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dzie wzorcowy warsztat ze strefami: konkur-
sową, rally i szkoleniową, otoczony stoiskami 
ze sprzętem specjalistycznym. Odbędą się tam 
przede wszystkim pokazy wyposażenia warsz-
tatowego, prezentacja oferty wystawców czy 
liczne konkursy z cennymi nagrodami. W tym 
roku stawiamy na aktywną formułę, prezentu-
jąc urządzenia podczas pracy. Na pewno zain-
teresuje to zarówno mechaników, jak i wszyst-
kich gości targów.

W sobotę (8 czerwca) w Strefie Warszta-
towej wystartuje rywalizacja o Puchar Me-
chanika ProfiAuto 2019, w której do wygra-
nia będą m.in. wyważarka oraz 30-tonowa 
prasa. Mechanicy zmierzą się w teście wie-
dzy połączonym z rywalizacją zręcznościo-
wą, polegającą na wymianie opon z wywa-
żaniem kół na czas i prawidłowym montażu 
uszczelniacza silnika. Zmagania będą oce-
niane przez złożone ze specjalistów bran-
żowych jury. Dzień później, w niedzielę (9 
czerwca), w tych samych konkurencjach 
swoich sił będą moglispróbować wszyscy 
uczestnicy ProfiAuto Show. Gratką dla fa-
chowców będą także trwające przez dwa 
dni ogólnodostępne szkolenia i prezentacje 

ProfiAuto Show 2019
„Napędzane pasją” – to hasło przewodnie 

tegorocznych targów ProfiAuto Show (Kato-
wice, 8-9 czerwca 2019 r.). Wśród pierwszych 
potwierdzonych atrakcji 16. edycji tego wy-
darzenia znalazły się: Strefa Warsztatowa dla 
mechaników i pasjonatów technologii, pre-
zentacja idealnego serwisu samochodowe-
go, rywalizacja o Puchar Mechanika i atrak-
cje dla miłośników adrenaliny.

Międzynarodowe Centrum Kongreso-
we i Spodek w Katowicach po raz kolejny 
przejmą fani motoryzacji i reprezentanci 
branży. W tym roku motorem napędowym 
targów jest pasja, dlatego w sercu Spodka 
powstanie wzorcowy warsztat samochodo-
wy z elementami wirtualnej rzeczywistości, 
a mechanicy będą mieli okazję sprawdzić 
swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Na 
miłośników adrenaliny czekają m.in. pokazy 
driftu i – owiany jeszcze tajemnicą – wyjąt-
kowy pokaz skoków samochodowych.

– W centrum naszych targów są mecha-
nicy samochodowi, którym dedykowana 
została Strefa Warsztatowa – mówi Michał 
Tochowicz, dyrektor ds. strategii i rozwoju 
marki ProfiAuto. – Jej głównym punktem bę-

Odbędzie się debata o zawodach
Ważnym głosem w tej dyskusji będą na 
pewno opinie nauczycieli przedmiotów za-
wodowych ze szkół samochodowych, któ-
rych – jako patron medialny tego spotkania 
– zapraszamy w sposób szczególny!

się podczas targów Poznań Motor Show, 
organizowanej przez Instytut Badań Edu-
kacyjnych. Spotkanie planowane jest na 29 
marca o 12:30.

W debacie wezmą udział przedstawi-
ciele instytutu i sektora motoryzacyjnego. 

W Polsce wdrażany jest Zintegrowa-
ny System Kwalifikacji. Na to, jakie zawo-
dy zostaną w nim sklasyfikowane, może 
mieć wpływ każdy uczestnik danej branży. 
W przypadku motoryzacji ważnym czynni-
kiem będą wnioski z debaty, jaka odbędzie 

nowoczesnych narzędzi oraz rozwiązań uła-
twiających codzienną pracę w warsztacie.

Napęd i pasję odnajdą na ProfiAuto 
Show również miłośnicy motoryzacji, nie-
związani zawodowo z branżą. Organizato-
rzy zaplanowali dla nich szereg propozycji, 
w tym m.in. drift i jazdę gokartem na torze 
o powierzchni niemal 1500 m2 z profesjo-
nalnym pomiarem czasu Tag Heuer przy 
użyciu 9-konnych gokartów Caroli Stinger. 
Uczestnicy wydarzenia będą mogli poczuć 
się jak kaskaderzy, skacząc z 5 metrów na 
poduszkę – skokochron. Jedną z głównych 
atrakcji będzie także organizowany po raz 
pierwszy na targach w Polsce wyjątkowy 
pokaz skoków samochodowych, którego 
szczegóły poznamy już wkrótce.

W jubileuszowej, 15. edycji targów udział wzięło 150 
wystawców i 40 tysięcy gości, z których niemal 1/4 sta-
nowili mechanicy
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Regularny udział w najważniejszych raj-
dach i wyścigach na świecie, każdego roku 
szereg nowych produktów w ofercie, dosko-
nałe osiągi i wynikająca ze wskazanych fak-
tów wysoka sprzedaż – te czynniki sprawiły, 
że Michelin po raz drugi z rzędu sklasyfiko-
wany został jako „najbardziej wartościowa” 
marka branży oponiarskiej na świecie.

W najnowszym rankingu Brand Finance, 
firmy zajmującej się oceną wartości marek 

się szerokim echem w środowisku oponiarzy. Wiele warsztatów już 
pyta o zasady certyfikacji. Na łamach marcowego NW rozmawiamy 
z Markiem Nytko z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., odpowiedzial-
nym za prowadzenie certyfikacji.

– Audyt w ramach Ceryfikatu Oponiarskiego to ocena zarówno 
wyposażenia danego serwisu, umiejętności serwisantów, jak i obsługi 
klienta – mówi nasz rozmówca. – W każdym z poziomów badamy 
inne elementy, zaczynając od podstaw, które gwarantują dobrą jakośc 
serwisu i obsługi klienta aż po dodatkowe usługi i najwyższy poziom 
obsługi. Pamiętajmy, że opona jest trzecim najszybciej obracającym się 
elementem pojazdu. Na autostradzie to ponad 1000 obrotów na minu-
tę. Tu nie ma miejsca na błędy wulkanizatorów. Dlatego serwis oponiar-
ski to bardzo duża odpowiedzialność. Warto, by i mechanicy, i ich klienci 
o tym pamiętali.

Więcej w NW 3/2019

Serwis oponiarski to  

O projekcie Certy�katu Oponiarskie-
go rozmawiamy z Markiem Nytko 
z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., 
odpowiedzialnym za prowadzenie 
certy�kacji.
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W Polsce mamy ponad 10 000 punktów zajmujących się obsługą opon

Opona jest jedynym elementem stykającym się z nawierzchnią, po której porusza się pojazd
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Michelin najbardziej 
wartościowy!

i produktów, najbardziej wartościową marką 
globu jest Amazon, przed Apple i Google. 
Pierwszym producentem opon na tej liście 
jest Michelin, kolejnym zaś japoński Bridge-
stone. W tym roku, inaczej niż w poprzednim, 
ranking nie informuje szczegółowo o szaco-
wanych wartościach poszczególnych marek. 
Dodajmy więc, że w ubiegłym roku Michelin 
wygenerował 7,9 miliarda dolarów (wzrost 
o 30% względem 2017 roku).

W 2018 roku na rynek trafiła m.in. nowa 
letnia opona osobowa MICHELIN Primacy 
4, która dzięki innowacyjnej konstrukcji za-
pewnia krótką drogę hamowania na mokrej 
nawierzchni. Michelin nie poprzestaje na 
nowościach dla aut osobowych i wprowa-
dza do swojej gamy nową oponę segmentu 
wysokich osiągów dla aut typu SUV – MI-
CHELIN Pilot Sport 4 SUV. Więcej na jej te-
mat piszemy w NW 3/2019.

gospodarczego, w właściciele warsztatów 
powinni być przygotowani na opisane oko-
liczności i sytuacje oraz mieć świadomość 
ich występowania.

Więcej w NW 3/2019

Odpowiedzialność warsztatu 
za pojazd przekazany do naprawy

dzenie samochodu w warsztacie, kradzież 
pozostawionych przedmiotów z samocho-
duczy kradzież pojazdu.

O tym, że przyjęcie pojazdu do warsz-
tatu to duża odpowiedzialność, pisze na 
łamach marcowego NW adwokat Marcin 
Wynimko, Wynimko i Partnerzy Kancela-
ria Prawa Gospodarczego i Podatkowego, 
członek Stowarzyszenia Prawników Rynku 
Motoryzacyjnego. Znajomość przytoczo-
nych w artykule regulacji i zasad na pewno 
przyda się wszystkim uczestnikom obrotu 

Właściciel warsztatu samochodowego, 
przyjmując od klienta pojazd do naprawy, 
bierze odpowiedzialność za przekazane mu 
mienie. Nierzadko zdarza się, że pozosta-
wiony pojazd przedstawia znaczną wartość, 
w takim przypadku wzrasta też zakres od-
powiedzialności warsztatu.

Liczba zdarzeń lub problemów związa-
nych z kwestią auta pozostawionego do 
naprawy jest szeroka, ale można przytoczyć 
cztery najczęściej występujące przypadki: 
nieprawidłowo wykonana naprawa, uszko-

Serwis oponiarski 
to duża odpowiedzialność

Wiadomość o starci projektu Certyfikatu Oponiarskiego, które-
go inicjatorem jest Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, odbiła 

Opona jest jedynym elementem stykającym się z nawierzchnią, po której porusza się 
pojazd
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To trzecie pod względem wielkości targi branży motoryzacyjnej 
na świecie, organizowane przez Messe Frankfurt Istanbul i Hannover 
Fairs. Odbędą się one od 4 do 7 kwietnia 2019 roku w Tüyap Fair 
Convention and Congress Center.

W Turcji najistotniejszą branżą z punktu widzenia eksportu jest 
przemysł motoryzacyjny – aż 80% produkcji jest sprzedawana za gra-
nicą. Podczas targów Automechanika Istanbul turecka branża moto-
ryzacyjna zaprezentuje swoją ofertę, zwłaszcza nowe technologie.

Organizatorzy szacują, że wydarzenie zgromadzi nawet 50 ty-
sięcy branżystów z całego świata. Ofertę przedstawi ponad 1300 
wystawców ze 120 krajów. Po raz kolejny wydarzenie to umożliwi 
zacieśnienie współpracy gospodarczej pomiędzy krajami Euopy, 
Bliskim Wschodem, północną Afryką i państwami byłego bloku 
wschodniego.

– Automechanika Istanbul oferuje wyjątkowe możliwości dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, które są podstawą tureckiej gospodarki, 
dając im szansę na promocję oferty i nawiązanie nowych kontaktów 
biznesowych – mówi Tayfun Yard, dyrektor zarządzający Messe Frank-
furt Istanbul. – Aż 50% wystawców pochodzi z zagranicy, co sprawia, 
że Automechanika Istanbul to jedne z najbardziej międzynarodowych 
targów w Turcji. Podczas edycji w 2018 roku zorganizowano 12 pawilo-
nów narodowych, w których zaprezentowano najbardziej innowacyjne 
produkty. W 2019 roku na Automechanice Istanbul ponownie będziemy 
gościli stoiska narodowe, na których zaprezentują się m.in. firmy z Nie-
miec, Chin, Włoch czy Tajwanu. Wykorzystując fakt, że jesteśmy główną 

platformą biznesową dla branży motoryzacyjnej na trzech kontynen-
tach, nadal będziemy rozwijać turecki przemysł motoryzacyjny.

Wydarzenie towarzyszące „Automechanika Academy” skupi uwa-
gę wszystkich uczestników targów na innowacjach i technologii 
przyszłości w branży motoryzacyjnej.

Eksperci poprowadzą wykłady na temat najnowszych techno-
logii, metod produkcji i rozwiązań wykorzystywanych w sektorze. 
Platforma „E-Mobility and Technologies of the Future” zgromadzi 
przedstawicieli firm, start-upów, uniwersytetów, których przedmio-
tem zainteresowania są mobilność i technologie przyszłości.

Więcej na www.targifrankfurt.pl

Automechanika Istanbul

1 marca ruszył wielki konkurs marki Breck „Zmontuj wygraną!”, 
w którym główną nagrodą jest efektowny Seat Ibiza! To nie wszyst-
ko, producent przewidział również atrakcyjne nagrody II stopnia: 10 
x 1000 zł na dowolne zakupy oraz wysokiej jakości pakiet bezpie-
czeństwa!

Bezpieczeństwo na drodze to nadrzędna wartość, jaką w swojej 
działalności kieruje się firma Lumag – producent klocków hamul-
cowych marki Breck. Hamulce muszą być wykonane precyzyjnie, 
działać w każdych warunkach i nigdy nie mogą zawieść. Tu nie ma 
miejsca na pomyłkę, na słabości i niedoskonałość, stawka jest wyso-
ka: ludzkie zdrowie i życie.

Do wzięcia udziału w konkursie i zakupu produktów Breck za-
chęca znakomity polski rajdowiec Krzysztof Hołowczyc, który jest 
„twarzą” marki.

– Na podstawie wyników badań rynkowych marki Breck podjęliśmy 
decyzję, że za tymi produktami musi stać znany sportowiec. Wybraliśmy 
Krzysztofa Hołowczyca, ponieważ sporty motorowe są nam szczególnie 
bliskie – wyjaśnia Łukasz Żak. – Był to strzał w dziesiątkę. Nie dość, że 
Hołowczyc ma świetne osiągnięcia jako rajdowiec, to jest także posta-
cią, która wzbudza powszechne zaufanie. Idealnie pasuje do naszego 
przekazu, w którym chcemy pokazać rodakom, że polska firma potrafi 

zrobić produkt światowej jakości.
Konkurs marki Breck „Zmontuj wygraną!” kusi znakomitymi na-

grodami. Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział i ruszyć w dro-
gę własnym seatem? To banalnie proste. Wystarczy kupić dowolne 
klocki hamulcowe marki Breck, zachować paragon, wypełnić formu-
larz konkursowy na stronie breck.pl i odpowiedzieć na dwa proste 
pytania. Oceniana będzie poprawność i kreatywność odpowiedzi 
udzielonych przez uczestników.

Trzeba się spieszyć, bo konkurs trwa tylko do 31 marca br. Wtedy 
skończy się pierwszy etap, ale organizatorzy zapewniają, że natych-
miast ruszy następna odsłona konkursu. Jeśli komuś tym razem się 
nie poszczęści, to nic straconego – w kolejnych etapach akcji znów 
będą do zdobycia atrakcyjne nagrody i ponownie główną z nich bę-
dzie efektowny samochód.

Kup klocki hamulcowe Breck 
i wygraj samochód
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Jednym z rozwiązań jest członkostwo 
w sieci warsztatów. Przeanalizujemy poten-
cjalne korzyści reklamowe na przykładzie 
sieci Bosch Car Service. Zarządzający siecią 
informują o możliwościach skorzystania 
z różnorodnych profesjonalnych form rekla-
my. W znakomitej większości przypadków są 
one finansowane przez firmę Bosch, a więc 
dla serwisu bezpłatne.

Ważnym czynnikiem dla właściciela 
warsztatu jest tu nie tylko oszczędność pie-
niędzy, ale również czasu dzięki przynależ-
ności do sieci, która posiada wyspecjalizo-
wany dział marketingu. Wszystkie warsztaty 
zrzeszone pod szyldem Bosch Car Service 
otrzymują dostęp do wielu bezpłatnych na-
rzędzi promowania firmy, zarówno na rynku 

magazyny i centrum logistyczne. Część pro-
dukcyjna pozostała w Luboniu.

W przypadku sieci Bosch Car Service warsztaty mają za-
pewnioną reklamę nie tylko w wymiarze lokalnym, ale 
też krajowym czy wręcz globalnym. Marka jest rozpozna-
walna na całym świecie

Gdzie najlepiej się reklamować? Jak? Ile 
warto wydać na reklamę? Wejść w internet, 
a może wybrać tradycyjne reklamy billbo-
ardowe? Spot w lokalnym radiu? Rynek 
reklamowy oferuje szereg możliwości, nic 
więc dziwnego, że temat reklamy w warsz-
tacie bywa jednym z trudniejszych spośród 
tych, z którymi musi się zmierzyć właściciel 
serwisu.

Rzadko zdarza się, że w warsztacie za-
trudniony jest profesjonalny doradca ds. 
marketingu. Zwykle tymi tematami zajmuje 
się ktoś „przy okazji” – właściciel, ktoś z ro-
dziny albo dorywczo jeden z pracowników 
biurowych. Warto zastanowić się, czy w ta-
kiej sytuacji efektywniej nie będzie powie-
rzyć to zadanie specjalistom zewnętrznym.

Reklama warsztatu nie taka prosta

lokalnym, jak i ogólnopolskim.
Z jakich bezpłatnych form reklamy może 

skorzystać warsztat należący do sieci? O tym 
piszemy na łamach marcowego „Nowocze-
snego Warsztatu”.

W Tarnowie Podgórnym koło Poznania 
działa jedno z najnowocześniejszych na świe-
cie centrów szkoleniowych dla kolorystów 
i lakierników. To nowa inwestycja firmy Multi-
chem, producenta lakierów marki Profix.

Osiem stanowisk do jednoczesnego 
szkolenia dla kolorystów, bardzo dokładna 
maszyna dozująco-mieszająca, różne sys-
temy mieszalnicze oraz nowoczesna kabina 
lakiernicza i strefa przygotowawcza – tak 
wyglądają sale szkoleniowe. Do nowej sie-
dziby przeniosły się także działy sprzedaży 
i marketingu firmy. Na zapleczu działają 

Centrum treningowe dla kolorystów i lakierników

Efektem takiego podejścia jest dzisiejszy 
kształt gamy ceramizerów – 15 specjali-
stycznych produktów o zróżnicowanych za-
stosowaniach. Jakie to zastosowania, o tym 
na łamach marcowego NW.

Gama produktów marki Ceramizer

daż i marketing w firmie. – Wsłuchujemy się 
w potrzeby naszych użytkowników i staramy 
się na nie odpowiadać nowymi wersjami cera-
mizerów. Wdrożenie produktu zajmuje średnio 
ponad 6 miesięcy z uwagi na testy laboratoryj-
ne i „terenowe”. Nie dopuszczamy do sprzedaży 
na rynku produktów, które nie spełniają norm 
jakościowych i które nie zostaną sprawdzone 
w boju. Wychodzimy bowiem z założenia, że 
jeśli użytkownicy sprawdzą produkty i ocenią 
je pozytywnie, wówczas przyjmą się na rynku.

Marka Ceramizer jest w 100% polska – 
w Warszawie odbywa się zarówno produk-
cja, jak i zaczyna dystrybucja. Istniejąc na 
rynku od ponad 16 lat, Ceramizer.pl zdobył 
zaufanie niezliczonej ilości klientów.

Filozofia firmy opiera się na tworzeniu wyso-
kojakościowych produktów przeciwtarciowych.

– To rynek w największym stopniu podpo-
wiada nam, w którym kierunku iść i jakie nowe 
iteracje produktowe tworzyć – mówi Bory-
sław Czajczyński, odpowiedzialny za sprze-

ABC kolorystyki czy naprawy typu smart repair to tematy 
szkoleń, które cieszą się dużym zainteresowaniem

Polskie preparaty do regeneracji silników, 
skrzyń biegów i układów wspomagania

– Ostatni okres w naszej firmie obfituje 
w kolejne kamienie milowe. Wszystkie je mo-
żemy zaprezentować w tym miejscu – mówi 
Piotr Muszkieta, prezes zarządu Multichem. 
– 80% naszej produkcji trafia na eksport, z cze-
go większość do obu Ameryk. Dużo wysyłamy 
do krajów ościennych, ale też dalszych państw 
Europy. Zaczęliśmy ekspansję rynków w Afryce 
i Azji. Mieliśmy ogromną potrzebę stworzenia 
wysokiej klasy centrum szkoleniowego dla 
klientów z całego świata.

Więcej w NW 3/2019
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Każdego roku w portfolio marki Yato 
debiutuje kilkaset narzędzi, w tym wiele 
propozycji stworzonych na potrzeby warsz-
tatów mechaniki pojazdów, specjalistów 
od napraw karoseryjnych czy serwisów 
ogumienia. Tym razem wśród wiosennych 
nowości znalazła się rozbudowana oferta 
narzędzi pneumatycznych.

Grzechotka pneumatyczna 1/2” YT-09803 zużywa 142 l 
powietrza na minutę

Polcar poinformował o wydłużeniu do 
24 miesięcy okresu gwarancyjnego na 
chłodnice wody, oleju, powietrza i nagrzew-
nice, a także zbiorniczki wyrównawcze, czuj-
niki poziomu oraz korki wlewu. Wydłużony 
okres gwarancyjny dotyczy produktów za-
kupionych od 1 stycznia 2019 roku.

Czas na oleje...
Specjalne strony marcowego „Nowo-

czesnego Warsztatu” poświęcone olejom 
silnikowym kryją informacje rynkowe 
i wiedzę z tego zakresu. O czym piszemy? 
W artykule pt. „Przegląd olejowy – na czas 
wizyt w warsztatach” przedstawiamy opinie 
i komunikaty reprezentantów tej branży. 
To że oleje silnikowe są ściśle związane ze 
sportem, wiemy doskonale. Stąd też mate-
riał firmy Castrol, która już w 1906 r. wspie-
rała śmiałków bijących rekordy prędkości. 
Kolejna publikacja została poświęcona do-
datkom do olejów – zadamy w niej pytanie, 
czy należy je stosować, czy nie.

Z kolei Piotr Niemiec z firmy Lotos Oil Sp. 
z o.o. zabiera nas w świat wiedzy technicznej. 
Przedstawia niezbędnik użytkownika po-
święcony olejowym SAE 5W-40. Co więcej? 
Obecne czasy to rozwój pojazdów hybrydo-

Z 24-miesięczną gwarancją

Brand w rękach warsztatów 
– z wizytą we Wrocławiu

wych i elektrycznych, dlatego skupiamy się 
na olejach i smarach do tych samochodów. 
Ponadto wspominamy m.in. o nowej marce 
w Polsce (PMO), odwiedzamy firmę Millers 
Oils, piszemy o potrzebach nowoczesnych 
silników i o olejowych wyborach Polaków.

Kolejny raz przyszło nam zrealizować 
kluczowe postanowienia odnoszące się do 
powinności operatorów układów klimatyza-
cyjnych. Kto miał styczność z czynnikami zu-
bożającymi warstwę ozonową, tego warsz-
tat sprawozdanie złożył do 28 lutego br.

Jaka nauka może płynąć z funkcjono-
wania ustawy o substancjach zubożają-
cych warstwę ozonową oraz o niektórych 
fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 881)? Co ciekawe, obligu-
je ona też Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska do przedstawienia ministrowi 
właściwemu do spraw środowiska sprawoz-
dania z przestrzegania przepisów w roku 
poprzednim. Poszliśmy tym tropem, by 
z wniosków pokontrolnych uszczknąć nieco 
wiedzy, a pouczenia, zalecenia, zarządzenia 
pokontrolne czy postępowania administra-
cyjne uwieńczone karami… – cały ten arse-
nał dostępnych dla inspektorów narzędzi 
przekuć w pouczającą lekturę.

Jakie środki zaradcze wdrożyć w warszta-
cie, jakie standardy BHP podnieść od zaraz? 
M.in. o tym piszemy na łamach marcowego 
wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Sprawozdaw-
czość z f-gazów 
– ewidencjonowanie 
przychodu i rozchodu

Narzędzia warsztatowe marki Yato za-
projektowano do stosowania w intensyw-
nych warunkach serwisowych. W czasie wi-
zyty we wrocławskiej siedzibie spółki nasza 
redakcja miała okazję poznać najnowsze 
propozycje firmy – niektóre lada moment 
wzbogacą ofertę Yato na sezon 2019.

Więcej w NW 3/2019


