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Wszystko o 
branży,   

   

  wszystko
 dla branż

y!

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

Przygotowania do sezonu trwają od je-
sieni. Pozornie od zamknięcia drzwi 911 GT3 
wszystko leży w rękach kierowców. Prawda 
jest jednak taka, że pierwsze okrążenie jest 
najbardziej stresujące dla mechaników, 
a napięcie nie opada nawet po przekrocze-
niu linii mety.

Pierwsze treningi przed rundą finałową 
pucharu Porsche Platinum GT3 Cup Challen-
ge Central Europe pod Budapesztem odby-
ły się w piątkowe popołudnie, 23 września. 
Nasza redakcja gościła na torze Hungaro-
ring w sobotę, gdzie po krótkiej konferencji 
prasowej z udziałem Leszka Stokłosy, pre-
zesa zarządu spółki Orlen Oil, zawodników 
oraz mechaników, obserwowaliśmy ostat-
nie przygotowania przed finałową rundą 
z udziałem polskich zawodników. A było na 
co popatrzeć...

Więcej w NW 10/2016

Poligon dla oleju

Jesień niespodzianek od Szczepana

Wyścigowy serial Porsche, którego strategicznym sponsorem jest polska firma Orlen Oil, 
miał swój finał w Budapeszcie

Szykują się pewne zmiany.
– Do tych zmian przygotowujemy się od 

ponad 2 lat – wyjaśnia. – Uważam, że obecnie 
tworzymy przyszłość naszej firmy na kolejne 
dziesięciolecie.

Zacieśnienie współpracy z dostawcami 
i nowe centrum produkcyjno-magazynowe 
to tylko niektóre z zapowiedzi.

Wywiad z Krzysztofem Szczepaniakiem 
publikujemy w październikowym 

wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Z Panem Krzysztofem spotkaliśmy się na 
tegorocznej Automechanice. Była to oka-
zja, aby pogratulować osiągniętej pozycji 
na rynku, ale również wypytać o najbliższe 
plany.

– Dużo już się udało osiągnąć, ale jeszcze 
więcej mamy do zrobienia – przyznaje Pan 
Krzysztof. – Nie ma czasu na odpoczynek 
i chociaż chwilę przestoju, jesteśmy bowiem – 
moim zdaniem – w przededniu dużych zmian 
na rynku (...) Nie brakuje nam pomysłów, które 
próbujemy wdrożyć w życie jak najszybciej.

Jak zdradza nasz rozmówca, najbliższe 
miesiące i lata będą dla firmy przełomowe. 

Już od dekady PHU Szczepan wyposa-
ża serwisy oponiarskie w całej Polsce. Z tej 
okazji firma organizuje „Jesień niespodzia-
nek”, czyli cykl promocji, w których w atrak-
cyjnych cenach dostępne będą wybrane 
pozycje z katalogu.

– Rozpoczynamy od superpromocji ce-
nowej na nasze maszyny ATS uzupełnionej 
o przedłużoną do 2 lat gwarancję i możliwość 
wymiany maszyny na nową – podkreślam: 
wymiany na nową – w przypadku jej awarii, 
i to w 48 godzin z dowozem do każdego miej-
sca w Polsce – mówi Krzysztof Szczepaniak, 
właściciel hurtowni.



RAPORT WARSZTATOWY - str. 2

Łukasz Szostakiewicz jest mechanikiem z Włodawy. W organizo-
wanym przez AD Polska konkursie wziął udział po to, aby się spraw-
dzić. I choć – jak przyznaje – „wyłożył się” na niektórych pytaniach, 

5700 wystawców z 39 krajów – tak będzie wyglądała tegoroczna 
edycja targów Automechanika w Szanghaju. Padają kolejne rekordy 
w statystykach, ale to zrozumiałe.

– Gospodarka Azji, a już w szczególny sposób Chin, rozwija się w bły-
skawicznym tempie. Stały postęp w technologii nie omija oczywiście 
motoryzacji – mówi w wywiadzie dla nas Fiona Chiew, zastępca dy-
rektora Messe Frankfurt w Szanghaju.

Więcej w NW 10/2016

Przyczynę awarii rozrusznika i alternatora nie zawsze należy upa-
trywać w nich samych. Warto zwrócić uwagę, że układ rozruchowy 
jest układem elektrycznym, a z lekcji fizyki pamiętamy, że jeżeli je-
den z jego elementów jest wadliwy to cała reszta nie będzie spraw-
nie funkcjonować.

Szczególną 
uwagę trzeba 
zwrócić na aku-
mulator, będący 
źródłem prądu 
stałego, który 
jest niezbędny 
do uruchomie-
nia rozrusznika. 

To właśnie rozrusznikowi akumulator przekazuje najwięcej prądu 
spośród wszystkich odbiorników w samochodzie – dlatego jego 
rola w układzie rozruchowym jest tak istotna. Ważne jest, aby regu-
larnie kontrolować stan jego naładowania. Aby to zrobić, wystarczy 
użyć miernika dostępnego w większości sklepów z artykułami elek-
trycznymi. Rozładowany akumulator bez obciążenia (wyłączony sil-
nik i światła) ma napięcie poniżej 12,4 V.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę, 
radzi na łamach październikowego 

„Nowoczesnego Warsztatu” firma Auto-Starter.

Poznaliśmy 
Supermechanika AD 2016

Chiny są największym 
rynkiem motoryzacyjnym

Diagnostyka 
alternatora i rozrusznika

W pierwszej części uczestnicy rozwiązywali test na udostępnionych tabletach. Należało 
w jak najkrótszym czasie udzielić jak największej liczby poprawnych odpowiedzi

Tłumy na Automechanice w Szanghaju to standard

Oferta firmy Auto-Starter obejmuje ponad 12 000 produktów

imprezę opuszczał bogatszy o tytuł „Supermechanika AD 2016” i klu-
czyki do nagrody głównej.

Mówi się, że ludzi przedsiębiorczych wyróżnia przede wszystkim 
określony stan umysłu przejawiający się skłonnością do podejmo-
wania ryzyka. Badania wykazują, że oprócz motywacji materialnej 
ludzie zostają przedsiębiorcami również ze względu na to, że ich 
własne przedsiębiorstwo jest dla nich źródłem spełnienia, daje po-
czucie wolności. To o tyle istotne, że krótko po zwycięstwie mecha-
nik z Włodawy ujawnił nam jeszcze jedno:

– Akurat jesteśmy z żoną na tym etapie, że zrealizowaliśmy plany ży-
ciowe i powziąłem myśl, że chcę się sprawdzić i uzyskać odpowiedź na 
pytanie: jaki poziom fachowości reprezentuję w środowisku mechani-
ków i gdzie się znajduję – mówi Łukasz Szostakiewicz z Auto Naprawy. 
– Jak tylko dowiedziałem się o eliminacjach do konkursu na najlepsze-
go mechanika firmy AD, po prostu siadłem do testu.

Relację z fianłu Supermechanika AD 2016 publikujemy 
w październikowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.
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„Wyskakiwanie biegów” to problem występujący najczęściej 
w motocyklach zużytych lub brutalnie eksploatowanych. Jaka jest 
przyczyna powstawania tego zjawiska i jak poradzić sobie z napra-
wą takiego uszkodzenia?

Pod względem budowy wewnętrznej motocyklowe skrzynie 
biegów dzielimy na dwuwałkowe i trójwałkowe. W skrzyniach dwu-
wałkowych napęd od silnika podawany jest na wałek główny (wej-
ściowy) i przenoszony za pośrednictwem pary współpracujących 
kół zębatych na wałek zdawczy (wyjściowy). Takie rozwiązanie sto-
sowane jest w większości współczesnych motocykli.

Więcej w NW 10/2016

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie, warto przyto-
czyć pewną historię. Na początku boomu motoryzacyjnego Miami 
było miejscem przeładunku i dystrybucji samochodów na całe Sta-
ny Zjednoczone. Często auta miesiącami stały na parkingu w oczeki-
waniu na załadunek na statki. Zauważono wtedy, że na części z nich 
w krótkim czasie pojawiały się zaczątki korozji.

Badając te przypadki, zwrócono uwagę, że specyficzne warunki klima-
tyczne, jakie panują w tym rejonie świata, w znacznym stopniu przyspie-
szają starzenie powłok lakierniczych. W taki sposób narodził się pomysł 
na rozpoczęcie testów powłok samochodowych właśnie w tym rejonie.

Upłynęło już wiele lat od tamtych zdarzeń, zaostrzono normy 
jakościowe dotyczące odporności lakierów na warunki zewnętrze, 
opracowano wiele nowych testów pomagających ocenić wpływ 
czynników zewnętrznych oddziałujących na lakier w perspektywie 
czasu. Najlepsi jednak wciąż testują lakiery w warunkach najbardziej 
zbliżonych do naturalnych, wybierając Florydę.

Więcej na ten temat pisze na łamach NW 10/2016 
Krzysztof Trawczyński z Laboratorium 

Badawczo-Rozwojowego firmy Multichem Sp. z o.o.

„Wyskakujący bieg” 
w motocyklu

Dlaczego lakier bezbarwny 
testuje się na Florydzie?

Dwuwałkowa motocyklowa skrzynia biegów z wymontowanym wałkiem wyjściowym. 
Widoczny wałek sterowania ze ścieżkami, w których pracują kamienie poszczególnych 
wodzików. Luz kamieni w tych ścieżkach może być przyczyną „wyskakiwania biegu”

Odpowiadając na postawione w tytule pytanie, warto przytoczyć pew-
ną historię. Na początku boomu motoryzacyjnego Miami było miejscem 
przeładunku i dystrybucji samochodów na całe Stany Zjednoczone. Często 
auta miesiącami stały na parkingu w oczekiwaniu na załadunek na stat-
ki. Zauważono wtedy, że na części z nich w krótkim czasie pojawiały się 
zaczątki korozji.

Dlaczego lakier bezbarwny 
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Kąt ekspozycji próbek w zależności od miesiąca (Miami)
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Co szkodzi bardziej – wilgoć czy 
temperatura?
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Jak przeprowadzany jest  
„Floryda test”?
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-

Krzysztof  Trawczyński
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe
�rmy Multichem Sp. z o.o.,
producenta lakierów marki Pro�x

Jeden rok działania słońca na Flo-
rydzie można przyrównać do kilku lat 
starzenia w warunkach atmosferycz-
nych w części umiarkowanej.

Dlaczego Floryda?
-
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Kąt padania promieni słonecznych na Ziemię (Mia-
mi) w zależności od pory roku

-
-

-

-

Techniczne aspekty testów

-
-
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Magneti Marelli od ponad 10 lat organizuje i prowadzi szkolenia dla osób z branży mo-
toryzacyjnej. W uznaniu za zaangażowanie szef firmy BETiS wręczył przedstawicielom 
MM pamiątkowy dyplom

6 września uroczyście oddano do użytku kolejny ośrodek szkole-
niowy Magneti Marelli. Pod nowym adresem znajdziemy też maga-
zyn firmy, który zaopatruje w części zamienne nie tylko rynek polski. 

Inwestycyjna „szóstka” w Sosnowcu
Okazuje się, że rodzima dywizja odpowiada także za rynki 25 krajów 
– w większości to państwa byłego bloku wschodniego.

Powierzchnia ośrodka (ul. Inwestycyjna, Sosnowiec, Magazyny 
Panattoni) wynosi 300 m2 i stanowi w pełni wyposażoną przestrzeń 
przeznaczoną zarówno do prowadzenia zajęć teoretycznych, jak 
i praktycznych z zakresu obsługi pojazdów samochodowych. Na 
jego wyposażeniu znalazły się m.in.: stanowisko do diagnozowa-
nia i naprawy wtryskiwaczy, stanowisko do symulacji usterek oraz 
diagnostyki klimatyzacji samochodowych i stacjonarnych, stanowi-
sko i urządzenia do wymiany płynu w automatycznych skrzyniach 
biegów, stanowisko do obsługi i prezentacji ustawień geometrii, 
wymiany i obsługi ogumienia, diagnostyki i symulacji usterek syste-
mów TPMS. Znajdziemy tu też najnowsze urządzenia do analizy spa-
lin i do ustawiania świateł (również w technologii LED i laserowej), 
a także inne zaawansowane platformy informacyjno-edukacyjne.

Relację z otwarcia ośrodka publikujemy w październikowym 
wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Kąt ekspozycji w zależności od miesiąca (Miami)
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Dwa doskonale wyposażone laboratoria, 
lata pracy i dziesiątki zaangażowanych ludzi. 
Ambicje właścicieli i pracowników polskiej 
firmy NOVOL skutkują pojawieniem się na 
rynku linii doboru wodorozcieńczalnych 
lakierów bazowych Spectral WAVE 2.0. Już 
pierwsze testy systemu pokazały, że firmie 
NOVOL udało się osiągnąć cel, jakim było 
opracowanie systemu, który wyróżni się 
na rynku lakierniczym innowacyjnością i, 
przede wszystkim, jest przyjazny dla użyt-
kownika.

– Mieliśmy cel i go zrealizowaliśmy – mówi 
Przemysław Krupa, dyrektor zespołu labora-
toriów NOVOL. – Powstał produkt, z którego 
jesteśmy dumni. Chcemy być liderem na rynku 
napraw lakierniczych, a nowy system wpisuje 
się w to założenie. Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z efektu pracy zespołu projektowego. Teraz 
czas na jego zdyskontowanie na rynku.

Więcej w NW 10/2016

Polski system 
wyprzedza 
konkurencję

Akademia Renowacji 
rekrutuje!

Spectral to cała technologia naprawy

dowej oraz wskazanie nowych możliwości 
rozwoju.

Zaczynamy od „Żywego Warsztatu” na 
targach Retro Motor Show (4-6 listopada 
2016 r., Poznań). Będzie to powierzchnia, na 
której prezentować będziemy na żywo takie 
procesy, jak: przygotowanie powierzchni 
(m.in. cynowanie, szlifowanie), czyszczenie 
elementów metalowych (szkiełkowanie), la-
kierowanie, zabezpieczanie lakieru, naprawy 
blacharskie, dorabianie elementów, procesy 
galwaniczne stosowane w renowacji oraz 
naprawy mechaniczne silnika.

Podczas targów odbędzie się również 
konkurs, do udziału w którym zapraszamy 
szkoły techniczne. Spośród zgłoszeń (na 
które czekamy do końca października br.) 
wyłonimy pięć szkół, którym powierzymy 
do odrestaurowania zabytkowy motocykl. 
Prace zostaną ocenione, a najlepsi uczest-
nicy – nagrodzeni. Niezbędnymi częściami, 
materiałami oraz pomocą techniczną słu-
żyć będą nasi partnerzy – firmy, z których 
produktów i usług korzystają blacharze i la-
kiernicy na całym świecie. Uczestnicy mogą 
liczyć również na wsparcie merytoryczne.

Finał konkursu odbędzie się podczas po-
znańskich targów Motor Show 2017.

Więcej w NW 10/2016

Pomysł na Akademię Renowacji zrodził 
się z pasji do motoryzacji. Głównym pomy-
słodawcą inicjatywy jest Adam Niedźwiecki, 
a wspierać ją będzie redakcja „Nowocze-
snego Warsztatu”. W przedsięwzięciu we-
zmą udział czołowi przedstawiciele branży 
blacharskiej, lakierniczej oraz wyposażenia 
warsztatów. Liczymy również na zaintereso-
wanie ze strony szkół.

Motywem przewodnim projektu jest 
renowacja pojazdów zabytkowych i young-
timerów – nie tylko samochodów i motocy-
kli, ale również ciągników rolniczych i po-
jazdów militarnych, a w przyszłości nawet 
szynowych. Faktem jest, że Polska plasuje 
się w czołówce pod względem liczby odre-
staurowanych pojazdów, a naszymi klienta-
mi są najwięksi kolekcjonerzy z całej Europy. 
Tak dobrą pozycję zawdzięczamy wyjątko-
wej jakości naprawom i fachowcom, którzy 
w większości są samoukami. Niestety, tych 
ostatnich w Polsce wciąż brakuje...

Rozwiązaniem tego problemu ma być 
właśnie Akademia Renowacji, w ramach 
której będziemy starali się wpłynąć na 
wzrost zainteresowania tym fachem, a w re-
zultacie – na większą liczbę pasjonatów. Do 
zadań Akademii należeć będzie ponadto 
umożliwienie szkołom nawiązania kontaktu 
z firmami, ułatwienie startu kariery zawo-
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W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi 
Night Breaker Laser wytwarza do 130% więcej światła, które dodat-
kowo jest aż o 20% bielsze, a jego zasięg może być dłuższy nawet 

do 40 metrów. Podwyższenie tych parametrów 
udało się uzyskać m.in. za pomocą laserowej 

ablacji – technologii, która polega na precy-
zyjnym usunięciu laserem niebieskiego filtra 
z pewnej części bańki, na wysokości skrętki. 
Dzięki temu osiągnięto idealne parametry fil-
tra bańki i jeszcze więcej światła, a co za tym 
idzie – lepszą widoczność. 

– Projektując żarówki Night Breaker La-
ser, chcieliśmy zbliżyć się do granicy 

technicznych możliwości żarówki 
halogenowej, ale bez uszczerbku dla 

trwałości w porównaniu z poprzednią 
generacją tego produktu – mówi Andrzej 
Przybylski, szef działu Specialty Lighting 

w firmie Osram. – Jestem przekonany, że po 
przeprowadzeniu badań będziemy mogli z dumą potwierdzić, że udało 
nam się stworzyć najlepiej świecącą, a przy tym zgodną z przepisami 
żarówkę halogenową.

Autodata – zaufany światowy lider w za-
kresie informacji technicznych – udostępnia 
czytelnikom „Nowoczesnego Warsztatu” roz-
wiązania kolejnych trzech powszechnych 

Poradnik specjalistów 
od instrukcji naprawczych

Jaśniej = bezpieczniej

Lekkie pojazdy prezentowane na wystawie pojazdów pomocy 
drogowej IFBA w Kassel w tym roku nie przyniosły rewolucyjnych 
rozwiązań czy istotnych nowości. Pokazano pojazdy znane, acz-
kolwiek stale ulepszane. Poprawiła się natomiast sytuacja w tym 
segmencie, ale nie pod względem wielkości zakupów. W jaki spo-
sób? O tym na łamach październikowego wydania „Nowoczesnego 
Warsztatu”.

IFBA 2016 (cz. 3)

Zanikająca klasa podwozi, takich jak Nissan Cabstar, to wynik ciaśniejszych kabin i słabszych silników

IFBA 2016 
Lekkie pojazdy prezentowane na wystawie pojazdów pomocy drogowej 
IFBA w Kassel w tym roku nie przyniosły rewolucyjnych rozwiązań czy 
istotnych nowości. Pokazano pojazdy znane, aczkolwiek stale ulepszane. 
Poprawiła się natomiast sytuacja w tym segmencie, ale nie pod względem 
wielkości zakupów. W jaki sposób?
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– lekkie dla lekkich (cz. 3)

Volkswagen Amarok czeka na nowy silnik V6, który może zmienić dominującą pozycję pick-upów japońskich
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Firma Prolux  świętowała w Kassel 25-lecie na rynkach całej Europy
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Tekst i fot. Grzegorz Teperek

Lekki holownik Omars ma kabinę niezakłóconą wewnątrz ramieniem podnośnika IFBA to także wystawa sprzętu dla pomocy drogowych: od rękawiczek po agregaty rozruchowe

Przyczepy-lawety pięknieją, bo często służą do przewozów oldtimerów czy pojazdów wyczynowych – nie 
mogą być od nich gorsze 

problemów występujących w nowocze-
snych samochodach. Pierwszy przypadek 
dotyczy BMW 320d z 2005 roku, w którym 
występuje problem ze świecącą się lampką 

ostrzegawczą ABS/ESP i ciągłą pracą wycie-
raczek przedniej szyby.

Okazuje się, że problem dotyczy modeli 
BMW serii 3 z kodami silnika 20 4D 4, N46, 
N52 z okresu 01/12/04-11/04/05, a jego 
przyczyną jest poluzowana taśma masy na 
kolumnie zawieszenia po stronie kierow-
cy. Należy dokładnie oczyścić punkt masy 
i sprawdzić, czy nakrętka mocująca taśmy 
masy jest dokręcona. Po przeprowadzeniu 
naprawy trzeba zweryfikować, czy możliwa 
jest komunikacja z komputerem sterującym 
ABS i usunąć zapisane kody usterek. Następ-
nie przetestować podczas jazdy, czy usterka 
została naprawiona.

Rozwiązania pozostałych dwóch 
problemów publikujemy 

na łamach październikowego 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

Lekki holownik Omars ma kabinę niezakłóconą wewnątrz ramieniem podnośnika

Problem ze świecącą się lampką ostrzegawczą ABS/ESP i ciągłą pracą wycieraczek przedniej szyby spowodowany jest 
poluzowaną taśmą masy na kolumnie zawieszenia po stronie kierowcy
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Producent i eksporter światowej klasy 
urządzeń diagnostycznych był jednym z wy-
stawców tegorocznej Autmechaniki Frank-
furt. Zwiedzającym zaprezentował m.in. in-
nowacje w liniach diagnostycznych Uniline 

Należąca do 
Global Traders 
marka Stahlmann 
Räder poszerza 
swój asortyment. 
Do oferty do-
łączyły modele 
w rozmiarze 15”:
 SR43 – Audi, VW, Seat, Skoda,
 SR118 – Dacia, Nissan, Renault,

oraz w rozmiarze 16”:
 SR163 – Citroen, Peugot,
 SR78 – Opel, Chevrolet,
 SR205 – VW,
 SR212 – Audi, VW, Seat, Skoda.

Pokrywając prawie cały rynek aut oso-
bowych, marka Stahlmann Räder stanowi 
optymalne rozwiązanie na zimowe warunki 
panujące w Europie. Wieloletnie doświad-
czenie na rynku sprzedaży felg oraz zasto-
sowanie najnowocześniejszych technologii 
do ich produkcji i lakierowania pozwoliło 
firmie stworzyć produkt doskonałej jakości. 
Wszystkie felgi Stahlmann Räder objęte są 
24-miesięczną gwarancją.

Więcej informacji na stronie 
www.felgeo.pl 

lub pod numerem 95 752 1990

Firma Launch Polska sp. z o.o., general-
ny dystrybutor firmy Launch Ltd. na rynku 
polskim, wprowadza do oferty nową wersję 
urządzenia do pomiaru i kontroli parame-
trów geometrii ustawienia kół i osi pojaz-
dów, pracującą w technologii pomiaru 3D. 
Wersja ta przeznaczona jest do pomiaru na 
stanowisku kanałowym. Cena urządzenia: 
21 900 zł netto.

Launch 
X-712 K 
w nowej wersji

Felgi stalowe 
Stahlmann Räder

Unimetal na 
Automechanice

Strażnicy miejscy wystawili właścicielowi krakowskiego serwisu 
mandat w wysokości 500 zł. Karę tę członkowie Rybnickiego Alarmu 
Smogowego uznali za nieadekwatną do winy, zwracając uwagę na 
katastrofalny dla ludzi i środowiska wpływ takich zanieczyszczeń. 
W trakcie spalania przepracowanego oleju w piecach nadmucho-
wych czy wodnych wytwarza się mnóstwo różnych trucizn: od 
metali ciężkich po silnie rakotwórczy benzopiren. Z wiadomych 
względów ogromne zagrożenie dla środowiska, ludzi i zwierząt sta-
nowi także pozbywanie się olejów poprzez wylewanie ich wprost 
do otoczenia. Innymi słowy, zużyty olej silnikowy jest odpadem nie-
bezpiecznym, a warsztaty, świadcząc usługę wymiany oleju, stają się 
jego posiadaczami i są zobowiązane do przekazywania ich odpo-
wiedniemu podmiotowi, który zajmie się ich kontrolowaną utyliza-
cją. Jedną z takich firm jest Oiler, której zakład w Tczewie mieliśmy 
okazję zwiedzić.

Relację z tej wizyty 
publikujemy w NW 10/2016

Olej przepracowany 
– co warsztat wiedzieć powinien?

Miejsce załadunku wyrobów akcyzowych

Głośno było niedawno o właścicielu serwisu samochodowego 
z Krakowa, który palił w piecu przepracowanym olejem silnikowym. 
Tymczasem taki olej bardzo rzadko ma w sobie więcej niż 60% bazy 
mineralnej – reszta to chemikalia, które producenci olejów silniko-
wych stosują w celu uzyskania lepszych parametrów.

Quantum Galaxy – wprowadzone z myślą 
o przyspieszeniu oficjalnych badań tech-
nicznych. Prezentowany był również Multi 
System – inteligentny system do komplek-
sowej kontroli pojazdów, z wieloma liniami 
diagnostycznymi pracującymi w systemie 
„strumieniowym”, a także Uniline Quantum 
Mobile – zautomatyzowane mobilne stacje 
diagnostyczne.


