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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

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

O 28% względem drugiego kwartału 
2015 roku wzrosła w tym samym okresie 
roku bieżącego sprzedaż w Polsce opon do 
samochodów osobowych/SUV/van. Szcze-
gólnie widoczny jest aż 40-proc. wzrost 
w segmencie opon do samochodów SUV, 
co odpowiada wzrostowi sprzedaży tych 
pojazdów na rynku pierwotnym i wtórnym.

Większa sprzedaż motocykli i skuterów 
spowodowała także wzrost aż o 53% sprze-
daży opon w tej kategorii. Pozostałe katego-
rie odnotowały spadki – opony ciężarowe 
o 7%, rolnicze o 17%, przemysłowe o 19%.

Więcej w NW 9/2016

Ponad miliard aut

Układy elektryczne

Wzrosty 
sprzedaży opon

Perełka motoryzacji muzeum w Ingolstadt (Horch 830 BL, rocznik 1953) od kilku lat cze-
ka na gruntowną restaurację – skompletowanie układu elektrycznego to tylko jeden 
z problemów

Przesłanie to ma o tyle moc obowiązywania, że w użyciu po-
zostają przecież samochody o walorach historycznych, do których 
nie są już produkowane nowe części. Skądinąd grono fanów old- 
i youngtimerów stanowi coraz to liczebniejszą społeczność. Ktoś 
powie, że to słaby argument. Otóż niekoniecznie jest to „marginalny” 
klient w warsztacie.

Całkiem niedawno społeczność internatów, odpowiadając na 
apel Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), a mowa 
o międzynarodowej federacji klubów oraz organizacji zrzeszających 
posiadaczy pojazdów zabytkowych, dostarczyła pokaźnej dawki 
faktów na swój temat i kondycji firm związanych z przywracaniem 
na drogi ich perełek. O ile 10 lat temu zrzeszeni w klubach byli w po-
siadaniu blisko 2 mln pojazdów o walorach historycznych, co sta-
nowiło 0,8% wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Europie, to 
już 8 lat później stanowiły one 1%. W tym samym czasie siła sektora 
pracującego na rzecz posiadaczy „klasyków motoryzacji” wzrosła 
z 55 tys. do 110 tys. firm.

Więcej w NW 9/2016

Dosyć oczywiste wydaje się, że producenci podzespołów samo-
chodowych powinni udostępniać informacje o sposobie testowa-
nia części, które mogą być ponownie użyte do naprawy pojazdu. 
Niewątpliwie alternatory i rozruszniki przedstawiają sobą tak wiel-
ki walor, że ich użycie jest zgodne z duchem ochrony środowiska 
– zwłaszcza gdy poddać je regeneracji.

Na każdego przypadają tam prawie dwa 
samochody. W Polsce ten współczynnik, 
który najczęściej wyrażany jest ilością po-
jazdów na 1000 mieszkańców, wynosi 599. 
Ten wynik jest wyższy od średniej europej-
skiej, która wynosi 564. Polacy mają więcej 
samochodów niż Francuzi, Szwajcarzy czy 
Hiszpanie.

W przyszłości największy wzrost liczby 
samochodów spodziewany jest w krajach 
rozwijających się, takich jak Chiny czy In-
die. Według Światowej Organizacji Energii 
w Chinach w 2000 roku na 1000 osób przy-
padały 4 pojazdy, w 2010 już 40, a według 
szacunków w 2035 będzie ich 310. W 2013 
roku w Chinach zarejestrowanych było 250 
milinów pojazdów.

Szacuje się, że na Ziemi mieszka około 
7,3 miliarda ludzi. W 2015 roku liczba samo-
chodów przekroczyła 1,1 miliarda. Z tych 
danych wynika, że na 6,5 mieszkańca Ziemi 
przypada 1 samochód. Jednak z roku na rok 
liczba pojazdów dynamicznie rośnie. We-
dług szacunków w roku 2025 będzie ich 1,5 
miliarda, a w 2040 – 2 miliardy.

Liczba samochodów nie rozkłada się 
równomiernie na całym globie. Związana 
jest bowiem z siłą ekonomiczną państwa. 
320 milionów mieszkańców Stanów Zjed-
noczonych jest posiadaczami ponad 265 
milionów samochodów. Według raportu 
Światowej Organizacji Zdrowia z 2015 roku 
największa liczba pojazdów w przeliczeniu 
na mieszkańców znajduje się w San Marino. 
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Podczas II Międzynarodowych Targów 
Części i Akcesoriów Samochodowych APAE 
oraz II Międzynarodowych Targów Opon 
i Gumy RTE, które odbędą się w Targach 
Kielce już od 11 do 13 października 2016 roku, 
producenci i dystrybutorzy zaprezentują 
wszystko, co związane jest z przemysłem 
motoryzacyjnym. Zwiedzający zapoznają się 
zatem z szeroką gamą silników, elementów 
karoserii oraz innych części samochodowych. 
Wśród ofert znajdą się także opony do samo-
chodów osobowych, autobusów, ciężarówek, 
przyczep, wszelkich innych pojazdów, a także 
felgi, obręcze, dętki, materiały do naprawy 
opon, kompleksowe wyposażenie serwisów 

W Polsce kobiety zatrudnione w branży 
motoryzacyjnej stanowią prawie 35% ogółu 
pracowników. To o 10 punktów procento-
wych więcej niż wynosi średnia Unii Euro-
pejskiej – wynika z danych Eurostatu pod-
sumowujących 2015 rok.

Co ważne, dane pokazują, że w tej ste-
reotypowo męskiej branży powoli, ale jed-
nak przybywa kobiet. W CRS Polska, firmie 
kontrolującej samochody i części do ich 
produkcji, struktura zatrudnienia od kilku lat 
jest stała, z podziałem pół na pół pod wzglę-
dem płci. Udział kobiet rośnie natomiast 
w rekrutacjach firmy – w 2012 roku damskie 
życiorysy stanowiły 30% wszystkich aplikacji, 
podczas gdy w tym roku już ponad 40%.
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Przystąpienie polskiej organizacji re-
prezentującej interesy dystrybutorów 
i producentów (SDCM) do Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Części Mo-
toryzacyjnych (CLEPA) każe przypuszczać, 
że tegoroczny Kongres upłynie pod wie-
loma znamiennymi wydarzeniami. Czy tak 
faktycznie będzie, o tym rozmawiamy we 
wrześniowym „Nowoczesnym Warsztacie” 
z prezesem organizacji reprezentującej pod-
mioty zajmujące się produkcją i dystrybucją 
części motoryzacyjnych w Polsce – z Alfre-
dem Franke.

Mocny październik Polska branża 
automotive 
zdominowana 
przez kobiety

Nieobecni 
nie mają racji

ogumienia i wiele innych.
Wraz z APAE i RTE w październiku 

zadebiutują Targi Polska Pomoc Drogowa 
HOL-EXPO organizowane przy wsparciu 
merytorycznym Polskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Drogowej, a także Salon TURBO-
EXPO skierowany do firm specjalizujących 
się w sprzedaży oraz naprawach 
turbosprężarek. Mocnym punktem „Moto-
ryzacyjnej Jesieni” w Targach Kielce będzie 
także wystawa poświęcona transportowi 
zbiorowemu TRANSEXPO oraz MOTO-TECH 
dla właścicieli stacji kontroli pojazdów. 
Zapraszamy do Targów Kielce od 11 do 13 
października 2016 roku.

Miejscem tegorocznego Kongresu SDCM kolejny raz 
z rzędu będzie Sala pod Kopułą w budynku Ministerstwa 
Gospodarki w Warszawie.

Johnson Controls 
Automotive Experience

Podczas uroczystości otwarcia drugiej linii produkcyjnej pianek do siedzeń samochodowych byli obecni przedstawi-
ciele samorządu, KSSE S.A., Ministerstwa Rozwoju, a z gości zagranicznych: Philipe Simon – Vice President & General 
Manager Foam Europe, Joao Nunes – General Plant Manager Foam Large Parts Europe

ników i dopasowanych do oczekiwań oraz 
świetnie zlokalizowanych gruntów, jest 
m.in. możliwość uzyskania zwolnień po-
datkowych. Efekt? Tylko w I półroczu 2016 
roku wydano tu kolejnych 11 zezwoleń 
o łącznych deklarowanych nakładach in-
westycyjnych w kwocie ponad 1 mld PLN. 
Przedsiębiorcy zadeklarowali, że utworzą 
prawie 1000 nowych miejsc pracy i utrzy-
mają prawie 6 tys.

To właśnie w Żorach Johnson Controls, 
wiodący na świecie dostawca siedzeń sa-
mochodowych, komponentów i systemów, 
uruchomił drugą linię produkcyjną elemen-
tów piankowych. Na oficjalnej uroczystości 
otwarcia nie mogło zabraknąć „Nowocze-
snego Warsztatu” – relację z tego wydarze-
nia publikujemy w wydaniu wrześniowym.

Prototypowanie foteli do nowo opraco-
wywanego modelu samochodu zaczyna 
się od zaangażowania matematyków. Gdy 
priorytetem jest redukcja masy własnej po-
jazdu, inżynierowie korzystają z modyfiko-
wanych pianek o niższych gęstościach, acz 
o różnym przekroju twardości.

Lokalizacja w sąsiedztwie Republiki Cze-
skiej, gęsta sieć dróg i dobrze rozwinięta 
sieć kolejowa, a przede wszystkim dogodna 
polityka władz lokalnych – to wszystko spra-
wiło, że tereny Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej S.A., a zwłaszcza Podstrefy Ja-
strzębsko-Żorskiej stają się wiodącym punk-
tem na mapie zakładów produkcyjnych 
branży automotive. Magnesem przyciąga-
jącym przedsiębiorców do inwestowania 
w KSSE S.A., obok fachowej kadry pracow-



We wrześniowym „Nowoczesnym Warsztacie” ruszamy z nowym cy-
klem: „Sezon w warsztacie”. Zaczynamy od jesieni, z którą tematycznie 
związane są opublikowane w numerze artykuły: firma Berner zwraca 
uwagę na wycieraczki samochodowe, Varta podejmuje temat akumu-
latorów, AC SA przypomina, że przed okresem zimowym warto zadbać 
o instalację gazową, zaś Philips skupia się na oświetleniu w warsztacie. 
Uzupełnieniem prezentowanej wiedzy jest artykuł pt. „Sposoby ogrzewa-
nia warsztatów samochodowych”.
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Wśród dystrybutorów części samochodowych panuje przekonanie, że na przewody ha-
mulcowe nie ma popytu – i to pomimo że stoisko Przedsiębiorstwa WP na targach oblegają 
setki mechaników zainteresowanych ofertą firmy. Druga strona medalu to sami serwisanci, 
których podejście do naprawy układu hamulcowego ogranicza się zazwyczaj do sprawdze-
nia klocków i tarcz hamulcowych.

Tymczasem ani klocki, ani tarcze, ani nawet zaciski nie zadziałają, jeśli przez przewód ha-
mulcowy nie przepłynie płyn. To jak z ludzkim sercem, które przy zapchanych żyłach praco-
wać po prostu nie będzie.

– Ze świeczką w ręku szukać takich mechaników, którzy pierwsze, o czym pomyślą przy na-
prawie hamulców, to o przewodach – rozkłada ręce Rafał Lanczyk z Przedsiębiorstwa WP.

Więcej w NW 9/2016

Większość kierowców jest już świadoma, 
jak negatywny wpływ na organizm może 
mieć niesprawna lub niewłaściwie serwi-
sowana klimatyzacja. Okazuje się jednak, że 
zagrożeń jest więcej.

Mikrobiolodzy z Uniwersytetu of Not-
tingham w Wielkiej Brytanii przeprowadzili 
w tym roku badanie samochodów z punktu 
widzenia higieny i odkryli, że są one usiane 
bakteriami, które mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia kierowców i pasażerów.

Naukowcy stwierdzili, że wnętrza na-
szych aut zawierają takie bakterie, jak E. coli, 
które mogą powodować uciążliwe proble-
my jelit, lub Bacillus cereus, która wywołuje 

Nawet 700 bakterii 
na centymetr kwadratowy auta!

Towar niszowy, 
na który jest popyt

Siedziba Przedsiębiorstwa "WP"

objawy podobne do zatrucia pokarmowe-
go. Oprócz wymienionych w autach od-
kryto także obecność gronkowców i róż-
nego rodzaju pleśni. Badanie wykazało, że 
ich ilość w samochodach wynosiła średnio 
pomiędzy 283 a 700 bakterii na centymetr 
kwadratowy. Dla porównania, wymazy z to-
alet publicznych zazwyczaj wykazują war-
tości około 500 bakterii na centymetr kwa-
dratowy. Wnętrze samochodu może więc 
stanowić bardzo poważne zagrożenie dla 
zdrowia człowieka.

Więcej w NW 9/2016

We wrześniowym wydaniu „Nowocze-
snego Warsztatu” kończymy cykl artyku-
łów o budowie serwisu samochodowego. 
W ostatniej części skupiamy się na finan-
sowaniu naszej inwestycji. Okazuje się, że 
możliwości pozyskania kapitału ograni-
czone są zaledwie do kilku źródeł. Zaliczyć 
można do nich własne środki finansowe 
oraz szybko spieniężalne ruchomości i nie-
ruchomości, kredyt inwestycyjny, hipotecz-
ny, ostatecznie terminowy kredyt obrotowy, 
leasing operacyjny i na końcu barter (towar 
za towar).

Można jeszcze wspomnieć o dotacjach 
z UE dostępnych w ramach programów 
regionalnych prowadzonych przez urzę-
dy marszałkowskie, ARiMR na pozarolni-
czą działalność gospodarczą na terenach 
wiejskich czy dużo większych dotacjach 
ogólnokrajowych pozostających w gestii 
ministerstw. Z dotacjami na inwestycje 
w warsztaty samochodowe problem jest 
jednak taki, że bezpośrednich programów 
dedykowanych branży jest bardzo mało, 
wnioski i procedury przyznawania środ-
ków są skomplikowane, a w efekcie to tylko 
zwrot już poniesionych i rozliczonych nakła-
dów finansowych...

Więcej w NW 9/2016

Budujemy 
warsztat 
samochodowy

Planując inwestycję w warsztat samochodowy, pamię-
tajmy o jednym: nikt (poza celową dotacją z UE) nie 
dołoży ot tak nawet złotówki do budowy i wyposażenia 
czyjejś firmy
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Zawieszenie to jeden z ważniejszych 
układów w każdym samochodzie. Odpo-
wiada za komfort jazdy, precyzję prowadze-
nia, a co najważniejsze – za bezpieczeństwo 
kierowcy i pasażerów. Jest dosyć złożonym 
układem, zwłaszcza w nowych luksusowych 
autach, gdzie komfort jest priorytetem. Z re-
guły w bardziej zaawansowanych technolo-
gicznie konstrukcjach jest wiele elementów, 
które działają niezależnie od siebie. Jednak 
jeśli naprawa uszkodzonej części będzie od-
wlekana zbyt długo, to spowoduje awarie 
innych części w układzie, ponieważ będą 
nadmiernie obciążone. Eksperci Schaef-
fler Automotive Aftermarket przygotowali 
wykaz najczęściej występujących usterek i 
możliwe przyczyny uszkodzeń oraz wska-
zówki montażowe do naprawy w układach 
kierowniczych i zawieszenia.
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Zadaniem elektrycznej pompy paliwa 
jest dostarczenie paliwa pod wysokim ci-
śnieniem ze zbiornika do silnika, w zależ-
ności od wymogów zastosowania pojazdu. 
Paliwo jest tłoczone do wtryskiwaczy, które 
wtryskują je do cylindrów silnika. Jakie są 
najczęstsze usterki pomp paliwa? Eksperci 
Denso przygotowali przystępny poradnik, 
który publikujemy na łamach wrześniowe-
go wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

rajdowych, nie chcieli oni jednak ograniczać 
się do wyeliminowania miedzi i opracowa-
li formułę zapewniającą komfort i wysokie 
wyniki podczas hamowania. Rezultat: mięk-
ki pedał i bardzo duża siła hamowania.
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Dla potrzeb nowoczesnej motoryzacji

Zawieszenie 
pojazdu – porady

Najczęstsze usterki 
pomp paliwa

Nowa technologia 
klocków hamulcowych

Certus to precyzyjne narzędzie diagnostyczne pomyślane zarówno do prowadzenia ba-
dań technicznych, rozbudowanej diagnostyki w serwisie, jak i dla celów badawczych

Pompa paliwa Denso

Linia diagnostyczna Certus – polski produkt klasy premium – to 
precyzyjne narzędzie diagnostyczne. Produkt ten przyda się zarów-
no podczas badań technicznych, rozbudowanej diagnostyki w ser-
wisie autoryzowanym, jak i dla celów badawczych.

Certus zawiera szereg rozwiązań zapewniających użytkownikowi 
komfort i szybkość pracy oraz optymalizujących koszty. Dzisiejsze 
pojazdy stawiają nowe wyzwania serwisowe, a Certus pozwala na 
dogłębną analizę stanu technicznego. To narzędzie, dzięki któremu 
zarówno stacja kontroli, jak i serwis mogą wyróżnić się na tle konku-
rencji, ale także ochronić przed ewentualną reklamacją klienta. Linia 
oferuje cały szereg funkcji diagnostycznych.

Temu nowoczesnemu rozwiązaniu przyglądamy się na łamach 
wrześniowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

W swoim Centrum Badawczo-Rozwojo-
wym Metelli opracowało nową gamę kloc-
ków hamulcowych wykorzystujących tech-
nologię HybriX, w której miedź zastępują 
inne, nietoksyczne materiały, nieszkodliwe 
ani dla człowieka, ani dla środowiska, a po-
prawiające parametry produktu.

HybriX to nazwa nowej mieszanki kloc-
ków hamulcowych Metelli Group, wypro-
dukowana i wprowadzona na rynek pod 
markami Metelli, Cifam, Trusting oraz Fri.
Tech. Wszystko zaczęło się, gdy wiele lat 
temu grupa inżynierów z Fri.Tech. rozpoczę-
ła pracę nad materiałem niezawierającym 
miedzi. Mając doświadczenia z wyścigów 
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Multichem, firma specjalizująca się 
w produkcji lakierów renowacyjnych, świę-
tuje w tym roku 20-lecie działalności. O jej 
historii, misji i codziennym życiu rozmawia-
my we wrześniowym „NW” z wiceprezesem 
spółki Piotrem Muszkietą.

– Nie spoczywamy na laurach, a cele, które 
wyznaczyliśmy sobie na kolejne lata, są równie 

Rysy i zadrapania pojawiające się na 
standardowo wykonywanych powłokach 
lakierowych oferowanych przez producen-
tów samochodów terenowych to udręka 
i sprawa spędzająca sen z powiek ich właści-
cieli. W szczególności jeżeli mówimy o eks-
tremalnych warunkach użytkowania, np. 
przez miłośników off-roadu czy polowań.

Rozwiązaniem tego problemu są po-
włoki ochronne z efektem strukturalnym na 
bazie żywic poliuretanowych 2K. Takim pro-
duktem jest powłoka ochronna Cobra Truck 
Bedliner – nowa propozycja producenta 
materiałów lakierniczych firmy NOVOL, która 
wprowadza na rynek linię NOVOL Extreme.

Więcej w NW 9/2016

Nadal wiele odkryć przed nami Powłoka 
ochronna 
z efektem 
strukturalnym

Polska premiera Quick Vision

Siedziba firmy mieści się w Luboniu k. Poznania

Do zestawu dołączono pistolet UBS ze specjalną dyszą 
ułatwiającą aplikację powłoki ochronnej

Interfejs jest czytelny zarówno dla serwisanta, jak i kie-
rowcy

iskrowym, ponieważ przetwarza niskona-
pięciowy prąd z akumulatora na wysoko-
napięciowe impulsy kierowane do świec. 
Urządzenie to w jego niemal obecnej już 
postaci opatentował niemiecki elektryk 
Heinrich Daniel Ruhmkorff, wzorując się na 
wcześniejszej o 15 lat konstrukcji Nicholasa 
Allana. Był rok 1851, czyli na długo przed 
wynalezieniem pierwszych silników spali-

Nowa jakość cewek zapłonowych

Cewka zapłonowa jest niezbędnym ele-
mentem silnika spalinowego z zapłonem 

ambitne – mówi nasz rozmówca. – Cały czas 
pracujemy nad poszerzeniem asortymentu, 
podniesieniem jakości oferowanych usług, 
wprowadzamy nowe produkty i rozwiązania. 
Nowe osiągnięcia zawsze przynoszą ogrom-
ną satysfakcję, która działa jak koło zamacho-
we biznesu.

Więcej w NW 9/2016

nowych. Potem wynalazek, nazywany po-
wszechnie cewką Ruhmkorffa, znalazł liczne 
zastosowania w elektrotechnice i radiotech-
nice jako prototyp elektromagnetycznych 
transformatorów.

O rozwoju cewek zapłonowych można 
przeczytać we wrześniowym wydaniu „No-
woczesnego Warsztatu”, w artykule przygo-
towanym przez firmę GG Profits.

w Polsce przez Tip-Topol. Premierowy pokaz 
urządzenia odbył się 28 lipca br. w centrali 
importera w Pobiedziskach. Relację z tego 
wydarzenia publikujemy we wrześniowym 
wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Silna konkurencja na rynku usług mo-
toryzacyjnych jest zawsze dobra dla klien-
ta – nie zawsze dla serwisu. Duże nakłady, 
niskie stawki i słaba frekwencja klientów to 
największe bolączki branży. Dlatego z myślą 
o zwiększeniu przychodu firma Tip-Topol 
zaprezentowała niedawno ciekawe narzę-
dzie z gatunku pre-check – Quick Vision.

Pre-check to nie produkt, a usługa naj-
częściej związana z profilaktyczną diagno-
styką. Polega ona na wstępnej weryfikacji 
stanu pojazdu i musi być błyskawiczna. Tyl-
ko wówczas klient chętnie się na nią zgodzi 
i zapłaci. Właśnie w takiej formule działa Qu-
ick Vision firmy Mondolfo Ferro, oferowany 
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Melett to angielska 
firma, która zajmuje się 
produkcją oraz sprze-
dażą części do rege-
neracji turbosprężarek. 
Swoją ofertę kieruje do 
specjalistów na całym 
świecie, współpracu-
jąc tylko i wyłącznie 

z warsztatami zajmującymi się regeneracją 
turbosprężarek. Od 2013 roku swój oddział 
ma również w Polsce – w Bydgoszczy, gdzie 
spotkaliśmy się niedawno z Wojciechem 
Klimkiem, dyrektorem Melett Polska, które-
go spytaliśmy nie tylko o korzenie firmy, ale 
i o poziom polskiego rynku regeneracji.

Więcej w NW 9/2016

towano na wszystkich europejskich ryn-
kach. Aby je wyeliminować, konieczne jest 
nieustanne dokształcanie w formie szkoleń 
oraz dostęp do aktualnej wiedzy technicz-
nej, jak również stosowanie odpowiednich 
procedur oraz narzędzi.

Przeciętna pompa wodna przepompuje 
około 1,7 miliona litrów płynu chłodzącego 
podczas czterech lat pracy (ok. 100 000 km). 
Rutynowa wymiana bez uprzedniego okre-
ślenia przyczyny awarii może przyczynić się 
do zmniejszenia żywotności nowej części.

Więcej w NW 9/2016

Ruszyła kolejna, siedemnasta już edycja 
„Warsztatu Roku” – najstarszego europej-
skiego konkursu dla niezależnych warszta-
tów samochodowych w Polsce. W tym roku 
ma on nieco inną formułę, opartą na wery-
fikacji warsztatów przeprowadzanej przez 
zewnętrzną profesjonalną firmę audytorską.

Audyty 
warsztatów 
kontra mity

Zapobieganie awariom 
pompy wodnej

Na straży 
jakości rynku 
regeneracji

Na podstawie analizy zgromadzonych 
danych firma Gates określiła najczęstsze 
przyczyny przedwczesnych awarii pomp 
wodnych występujących w samochodach 
osobowych na terenie Europy. Jak twierdzi 
producent, w większości wypadków są to 
błędy montażowe.

Praca na sucho, użycie niewłaściwych 
uszczelek/uszczelnień lub uszczelniaczy, 
nieodpowiednie/zanieczyszczone chłodzi-
wo, montaż zużytych/wadliwych części – to 
najczęstsze przyczyny, wymienione w przy-
padkowej kolejności. Podane błędy odno-

Krwista czerwień ferrari, jaguar Jamesa 
Bonda, charakterystyczny pomruk mustan-
ga, włoska elegancja ze sportowym zacię-
ciem alfy romeo... Któż z nas nie chciałby za-
siąść za sterami samochodów, których widok 
zapierał dech w piersiach, kobiety mdlały, 
a dzieci wymieniały „fachowe” komentarze: 
„Ile ma na liczniku?”, „Dwieście dwadzieścia...”, 
„Ja cię…” i odjeżdżały nimi w świat fantazji...

Na sentymentalną podróż do przeszłości, 
do czasów, w których słowo „piękno” zawsze 
kojarzone było z motoryzacją, zapraszają or-
ganizatorzy targów Retro Motor Show 2016, 
które odbędą się w dniach 4-6 listopada br. 
w Poznaniu. Na miejscy zobaczymy modele, 
na których widok mocniej zabije serce, za-
drżą ręce, a w oku zakręci się łezka.

Sentymentalna 
podróż 
w czasie

W tegorocznej edycji wykorzystana zo-
stanie sprawdzona w zeszłym roku formu-
ła polegająca na wyłonieniu zwycięzców 
konkursu w trzech kategoriach: mały, średni 
i duży warsztat. Uczestnicy zostaną zakwali-
fikowani do jednej z tych grup, w zależności 
od liczby stanowisk naprawczych. Zgodnie 
z regulaminem konkursu mały warsztat 
to firma posiadająca nie więcej niż 3 sta-
nowiska naprawcze. Oznacza to, że nawet 
niewielkie firmy usługowe, działające poza 
dużymi aglomeracjami, mają szansę znaleźć 
się w gronie zwycięzców konkursu.

Konkurs ma na celu zaprezentowanie 
niezależnych warsztatów od jak najlepszej 
strony, jednocześnie poprzez zewnętrzne 
bezpłatne audyty ma mobilizować przed-
stawicieli branży do podnoszenia standar-
dów świadczonych usług. Dzięki temu nie-
zależne warsztaty będą mogły skuteczniej 
zabiegać o klientów posiadających stosun-
kowo nowe samochody, co przełoży się na 
wzrost ich przychodów.
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Wojciech Klimek, 
dyrektor
Melett Polska


