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Zaletą zawieszenia pneumatycznego jest zachowanie pożą-
danego i niezależnego od obciążenia prześwitu, a także dostoso-

Dlaczego pneumatyka?

Zawieszenie pneumatyczne z innowacyjnym systemem zapobiegania przechyłom 
nadwozia nowego touarega

wanie parametrów tłumienia do zmiennych warunków na drodze 
i upodobań czy stylu jazdy kierowcy. Jeśli ten wybiera się w trasę po 
nierównym terenie, może za pomocą miechów zwiększyć ilość po-
wietrza i podnieść zawieszenie samochodu. Może, bo też pierwszą 
oznaką zmęczenia bywają ubytki ciśnienia w układzie z powodu wy-
eksploatowanych miechów, do których kompresor winien tłoczyć 
powietrze.

Generalnie wyróżnia się dwa typy systemów amortyzacji pneu-
matycznej. Pierwszy to moduł sprężyn pneumatycznych ze zinte-
growanymi amortyzatorami, w drugim funkcję sprężyn stalowych 
przejęły tzw. miechy, współpracujące z oddzielnym amortyzatorem. 
W obu przypadkach powietrze do systemu tłoczy kompresor mon-
towany pod specjalną osłoną, umieszczony z przodu lub z tyłu po-
jazdu.

Podstawowa trudność przy serwisowaniu zawieszenia pneuma-
tycznego, oprócz zrozumienia zasady jego działania, to poprawne 
zdiagnozowanie usterki.
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Zmiany dotyczące badań technicznych
mu szkolenia” – informuje premier.gov.pl.

W związku z wdrożeniem przepisów 
unijnych przedsiębiorcy prowadzący stacje 
kontroli pojazdów będą ponosić tzw. opła-
tę jakościową, przeznaczoną na poprawę 
funkcjonowania systemu badań technicz-
nych pojazdów. Ostateczna wysokość opła-
ty jakościowej, nie więcej niż 3,5 zł, zostanie 
określona w rozporządzeniu ministra infra-
struktury i będzie obowiązywać od 2020 r. 
Wysokość tej opłaty będzie uzależniona od 
przychodu osiągniętego z tytułu opłat za 
badania techniczne wykonane po terminie 
(45 dni po terminie).

przez niektórych z nich. Ponadto ankieta 
przeprowadzona przez ministra infrastruk-
tury, dotycząca nowych zadań wynikają-
cych z implementacji dyrektywy 2014/45/
UE, sugeruje, że starostwa mogą nie pora-
dzić sobie z wykonywaniem zadań nakłada-
nych na Polskę przepisami unijnymi.

Z kolei ośrodki szkolenia diagnostów 
funkcjonują na zasadach wolnorynkowych, 
ale bez żadnego nadzoru. „Powoduje to sła-
be przygotowanie kandydatów na diagno-
stów i przekłada się na niską zdawalność 
egzaminów. Dlatego w projekcie przewi-
dziano powstanie skoordynowanego syste-

Transportowy Dozór Techniczny, jed-
nostka podległa ministrowi infrastruktu-
ry, będzie odpowiedzialny za organizację 
i funkcjonowanie systemu badań technicz-
nych w Polsce. Ta sama instytucja będzie 
odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru 
nad tymi badaniami, a także przedsiębiorca-
mi prowadzącymi stacje kontroli pojazdów 
i ośrodki szkolenia diagnostów. Takie zmia-
ny przewiduje projekt ustawy przedłożony 
przez ministra infrastruktury.

Obecnie nadzór ten sprawuje 380 staro-
stów. Jednak Najwyższa Izba Kontroli nega-
tywnie oceniła wykonywanie tego zadania 
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Blisko 800 uczestników i 20 sesji tematycznych prowadzonych 
przez 80 prelegentów – w Warszawie spotkali się reprezentanci 
międzynarodowych i krajowych organizacji branżowych. Obecność 
środowisk naukowych i polityków stanowiła okazję, by przybliżyć 
konsekwencje procedowanych na szczeblu europejskim zmian dla 
producentów i dostawców części motoryzacyjnych.

Od kilkunastu lat obowiązkowym punktem w kalendarzu spo-
tkań najszerszego kręgu uczestników rynku – począwszy od nieza-
leżnych operatorów na rynku aftermarket – jest Kongres Przemysłu 
i Rynku Motoryzacyjnego. Tegoroczne wydarzenie organizowane 
z inicjatywy Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części 
Motoryzacyjnych (SDCM) było pod wieloma względami wyjątkowe. 
Pogłębianie relacji biznesowych? Doprawdy wielu uczestników dwu-
dniowego wydarzenia (7-8 listopada, Sound Garden Hotel w War-
szawie) przybyło tu właśnie w takim celu. I nie mogli się zawieść, bo 
program wydarzenia wszechstronnie traktował zagadnienia bliskie 
każdemu uczestnikowi rynku motoryzacyjnego, a wśród wiodących 
tematów mowa była m.in. o cyfryzacji, telematyce, elektromobilno-
ści czy emisji CO

2
. I tym razem europejskie organizacje branżowe 

(CLEPA, FIGIEFA, APRA, EGEA) przedstawiły rekomendowane zale-

XIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Do przygotowania i udziału w kongresie włączyły się instytucje rządowe oraz organiza-
cje związane z branżą. Celem było pokazanie siły, szans, ale i wyzwań, przed jakimi stoją 
zaangażowani na polu utrzymania kondycji pojazdów

cenia adresowane do władz unijnych dla skutecznej ochrony kon-
kurencyjności, innowacyjności i konsumenckiej swobody wyboru 
w zakresie opieki serwisowej nad pojazdami.
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SUV dogania kombi
generalna Aures Holdings, operatora mię-
dzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto.

Według Barometru AAA Auto w 2018 
roku najwięcej używanych samochodów 
typu SUV i kombi wystawiono na sprzedaż 
w województwach mazowieckim, wielko-
polskim i śląskim, a najmniej w wojewódz-
twach opolskim, podlaskim i lubuskim. 
Najczęściej oferowanym autem w katego-
rii SUV był Nissan Qashqai z silnikiem 1.6i, 
a w kategorii kombi – Opel Astra 1.7 CDTI.

w Polsce bardzo szybko rośnie sprzedaż SUV- 
-ów, zwłaszcza małych i średnich. Dynamika 
jest jeszcze większa na rynku aut używanych. 
Trend ten wyraźnie obserwujemy w naszych 
salonach sprzedaży w Polsce, w których w tym 
roku sprzedaliśmy aż o 65% więcej tego typu 
aut niż rok wcześniej. Polacy podążają za 
ogólnoświatową modą na wyższe i cięższe 
auta, które często przestronnością wnętrza 
i bagażnika, osiągami i oszczędnością ustę-
pują samochodom z nadwoziem typu kombi 
– powiedziała Karolina Topolova, dyrektor 

Według danych AAA Auto w Polsce 
w trzech pierwszych kwartałach 2018 roku 
liczba wystawionych na sprzedaż aut uży-
wanych typu SUV wzrosła o 30% w porów-
naniu do tego samego okresu w 2017 roku. 
Jest to największy wzrost wśród krajów Eu-
ropy Środkowej. Jeszcze większy zanotowa-
ła firma AAA Auto, która w swoich polskich 
salonach sprzedała aż o 65% więcej używa-
nych SUV-ów i o 50% więcej aut z nadwo-
ziem kombi.

– Podobnie jak w całej Europie, także 

ProfiAuto Show 2019
starczymy wartościowej, najświeższej wiedzy 
technicznej.

Poznaliśmy datę kolejnej edycji targów 
ProfiAuto Show, które co roku przyciągają 
do Katowic dziesiątki tysięcy specjalistów 
z branży i pasjonatów motoryzacji. Wyda-
rzenie zaplanowano na 8-9 czerwca 2019 
roku. Będzie to już 16. edycja tej imprezy.

– Poprzednia, jubileuszowa edycja targów 
była rekordowa pod wieloma względami, 
więc tym wyżej stawiamy sobie poprzeczkę, 
by po raz kolejny zaskoczyć naszych gości – 
zapowiada Michał Tochowicz, dyrektor ds. 
strategii i rozwoju ProfiAuto. – 8 i 9 czerwca 
2019 roku przyspieszymy bicie serca fanów 
motoryzacji, a przedstawicielom branży do-

W ProfiAuto Show 2018 uczestniczyło aż 
150 wystawców, którzy mieli do dyspozycji 
20 tys. metrów kwadratowych powierzchni. 
Targowe atrakcje obejrzało 40 tys. osób, po-
śród których znalazło się 10 tys. mechaników 
samochodowych. Ze zbiorczych statystyk 
przygotowanych przez organizatora wyni-
ka, że podczas piętnastu edycji wydarzenie 
odwiedziło ogółem ponad 420 tys. gości.

ProfiAuto Show 2019 ponownie odbę-
dzie się w Katowicach, w nowoczesnym 
Międzynarodowym Centrum Kongreso-
wym. Swoim zasięgiem obejmie też kulto-
wy Spodek.
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Silna reprezentacja branży, budowanie 
polskiej marki w Państwie Środka podnoszą 
szanse naszych producentów i pomogą im 
w wejściu na rynek chiński. W tym też celu 
reprezentująca interesy polskich producen-
tów Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) 
oraz będący jej członkiem Przemysłowy In-
stytut Motoryzacji (PIMOT) otworzyły biuro 
w Szanghaju.

W ramach planowanych przez PGM i PI-
MOT działań polscy producenci będą mo-
gli liczyć na wsparcie przy wchodzeniu na 
chiński rynek motoryzacyjny.

– Chiny otwierają swój rynek na dostaw-
ców zewnętrznych. Wyraźnym przejawem tej 
tendencji są organizowane po raz pierwszy 
targi China International Import Expo (CIIE) 
w Szanghaju – mówi Tomasz Pisula, prezes 
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, która 
zorganizowała misję ponad 80 polskich firm 

W kilku naszych publikacjach na temat początków autodetailin-
gu pisaliśmy już m.in. o polerowaniu, odpowiedniej chemii, techni-
kach, rodzajach urządzeń itp. Trzeba jednak pamiętać o tym, że dzia-
łania te wykonujemy po umyciu samochodu. Wbrew pozorom nie 
jest to czynność banalna, zwłaszcza w kontekście detailingu. Trzeba 
ustalić schemat mycia i dobrać do tego odpowiednie kosmetyki, 
sprzęt, przyda się też odrobina cierpliwości i dokładność.

Na wstępie zaznaczmy, że, podobnie jak w każdym innym dziale 
motoryzacji, w autodetailingu również istnieje wiele metod, prefe-
rowanych przez poszczególnych użytkowników kosmetyków, urzą-
dzeń, rozwiązań. Podane w tekście informacje należy traktować jako 
„wiedzę w pigułce”, objaśniamy bowiem główne zasady tyczące się 
mycia samochodu przed wykonywaniem dalszych czynności na la-
kierze.

Więcej w NW 12/2018

PGM i PIMOT otworzyły biuro w Szanghaju

Mycie detailingowe, czyli zacznijmy od podstaw

Członkowie PGM w biurze w Szanghaju

Aktywna piana jest dostępna w różnych kolorach i zapachach. Działanie jest jednak ta-
kie samo

i stoisko narodowe na targach w Szanghaju. 
Wydarzenie odbyło z inicjatywy i pod patro-
natem prezydenta Chin – Xi Jinpinga i sku-
pione było wyłącznie na imporcie. – Bardzo 
liczymy, że będzie to początek nowego trendu, 
że polskie firmy zaistnieją na rynku chińskim 

w większej skali. Jednak zwracam uwagę na 
to, że sukces sprzedażowy jest w dużej mierze 
uzależniony od gotowości Chin do szerszego 
otwarcia swojego rynku na polskie towary.

Więcej w NW 12/2018
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Temat tego felietonu pojawił się właści-
wie sam. Wystarczył jeden telefon, krótka 
rozmowa i wyszła z tego ciekawa historia 
z wątkami kryminalno-sensacyjno-religijny-
mi. Dosłownie. Ale po kolei.

Kilka tygodni temu zadzwonił do mnie 
mężczyzna i w skrócie przedstawił swoją 
historię. Kupił samochód, po pewnym cza-
sie eksploatacji zaczęło w nim brakować 
mocy. Udał się więc do właściwego ASO, ale 
oprócz wydruku historii serwisowej za 150 
zł nie dostał nic. Następnie pojechał do sek-
cji rzeczoznawców motoryzacyjnych (którzy 
tak się tytułują, chociaż według mnie już nie 

Autodata – zaufany światowy lider w zakresie informacji tech-
nicznych – udostępnia czytelnikom „Nowoczesnego Warsztatu” roz-
wiązania powszechnych problemów występujących we współcze-
snych samochodach. Na łamach grudniowego wydania opsujemy 
m.in. problem lusterka wstecznego, które wibruje podczas jazdy. 

Dwa życia numeru VIN

Poradnik specjalistów od instrukcji naprawczych

Mocowanie ściany grodziowej z numerem VIN w jego 
drugim życiu

powinni). Panowie przeprowadzili badania 
i stwierdzili, że pojazd ma mocno wyeksplo-
atowany silnik. Zrobili testy, próby, pomiary 
i wydali – za jedyne 350 zł – stosowną opinię, 
z której wynikało, że silnik wymaga gruntow-

Samochód, o którym mowa, to Mercedes-Benz klasy C z 2014 roku. 
Lusterko zostało sprawdzone pod kątem złamanych klamer mocują-
cych, ale nie zanotowano żadnych nieprawidłowości.

Okazuje się, że przyczyną jest nadmierny luz pomiędzy uchwy-
tem lusterka wstecznego a górną belką poprzeczną przedniej szyby. 
Aby zaradzić problemowi, należy wymontować lusterko wsteczne 
i uchwyt lusterka wstecznego, następnie sprawdzić tarczę tłumika 
drgań skrętnych, dostępną w dziale części Mercedes-Benz, pomię-
dzy uchwytem lusterka wstecznego a górną belką poprzeczną 
przedniej szyby. Następnie: sprawdzić ponownie lusterko wsteczne, 
wykonać jazdę próbną, aby upewnić się, że usterka została napra-
wiona.

Więcej problemów opisujemy 
na łamach grudniowego wydania 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

Warsaw Motor Show, miały charakter kameralny, co miało swoje plu-
sy. Był czas i miejsce na spokojne, rzeczowe rozmowy o rynkowych 
nowościach i rozwiązaniach.

Głównym partnerem targów była bardzo dobrze znana w bran-
ży lakierniczej marka Profix. Na stoisku o powierzchni 400 metrów 
kwadratowych poza produktami lakierniczymi znalazło się miejsce 
na pokazy polerowania czy prezentację urządzeń do wodorowania 
silników, które pojawiają się w ofercie firmy Multichem, właściciela 
marki Profix.

– Widzimy szansę na duży rozwój tych targów w najbliższych latach. 
Nie mogło nas tutaj zabraknąć – mówi Rafał Cieśla z firmy Profix. – 
W Warszawie jeszcze nas nie było. Chcemy zaznaczyć obecność w naszej 
branży w tej części kraju, jesteśmy pewni, że nawiążemy liczne kontakty 
w Warszawie – dodaje Piotr Muszkieta, prezes firmy Multichem.

Więcej w NW 12/2018

Automotive Parts Expo

W pierwszym dniu targów dużą część goście stanowili uczniowie samochodówek

Strefa warsztatowa, towarzysząca od lat targom Warsaw Motor 
Show, w tym roku zyskała nową oprawę i osobną halę. Wydarzenie 
o nazwie Automotive Parts Expo nie imponowało jednak rozmiarami 
czy liczbą wystawców w sektorze części zamiennych i wyposażenia 
warsztatowego. Targi warsztatowe, w przeciwieństwie do dużego 

nego remontu. Do pozostałych elementów 
samochodu nie mieli zastrzeżeń. Po takiej 
diagnozie specjalistów właściciel pojazdu 
pojechał do mechanika z litanią usterek do 
usunięcia. Jakież było jego zdziwienie, gdy 
ten odmówił naprawy. Przyczyna? To, co 
usłyszał właściciel auta, było zatrważające: 
„Nie chcę mieć kłopotów”. Mechanik prze-
kazał mężczyźnie numer telefonu do mnie. 
Umówiłem się z nim na wstępną rozmowę 
na parkingu jednego z marketów. Tyle tytu-
łem wstępu.

Więcej w NW 12/2018
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alny twardy brexit odczujemy podwójnie. Po-
winniśmy się liczyć z potencjalnymi stratami 
w eksporcie bezpośrednim. Natomiast utrud-
niony dostęp do rynku brytyjskiego oznacza 
mniejszą sprzedaż aut z UE na Wyspach, czyli 
niższe zapotrzebowanie np. na polskie części 
w unijnych fabrykach – twierdzi Jacek Opala, 
członek zarządu Exact Systems S.A.

Tzw. miękki brexit natomiast nie pokrywa 
się z oczekiwaniami m.in. polityków rządzą-

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyj-
ny ma się czym pochwalić. Wykrywalność 
właścicieli samochodów nieposiadających 
obowiązkowego ubezpieczenia komuni-
kacyjnego wzrosła do 75%. Z roku na rok 
system wykrywania nieubezpieczonych, 
prowadzony przez UFG, jest coraz skutecz-
niejszy.

– W 2017 roku UFG wysłało blisko 80 000 

Trudne negocjacje w sprawie Brexitu

Wykrywają nieubezpieczonych

Od kilkunastu lat pracujesz w warsztacie samochodowym, ale 
swoich kwalifikacji nie możesz potwierdzić żadnym papierkiem? 
A może jesteś pracodawcą i od dłuższego czasu bezskutecznie po-
szukujesz pracownika o określonym zestawie kompetencji? Wdraża-
ny obecnie w Polsce Zintegrowany System Kwalifikacji może okazać 
się skutecznym rozwiązaniem takich problemów.

Dynamiczne zmiany na polskim rynku pracy sprawiają, że zarów-
no pracownicy, jak i pracodawcy muszą wykazywać się coraz więk-
szą elastycznością. Dlatego też, aby uniknąć zawodowej stagnacji 
czy nawet wykluczenia z rynku pracy, pracownicy zmuszeni są 
zdobywać nowe kwalifikacje, a pracodawcy – szukać kandydatów 
z określonym zestawem kompetencji.

Jak wynika z raportów rynkowych, jednym z czynników hamu-
jących rozwój branży motoryzacyjnej są właśnie trudności z pozy-
skiwaniem wykwalifikowanej kadry. Pracodawcy sygnalizują zapo-
trzebowanie na odpowiednio przygotowanych specjalistów, które 
znacznie przewyższa możliwości rynku pracy.

Więcej w NW 12/2018

Zintegrowany 
System Kwalifikacji

Jednym z czynników hamujących rozwój branży motoryzacyjnej są trudności z pozyski-
waniem wykwalifikowanej kadry

Polska jest piątym najważniejszym part-
nerem motoryzacyjnej wymiany handlowej 
Wielkiej Brytanii. Wyprzedają nas jedynie 
Niemcy, Belgia, Hiszpania i Francja. W 2017 
r. eksport polskich produktów motoryzacyj-
nych na Wyspy miał wartość 1,5 mld euro 
i stanowił ok. 6% całej motosprzedaży za-
granicznej.

– Wynik negocjacji brexitowych może 
okazać się bardzo ważny dla Polski. Ewentu-

cej Partii Konserwatywnej. Premier Theresa 
May przygotowała tzw. plan z Chequers.

– Zakładał on, że Wielka Brytania pozo-
stanie na wspólnym rynku, ale na własnych 
zasadach, tzn. bez swobody przepływu osób 
i kapitału, które mają zostać uregulowane 
osobnymi umowami. Unia nie zgodziła sięna 
taki precedens – mówi Dan Clues, general 
manager brytyjskiej spółki Exact Systems. 
Więcej informacji wkrótce.

wezwań do zapłaty. Patrząc na zeszłorocz-
ny wynik i podsumowanie trzech kwartałów 
tego roku, jestem naprawdę zaskoczony – 
wykrywalność nieubezpieczonych kierowców 
jest coraz lepsza i skuteczniejsza. Średnia licz-
ba osób, jaką UFG identyfikowało w ciągu 
jednego kwartału, to około 23 000, tak więc 
najprawdopodobniej do końca 2018 roku ze-
szłoroczny rekord zostanie pobity – komentu-

je Maciej Kuczwalski, ekspert multiagencji 
CUK Ubezpieczenia.

Przerwy w ciągłości ubezpieczenia naj-
częściej mają miejsce niedługo po nabyciu 
pojazdu od poprzedniego właściciela. Ak-
tualnie kara, jaką należy zapłacić za niepo-
siadanie obowiązkowej polisy samochodu 
osobowego, wynosi maksymalnie 4200 zł – 
kwota jest dwukrotnością najniższej pensji.
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i kompleksowe czyszczenie. Bardzo często 
zapomina natomiast o podstawowej czyn-
ności, jaką jest zadbanie o ochronę układu 
zapłonowego.

– Użytkownik, siadając każdej wiosny na 
swój jednoślad, oczekuje, że silnik zapali bez 
problemu – mówi Kai Wilschrei, menedżer 
serwisów technicznych NGK Spark Plug 
Europe. – Warto pamiętać, że niezawodne 
działanie świec zapłonowych zależy od kilku 
czynników. Dlatego jeżeli przed odstawieniem 
motocykla na zimę nie zostaną wykonane 
odpowiednie czynności, silnik może zastraj-
kować w najmniej oczekiwanym momencie. 
Konieczne przygotowania są stosunkowo 
proste, ale mają ogromne znaczenie w mo-
mencie, gdy znowu będziemy chcieli wyjechać 
w trasę.

W grudniowym NW przedstawiamy 
trzy najważniejsze wskazówki 

pozwalające zapewnić niezawodny 
rozruch w następnym sezonie.

W styczniu wchodzą w życie zmiany 
w ustawie o podatkach PIT i CIT, które do-
tyczą leasingu, kupna i użytkowania samo-
chodów osobowych w celach firmowych 
i prywatnych. Stracą na nich m.in. ci przed-
siębiorcy, którzy wezmą w leasing lub wy-
najem samochód osobowy droższy niż 150 
tys. zł. Dlatego umowę na takie auto warto 
podpisać jeszcze w tym roku.

– Pierwsza ze zmian zakłada, że w przy-
padku wszystkich samochodów osobowych 
do kosztów podatkowych będzie można zali-
czyć wyłącznie 75% wydatków eksploatacyj-
nych, czyli na paliwo, opony czy usługi me-
chanika – wyjaśnia w rozmowie z agencją 
Newseria Biznes Mariusz Włodarczyk, dyrek-
tor zarządzający Santander Leasing. Do tej 
pory było to 100%.

Druga zmiana dotyczy samochodów 
„luksusowych”. Podwyższony zostanie limit 
wartości, od której samochód jest za taki 
uznawany. Dotychczas było to 20 tys. euro, 
czyli nieco ponad 80 tys. zł. Natomiast od 
stycznia przyszłego roku wzrośnie on do 
kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych 
i hybrydowych oraz 225 tys. zł dla samocho-
dów elektrycznych.

– W przypadku samochodów osobowych 
do wartości 150 tys. zł do kosztów podat-
kowych można zaliczyć wszystkie wydatki, 
raty leasingowe, amortyzacje itd. Natomiast 
powyżej 150 tys. zł będzie już można zaliczać 
je wyłącznie w proporcji. Przykładowo, jeżeli 
finansujemy samochód o wartości 300 tys. 
zł, do kosztów podatkowych zaliczymy tylko 
połowę jego wartości – podkreśla Mariusz 
Włodarczyk.

Na zwiększeniu limitu amortyzacji zyska-
ją zatem ci przedsiębiorcy, którzy chcą kupić 
bądź wyleasingować samochód droższy niż 
20 tys. euro, ale tańszy niż 150 tys. zł (albo 
225 tys. zł w przypadku elektryków).

– Wiemy, że średnia wartość samochodu 
użytkowego wynosi powyżej 100 tys. zł. Dla-
tego zwiększenie progu będzie bardzo pozy-
tywnie odebrane przez przedsiębiorców. Na-
tomiast część z nich korzysta z samochodów 
droższych, powyżej 200- 300 tys. zł. Oni nie-
wątpliwie stracą, bo nie będą mogli np. w pełni 
zaliczyć do kosztów podatkowych rat leasin-
gowych – zauważa Mariusz Włodarczyk.

nych oferuje bardzo szeroką gamę kolorów, 
obejmującą praktycznie każdy odcień. Są to 
odcienie bieli, czerni i srebra (ponad 70%), 
a także ciemniejsze odcienie czerwieni, 
zieleni i niebieskiego. W kolorach żółtym, 
fioletowym czy jasnopomarańczowym do-
stępnych jest kilka aut sportowych i „mło-
dzieżowych”.

Więcej w NW 12/2018

Przygotowanie 
jednośladu 
do zimowania

Zmiany 
w leasingu!

Ewolucja kolorów w amerykańskim 
samochodzie

Przygotowanie motocykla do przecho-
wywania przez okres zimowy obejmuje ob-
szerną listę czynności, które pozwolą zacho-
wać doskonały stan jednośladu i cieszyć się 
pierwszymi przejażdżkami na wiosnę. Jeżeli 
użytkownik zapomni odpowiednio zabez-
pieczyć świecę zapłonową, może okazać 
się, że wybudzenie motocykla z zimowej 
hibernacji nie będzie możliwe. Wiodący na 
świecie producent świec zapłonowych – 
firma NGK Spark Plug – dzieli się wskazów-
kami pozwalającymi zapewnić niezawodny 
rozruch na wiosnę.

Po udanym sezonie konieczność od-
stawienia motocykla na okres zimowy nie 
zawsze jest łatwym doświadczeniem. Gdy 
spada temperatura, nadchodzi czas na 
czynności kontrolne, obsługowe i konser-
wacyjne, które pozwolą bezpiecznie prze-
czekać zimę, czyli okres, kiedy jednoślad nie 
jest używany. Przed nakryciem plandeką 
najczęściej użytkownik skupia się na kilku 
podstawowych czynnościach, jak wymiana 
oleju i jego filtra, demontaż akumulatora 

Pojęcie gustu i potrzeba wyrażania wła-
snej indywidualności nie są nowe, istnieją 
prawdopodobnie od zarania ludzkości. Jed-
nym ze sposobów, w jaki ludzie wyrażają 
siebie, jest ich własność. Zakup samochodu 
– będący „drugim najdroższym zakupem” 
zaraz po mieszkaniu – to jedna z poważniej-
szych decyzji. I wiele osób używa go, aby 
wyrazić siebie.

Poza typem (sedan, kabriolet, minivan, 
sportowy pojazd użytkowy itp.) i marką 
samochodu jednym z ważniejszych czyn-
ników jest jego kolor lub odcień. Często 
klienci podejmują ostateczną decyzję na 
podstawie reakcji lub postrzegania koloru. 
Większość nie będzie miała problemu ze 
znalezieniem koloru, który odpowiada ich 
preferencjom. Oprócz niestandardowych 
zleceń lakierniczych, większość producen-
tów samochodów w Stanach Zjednoczo- Dla spektrofotometru wiek samochodu nie ma znaczenia
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Rok 2018 w polskich zakładach NSG Group – właściciela mar-
ki Pilkington – jest obchodzony szczególnie. 100-lecie odzyskania 

100-lecie NSG Group

Po prezentacji trendów w systemach szkleń samochodowych i panelu dyskusyjnym 
z dziennikarzami zorganizowano zwiedzanie linii float i automotive w sandomierskiej 
hucie szkła oraz zakładu w Chmielowie

przez Polskę niepodległości to także historia niebywale udanej pry-
watyzacji zakładów powstałych na fundamentach przedwojennej 
inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Pod koniec lat 30. XX wieku sandomierski ośrodek przemysło-
wy – Huta Szkła Taflowego i Technicznego S.A. „Metan” – całkowi-
cie zaspokajał zapotrzebowanie polskiego rynku na szkło taflowe 
i niezależnie od tego mógł eksportować swoje wyroby za granicę. 
Upłynęło wiele lat po wojnie, gdy na terenach zrujnowanych przez 
ostrzał artylerii radzieckiej rozpoczęto budowę Huty Szkła Okienne-
go – zakładu przemianowanego na HSO „Sandomierz” na początku 
lat 80. W realiach gospodarki wolnorynkowej w roku 1993 postawio-
no go w stan likwidacji na podstawie ustawy o prywatyzacji przed-
siębiorstw państwowych.

I tu zaczyna się najnowsza historia firmy, której przekształcenia 
własnościowe i inwestycje modernizacyjne stawiane są za przykład 
niebywale udanego eksperymentu okresu transformacji w Polsce 
i o których była mowa na spotkaniu z dziennikarzami (13-14 listo-
pada, Sandomierz). Relację z tego wydarzenia publikujemy w gru-
dniowym NW.

parowych. Kilkaset patentów, obecność 
w blisko 200 krajach – nic dziwnego, że 
mianem kärchera powszechnie obdarza się 
dziś właściwie każde urządzenie wysoko-
ciśnieniowe, dzięki żółtej barwie urządzeń 
utożsamiając je z doskonale rozpoznawalną 
marką. Marką o długiej, bo ponad 80-letniej 
historii.

Na jubileusz 25-lecia Kärcher w Polsce 
przybyło 220 pracowników. W gronie za-
proszonych nie zabrakło przedstawicieli 
ważnych dla Krakowa i kraju instytucji kul-
tury, reprezentantów firm, usługodawców 
i dostawców wspomagających załogę w jej 
codziennej działalności biznesowej. Były 
okolicznościowe nagrody dla zasłużonych 
pracowników, rozmowy z kontrahentami 
i oczywiście bankiet.

Relację z tego wydarzenia 
publikujemy na łamach 
grudniowego wydania 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

Jubileusz 25-lecia 
firmy Kärcher w Polsce

Jubileusz 25-lecia Kärcher w Polsce uświetnił koncert muzyki poważnej w wykonaniu Orkiestry Akademii Beethove-
nowskiej pod batutą maestro Pawła Przytockiego. Krótko przedtem wręczono nagrody – Złote Igły z Brylantami dla 
długoletnich pracowników i prezesa spółki

motive urządzenia znajdują zastosowanie 
w utrzymaniu obiektów przemysłu motory-
zacyjnego. Obok zamiatarek czy szorowarek 
w warsztatach używamy preparatów do 
usuwania insektów czy odkurzaczy i myjek 

Ćwierćwiecze obecności nad Wisłą 
światowego lidera technologii czyszczenia 
świętowano 24 października w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wielo-
krotnie doceniane przez fachowców auto-
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36 909 uczestników. Łącznie zaprezentowano ponad 700 pojazdów 
z każdej dekady XX wieku. To jednak dopiero przedsmak atrakcji, ja-
kie zostały przygotowane.

Jeżeli myślicie, że Retro Motor Show to tylko samochody, to jeste-
ście w dużym błędzie. Tak naprawdę do Poznania zjeżdżają się perły 
szeroko pojętej motoryzacji, więc mogliśmy zobaczyć m.in. rowery, 
bicykle, motorowery, przeróżne motocykle, samochody dostawcze, 
kampery, przyczepy kempingowe, ciężarówki, traktory, wozy poli-
cyjne, wojskowe i strażackie czy też… wagon tramwajowy z 1905 
roku! Na końcu jednej z hal ulokowało się nawet Wojsko Polskie ze 
swoimi wozami pancernymi i, uwaga, czołgami. Przekrój pojazdów 
był naprawdę olbrzymi.

Relację z targów Retro Motor Show 
znajdą Państwo na łamach grudniowego 

wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Kwestie ochrony środowiska nabierają 
coraz większego znaczenia. Dbałość o naturę 
zaczyna być modna także w Polsce, również, 
a może przede wszystkim w biznesowej sfe-
rze życia. Dotoczy to zarówno motoryzacji, 
jak i architektury. Sektory te, a zwłaszcza roz-
wiązania technologiczne w nich wykorzy-
stywane, analizowane są pod kątem ener-
gooszczędności, ekologicznych surowców 
i zrównoważonej polityki zasobami.

Niezależnie od tego, co nazywamy „zie-
loną filozofią” – czy to tworzenie zrówno-
ważonego modelu biznesowego, rozwoju 
czystego transportu, czy racjonalnej gospo-

Szkolenie Cromax dla kierowników 
warsztatów lakierniczych

Retro nadal w modzie

Biurowce przyjazne samochodom elektrycznym

W Centrum Szkoleniowym Cromax w Broniszach pod Warszawą odbyło się szkolenie 
poświęcone szeroko pojętej wydajności warsztatu lakierniczego

Klasa policyjna na tle fiata odrestaurowanego z użyciem produktów firmy NOVOL. Mło-
dzi mundurowi dbali o porządek na halach

Przyłączenie ładowarek samochodów elektrycznych do 
systemów energetycznych budynków może w szybkim 
tempie zwiększyć sieć ogólnodostępnych punktów ła-
dowania w Polsce (fot. shutterstock)

darki odpadami i wpływem na środowisko 
– jest to trend, który zaczyna docierać rów-
nież do Polski. Wiele firm ustaliło już nawet 
własne cele wewnętrzne, powstały także 
niezależne standardy w celu weryfikacji, 
w jaki sposób przedsiębiorstwa osiągają 
swoje cele w zakresie zrównoważonego 
rozwoju. Niezależne standardy oferują jed-
nolity sposób miary postępu i odgrywają 
ważną rolę, pomagając świadomym ekolo-
gicznie konsumentom decydować, gdzie 
i jak inwestować.

Więcej w NW 12/2018

Już po raz trzeci Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizo-
wały targi Motor Show w wersji retro, klasycznej. Było to kolejny 
strzał w dziesiątkę – przez 3 dni hale targowe odwiedziło rekordowe 

było się szkolenie poświęcone szeroko pojętej wydajności warsztatu 
lakierniczego, w którym mieliśmy okazję wziąć udział, a z którego re-
lację publikujemy na łamach grudniowego wydania „Nowoczesne-
go Warsztatu”.

Po co optymalizować czas pracy? Bynajmniej nie chodzi tu o to, 
by brać udział w ślepej gonitwie i pracować bez chwili wytchnie-
nia, zagospodarowując każdą minutę w warsztacie. Optymalizacja 
to przede wszystkim większy obrót warsztatu, co istotne, przy ta-
kim samym jak dotychczas czasie poświęconym na pracę. To ważne 
szczególnie w sytuacji, kiedy w kolejce czeka kilkadziesiąt aut.

Gdzie szukać oszczędności czasowych? Jednym ze sposobów 
jest użytkowanie nowoczesnych spektrofotometrów. Dobór koloru 
staje się wówczas czynnością ekspresową. Nie szukamy wzorników, 
nie weryfikujemy oświetlenia, nie robimy natrysków próbnych. Po-
dobnie zoptymalizować można praktycznie każdą czynność: od 
przyjęcia samochodu po jego wydanie. W samej kabinie pomogą 
szybkoschnące podkłady i lakiery. Ważna jest też organizacja pracy. 
W Centrum Szkoleniowym Cromax w Broniszach pod Warszawą od-


