwańskiego Stowarzy-
szenia Producentów Pojazdów Transporto-
wych (TTVMA). W czasie obydwu wydarzeń 
uczestniczący w misji przedsiębiorcy mieli 
okazję zapoznać się ze stanem branży mo-
toryzacyjnej na Tajwanie oraz strukturą tam-
tejszej gospodarki. Istotnym elementem mi-

sji była współorganizowana przez ośrodek 
sieci EEN działający przy PARP sesja spotkań 
B2B. Spotkania stanowiły okazję do nawią-
zania kontaktów z potencjalnymi tajwański-
mi partnerami z branży motoryzacyjnej.

Targi TAIPEI AMPA 4w1 to jedne z wiodą-
cych targów branży motoryzacyjnej w Azji. 
Składają się z 4 komplementarnych części: 
Taipei AMPA, AutoTronics Taipei, Motorcycle 
oraz EV.

Sprzedaż samochodów używanych 
w Polsce sięga ponad 1,5 mln transakcji 
rocznie. Rynek ten boryka się z wieloma 
problemami natury prawnej. Według badań 
klienci, którzy decydują się na zakup auta 
„z drugiej ręki”, najbardziej obawiają się wła-
śnie tego typu nieprawidłowości, a także 
ukrytych usterek.

Aby zmienić ten stan, 14 kwietnia br. 
w Warszawie zostało powołane Forum Ryn-

ku Samochodów Używanych, do którego 
głównych zadań należeć będzie prowa-
dzenie działań prawnych, marketingowych 
oraz edukacyjnych, mających na celu kształ-
towanie nowoczesnego, etycznego i przy-
jaznego klientom rynku dystrybucji samo-
chodów używanych w Polsce.

Podstawowym celem powstałej grupy 
będzie ochrona praw, reprezentowanie 
interesów oraz kształtowanie jednolitego 

stanowiska pracodawców branży dystry-
bucji samochodów używanych. Podczas 
pierwszego posiedzenia grupa określiła 
swoje cele i zadanie na najbliższą przy-
szłość. Forum Rynku Samochodów Używa-
nych oddziaływać ma także na kształtowa-
nie polityki społecznej, ekonomicznej oraz 
ustawodawstwa, współdziałając z innymi 
grupami i organizacjami reprezentującymi 
interesy branży motoryzacyjnej.

Sławomir Radoń, dyrektor regionu 
Central Eastern Europe
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W 2015 roku koncern ZF Friedrichshafen AG kontynuował po-
myślny rozwój, generując w roku podatkowym zysk ze sprzedaży 
na poziomie 29,2 mld €, w tym 8,9 mld € od spółki ZF TRW, która 15 
maja 2015 r. włączona została do struktur Grupy jako dywizja „Aktyw-
nych i Pasywnych Technologii Bezpieczeństwa”.

W zwiększeniu sprzedaży o 5% pomogły z pewnością różnice 
kursowe oraz wzrost organiczny. Zysk operacyjny przed opodatko-
waniem (EBIT) wyniósł 1,6 mld €, co odpowiada wzrostowi o 498 mln 
€ i marży EBIT na poziomie 5,5%. Kluczowy wpływ na wyniki miały 
przejęcie oraz sprzedaż udziałów i jako takie są one porównywalne 
wyłącznie w ograniczonym zakresie z danymi z poprzednich lat.

Więcej w NW 5/2016

Nowoczesne pojazdy coraz częściej wyposażone są w podsta-
wowe funkcje jazdy autonomicznej, takie jak np. czujniki parkowa-
nia. System EPS (elektryczne wspomaganie kierownicy, ang. Electric 
Power Steering) to standard bezpieczeństwa torujący drogę w kie-
runku jazdy autonomicznej.

Nowy system EPS Denso ma zapewnić pełną kontrolę nad po-
jazdem w przypadku awarii układu sterowania. Inżynierowie Denso 
zaprojektowali jednostkę od podstaw i wyposażyli ją w system za-
pasowy, który zapewnia nieprzerwane działanie EPS w przypadku 
usterki.

Nowa jednostka jest o 30% mniejsza i o 20% lżejsza od stan-
dardowych jednostek EPS, co umożliwiło zamontowanie każdego 
z komponentów podwójnie oraz przyniosło dodatkowe korzyści: 
jednostka potrzebuje mniej miejsca pod maską oraz zapewnia więk-
szą wydajność ze względu na niewielką wagę.

Po przejęciu TRW ZF wkracza w nowy wymiar

Autonomiczna jazda z nowym systemem EPS

W 2015 roku ZF zainwestował około 1,3 mld € rzeczowych aktywów trwałych w rozwój 
możliwości produkcyjnych

Tajwańska Misja Handlowa 2016
Warszawa była drugim przystankiem na dwutygodniowej trasie 

firm tajwańskich podróżujących po Europie w ramach Tajwańskiej 
Misji Handlowej zorganizowanej przez Tajwańską Radę Rozwo-
ju Handlu Zagranicznego (TAITRA) oraz Polską Agencję Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP). Łącznie w ciągu około dwóch tygodni (16 
kwietnia – 1 maja) Tajwańska Misja Handlowa odwiedziła Słowenię, 
Polskę, Norwegię, Czechy i Rosję.

20 kwietnia br. gościliśmy w Warszawie delegację 23 firm tajwań-
skich, które odwiedziły Polskę w ramach Tajwańskiej Misji Handlo-
wej zorganizowanej przez TAITRA wspólnie z PARP. W hotelu Golden 
Tulip Warsaw Centre odbyły się polsko-tajwańskie spotkania bizne-
sowe. W ich trakcie przedsiębiorcy z obu krajów rozmawiali o możli-
wościach nawiązania współpracy.

Więcej w NW 5/2016 Podczas wydarzenia w Warszawie odbyły się 232 spotkania handlowe

Podczas gdy świat przygotowuje się na wprowadzenie pierwszej 
generacji w pełni autonomicznych pojazdów, Denso zaprojektowa-
ło na nowo swój system EPS.
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ka z nich, że klocki hamulcowe Ferodo Eco-
Friction poprawiły o 10% siłę hamowania 
Volkswagena Golfa Mk6, najlepiej sprzeda-
jącego się auta w Europie. Podobne wyniki 
uzyskano podczas testów innych pojazdów 
osobowych i dostawczych.

Więcej w NW 5/2016

Klocki Eco-Friction najlepsze w testach

Moc i sprawność silnika

Układy klimatyzacji
– budowa, działanie, serwisowanie

Jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie 
stacji jest model K780R Bi-Gas. Umożliwia on obsługę 
zarówno czynnika R134a, jak i R1234yf

Czynnik chłodzący R134a, stosowany w po-
jazdach samochodowych o masie poniżej 
3,5 tony, musi zostać zastąpiony przez gaz 
o współczynniku GWP (Greenhouse War-
ming Potential = współczynnik efektu cie-

Czynnik chłodzący R134a jest używa-
ny na całym świecie, począwszy od lat 90., 
w samochodowych systemach klimatyzacji 
pojazdów silnikowych. Warto wspomnieć, 
że gaz ten zastąpił Freon R-12, zakazany 
przez Protokół Montrealski, wraz z innymi 
gazami CFC ze względu na ich duży wpływ 
na redukcję warstwy ozonowej.

Poprzez dyrektywę 2006/40/WE, przyję-
tą przez wszystkie państwa członkowskie, 
Komisja Europejska postanowiła również 
stopniowo wprowadzać zakaz korzystania 
z obecnego czynnika R134a w pojazdach 
silnikowych o masie poniżej 3,5 tony. Oka-
zało się bowiem, że co prawda nie ma on 
negatywnego wpływu na warstwę ozono-
wą, ale przyczynia się do globalnego ocie-
plenia klimatu, tzw. efektu cieplarnianego. 

plarnianego) niższym niż 150. Od 1 stycznia 
2011 r. niniejsza dyrektywa ma zastosowa-
nie w stosunku do każdego nowego po-
jazdu wymagającego homologacji, a od 1 
stycznia 2017 r. podlegać jej będą wszystkie 
produkowane pojazdy. Nowym czynnikiem 
chłodzącym, który znalazł zastosowanie 
w samochodowych systemach klimatyzacji 
w nowo homologowanych samochodach, 
jest R1234yf.

W rzeczywistości warsztat samochodo-
wy będzie potrzebował w najbliższych la-
tach co najmniej dwóch różnych stacji...

Zachęcamy do lektury materiału przygoto-
wanego przez firmę Texa, który opublikowali-
śmy w majowym wydaniu „Nowoczesnego 
Warsztatu”.

mając za zadanie obniżenie temperatury 
do poziomu, w którym moc silnika jest naj-
wyższa. W samochodach o większej mocy 
stosowane są dodatkowe wentylatory dla 
zwiększenia efektywnego chłodzenia.

O intercoolerach pisze w majowym „NW” 
Michał Biełas, specjalista ds. produktu, Dział 
Zamówień Inter Cars SA.

ne. Zadaniem intercoolera jest zwiększenie 
mocy i sprawności silnika. W wyniku spręża-
nia powietrza w turbosprężarce auta wzra-
sta temperatura, dodatkowo dopływ spalin 
powoduje wzrost temperatury wewnątrz 
turbiny. Powietrze o wyższej temperatu-
rze ma mniejszą gęstość i w związku z tym 
mniejszą masę ładunku dostarczaną do ko-
mór spalania w silniku, a co za tym idzie – 
obniża moc i sprawność silnika. Intercooler 
schładza to powietrze, zanim dotrze ono do 
komory silnika. Intercoolery umieszczone 
są przeważnie z przodu samochodu. Pod-
czas jazdy chłodzone są pędem powietrza, 

Intercooler to nic innego jak chłodnica 
powietrza doładowującego, które jest sprę-
żane w turbosprężarce, zanim zostanie do-
starczone do silnika. Z wyglądu przypomina 
chłodnicę z tą różnicą, że chłodzi powietrze 
zamiast płynu chłodniczego.

Ze względu na budowę wyróżniamy 
dwa typy intercoolerów: standardowy 
i cross-flow. Pierwszy z nich ma wlot i wy-
lot powietrza z tej samej strony. W drugim 
przypadku wlot i wylot znajdują się po 
przeciwnych stronach. Jest to rozwiązanie 
bardziej wydajne i w samochodach obec-
nie produkowanych jest częściej stosowa-

Federal-Mogul Motorparts opublikował 
wyniki testu nisko- i bezmiedziowych kloc-
ków hamulcowych Ferodo Eco-Friction, po-
twierdzające ich przewagę nad produktami 
miedziowymi konkurencji.

Testy efektywności hamowania przepro-
wadzone zostały w niezależnym ośrodku 
badawczym MIRA w Wielkiej Brytanii. Wyni-

Chłodnica 
NRF 30856

kliknij

http://www.motoprofitklub.pl
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Premierowy sprzęt, innowacyjne rozwiązania, pokazy dynamicz-
ne i spotkania poruszające tematy najważniejsze dla branży – tak 
w skrócie opisać można nadchodzące targi Autostrada-Polska. To 
największe wydarzenie sektora drogownictwa w Europie Środko-
wo-Wschodniej i jedno z najważniejszych na Starym Kontynencie 
odbędzie się w dniach 31 maja do 2 czerwca 2016 r. na terenach 
Targów Kielce.

Na Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostra-
da-Polska czekają wszyscy związani z tym sektorem gospodarki. 
Drogowcy z całej Europy przyjadą do kieleckiego ośrodka wysta-
wienniczo-kongresowego już po raz 22.

Więcej w NW 5/2016

Wszyscy na Autostradę!

Drogowcy z całej Europy przyjadą do kieleckiego ośrodka wystawienniczo-kongreso-
wego już po raz 22.

Polsko-kazachskie spotkania biznesowe
zujące do samochodów; transport drogo-
wy, kolejowy, morski; komunikacja miejska; 
spedycja, ubezpieczenia, usługi celne oraz 
inne.

Szczegółowe informacje:
Firma „Teto-Leder”

tel. 22 831 07 86; 502 288 372
e-mail: tetoleder@post.pl; 

www.lokis.biz

proszonymi firmami kazachskimi podczas 
targów Central Asia Autoparts w Ałmatach.

Wiodące tematy imprezy: autoczęści; 
opony, wyroby gumowe (osobowe, ciężaro-
we, dostawcze); sprzęt i narzędzia do napraw 
i diagnostyki; lakiery, farby, płyny chłodzące 
itd.; akcesoria samochodowe i autochemia; 
autoelektronika oraz autoelektryka; alarmy, 
systemy ochrony; sprzęt i wyroby sygnali-

Firma Teto-Leder (oddział międzynaro-
dowej Asocjacji DOSTLIK w Polsce – w skład 
Asocjacji wchodzą firmy i organizacje biz-
nesowe z Azerbejdżanu, Kazachstanu, Uz-
bekistanu i Polski) zaprasza przedstawicieli 
polskich firm do udziału w spotkaniach 
branżowych przedsiębiorców z Polski i Ka-
zachstanu (Ałmaty, 6 – 9 września br.). Od-
będą się one z odpowiednio dobranymi i za-

Uniwersalny system pomiaru ciśnienia powietrza w oponach mar-
ki CUB, którego Felgeo jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Pol-
ski, otrzymał kolejną nagrodę – Taiwan Excellence Awards 2016.

Przyznawana przez Ministerstwo Gospodarki (MOEA) oraz Taj-
wańską Radę Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA) nagroda 
stanowi wyraz uznania dla firm wprowadzających nowe, innowa-
cyjne rozwiązania oraz nieustannie poprawiających jakość swoich 
produktów. Wybór opiera się na czterech kryteriach: R&D, projekt, 
jakość oraz marketing – oceniany produkt musi uzyskać odpowied-
nią liczbę punktów w każdej z tych kategorii. O przyznaniu nagrody 
decyduje międzynarodowe jury, które ocenia finalistów na różnych 
płaszczyznach.

TPMS marki CUB 
nagrodzony

Nissens Training Concept to inicjatywa, która na celu ma zwięk-
szenie świadomości i wiedzy technicznej warsztatów oraz mechani-
ków w zakresie elementów klimatyzacji i chłodzenia silnika.

Przy dzisiejszym zaawansowaniu technicznym i skomplikowaniu 
poszczególnych elementów samochodu wiedza oraz doświadcze-
nie są ważniejsze niż kiedykolwiek. Chociaż wiele autoryzowanych 
serwisów ma dostęp do najnowszych informacji bezpośrednio od 
producentów aut, niezależne warsztaty oraz hurtownie muszą nie-
raz natrudzić się, by uzyskać dostęp do wiedzy i informacji – Nissens 
chce im to ułatwić.

Więcej w NW 5/2016

Nissens startuje 
z programem szkoleniowym
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Chemia motocyklowa jest bardzo sze-
roką grupą produktów. Na różnorodność 
i poziom zaawansowania technologiczne-
go preparatów stosowanych do pojazdów 
jednośladowych wpływają dość skompliko-
wana konstrukcja, wysokie parametry i wy-
magania. Składają się na nią także odmien-
ne warunki eksploatacji poszczególnych 
typów motocykli.

Produkty stosowane przez użytkowni-
ków motocykli sportowych, drogowych, 
turystycznych, chopperów, crossówek, en-
duro czy skuterów różnią się dość znacznie, 
a przecież są jeszcze motocykle wyczynowe, 
np. żużlowe. Ze względu na fakt, że motocy-

Seria krótkich artykułów pod zbiorczym tytułem „Wady lakierni-
cze – Akademia Spectral” opisuje poszczególne etapy procesu la-
kierowania i potencjalne błędy, jakie mogą wystąpić w trakcie ich 
realizacji. Podstawą rozważań jest informacja o chemicznej budowie 
produktów, zaś celem pokazanie technologii i wskazanie momen-
tów krytycznych, które mogą skutkować pojawieniem się wady la-
kierniczej.

Naszym hasłem przewodnim będzie „dobre przygotowanie po-
wierzchni warunkiem koniecznym uzyskania wysokiej jakości koń-
cowej”. W pierwszym artykule z cyklu zajmujemy się myciem i od-
tłuszczaniem powierzchni.

Więcej w NW 5/2016

Świat chemii motocyklowej

Akademia Spectral 
– wady lakiernicze (cz. 1)

Dobierając olej do motocykla, warto zastosować nowo-
czesne produkty, np. Fuchs Silkolene oparte na nowej XP 
Technology (eXtreme Performance)

kle muszą spełniać coraz ostrzejsze normy 
czystości spalin, nowe oleje są dostoso-
wane do katalizatorów. Jeśli olej spełnia 
normę JASO MA2, może być zastosowany 
w motocyklu z katalizatorem. W normie tej 
zostały sprecyzowane parametry pracy mo-
krego sprzęgła w oleju (współczynniki tar-
cia), a także określone poziomy zawartości 
w dodatkach uszlachetniających pierwiast-
ków tworzących popioły przy spalaniu, tak 
by nie wpływały na pracę katalizatora.

O chemii motocyklowej pisze w majowym 
„NW” Bogdan Ptak z Fuchs Oil Corporation.

Czyszczenie dopasowane 
do potrzeb motoryzacji

W branży motoryzacyjnej nie ma lepszej i bardziej niezawod-
nej technologii mycia pojazdów czy powierzchni warsztatowej niż 
czyszczenie wysokociśnieniowe. Ta z kolei wymaga urządzeń wyso-
kociśnieniowych odpowiednio dobranych pod kątem parametrów 
pracy. W zależności od rodzaju zabrudzeń, typu, liczby i wielkości 
czyszczonych pojazdów należy wybrać model, który będzie naj-
lepiej odpowiadał naszym potrzebom. Na sezon wiosenny (od 1 
kwietnia do 31 lipca) Kärcher przygotował specjalną, rozbudowaną 
ofertę profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych: „Czysty Pro-
fesjonalizm”, o której piszemy w szerzej w majowym „Nowoczesnym 
Warsztacie”.

Nakładanie zmywacza do usuwania silikonu za pomocą zbiornika ciśnieniowego

W przypadku usuwania tłustych zabrudzeń najlepiej sprawdzą się urządzenia z pod-
grzewaniem wody
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Przed nami kolejna edycja NACE CARS, tym razem w Anaheim 
w Kalifornii. Edycje 2014/2015 odbyły się w Detroit, zaś w 2013 roku 
show miał miejsce w Las Vegas. Co spowodowało, że w tym roku 
wydarzenie odbędzie się na Zachodnim Wybrzeżu? Jak obecnie 
wygląda amerykański rynek warsztatów blacharsko-lakierniczych 
ogólnie oraz ten na Zachodnim Wybrzeżu USA? Jakie trendy domi-
nują obecnie w amerykańskim sektorze body shop? Ilu wystawców 
będzie podczas najbliższych targów? Jakie atrakcje zostały przygo-
towane dla odwiedzających? Czego możemy się spodziewać? To 
pytania, na które w majowym „Nowoczesnym Warsztacie” odpowia-
da Dan Risley, Automotive Service Association President & Executive 
Director.

Tegoroczna edycja wystawy BAUMA już za nami. Przez 7 kwiet-
niowych dni w Monachium prawie 580 000 zwiedzających z 200 
krajów, 3432 wystawców z 58 krajów oglądało i prezentowało naj-
nowsze rozwiązania. To branżowe święto, odbywające się co trzy 
lata, jest barometrem „lokomotywy gospodarki”– budownictwa 
i górnictwa. Poprzednia edycja wystawy upatrywała wyjścia z kryzy-
su w górnictwie. W tym roku mówiło się już o zażegnaniu stagnacji 
w budownictwie – sektor mining był rzadziej promowany i mniej 
obecny.

Jak ma się budownictwo do serwisów? Zachęcamy do lektury re-
lacji z tegorocznej edycji tego wydarzenia, którą publikujemy w ma-
jowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Branża warsztatowa 
potrzebuje NACE CARS

BAUMA 2016

Bogatszy program spotkań towarzyszących i większa powierzchnia wystawiennicza 
– tak będzie wyglądać tegoroczna edycja NACE CARS

Potężne maszyny trzeba dostarczyć na budowę, dlatego na Baumie nie zabrakło nowo-
czesnych naczep niskopodwoziowych

skiej firma jest obecna od 2003 roku. Oprócz 
zakładu produkcyjnego funkcjonuje tam 
również dział badawczo-rozwojowy. War-
tość inwestycji zrealizowanych dotychczas 
przez Brembo w Dąbrowie Górniczej to po-
nad 700 mln złotych, a aktualne zatrudnie-
nie przekracza 1100 osób. Kolejne 35 miejsc 

Nowe milionowe inwestycje
340 nowych miejsc pracy powstanie 

w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej, która udzieliła niedawno trzech nowych 
zezwoleń na prowadzenie działalności. 
Swoje projekty inwestycyjne realizować 
będą tam m.in. przedsiębiorcy z branży mo-
toryzacyjnej. Wartość nowych inwestycji: 
195 mln złotych.

Inwestycję o wartości 160 mln złotych 
zrealizuje w Dąbrowie Górniczej firma 
Brembo. Będzie to już kolejny projekt inwe-
stycyjny przedsiębiorstwa na terenach KSSE, 
który zakończony zostanie w 2019 roku. Na 
terenach Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrow-

pracy powstanie wraz z nową inwestycją.
Kolejnym przedstawicielem branży mo-

toryzacyjnej, który zrealizuje w KSSE swój 
projekt, jest spółka Shelf31 z siedzibą w Żo-
rach. W nowym zakładzie produkowane 
będą elementy siedzeń samochodowych: 
zagłówki, mechanizmy regulacyjne zagłów-
ków i podłokietniki. Deklarowana wartość 
inwestycji koreańskiego przedsiębiorstwa 
to 25 mln złotych i będzie się ona wiązać 
z utworzeniem co najmniej 300 nowych 
miejsc pracy. Firma planuje uruchomić swój 
nowy zakład produkcyjny do końca przy-
szłego roku.
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