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ujednolicone definicje. I tak np. naprawa oznacza „renowację uszko-
dzonych lub nieszczelnych produktów lub urządzeń zawierających 
substancje kontrolowane lub których działanie jest od nich uzależ-
nione, dotyczącą części zawierającej lub zaprojektowanej tak, aby 
zawierać substancje kontrolowane – w odniesieniu do produktów 
i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub których dzia-
łanie jest od nich uzależnione”. Jak pewnie pamiętamy, swego czasu 
największe wątpliwości budziło sformułowanie, że nowe obowiązki 
dotyczą (tylko) niektórych pojazdów. Teraz? Ilekroć w ustawie jest 
mowa o niektórych pojazdach silnikowych, oznacza to pojazdy sa-
mochodowe określone w załączniku nr 2 do ustawy z 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990) kate-
gorii M1 i kategorii N1 o masie odniesienia nieprzekraczającej 1305 
kg, przy czym przez masę odniesienia należy rozumieć masę własną 
pojazdu powiększoną o 100 kg. Gdy zaś mowa o ruchomym urzą-
dzeniu, to jest nim takie, które jest zwykle przemieszczane podczas 
eksploatacji, z wyłączeniem urządzeń stanowiących systemy klima-
tyzacji w niektórych pojazdach silnikowych.

Więcej w NW 4/2019

F-gazy i urządzenia ruchome

Układy klimatyzacji wszystkich samochodów wyprodukowanych po 1 stycznia 2017 roku 
są napełnione nowym czynnikiem chłodniczym R1234yf. Należy również pamiętać, że wraz 
ze zmianą czynnika chłodniczego na rynku pojawiły się również nowe oleje do sprężarek

Od wprowadzenia w Polsce ustawy o substancjach zubożających 
warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych 
minęły 4 lata. Najnowszą zmianą są zapisy dotyczące wyższych kar 
za niewłaściwe obchodzenie się z czynnikami chłodniczymi. Obo-
wiązują one od 1 stycznia 2019 roku, ale z interpretacją urzędnicze-
go bełkotu jest jak zawsze…

Jednolity tekst ustawy o substancjach zubożających warstwę 
ozonową i o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych został 
opublikowany 28 listopada 2018 r. Zwrócimy uwagę na niektóre, 

Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego zwraca uwagę na po-
trzebę systemowych rozwiązań, które polepszyłyby bezpieczeństwo 
na polskich drogach. Wśród nich podkreśla obowiązek poprawy 
kontroli technicznej i nadzoru nad nią, badania kondycji opon przy 
wypadkach drogowych i wprowadzenia wymogu jazdy na oponach 
zimowych lub całorocznych w okresie jesienno-zimowym.

Podczas XVI Międzynarodowej Konferencji BRD, która odbyła się 
4 marca 2019 roku na PGE Stadionie Narodowym, zwrócono uwagę 
na m.in. potrzebę edukacji Polaków i ogromne znaczenie opon dla 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Więcej w NW 4/2019

Potrzeba zmian systemowych

XVI Międzynarodowa Konferencja BRD
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W ostatnim czasie nie sposób, żyjąc w Pol-
sce, choć raz nie usłyszeć o elektromobilno-
ści, pojazdach elektrycznych (ich milionie), 
transporcie niskoemisyjnym etc. Mija rok od 
wejścia w życie ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych. Co się zmieniło 
na polskich drogach? Czy powinniśmy już 
pochować diesle? Czy „elektryki” opanują 
ulice? Czy pozycja Polski w produkcji wodo-
ru może oznaczać wzrost atrakcyjności po-
jazdów wodorowych? Jak będzie wyglądała 
przyszłość motoryzacji? To pytania, które co-
raz częściej zadają sobie Polacy bardziej lub 
mniej związani z motoryzacją.

Więcej w NW 4/2019

Do miliona elek-
tryków brakuje 
nam 997 tysięcy

Odpływ pracowników z Ukrainy 
– realne zagrożenie dla polskiej gospodarki?

Będą kary 
za cofanie liczników

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2.

Sankcja przewidziana w ustawie będzie 
bardzo wysoka, jednak z punktu widzenia 
branży motoryzacyjnej najważniejszy zapis 
ustawy stanowi wskazanie wprost, że karze 
podlegać będzie również osoba zlecająca 
fałszowanie wskazań licznika.

– Bardzo się cieszę, że po długim okresie 
walki o to, żeby kręcenie liczników było nie 
tylko naganne, ale i karalne, ustawa wejdzie 
w życie. Nie rozwiąże ona problemu w całości, 
ale z całą pewnością pomoże w jego społecz-
nym napiętnowaniu, a ryzyko potencjalnych 
kar spowoduje zmniejszenie skali procederu 
– komentuje nowe zmiany prawne Jakub 
Faryś, prezes Polskiego związku Przemysłu 
Motoryzacyjnego.

Sejm przyjął zmiany w prawie o ruchu dro-
gowym i kodeksie karnym. Nowelizacja usta-
wy zwiększa kontrolę i zaostrza kary za inge-
rencję w stan liczników samochodowych.

Nowe przepisy składać się będą z dwóch 
części: administracyjnej i karnej. Część karna 
uwzględnia wprowadzenie do kodeksu kar-
nego zupełnie nowego typu przestępstwa, 
opisanego w art. 306a KK:

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomie-
rza pojazdu mechanicznego lub ingeruje 
w prawidłowość jego pomiaru, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto zle-
ca innej osobie wykonanie czynu, o którym 
mowa w ust. l.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca 
czynu określonego w § 1 lub § 2 podlega 

tów zarobkowych, których lwią część stano-
wą Ukraińcy. Niestety, ich liczba w ostatnim 
czasie zaczęła maleć. Skąd wziął się spadek 
migracji zarobkowej do Polski zza wschod-
niej granicy? M.in. o tym pisze na łamach 
kwietniowego NW prezes firmy Smart Work 
Mariusz Hoszowski.

możliwość przygotowania się na zbliżające 
się problemy? Na te pytania odpowiada Ma-
riusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work.

Jako że na chwilę obecną na rodzimym 
rynku pracy brakuje wszystkich rodzajów 
pracowników, polska gospodarka w coraz 
większym stopniu zależna jest od imigran-

Od schyłku ubiegłego roku polski rynek 
pracy mierzy się już nie tylko z deficytem 
kadrowym dotyczącym rodzimych pra-
cowników, ale także ze spadkiem migracji 
zarobkowej zza wschodniej granicy. W ja-
kim stopniu odpływ pracowników z Ukrainy 
zagrozi polskim pracodawcom? Czy istnieje 

cepcję układów tłumiących. Elementy zawieszenia pneumatyczne-
go są bardzo trwałe i nie wymagają zbyt wiele uwagi podczas ich 
eksploatacji. Jednak nie są wieczne.

Układy zawieszenia pneumatycznego wykorzystują sprężar-
kę do napełniania powietrzem miechów pneumatycznych, które 
z kolei mogą być zamontowane obok amortyzatorów lub są z nimi 
połączone, tworząc kolumny pneumatyczne. To czujnik wysokości 
podaje do jednostki sterującej silnika sygnał o wysokości położenia 
pojazdu. Sterownik wysyła wówczas sygnał do kompresora, który za-
pewnia odpowiednie ciśnienia, np. pompuje pewną ilość powietrza 
do miechów. Samochód nie osiąga założonego poziomu? Czasem 
winowajcą jest częściowo niesprawny kompresor. Ale nie zawsze.

Więcej w NW 4/2019

Zawieszenie pneumatyczne

Elementy podlegające zużyciu eksploatacyjnemu. Czujniki przyspieszenia wzdłużnego i po-
przecznego są zlokalizowane zwykle w okolicach przednich nadkoli i w komorze bagażnika

Ruchy pionowe, przechyły boczne czy wzdłużne, wahania obcią-
żeń kół i wreszcie wibracje… – przemysł motoryzacyjny rozwija kon-
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dzenia fiskalnego online, mogą odliczyć od 
podatku kwotę wydaną na zakup kasy reje-
strującej w wysokości 90% ceny netto (nie 
więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich 
przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy ku-
pują urządzenie online.

Intencją ustawodawcy jest wprowadze-
nie kas typu online we wszystkich branżach. 
Kasy z kopią papierową i elektroniczną będą 
konsekwentnie wypierane przez kasy on-
line, czy to przepisami prawa, czy poprzez 
stopniowe wygasanie homologacji wyda-
nych na aktualnie stosowane kasy.

Kasy w warsztatach już od maja
Krajowej Administracji Skarbowej. Dane, 
jakie będą gromadzone, to m.in.: paragony 
fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie 
oraz informacje o przeglądach okresowych. 
Będą one wpływały do repozytorium w cza-
sie rzeczywistym, oznaczone czasowo. Co 
ważne dla nabywców towarów i usług 
dane będą anonimowe – będzie to elek-
troniczny zapis paragonów bez informacji 
dotyczących konsumenta. Otrzymywanie 
i gromadzenie danych z kas online będzie 
stanowiło ważny mechanizm wspierający 
przeciwdziałanie zjawisku szarej strefy.

Podatnicy, którzy dokonują zakupu urzą-

15 marca 2019 r. sejm uchwalił noweli-
zację ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz ustawy Prawo o miarach. Tym samym 
wprowadzony został obowiązek posiadania 
kas fiskalnych online. Ustawa wejdzie w ży-
cie 1 maja 2019 r. Pierwszą grupą podatni-
ków, która będzie musiała zaopatrzyć się 
w kasy online, są mechanicy samochodowi, 
wulkanizatorzy i sprzedawcy paliw.

Kasy fiskalne online będą miały wbudo-
waną funkcjonalność umożliwiającą zauto-
matyzowany i bezpośredni przesył danych 
z kasy rejestrującej do Centralnego Repo-
zytorium Kas prowadzonego przez szefa 

prezy. Goście targowi pochodzili aż z 81 krajów, a najwięcej – prócz 
mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego – przybyło ich z Ameryki Ła-
cińskiej i Afryki Północnej. Targi zgromadziły duże hiszpańskie firmy, 
międzynarodowe koncerny z fabrykami w Portugalii oraz dużą licz-
bę małych i średnich przedsiębiorstw specjalizujących się w produk-
cji wysokiej jakości części zamiennych cenionych na całym świecie.

Od lat o rosnącej popularności imprezy świadczy udział wy-
stawców spoza Półwyspu Iberyjskiego. W porównaniu do 1991 
roku, kiedy po raz pierwszy zorganizowano targi, ich udział wzrósł 
kilkukrotnie. Organizatorzy mogą mówić o sporym sukcesie, skoro 
od rekordowej pod względem umiędzynarodowienia, bo siódmej 
edycji targów, kiedy to wystawiało się 844 firm z 21 krajów świa-
ta, tym razem mieliśmy w Madrycie reprezentantów z 27 krajów! 
Co prawda mniej, bo 685 firm, za to aż 1352 marki. Organizatorzy 
mocno podkreślają też fakt, że 15. edycja Motortec Automechanika 
Madrid przełamuje barierę 40 000 m² powierzchni wystawienniczej. 
W porównaniu do edycji z roku 2017 wystawcy powiększyli swe sto-
iska o 7%. W niemałej mierze za sprawą dostawców ogumienia i firm 
związanych z tym sektorem, którzy przynajmniej w połowie wypeł-
nili pawilon nr 7. Jeśli koniunktura będzie tak dobra, to tylko czekać, 
aż swe podwoje otworzy pawilon nr 8.

Więcej w NW 4/2019

Motortec Automechanika Madrid 2019

Słoneczna pogoda i świetna komunikacja (tylko jeden przystanek metrem) z lotniskiem 
– cztery dni targowe w Madrycie zachęcały gości zagranicznych do wizyt

60 349 gości targowych – padł nowy rekord madryckich targów 
z cyklu Automechanika, co stawia to wydarzenie w rzędzie najważ-
niejszych spotkań profesjonalistów, plasują się one na trzecim miej-
scu, zaraz po Frankfurcie i Szanghaju. To spektakularny sukces, skoro 
2 lata temu impreza sygnowana przez IFEMA – Feria de Madrid zapi-
sała się frekwencją 56 tys. gości, o 10% wyższą niż w roku 2015.

W podsumowaniu organizator Motortec Automechanika Madrid 
2019 (15-18 marca, Hiszpania) podkreśla umiędzynarodowienie im-

na granicach, przywrócenie ceł, podwójne 
obowiązki homologacyjne, a dalej – dłuższy 
czas oczekiwania na części, problemy z ter-
minową realizacją zamówień, na niezado-
wolonym kliencie kończąc.

Więcej w NW 4/2019

Zjednoczone Królestwo stanowi jeden 
z pięciu głównych rynków zbytu dla pol-
skich producentów części. Nikogo więc nie 
dziwi, że branża ma uzasadnione obawy 
przed jednym ze scenariuszy wyjścia, czyli 
tzw. twardym brexitem. Takie rozwiązanie 
będzie oznaczać powrót do pełnej kontroli 

W najbliższej perspektywie największe 
wyzwania, jakie stoją przed przemysłem i ryn-
kiem motoryzacyjnym, to bez wątpienia bre-
xit, szybko rozwijające się dalekowschodnie 
internetowe platformy handlowe, światowe 
wojny cenowe i regulacje dotyczące redukcji 
CO

2
 – wynika z raportu SDCM na rok 2019.

Pozycja Polski na motoryzacyjnej mapie Europy
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Polscy producenci części i akcesoriów motoryzacyjnych dys-
ponują dużą wiedzą, nowoczesnym zapleczem i sztabem świetnie 
wykwalifikowanych pracowników. Jednak w pojedynkę trudno jest 
wykorzystać cały swój potencjał – podejmowanie wspólnych dzia-
łań pozwala osiągnąć najlepsze efekty.

Co kwartał Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) organizuje dla 
swoich członków „wizyty studyjne”. Za każdym razem miejscem spo-
tkania jest inna firma, co pozwala przede wszystkim na wzajemne 
lepsze poznanie, a tym samym utrwalenie idei powstania i działania 
PGM. Uczestniczą w nich przedstawiciele na szczeblu decyzyjnym 
zrzeszonych podmiotów i zaproszeni goście. Wśród nich są również 
ci zainteresowani przystąpieniem do PGM i zewnętrzni eksperci pro-
wadzący panele tematyczne i dyskusyjne.

Więcej w NW 4/2019

Połączone siły w Polskiej 
Grupie Motoryzacyjnej

Siódma już wizyta studyjna Polskiej Grupy Motoryzacyjnej miała miejsce 4-5 marca 
w firmie Vanstar

kich ustaleń dokonała firma Bosch podczas 
analizy statystyk z 2017 roku, dotyczących 
nowo zarejestrowanych samochodów. Nie-
zależnie od tego, czy chodzi o czujniki zbli-
żania, asystentów parkowania, czy kamery 
cofania – 55% nowo zarejestrowanych sa-
mochodów kompaktowych i klasy średniej 
w Niemczech jest standardowo wyposażo-
nych w co najmniej jeden system wspoma-
gania parkowania. Dla porównania, w przy-
padku pojazdów klasy premium liczba ta 
wynosi tylko około 25%. Ogółem 45% nowo 
zarejestrowanych samochodów we wszyst-
kich klasach ma co najmniej jeden system 
wspomagania parkowania w standardzie.

Więcej w NW 4/2019

Asystent parkowania standardem 
w autach klasy średniej

W Niemczech systemy wspomagania parkowania znaj-
dują się na szczycie listy pożądanych funkcji

Zdalne parkowanie, automatyczne utrzy-
mywanie pasa ruchu, wykrywanie senności 
– to tylko kilka z wielu funkcji, z których 
nabywcy nowych samochodów nie chcą 
już rezygnować. Tempo doposażania samo-
chodów w systemy wspomagania kierowcy 
stale rośnie.

– Coraz więcej nabywców chce samocho-
du, który przewiduje jazdę, a nawet interwe-
niuje w kierowanie – mówi dr Dirk Hoheisel, 
członek zarządu Bosch.

Zaskakujący jest fakt, że nie odnosi się to 
tylko do pojazdów klasy premium, w których 
inteligentny pomocnik parkowania jest zwy-
kle wyposażeniem standardowym. Wręcz 
przeciwnie – w systemy te są wyposażone 
samochody kompaktowe i klasy średniej. Ta-

ReMaTec 2019 już w czerwcu!
swoją wiodącą pozycję jako organizatora 
spotkań branży regeneracyjnej z całego 
świata.

Czytelnikom „Nowoczesnego Warsztatu” 
oferujemy możliwość bezpłatnego udziału 
w tym wydarzeniu. Wystarczy zarejestrować 
się przez formularz na stronie rematec. com/
register i użyć kodu REM510012.

jubileuszu organizatorzy zapowiadają też 
specjalny program edukacyjny dla gości.

Przypomnijmy, że miniona edycja (2017 
rok) zgromadziła 260 wystawców z 26 kra-
jów, co sprawiło, że targi w Amsterdamie 
miały ogólnoświatowy charakter. Zwłasz-
cza kiedy dodamy do tego 3500 gości z 73 
państw. Tym samym ReMaTec potwierdziły 

Już po raz dziesiąty odbędą się targi bran-
ży regeneracyjnej ReMaTec w Amsterdamie. 
Termin tegorocznej edycji to 23-25 czerwca. 
Na targach spotkają się specjaliści z sektora 
z 75 krajów. Przyznany zostanie tytuł „Re-
manufacturer of the Year”, który uchodzi 
dziś na najbardziej prestiżowe wyróżnienie 
w dziedzinie regeneracji na świecie. Z okazji 
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Przeciwnicy elektromobilności twierdzą, 
że w naszym kraju samochody elektryczne 
nie są zeroemisyjne – „tankowane” są czarną 
energią wytwarzaną z węgla, co powodu-
je, że ekologiczny sens jeżdżenia nimi jest 
znikomy. O tym, czy i jak można tę sytuację 
zmienić, rozmawiamy na łamach kwietnio-
wego NW z Filipem Wiśniewskim, prezesem 
zarządu MAF Energy, jednym z prekursorów 
budowy klastrów energetycznych w Polsce.

jego cena drastycznie wzrosła.
Nałożenie radykalnych obowiązków na 

dystrybutorów i warsztaty związanych ze 
sprzedażą i wykorzystaniem czynnika przy-
niosło niepożądany efekt w postaci rozwi-
nięcia nielegalnego importu tych substancji, 
a co za tym idzie – działalności szarej strefy, 
która pozostaje bez jakiejkolwiek kontroli. 
Ten sam problem dotyka także inne bran-
że, jak choćby chłodnictwo i budownictwo 
(w zakresie urządzeń klimatyzacyjnych).

Więcej w NW 4/2019

W Zespole Szkół Samochodowych w Ra-
domiu po raz szósty odbył się Międzywo-
jewódzki Turniej Mechaników Samocho-
dowych, w którym udział wzięło blisko 50 
uczniów.

Test teoretyczny wyłonił pięciu najlep-
szych uczestników, którzy w kolejnym eta-
pie rywalizowali podczas zadań praktycz-
nych.

– Uczniowie mieli za zadanie m.in. okre-
ślić parametry pojazdu, zbudować działający 
układ świateł pojazdu, zdiagnozować akumu-
lator, rozpoznać elementy układu klimatyzacji 
pojazdu, rozpoznać elementy układu doła-
dowania silnika pojazdu – relacjonują orga-
nizatorzy konkursu. – Zadania postawione 
przed uczestnikami wydawały się łatwe, ale 
w rzeczywistości takie nie były. Wymagały wy-
sokiego poziomu wiedzy i umiejętności prak-
tycznych. Opiekunowie uczniów podkreślali, iż 
organizowanie takich turniejów wprowadza 
pozytywną rywalizację między uczestnikami 
i motywuje ich do zgłębiania tajników zawo-
dów, w których się kształcą.

W klasyfikacji uczniów technikum wygrał 
Michał Tomczak z Zespołu Szkół Samocho-
dowych w Radomiu, drugi był Paweł Smo-
laga z tej samej szkoły. Trzecie miejsce zajął 
Bartosz Wieremczuk z Zespołu Szkół Samo-
chodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie. 
W kategorii branżowych szkół I stopnia wy-
grał Dawid Jaśkiewicz z Zespołu Szkół Za-
wodowych w Radomiu, drugie miejsce zajął 
Krzysztof Gutkowski, również z Radomia, ale 
z ZSS, a trzecie Karol Styś Karol z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży. Gratulu-
jemy!

„Nowoczesny Warsztat” od lat wspiera 
radomski turniej. Cieszymy się, że również 
w tym roku mogliśmy należeć do grona 
partnerów i sponsorów nagród.

„Tylko zielona energia ma sens”

Gorąca atmosfera wokół 
czynnika chłodniczego

Turniej 
młodych 
mechaników 
w Radomiu

Obecne regulacje rynku wspólnotowe-
go dotyczące zmiany czynnika chłodnicze-
go stosowanego w klimatyzacjach samo-
chodowych zmierzają do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych zawierających fluor. 
Doprowadziły one do wprowadzenia ogra-
niczeń w obrocie powszechnie dotychczas 
stosowanym czynnikiem R134a i wydania 
specjalnych rozporządzeń dotyczących 
zarówno jego importu spoza Unii Europej-
skiej, jak i obrotu dokonywanego na rynku 
wewnątrzwspólnotowym. Regulacje wpro-
wadzone w latach 2014-2015 sprawiły, że 

na łamach kwietniowego NW z Andrzejem 
Skowronem, prezesem Polskich Składów 
Oponiarskich, jednego z czołowych partne-
rów wspierających akcję, oraz z Przemysła-
wem Szafrańskim, dziennikarzem motoryza-
cyjnym, współwłaścicielem sieci warsztatów 
samochodowych.

Certyfikacja warsztatów oponiarskich 
– dlaczego warto?

Start projektu mającego na celu wyróż-
nienie najlepszych w kraju warsztatów opo-
niarskich wywołał ogromne zainteresowa-
nie nie tylko wśród kierowców, ale również, 
a może przede wszystkim wśród właścicieli 
serwisów opon. Nic dziwnego – Certyfikat 
Oponiarski to potwierdzenie renomy firmy 
i najwyższych standardów obsługi klienta.

Do akcji PZPO przyłączyło się wielu 
partnerów i liderów opinii. O korzyściach 
z udziału w projekcie PZPO rozmawiamy 
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Kalibracja kamer czy radarów jest ko-
nieczna, gdy w pamięci komputera samo-
chodu pojawił się błąd. Jeśli uszkodzone 
komponenty nie zostaną naprawione, 
znajdujące się w nim pokładowe czujniki 
bezpieczeństwa staną się bezużyteczne. 
Przywrócenie fabrycznych nastaw? Okazji 
do potknięć nie zabraknie.

Przywracanie fabrycznych nastaw ADAS 
warto oczywiście rozpatrywać na polu gwa-
rancji bezpieczeństwa. Satysfakcja klienta, 
że porusza się autem przybliżającym wi-
zję „zero wypadków”? Tylko do pierwszej 
stłuczki. Potem? Póki co nie obowiązują żad-
ne obostrzenia, by taką kalibrację wykonać. 
Podmioty zaangażowane na rynku napraw 
czeka dyskusja na temat tego, jak wymogi 
przywrócenia sprawności do stanu pier-
wotnego zaimplementować w systemach 
do kalkulacji szkód. Ktoś musi ponieść ciężar 
wiele wyższych kosztów takich napraw.

Więcej w NW 4/2019

Przyuczyć 
systemy ADAS

Zanim przystąpimy do kalibracji położenia systemów 
ADAS, pojazd musi zaliczyć „ścieżkę diagnostyczną”, 
a powierzchnia posadzki zdać test z użycia poziomicy 
laserowej

Narzędzia do intensywnych zastosowań

Profesjonalne testery zwykle należy kalibrować manu-
alnie, zanurzając sondę w fabrycznie nowym płynie ha-
mulcowym, a dopiero potem w tym badanym w warsz-
tacie. Propozycja firmy Draper co prawda mierzy „tylko” 
zawartość wody, ale daje możliwość precyzyjnego okre-
ślenia bezpiecznej temperatury wrzenia

ków i mechaników. Doskonały efekt finalny 
to wynik wdrożenia specjalistycznych pro-
cedur badawczych, ale i wykorzystywania 
pozyskanej wiedzy w praktyce. Uniwersalny 
przyrząd już nie wystarcza, co więcej – nie-
odpowiednio dobrany – może doprowa-
dzić do niepowetowanych szkód, niezależ-
nie czy mówimy o zdrowiu wykonawcy, czy 
stanie powierzonego mu mienia.

Więcej w NW 4/2019

Stanowią przedłużenie naszych dłoni. Uła-
twiają pracę, podnoszą jej komfort, chronią 
przed groźnymi i bolesnymi chorobami zawo-
dowymi. Dynamiczny rozwój technologii, po-
stępująca miniaturyzacja i tendencja do zawę-
żania specjalizacji prowadzą do powstawania 
coraz bardziej wyspecjalizowanych narzędzi.

Dziś projektowanie profesjonalnych 
narzędzi ręcznych rozpoczyna się od do-
głębnej analizy oczekiwań ich przyszłych 
użytkowników: elektryków, elektrotechni-

Geneva Motor Show 2019 
za nami

BMW Alpina XD4 AWD

Przychodzi komornik 
do mechanika

zlecenie wierzyciela nie jest uprawniony do 
„przejęcia” pojazdu znajdującego się w ser-
wisie. Podobnie bezpośrednio wierzyciel 
klienta nie ma prawa do samodzielnego 
zajęcia pojazdu. Może to zrobić wyłącznie 
komornik sądowy.

Wspomniany „tytuł wykonawczy” to wy-
rok sądu (choć mogą to też być inne doku-
menty, ale w przypadku serwisu samocho-
dowego będzie to najczęściej właśnie wyrok) 
z adnotacją, że orzeczenie jest wykonalne.

Więcej w NW 4/2019

Długi to normalna rzecz. Przy przyjmo-
waniu samochodu do naprawy nie bada-
my raczej wypłacalności jego właściciela, 
a wystarczającym zabezpieczeniem jest dla 
nas zaliczka za naprawę. Może się jednak 
zdarzyć tak, że z powodu długów naszego 
klienta po samochód, który u nas zostawił, 
zgłosi się... komornik albo windykator.

Na początku rozwiejmy wątpliwości. Do 
zajęcia samochodu uprawniony jest jedynie 
komornik sądowy, który prowadzi postę-
powanie egzekucyjne na podstawie tytułu 
wykonawczego. Windykator działający na 

nych na kolejnych edycjach tych trzech 
prestiżowych wystaw. W tym roku z udziału 
w targach w Genewie zrezygnowały marki: 
Jaguar, Land Rover, Ford, Volvo i Opel. Fre-
kwencja na poziomie blisko 700 tysięcy go-
ści potwierdza jednak, że w halach, mówiąc 
kolokwialnie, było co oglądać.

Nie jesteśmy w stanie choćby wymienić 
wszystkich samochodowych premier tego-
rocznego salonu w Genewie. Na 89. już wy-
stawie (7-17 marca) było ich dokładnie 150. 
Łącznie w halach Palexpo (10 minut pieszo 
od lotniska!) zaprezentowano blisko tysiąc 
imponujących pojazdów. Naszą relację 
z tego wydarzenia publikujemy w kwietnio-
wym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Wydawać by się mogło, że szwajcar-
ska Genewa, obok Paryża i Frankfurtu, to 
obowiązkowe punkty w kalendarzach naj-
większych producentów samochodów na 
świecie. W ostatnich latach zmienia się to, 
czego potwierdzeniem jest lista nieobec-


