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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

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

Rosnące wymagania użytkowników pojazdów dotyczące kom-
fortu i bezpieczeństwa jazdy skłaniają producentów samochodów 

Systemy zawieszenia

Elementy składowe zawieszenia współpracują ze sobą i usterki jednego z nich mogą 
powodować szybsze zużywanie się pozostałych

do opracowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych zawieszenia 
i doskonalenia dotychczasowych. Dlatego też mechanik musi wie-
dzieć, jak działa zawieszenie i jak dokonać właściwej diagnozy, aby 
zapewnić bezpieczeństwo i komfort kierowcy oraz jego pasażerom.

Systemy zawieszenia zapewniają kontakt kół z powierzchnią 
jezdni w każdych warunkach (w czasie przyspieszania, hamowania 
i skrętu). Amortyzatory, łożyska i stabilizatory gwarantują elastyczne 
połączenie poszczególnych komponentów po obu stronach zawie-
szenia, dzięki czemu dobrze znosi ono wibracje samochodu wywo-
łane przez nierówności na drodze (wyboje, dziury). Specjaliści często 
powtarzają: problemy z zawieszeniem poznasz po zużyciu bieżnika 
kół. Źle ustawiona zbieżność kół to częsty powód ściągania pojaz-
du, ale również przyspieszonego zużycia elementów zawieszenia 
i opon. Skutki złego ustawienia geometrii lub pomijania kontroli ci-
śnienia w oponach łatwo zauważyć po nierównomiernym zużyciu 
opony. Na szczęście korekta zbieżności kół, kątów pochylenia i wy-
przedzenia osi sworznia zwrotnicy najczęściej eliminuje przyczynę 
problemów.
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4,6 mld złotych obrotu osiągnęła w ubiegłym roku w Polsce Gru-
pa Bosch. Istotne zwiększenie obrotów koncernu (o 73%) spowodo-
wało przejęcie całości udziałów w spółce BSH Sprzęt Gospodarstwa 

Bosch radzi sobie dobrze

Wyniki Grupy Bosch na świecie w podziale na sektory

Domowego. Pomijając efekt konsolidacji, Bosch w Polsce zanotował 
znaczny wzrost obrotów, o 5,3% w porównaniu do roku poprzed-
niego.

– Bosch utrzymuje w naszym kraju silną pozycję, co potwierdził, 
osiągając stabilny wzrost w 2015 r. we wszystkich obszarach działalno-
ści – powiedziała Krystyna Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch 
oraz reprezentantka Grupy Bosch w Polsce podczas konferencji pra-
sowej w Warszawie. Przejęcie dużej i dynamicznie rosnącej organiza-
cji BSH z pięcioma zakładami produkcyjnymi i pozycją lidera na ryn-
ku sprzętu gospodarstwa domowego zwiększyło skalę działalności 
koncernu w Polsce. – Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki sprzedaży 
w I kwartale, również w 2016 r. spodziewamy się dalszego wzrostu obro-
tów. Konsekwentnie szukamy też nowych obszarów ekspansji.
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czą związaną z organizacją szkoleń bez-
piecznej jazdy, motoryzacyjnymi imprezami 
integracyjnymi, a od 2009 roku zajmuje się 
obsługą serwisową pojazdów rajdowych 
oraz sprzedażą części zamiennych do nich.

W latach 2000-2008 zatrudniony w spół-
ce, gdzie zajmował się tworzeniem działu 
części do pojazdów sportowych oraz tunin-
gu, następnie zaś wdrażaniem systemów 
informatycznych ERP, hurtowni danych, 
systemów logistycznych oraz systemu pla-
nowania zapasów magazynowych.

Wybraliśmy zatem kilka interesujących 
nowości, a pośród nich Volkswagen BUDD
-e, wodorowa Honda Clarity Fuel Cell, dwie 
Toyoty: FCV Plus i Kikai, Hyundai Ioniq, czy 
Citroen E-Mehari. Więcej o tych i kilku in-
nych pojazdach w wakacyjnym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

W latach 2001-
2015 członek rady 
nadzorczej spółki. 15 
września 2015 r. zre-
zygnował z pełnie-
nia funkcji członka, motywując to zamiarem 
aktywnego zaangażowania w zarządzanie 
spółką i grupą kapitałową Inter Cars SA, 
w szczególności w obszarze nowych tech-
nologii oraz IT. Bezpośrednio przed powo-
łaniem w skład zarządu pełnił funkcję pro-
kurenta spółki.

Zmiany w zarządzie Inter Cars

Pojazdy niskoemisyjne

Toyota FCV Plus

Przewody hamulcowe z miedzi – mniej 
korodują, są odporne na ciśnienie i uszko-
dzenia mechaniczne. Są równie wytrzymałe 
jak stalowe, a przy tym bardzo elastyczne. 
Można je dowolnie doginać. Jednym z naj-
większych dostawców rur miedzianych 
do produkcji przewodów hamulcowych 
w Polsce jest Przedsiębiorstwo WP. Aby 
promować zastosowanie miedzi w układzie 
hamulcowym, firma zorganizowała konkurs 

„Miedziobranie” 2016 zakończone

Nagrodzonych zostało 38 firm

Maciej Oleksowicz, członek rady nadzor-
czej Inter Cars SA, od 1 lipca br. pełni funkcję 
członka zarządu spółki. Z zarządu odszedł Wi-
told Kmieciak, który przeszedł na emeryturę.

Maciej Oleksowicz – absolwent Akade-
mii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu 
Warszawskiego na kierunku marketing i za-
rządzanie, kierowca rajdowy. W latach 2010-
2011 startował w Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostwach Europy, zaś w roku 
2012 w cyklu mistrzostw świata SWRC. Od 
2007 roku prowadził działalność gospodar-

dywidualne z partnerami oraz przybliżali 
zagadnienia motosportu podczas emocjo-
nujących wyścigowych zmagań.

IV edycja prestiżowego cyklu szkoleń 
przedstawicielstwa ZF Friedrichshafen 
AG dobiegła końca. W tegorocznej odsło-
nie spotkań branżowych, które odbyły się 
w czerwcu na torze Jastrząb w Szydłowcu, 
udział wzięło ponad 800 uczestników z Pol-
ski i innych krajów Europy.

W ciągu ośmiu intensywnych dni eks-
perci koncernu ZF przeprowadzili szereg 
szkoleń technicznych, liczne rozmowy in-

Sachs Roadshow 2016 już za nami!
– Tegoroczna edycja Sachs Roadshow była 

zdecydowanie najbardziej wymagającą i naj-
lepiej przyjętą przez klientów. W trakcie prowa-
dzonych szkoleń skupiliśmy się na przedsta-
wieniu nowego konceptu warsztatowego – ZF 
Services [pro]Tech, który zadebiutuje w Polsce 
z początkiem przyszłego roku – mówi Peter 
Rothenhöfer.
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Sachs Roadshow  
2016 już za nami!
IV edycja prestiżowego cyklu szkoleń przedstawicielstwa ZF Friedrichshafen 
AG dobiegła końca. W tegorocznej odsłonie spotkań branżowych, które od-
były się w czerwcu na torze Jastrząb w Szydłowcu, udział wzięło ponad 800 
uczestników z Polski i innych krajów Europy. 

W ciągu ośmiu intensywnych dni eks-
perci koncernu ZF przeprowadzili szereg 
szkoleń technicznych, liczne rozmowy in-
dywidualne z partnerami oraz przybliżali za-
gadnienia motosportu podczas emocjonują-
cych wyścigowych zmagań.

– Tegoroczna edycja Sachs Roadshow 
była zdecydowanie najbardziej wymagają-
cą i najlepiej przyjętą przez klientów. W trak-
cie prowadzonych szkoleń skupiliśmy się na 
przedstawieniu nowego konceptu warszta-
towego – ZF Services [pro]Tech, który za-
debiutuje w Polsce z początkiem przyszłe-
go roku – mówi Peter Rothenhöfer, dyrektor 
przedstawicielstwa ZF Friedrichshafen AG 
SA w Polsce. – W trakcie ośmiu dni zebra-
liśmy ponad 100 deklaracji od niezależnych 
warsztatów, które już teraz są zaintereso-
wane uczestniczeniem w przygotowanym 
przez nas programie. Jestem przekonany, że 
z czasem przybliżania kolejnych rozwiązań 
i korzyści, jakie płyną ze współpracy z nami, 
liczba ta będzie stale rosnąć.

Program spotkań został ułożony w taki 
sposób, by przekazać pracownikom bran-
ży warsztatowej szereg informacji i porad 
praktycznych, które będą mogli wykorzy-
stać w swojej codziennej pracy. Przykła-
dem tych działań były poruszane tematy kół 
dwumasowych i sprzęgieł w trakcie szko-
leń technicznych. Mechanicy mieli okazję 

zapoznać się z najczęściej występującymi 
usterkami przy montażu tych elementów, 
które nierzadko traktowane są jako wadliwe 
funkcjonowanie nowej części. Na specjalnie 
spreparowanym samochodzie marki VW 
Passat można było zobaczyć, jaki wpływ na 
koło dwumasowe mają: zbyt niskie obroty 
na biegu jałowym, mechaniczne uszkodze-
nia zaworu recyrkulacji spalin, uszkodzenia 
układu zapłonowego i wreszcie niewłaściwa 
praca rozrusznika lub zbyt niskie napięcie 
na zasilających go kablach.

Eksperci z ZF Race Engineering – naj-
bardziej zaawansowanego działu koncernu 
ZF – zaprezentowali szczegółowe informa-
cje na temat produktów skierowanych do 
różnych odmian sportów motorowych. Na 
przygotowanej Fun Station uczestnicy zma-
gali się w kilku próbach precyzyjnego pro-
wadzenia pojazdów oraz zasiadali na pra-
wym fotelu w samochodach marki Porsche: 
991 GT3 i GT3RS o mocy 408 i 500 KM 
oraz 997 GTS.

Uczestnicy rywalizowali również na to-
rze, prowadząc specjalnie przygotowa-
ne samochody w specyfikacji wyścigowej 
– Volkswagen Scirocco R-Cup o mocy 290 
KM. Pod koniec każdego dnia 30 najlep-
szych zawodników walczyło o trzy pierwsze 
miejsca na podium, które nagradzane były 
atrakcyjnymi upominkami.

Eksperci koncernu ZF przeprowadzili szereg szkoleń technicznych

Zebrani goście rywalizowali na torze

Od początku 2016 r. obserwujemy abso-
lutny wysyp aut z napędami alternatywny-
mi. Omawianie każdego modelu poszerzy-
łoby nasze podsumowanie do granic małej 
książki, co jest najlepszym dowodem na to, 
jak ogromne jest zaangażowanie producen-
tów w rozwój tej gałęzi motoryzacji.

„Miedziobranie”, którego pierw-
sza edycja właśnie dobiegła 
końca. Impreza odbyła się przy 
otwartej w zeszłym roku nowej 
siedzibie firmy w podwarszaw-
skich Kajetanach.

Więcej w NW 7-8/2016
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O nadchodzącej edycji targów Auto-
mechanika Frankfurt rozmawiamy w wa-
kacyjnym „Nowoczesnym Warsztacie” z Mi-
chaelem Johannesem. Brand managera 
Automechaniki spytaliśmy m.in. o zaintere-
sowanie tegoroczną edycją targów wystaw-
ców z Polski.

– Mogę potwierdzić, że jest ono bardzo 
duże – mówi. – Na chwilę obecną z pewno-
ścią będzie ich więcej niż 150. To doskonale 
pokazuje potencjał naszych targów. Auto-
mechanika Frankfurt to wydarzenie global-
ne. Wystawcy przyjeżdżają do nas z całego 
świata. W poprzednich edycjach mieliśmy 
odwiedzających ze 176 krajów. We Frankfurcie 
spotyka się międzynarodowy przemysł, w peł-
nym tego słowa znaczeniu. Podpisywanych 
jest mnóstwo kontraktów, nie tylko z udziałem 
niemieckich firm.

Zachęcamy do lektury wywiadu 
w lipcowo-sierpniowym 

„Nowoczesnym Warsztacie”.

W gamie chłodnic olejowych zadebiu-
towały referencje do Porsche Boxtera (96-) 
oraz BMW 3 E46 (98-). Listę zamykają inter-
coolery do Iveco Daily (12-) i Renault Scenic 
(08-) oraz dmuchawa kabinowa do Renault 
Laguna II (01-).

Wśród nowości znalazły się także części 
do pojazdów ciężarowych, m.in. skraplacze 
do MAN-a TGS/TGX (07-) oraz DAF-a XF 106 
(12-). Dostępne są ponadto dmuchawy kabi-
nowe do Mercedesa Actrosa MP1/ MP2/ MP3 
(96-) i Volvo FH-16 (02-), a także chłodnica 
cieczy do autobusów MAN EL/NG/NL (96-).

Musicie tutaj być

Elementy układu klimatyzacji

Targi Automechanika Frankfurt odbędą się już 
we wrześniu

Kolejne nowości trafiły do oferty Nissens. 
Rozrósł się asortyment chłodnic cieczy, m.in. 
o pozycje przeznaczone do: BMW 5 F10 (10-), 
Iveco Daily (12-), Kia Sorento (02-), Mazdy 6 
(07-), Mazdy CX-9 (07-), Mercedesa E W212 
(09-), Nissana Almera Classic (06-) i Nissana 
Teana (08-). Do oferty dołączyły także chłod-
nice do Toyoty Corolli (07-), Toyoty Landcru-
iser (02-), Opla Antary (06-), a także do Opla 
Astry J (09-) z silnikiem 1.6i Turbo.

Asortyment podzespołów do klimatyza-
cji poszerzony został o skraplacze do Jeepa 
Cherokee (13-), Forda Mondeo V (14-) i Fiata 
500 (07-) 0.9i twinair. Nowością są również 
kompresory klimatyzacji, które dołączyły do 
oferty w liczbie pięciu referencji, do: Toyoty 
Yaris (99-), Toyoty Previa (00-), Renault Lagu-
ny (01-), Geely Emgranda (09-) oraz Jagu-
ara XF (08-). Ostatnią czerwcową nowością 
w zakresie klimatyzacji jest osuszacz do VW-
Golf VII (12-).

Pojawił się nowy numer „Świata Opon” 
– magazynu branży oponiarskiej. W wyda-
niu Lato 2016 bardzo dużo miejsca autorzy 
czasopisma poświęcają Targom Przemysłu 
Oponiarskiego w niemieckim Essen.

– Ta międzynarodowa impreza targowa 
pokazuje aktualną sytuację w branży oraz 
stanowi przegląd najnowszych modeli opon. 
A tych nie brakuje. Coraz większa liczba marek 
opon pojawiających się na rynku stwarza wie-
le możliwości handlowych serwisom ogumie-
nia, które dzięki temu mogą prowadzić jeszcze 
wydajniejszy biznes – pisze we wstępniaku 
Mirosław Giecewicz, redaktor naczelny cza-
sopisma. Co ważne, duży udział w tej edycji 
targów Reifen odnotowali Polacy, i to nie 
tylko w roli wystawców, ale przede wszyst-
kim w roli odwiedzających.

Inne ważne tematy w tym numerze to 
m.in. zamienniki opon (zalety i wady stoso-
wania rozmiarów opon innych niż zalecane) 
i wyważanie kół w rolnictwie (co ma znacz-
nie obniżać koszty). Dziennikarze pisma 
zaglądają też na polski rynek bieżnikowni. 
Relacjonują również targi Bauma oraz po-
znańskie Targi Techniki Motoryzacyjnej.

Liczne wywiady (m.in. z Krzysztofem Ho-
łowczycem na temat TPMS oraz opon cało-
rocznych), branżowe nowości, ciekawostki, 
zaproszenia targowe, wizje przyszłości (czy 
autonomiczne auta zrewolucjonizują moto-
ryzację? jak będą wyglądały ich opony?) – to 
wszystko w najnowszym numerze „Świata 
Opon”. Polecamy!

„Świat Opon” można zamówić, pisząc na 
adres: portal@warsztat.pl

Jest już nowy 
„Świat Opon”
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W wakacyjnym „NW” rozmawiamy z Pawłem Szwarcem, dyrekto-
rem handlowym w firmie Alma-Color, która oferuje m.in. produkty 
do ochrony przestrzeni ładunkowej w pojazdach specjalnych i cięża-
rowych. W ofercie firmy są także lakiery zmieniające swoją barwę. Jak 
duży jest popyt na tego typu rozwiązania? Czy widoczne są również 
inne trendy, jeśli chodzi o popularność produktów z oferty firmy? To 
tylko niektóre pytania, które zadaliśmy naszemu rozmówcy.

– W branży farb podobnie jak w modzie – co sezon to inne trendy – 
mówi. – W naszym laboratorium badawczo-rozwojowym wciąż kipi 
od nowych pomysłów i rozwiązań. Kiedy na rynku popularność zdo-
bywa nasz cameleon, to nasi technolodzy kończą pracę nad farbami 
świecącymi w ciemnościach.

Akademia 
Spectral – wady 
lakiernicze (cz. 3)

W branży farb podobnie 
jak w modzie

Firma Alma-Color oferuje m.in. polimocznikowe produkty do ochrony przestrzeni ła-
dunkowej w pojazdach specjalnych i ciężarowych

Zasadniczo, patrząc na podejście nie-
których serwisów lakierniczych do kwestii 
zabezpieczenia antykorozyjnego, można by 
w tym momencie zakończyć pisanie artyku-
łu. Najczęściej klient nie pyta o gwarancję, 
bo co niby mogłoby być nie w porządku z po-
lakierowanym elementem? Pomijając ewi-
dentne wpadki lakiernika związane z niepa-
sującym kolorem, wtrąceniami, nadlewkami 
na krawędziach, zgazowaniem powłoki czy 
niewłaściwym spolerowaniem lakieru, klient 
w zasadzie się „nie czepia”. Jest tak szczę-
śliwy, że ma polakierowane auto, iż zazwy-
czaj pobieżna wizualna ocena wystarcza 
mu do akceptacji naprawy. Stąd lakiernicy 
pod nosem prześmiewczo odpowiadają, że 
„gwarancja do bramy”.

Podsumowując, klient serwisu lakier-
niczego ma rzeczywiście znikome możli-
wości oceny poprawności technologicz-
nej przebiegu naprawy. Oprócz wizualnej 
oceny powłoki, jeśli posiada miernik do 
pomiaru grubości powłoki, może ewentual-
nie ocenić zbyt dużą całkowitą jej grubość. 
Pomiar grubości całkowitej nie daje nieste-
ty informacji o grubości poszczególnych 
warstw (w tym zabezpieczenia antykoro-
zyjnego). Fakt ten powszechnie wykorzy-
stują serwisy lakiernicze, idąc na „skróty 
technologiczne”, na zasadzie: czego oko 
nie widzi – tego sercu nie żal.

Formalnie jednak, zgodnie z prawem 
konsumenckim, klient ma 2 lata na docho-
dzenie swoich roszczeń, więc w momencie 
wydania faktury lub rachunku serwis auto-
matycznie przez taki okres ponosi odpowie-
dzialność gwarancyjną za naprawę lakier-
niczą. W przypadku wymiany elementu na 
nowy, oryginalny i zabezpieczony fabrycz-
nie kataforezą zagwarantowanie 2-letnie-
go okresu gwarancji nie stanowi większego 
problemu, natomiast w przypadku elemen-
tów naprawianych warto zadbać o odpo-
wiednie zabezpieczenie antykorozyjne.

Pytanie brzmi: dlaczego serwisy lakier-
nicze stosują skróty technologiczne? Jeden 
powód już znamy (niemożność dokładne-
go sprawdzenia przez klienta), drugim jest 
chęć skrócenia czasu naprawy i zmniejsze-
nie zużycia materiałów.

Z obserwacji praktyk warsztatowych wy-
nika, że najczęstsze zaniechania w zakre-

Akademia Spectral
Seria krótkich artykułów pod zbiorczym tytułem „Akademia Spectral – 
wady lakiernicze” opisuje poszczególne etapy procesu lakierowania i po-
tencjalne błędy, jakie mogą wystąpić w trakcie ich realizacji. W poprzed-
nim numerze opisaliśmy proces zabezpieczenia fabrycznego nowego 
samochodu. Tym razem zajmiemy się zabezpieczeniem antykorozyjnym 
w czasie typowej naprawy lakierniczej.

– wady lakiernicze (cz. 3)

sie zabezpieczenia antykorozyjnego w na-
prawie lakierniczej to:
	brak podkładu antykorozyjnego przed 

nałożeniem szpachlówki poliestrowej,
	brak zabezpieczenia antykorozyjnego 

lub zbyt słaba izolacja miejsc przeszli-
fowanych na podkładzie i bezpośrednie 
nakładanie koloru bazowego.

Dlaczego te zaniechania są niebez-
pieczne i jakie możliwości zabezpieczenia 
antykorozyjnego mają lakiernicy we wspo-
mnianych przypadkach?

Zabezpieczenie antykorozyjne 
przed szpachlówką poliestrową

Powszechne szpachlowanie na „gołą 
blachę” to standard napraw lakierniczych. 
Na czym więc polega problem? Higrosko-
pijne wypełniacze – talki, baryty, dolomity – 
i higroskopijna z natury żywica poliestrowa 
używana najczęściej w szpachlówkach po-
wodują, że trudno oczekiwać od niej właści-
wości antykorozyjnych.

Żywica poliestrowa zapewnia z reguły bar-
dzo dobrą przyczepność do wszystkich pod-
łoży, nie znaczy to jednak, że bezpośrednie 
nakładanie, w szczególności na niezabez-
pieczone, podatne na korozję (stal) podłoże 
jest optymalnym wyborem. W praktyce naj-
częstszym zabezpieczeniem antykorozyjnym 
stosowanym przed nałożeniem szpachlów-
ki poliestrowej jest podkład epoksydowy 2K. 
Żywica epoksydowa ma świetne właściwości 
barierowe (izoluje znacznie lepiej niż żywice 
akrylowe czy poliuretanowe), przez co użyta 
w podkładzie i wsparta dodatkami antykoro-
zyjnymi doskonale zabezpiecza przed koro-
zją. Nowoczesne rozwiązania producentów 
materiałów lakierniczych, mam tu na myśli 
podkład epoksydowy UNDER 385, znacząco 
ułatwiają przebieg procesu technologicznego. 
Jest to możliwe dzięki temu, że przy lepkości  
14-15 s (DIN 4/20°) aplikujemy jedną cien-
ką warstwę pistoletem lakierniczym z dyszą 
Ø 1.3, co umożliwia uzyskanie grubości war-
stwy podkładu epoksydowego na poziomie 
15-20 µm. Taka grubość warstwy podkładu 
epoksydowego jest wystarczająca, żeby:
	odizolować podłoże przed nałożeniem 

szpachlówki,

	zapewnić właściwą przyczepność szpa-
chlówki do podłoża,

	eliminować efekt „kontur mapy” w miej-
scu nałożenia szpachlówki (odznacza-
nia się strefy brzegowej pomiędzy szpa-
chlówką a podłożem).

Jeżeli nawet potrzeba zabezpieczenia 
antykorozyjnego i lepszej przyczepności 
nie przekonuje lakiernika do używania pod-
kładu epoksydowego, to już wada lakier-
nicza w postaci mapowania szpachlówki 
(widocznej po naprawie) powinna go prze-
konać w 100%. Powstawanie „kontur mapy” 
wynika z tego, że wypełniacze w typowych 
szpachlówkach mają poziom 50-60 µm, 
przez co praktycznie niemożliwe jest uzy-
skanie gładkiego przejścia na starej powło-
ce lakierowej/metalu.

Dzięki nakładaniu szpachlówki polie-
strowej na podkład epoksydowy, w któ-
rym wielkość wypełniacza wynosi 5-10 µm 
(w strefie przejścia następuje połączenie 
dużych wypełniaczy ze szpachlówki i ma-
łych wypełniaczy z podkładu), jesteśmy 
w stanie uzyskać bardzo gładkie przejście, 
co w praktyce eliminuje ryzyko pojawienia 
się „kontur mapy”.

Jeżeli do tego dodamy informacje, że 
nakładanie szpachlówki poliestrowej na 
podkład epoksydowy SPECTRAL UN-
DER 385, zaaplikowany w jednej cienkiej 
warstwie, jest możliwe po 30 min/20°C i do-
datkowo nie musimy go szlifować przed jej 
nałożeniem, to mamy przyjazne lakierniko-
wi rozwiązanie technologiczne.

Brak zabezpieczenia antykoro-
zyjnego/słaba izolacja miejsc 
przeszlifowanych

Jednym z czynników, który decydu-
je o stopniu zabezpieczenia antykorozyjne-
go, jest grubość nakładanej warstwy. Ma to 
szczególne znaczenie w przypadku powłok, 
które działają na zasadzie barierowej (np. 

podkłady epoksydowe). Wiadomo że nawet 
najlepsza żywica w podkładzie i najgrubsza 
warstwa nie chronią na wieczność. Jeżeli jed-
nak mamy do wyboru podkład epoksydowy 
i akrylowy, np. do izolacji miejsc przeszlifo-
wanych, to zdecydowanie lepszy dla ochrony 
będzie podkład epoksydowy, gdyż przy takiej 
samej grubości zapewni lepszą ochronę. 

Korozja najszybciej pojawia się w miej-
scach, gdzie czynniki zewnętrzne (woda, 
sól) będą miały najdłuższy czas do pene-
tracji powłoki (progi, listwy ozdobne, fartu-
chy). Zbyt mała grubość powłoki antykoro-
zyjnej lub jej całkowity brak w tych miejscach 
to prędzej czy później ryzyko pojawienia się 
korozji. W przypadku miejsc szczególnie na-
rażonych na korozję (np. progi, dolne partie 
drzwi) najbezpieczniej sięgnąć po podkład 
epoksydowy 2K – SPECTRAL UNDER 385.

Na „przeszlifki” podkładu do gołego me-
talu w miejscach mniej narażonych na ko-
rozję możemy użyć podkładu epoksydo-
wego w aerozolu SPECTRAL UNDER 395 
Spray dla zapewnienia minimalnego okresu 
gwarancyjnego. Pamiętajmy jednak, że jest 
on przeznaczony do napraw punktowych. 
Dzięki szybkiemu schnięciu znacznie przy-
spiesza przebieg lakierowania. O ile aplika-
cja bazy rozcieńczalnikowej na „przeszlifki” 
podkładu do gołej blachy zazwyczaj ucho-
dziła lakiernikowi bezkarnie, to już w przy-
padku baz wodorozcieńczalnych znacząco 
przyspiesza korozję lub nawet uniemożli-
wia ich aplikację w tych miejscach. Łatwość 
użycia podkładu epoksydowego w aerozolu 
SPECTRAL UNDER 395 Spray praktycznie 
wyeliminowała świetny w działaniu podkład 
reaktywny SPECTRAL UNDER 345.

W zasadzie, mówiąc o ochronie antyko-
rozyjnej, powinniśmy rozpocząć od podkła-
du reaktywnego. Sposób jego działania jest 
odmienny niż powłok barierowych. W tym 
przypadku nie działa grubość powłoki, tyl-
ko chemia komponentów. Nie przypadko-
wo utwardzacz do produktu jest zamknięty 
w opakowaniu z tworzywa sztucznego, za-

SPECTRAL UNDER 385 – podkład epoksydowy do zabezpieczenia antykorozyjnego

Odznaczanie się strefy brzegowej
Skorodowany próg samochodu – skutek braku lub słabego zabezpieczenia an-
tykorozyjnego

wiera on kawas ortofosforowy. Połączenie 
żywicy poliwinylowej z komponentu A, pig-
mentów antykorozyjnych i wspomnianego 
kwasu ortofosforowego daje (w wyniku re-
akcji chemicznej – pasywacji) świetne za-
bezpieczenie antykorozyjne. 

Dlaczego lakiernicy tak rzadko sięgają 
po podkład reaktywny? Powodów tego sta-
nu jest kilka, m.in.:
	na podkład reaktywny nie można na-

kładać bezpośrednio szpachlówki (wy-
magana jest wcześniejsza izolacja za 
pomocą podkładu akrylowego) – co 
wymaga czasu,

	na podkład reaktywny nie można nakła-
dać podkładu epoksydowego,

	popełniane błędy technologiczne (zbyt 
duża dysza, zbyt grube warstwy, nakła-
danie za pomocą pędzla, zacieki itp.). 

Zabarwienie podkładu reaktywnego nie 
służy do uzyskania siły krycia – ma infor-
mować lakiernika, czy równomiernie go 
zaaplikował w cienkiej warstwie. Grubsza 
warstwa to niekoniecznie lepsza ochrona, 
a gwarantowany problem z doschnięciem – 
podkład w zacieku lub nałożony w bardzo 
grubej warstwie pędzlem nie dosycha na-
wet w ciągu 0,5 roku i jest cały czas „gumo-
waty”. Zbyt grubą warstwę lub zaciek z pod-
kładu reaktywnego należy usunąć przed 
aplikacją podkładu akrylowego. Natomiast, 
dla doświadczonego lakiernika podkład re-
aktywny stosowany na „gołą blachę” w cien-
kiej warstwie 4-5 µm na sucho, a następnie 
pokrywany podkładem akrylowym, w szcze-
gólności w wariantach „mokro na mokro”, to 
świetne rozwiązanie zapewniające ochro-
nę antykorozyjną przy niewielkim zuży-
ciu materiału. Podkład reaktywny świetnie 
sprawdzi się w szczególności w miejscach, 
w których wcześniej rozpoczęły się procesy 
korozyjne (korozja nalotowa). 

Tomasz Tomczyk
wicedyrektor, Dział Szkoleń NOVOL

Podkład reaktywny UNDER 345
Podkład epoksydowy UNDER 395 Spray do zabez-
pieczenia miejsc przeszlifowanych

IFBA 2016 – ciężkie dla ciężkich

Większy dział ciężkich holowników na targach IFBA to 
oznaka poprawy sytuacji w ciężkim sektorze usług. Bar-
dzo lubianą marką w Niemczech jest włoski Omars

Do Austrii wybraliśmy się na zaproszenie Liqui Moly Polska. Kieru-
nek: tor wyścigowy Salzburgring, na którym 5 czerwca br. odbyły się 
zawody z serii wyścigów samochodowych TCR.

Kto miał okazję być na austriackim Salzburgringu, ten na pewno 
zapamiętał, jak piękna jest to okolica – nawet podczas niepogody, 
jak to miało miejsce podczas drugiego wyścigu. Właśnie w takiej 
scenerii odbyły się zawody.

TCR to stosunkowo młoda formuła, organizowana od 2015 roku. 
Seria zainicjowana została przez promotora mistrzostw świata sa-
mochodów turystycznych WTCC – Marcello Lottiego. Pomysł był 
taki, aby umożliwić uczciwą rywalizację teamom prywatnym, które 
w serii WTCC nie miały szans z teamami fabrycznymi.

– Właśnie straciliśmy zainteresowanie WTCC – tłumaczył Peter 
Bauman, dyrektor marketingu Liqui Moly – firmy sponsorującej całą 
serię TCR no i oczywiście wspierającej zespół Engstler Team, który 
jest zespołem Liqui Moly. – Wróciliśmy do korzeni, czyli serii dla zespo-
łów prywatnych, w której każdy ma równe szanse.

Naszą relację z tego wydarzenia publikujemy w wakacyjnym 
wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Ryk silników 
w alpejskiej dolinie

Ekipa Liqui Moly w akcji

Mniej wystawców na terenach ze-
wnętrznych pozwoliło na lepszą prezen-
tację pojazdów, a o to przecież chodzi. 
Z kolei brak pojazdów używanych to znak, 
że częściej kupowane są nowe i nie ma 
problemu ze zbytem używanych. Inną po-
zytywną wiadomością jest fakt wystawienia 
większej liczby pojazdów ciężkich. Na takie 
sygnały z rynku trzeba było długo czekać. 
Dużo zawodu zwiedzającym przyniósł brak 
holownika z rotorem, który już tradycyjnie 
zdobił wystawę zarówno statycznie, jak i dy-
namicznie. Marzenie wielu pomocy drogo-
wych pozostało jednak marzeniem – także 
w bogatych krajach zachodnich.

Jakie tendencje i ciekawe pojazdy cięż-
kich pomocy drogowych pojawiły się na 
IFBA? To pytanie, na które odpowiadamy 
w lipcowo-sierpniowym wydaniu „Nowo-
czesnego Warsztatu”.

Tegoroczna wystawa pojazdów pomo-
cy drogowych IFBA w Kassel po raz kolejny 
udowodniła, że jest najważniejszą imprezą 
targową w Europie, skierowaną do pomocy 
drogowych. Chociaż tym razem zagospo-
darowano mniejszy obszar i zabrakło pojaz-
dów używanych, to zdaniem wystawców 
i zwiedzających była to bardzo udana eks-
pozycja.

W wakacyjnym wydaniu „Nowoczesne-
go Warsztatu” kontynuujemy serię krótkich 
artykułów pod zbiorczym tytułem „Akade-
mia Spectral – wady lakiernicze”. To cykl, 
w którym eksperci firmy NOVOL opisują po-
szczególne etapy procesu lakierowania i po-
tencjalne błędy, jakie mogą wystąpić w trak-
cie ich realizacji. Po procesie zabezpieczenia 
fabrycznego nowego samochodu skupia-
my się na zabezpieczeniu antykorozyjnym 
w czasie typowej naprawy lakierniczej.
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Olej 0W-20 do samochodów VW

Firma Valeo podpisała porozumienia 
o zakupie FTE automotive, lidera segmentu 
układów przeniesienia napędu.

Akcje FTE automotive wycenione zostały 
na 819,3 mln euro, co odpowiada ośmio-
krotności wskaźnika EBITDA prognozowa-
nego dla FTE na 2016 rok. FTE automotive 
to wiodący producent sprzęgieł i siłowni-
ków skrzyń biegów. Zakup tej firmy pozwoli 
Valeo rozszerzyć gamę produktów układów 
przeniesienia napędu, które dziś tworzą stra-

Valeo przejmuje FTE
tegiczny i szybko rosnący rynek ze względu 
na popularność dwusprzęgłowych skrzyń 
biegów i pojazdów hybrydowych. Jedno-
cześnie transakcja umocni pozycję Valeo na 
motoryzacyjnym aftermarkecie – zakup FTE 
automotive oznacza zwiększenie zysków 
już w pierwszym roku po sfinalizowaniu 
transakcji.

W 2015 roku FTE automotive osiągnęło 
poziom 500 mln przychodu ze sprzedaży, 
z czego około jedną trzecią firma wygenero-

wała na aftermarkecie, a 30% poza Europą. 
FTE zatrudnia 3700 osób, ma zakłady pro-
dukcyjne w 8 krajach, w tym w Niemczech, 
Republice Czeskiej, na Słowacji oraz w Mek-
syku i Chinach.

Transakcja jest obecnie badana przez 
urzędy antymonopolowe w Europie i Brazy-
lii. Finalizacja nastąpi najprawdopodobniej 
w IV kwartale 2016 roku lub I kwartale 2017.

Nowy LongLife przeznaczony jest do sil-
ników wymagających zgodności ze specyfi-
kacją VW 508 00/509 00. To nowa generacja 
silników, opracowana z myślą o wykorzysta-
niu najnowszych olejów, które pozwalają na 
zmaksymalizowanie osiągów.

Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 
będzie dostępny w autoryzowanych ser-
wisach Grupy Volkswagen i u dealerów od 
października br.

Nowy olej przewyższa specyfikacje VW 
dotyczące zużycia paliwa, gwarantując jego 
oszczędność na poziomie ponad 4% przy 
jednoczesnym zachowaniu zgodności z try-
bem serwisowania LongLife. Olej ten jest już 
wykorzystywany do pierwszego napełniania 
silników wybranych samochodów Grupy 
Volkswagen. Jak zapewnia producent, jego 
zastosowanie umożliwia przejechanie na-
wet 30 000 km bez konieczności wymiany.

Castrol EDGE Professional LL IV FE 0W-20 
to pierwszy olej silnikowy 0W-20 do samo-
chodów Grupy Volkswagen – opracowany 
wspólnie ze specjalistami niemieckiego kon-
cernu, a przeznaczony dla klientów autory-
zowanych serwisów i dealerów Grupy VW.

podzespołach. Stopniowo rósł udział elementów zaprojektowanych 
i produkowanych w kraju, aż do momentu, kiedy linia Certus już 
w całości powstaje w Polsce. I tak oto firma WSOP z dystrybutora 
zmieniła się w producenta urządzeń diagnostycznych.

Historia Certusa zaczęła się w 2008 roku. Pierwsza generacja li-
nii diagnostycznej zyskała wówczas całkowicie nowy design. Polscy 
projektanci stworzyli nowoczesną i oryginalną szafę sterującą, która 
stała się wiodącym elementem estetycznym linii.

– Zadbaliśmy o atrakcyjną szaro-czerwoną kolorystykę urządzeń – 
mówi Jarosław Cichoń, prezes zarządu WSOP. – Zaproponowaliśmy 
również klientom nowe, kompleksowe podejście do kwestii projekto-
wania wnętrza stacji kontroli pojazdów. Tak spójne traktowanie kwestii 
designu nie było wcześniej w naszej branży stosowane. Rozwiązania 
te są obecnie w różnym stopniu naśladowane przez niemal wszystkie 
konkurencyjne firmy sprzedające w Polsce. A naśladownictwo jest jak 
wiadomo najlepszym komplementem.

Więcej w NW 7-8/2016

W gronie polskich producentów

Produkcja urządzeń Certus odbywa się w całości w Polsce. Podzespoły pochodzą wy-
łącznie od uznanych europejskich dostawców. Linia ma nowe, od podstaw zaprojekto-
wane części mechaniczne

Od ponad półtorej roku firma WSOP jest producentem linii dia-
gnostycznej Certus. Produkt ten powstawał etapami na przestrzeni 
minionych 7 lat. Początkowo w dużej części bazował na niemieckich 


