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System chłodzenia silnika ściśle współpracuje z układem klimaty-
zacji samochodowej. Jeśli więc za serce pakietu wyposażenia kom-
fortu uznać sprężarkę, to w układzie chłodzenia jednostki napędo-
wej będzie nią pompa wody. Nie można też nie docenić chłodnicy.

Pompa cieczy chłodzącej, zwana popularnie pompą wody, to 
istotny element osprzętu silnika. Wszak we współczesnych silnikach 
chłodzenie jest realizowane niemal wyłącznie za pomocą cieczy, 
która krąży w układzie chłodzenia. Jej ruch jest wymuszany właśnie 
przez pompę. A jej awaria może spowodować przegrzanie silnika, 
co jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym.

Urządzenie to jest dosyć proste w budowie i przy zachowaniu 
zasad serwisowania praktycznie bezobsługowe. Warunkiem bez-
awaryjnej pracy pompy cieczy chłodzącej jest terminowa wymia-
na wszystkich elementów z nią współpracujących i samego płynu 
chłodzącego, który ma niebagatelny wpływ na jej kondycję – tylko 
czysty układ gwarantuje właściwą pracę i chroni silnik. To dlatego 
specjaliści co do zasady nie zalecają dolewania nowego płynu do 
tego, który już jest w celu uzupełnienia ubytku. W przypadku stwier-
dzenia korozji należy bezwzględnie wymienić płyn i przepłukać 
układ chłodzenia odpowiednim specyfikiem. Usterka pompy cieczy 

Temperatura daje się we znaki?

Wiosna to idealna pora roku, by przyjrzeć się przewodom, wężykom 
oraz samej chłodnicy 

chłodzącej częściej bywa następstwem innych zaniedbań serwi-
sowych, np. braku terminowej wymiany napędu paskowego. Jak 
rozpoznać pierwsze objawy awarii i jak postępować, by przedłużyć 
żywotność pompy wody?

Więcej w NW 5/2019

Czas to pieniądz
Ponieważ głównym kosztem stałym serwisu 
jest czas, a dokładniej wynagrodzenie dla 
mechaników za ich obecność w pracy. Im 
więcej tego czasu sprzedamy klientowi, tym 
większe będzie pokrycie kosztów pracy me-
chaników, a w dalszej konsekwencji – zyski 
ze sprzedanej robocizny. Żeby to czynić 
w sposób skuteczny, mechanicy muszą być 
wydajni.

Jak mierzyć wydajność mechaników? Co 
ma największy wpływ na parametr wydaj-
ności? O tym na łamach majowego wyda-
nia „Nowoczesnego Warsztatu”.

jest na bardzo szczegółowych tabelach cza-
sochłonności z podziałem na grupyczynno-
ści i poszczególne operacje wg marek i mo-
deli pojazdów. Dlaczego jest to takie istotne? 

Czym różni się serwis samochodowy od 
sklepu motoryzacyjnego? Tym, czym róż-
nią się miejsca świadczące usługi od miejsc 
sprzedających produkty. Podstawowym 
produktem sprzedawanym przez serwis 
jest czas. Ktoś może powiedzieć, że przecież 
klient kupuje również części i akcesoria. Zga-
dza się, ponieważ klient kupuje usługę (czas 
niezbędny do jej realizacji) oraz niezbędne 
do wykonania usługi części zamienne, płyny 
eksploatacyjne i akcesoria.

Motoryzacja jest jedną z nielicznych 
branż, gdzie sprzedaż usług (czasu) oparta 

Czas usług należy mierzyć i sprzedawać rzetelnie
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Jak wynika z badania Manpower, ponad 
połowa (51%) pracodawców w Polsce zgła-
sza problemy ze znalezieniem pracowni-
ków o pożądanych kwalifikacjach. Problem 
będzie się pogłębiał m.in. przez niż demo-
graficzny, otwarcie niemieckiego rynku na 
pracowników ze Wschodu i rozwój Przemy-
słu 4.0, który powoduje, że powstają stano-
wiska wymagające nowych umiejętności. 
W tej sytuacji firmy muszą się angażować 
w pozyskanie pracowników już na eta-
pie ich edukacji. Współpraca ze szkołami 
zawodowymi zapewnia stały dopływ wy-
kwalifikowanej kadry i zabezpiecza przyszły 
rozwój, a absolwentom pozwala wejść na 

chodowej, której finał odbył się 29 marca podczas Poznań Motor 
Show 2019. Miejsce pierwsze w kategorii szkół technicznych zajął 
Grzegorz Korus z CKZiU nr 2 w Wadowicach. Uczniem ZSS w Pozna-
niu jest z kolei Mikołaj Maćkowiak, który okazał się najlepszy wśród 
reprezentantów szkół zawodowych. Gratulujemy!

– To już 25. edycja, choć dopiero w 2011 roku podjęliśmy współpracę 
z targami poznańskimi – mówi Mirosław Sreberski, dyrektor Zespołu 
Szkół Samochodowych w Gdańsku – placówki, która jest głównym 
organizatorem OTWS. – Wcześniej organizowaliśmy turniej w szkole, 
ale ponieważ nasza siedziba mieści się w Gdańsku, dla niektórych taki 
wyjazd oznaczał podróż z drugiego końca Polski.

Obecnie OTWS rozgrywany jest corocznie na terenie Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, a udział w nim biorą szkoły i ucznio-
wie z całego kraju. Relację z tegorocznej edycji turnieju publikujemy 
na łamach majowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Czeka nas dalszy 
odpływ pracowników

To była kolejna 
rekordowa edycja

rynek pracy z konkretną branżową wiedzą 
i doświadczeniem.

– Branże, które szczególnie mocno cierpią 
na brak pracowników, to budownictwo i IT, 
gdzie już w tej chwili mówimy o braku ok. 50 
tys. pracowników, a w perspektywie kolejnych 
5 lat luka kompetencyjna może się podwoić 
– mówi Jakub Gontarek, ekspert Konfedera-
cji Lewiatan. – Brak rąk do pracy to problem 
polskiego rynku pracy, z którym muszą się 
zmierzyć zarówno pracodawcy, jak i system 
oświaty.

Ekspert podkreśla, że firmy muszą dbać 
o kształcenie przyszłych kadr, angażując 
się w edukację młodych. Mogą to robić 

poprzez wsparcie w procesie kształcenia, 
zaprezentowanie swojej kultury organiza-
cyjnej, zachęcenie do wyboru ścieżki roz-
woju zawodowego w swojej branży. Za 
przykład może posłużyć utworzenie klasy 
patronackiej Velux w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Gnieźnie. W ramach nauki 
uczniowie mają szansę na rozwijanie od-
powiednich kompetencji, poznanie pracy 
w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym 
i zdobycie zawodu automatyka, cenionego 
nie tylko na lokalnym rynku pracy.

Źródło: Newseria Biznes

Szczecin był gospodarzem jednego 
z najważniejszych wydarzeń branży mo-
toryzacyjnej. Trzecia edycja konferencji „IT 
in Automotive” przyciągnęła ponad 200 
uczestników. Była ona okazją do rozmów 
o przyszłości motoryzacji i dyskusji nad 
kierunkiem rozwoju branży w kontekście 
najnowszych rozwiązań technologicznych, 
w szczególności tych, które dotyczą opro-
gramowania.

Jednym z prelegentów tegorocznej 
konferencji był Ivan Kondratenko z firmy 
Frost & Sullivan, który poruszył zagadnienia 
przyszłości transportu oraz opisał kluczo-
we megatrendy w branży motoryzacyjnej 
i transportowej. Przełomowe technologie, 
takie jak łączność i automatyzacja samo-
chodowa, silniki elektryczne czy sztuczna 
inteligencja, diametralnie zmieniają sposób 
postrzegania pojazdów i koegzystowania 

z nimi. Nowe modele biznesowe, takie jak 
samochody współużytkowane, w istotnym 
stopniu przekształcają sposób poruszania 
się w wielu regionach. Ważne jest to, by 
producenci, dostawcy i inni gracze motory-
zacyjnego ekosystemu reagowali na zmie-
niającą się rzeczywistość i w celu utrzyma-
nia konkurencyjności zdefiniowali siebie na 
nowo.

Jaka przyszłość czeka branżę?

Blisko 300 uczniów z 60 szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 
w jubileuszowej, 25. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samo-
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Rynek wtórny 
– zmiany i wyzwania

Nigel Cole, senior global ITG manager 
w korporacji Denso, omawia na łamach ma-
jowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu” 
krótko- i długoterminowe trendy wpływają-
ce na rynek wtórny.

– Po pierwsze, istnieją cztery długotermi-
nowe trendy, które są szeroko dyskutowane: 
elektryfikacja, łączność, pojazdy autonomicz-
ne i współdzielona mobilność – zauważa.

Są one przedmiotem wielu debat, często 
omawia się je w branżowych publikacjach 
i na konferencjach, jednak – jak podkreśla 
Cole – nie mają one większego wpływu 
krótkoterminowego. Podczas gdy produ-
cenci pojazdów i rządy różnych państw 
przygotowują się do wprowadzenia zmian, 
ich efekty nie będą odczuwalne jeszcze 
przez jakiś czas. Przykładowo, rząd Wielkiej 
Brytanii planuje, że do 2040 roku wszystkie 
nowe samochody przeznaczone do sprze-
daży będą pojazdami o zerowej emisji. Fran-
cja wyznaczyła sobie ten sam cel, podczas 
gdy w Holandii i Niemczech termin wyzna-
czono na 2030 rok.

Więcej w NW 5/2019

Ponad 1000 samochodów zaprezentowano na tegorocznych 
targach Poznań Motor Show. To więcej niż podczas niedawnego sa-
lonu motoryzacyjnego w Genewie. Premier było mniej, ale i tak 60 
modeli premierowych, w tym wiele aut koncepcyjnych, sprawiło, że 
blisko 150 tysięcy gości nie miało powodów do narzekań.

My takich powodów też nie mamy, a wręcz przeciwnie. W finale 
współorganizowanego przez nas Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Samochodowej wzięła udział rekordowa liczba uczestników, a nasz 
redakcyjny kolega Rafał Dobrowolski został jednym z laureatów 
I edycji plebiscytu Trade Press Award 2019 dla dziennikarzy motory-
zacyjnych, którego finał odbył się w przeddzień targów.

Naszą relację z targów 
publikujemy na łamach 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

Poznań Motor Show 2019

Rafał Dobrowolski (drugi od lewej) odbiera nagrodę w kategorii Aftermarket podczas 
finału I edycji plebiscytu Trade Press Award 2019 dla dziennikarzy motoryzacyjnych

Turniej Młodych 
Lakierników

Jak co roku na scenie TML nie zabrakło gwiazd znanych chociażby z programów telewizyjnych

kraju. W pierwszej kolejności przeprowadza-
ne są testy internetowe. Pierwszy, próbny, 
i drugi, eliminacyjny, pozwalają wybrać fina-
łowe 20 grup ze szkół ulokowanych w róż-
nych częściach Polski. Każda grupa składa 
się z dwóch uczniów. Wszyscy spotykają się 
podczas pierwszego dnia największych tar-
gów motoryzacyjnych Motor Show w Po-
znaniu. Tam rozpoczyna się walka praktycz-
na – relację z tego wydarzenia publikujemy 
na łamach majowego wydania „Nowocze-
snego Warsztatu”.

Współcześnie zawód lakiernika należy 
do grupy mniej popularnych, zwłaszcza 
wśród młodych. Praca ta przynosi co praw-
da spory dochód, ale jest też bardzo wy-
magająca. Właśnie po to, by promować ten 
kierunek edukacji i by połączyć najlepszych 
z odpowiednimi firmami, powstała inicjaty-
wa znana jako Turniej Młodych Lakierników. 
Podczas minionych targów Poznań Motor 
Show odbyła się już piąta jego edycja.

Turniej Młodych Lakierników to nic inne-
go jak wieloetapowy konkurs przeznaczony 
dla uczniów szkół zawodowych z naszego 
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i nowych usługach czy modelach biznesowych związanych z mo-
bilnością.

Na inaugurację kongresu (28 marca 2019 r.) przybył minister ener-
gii Krzysztof Tchórzewski. Poinformował o funduszu niskoemisyjne-
go transportu, który będzie wspierał infrastrukturę i inne rozwiąza-
nia pomagające zmniejszyć emisje. Przypomniał, że w celu wsparcia 
rozwoju elektromobilności w Polsce na mocy ustawy z 6 czerwca 
2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw powołany został Fundusz Niskoemi-
syjnego Transportu (FNT). Projekty ustaw? Tylko czekać definicji 
i kompetencji dla „ładowacza”. Zapewnił o finansowaniu zarówno 
rozbudowy infrastruktury, jak i tworzeniu przyjaznego klimatu dla 
budowania rynku pojazdów ekologicznych – elektrycznych i wy-
korzystujących paliwa alternatywne, takie jak CNG, LNG i wodór. 
I oznajmił, że my, Polacy, zbudujemy elektryczny samochód. I to już 
za 5 lat! Rząd chce, by powstała fabryka wyłącznie samochodów 
elektrycznych, a nie taka, jaką spotyka się najczęściej, gdzie duże 
firmy i koncerny działające w obszarze elektromobilności zarabiają 
głównie na samochodach spalinowych.

Więcej w NW 5/2019

– W szkole i całym środowisku szkolnym najważniejszy jest uczeń. 
Musimy rozwijać jego pasje, uczyć komunikacji i pracy w grupie. Jest 
to możliwe w ramach realizacji podstawy programowej – mówił pod-
czas debaty o kwalifikacjach zawodowych jeden z jej uczestników, 
Krzysztof Świerk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Kaczkach Średnich.

Debata odbyła się podczas Poznań Motor Show, a zorganizowa-
ły ją wspólnie Instytut Badań Edukacyjnych, przedstawiciele firm 
działających w branży motoryzacyjnej oraz szkół zawodowych. Jej 
patronem był „Nowoczesny Warsztat”. Relację z tego wydarzenia pu-
blikujemy w wydaniu majowym.

Przedłużające się procedury, konieczność powtórnych oględzin, 
a w skrajnych przypadkach większe problemy, kiedy błąd rzeczo-
znawcy przekłada się np. na niewłaściwie wyliczone kwoty odszko-
dowań. To skutki. A przyczyny?

– Nieskalibrowane mierniki, zdjęcia bez przymiaru czy nawet kwali-
fikowanie uszkodzeń niezwiązanych z daną szkodą to najczęstsze przy-
padki – mówi Marek Nytko z Biura Rzeczoznawczego Auto-Test. Było 
ono organizatorem trzeciej już konferencji techniczno-naukowej dla 
rzeczoznawców i towarzystw ubezpieczeniowych, która 5 i 6 marca 
odbyła się w Teresinie pod Sochaczewem. Relację z tego wydarzenia 
publikujemy na łamach majowego wydania „Nowoczesnego Warsz-
tatu”.

Kongres MOVE Mobility & Vehicles

Podstawa programowa 
daje możliwości

Rzeczoznawcom też 
potrzebne są szkolenia

Dwudniowa debata ekspercka poświęcona nowej mobilności to zawsze pełna sala 
uczestników, a wśród nich wystawcy z całej Europy, głównie z sektorów paliwowego 
i energetycznego

W debacie wzięli udział przedstawiciele firm branży motoryzacyjnej, szkół zawodowych 
i doradcy ds. rynku pracy

Tomasz Palkowski z BASF

Za nami elektryzujące wydarzenie, które odbyło się w ramach 
Poznań Motor Show 2019. Kilkanaście sesji tematycznych, blisko 70 
prelegentów z Polski i zagranicy – dwudniowe wydarzenie obfito-
wało w dyskusje o najważniejszych globalnych trendach w sekto-
rze transportu: elektromobilności, jeździe autonomicznej, cyfryzacji 
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Blisko 80 premier, ponad 1200 wystawców i prawie 60 tysięcy 
gości z całego świata – tak można podsumować tegoroczną edycję 
targów Automotive Maintenance and Repair Expo w Pekinie. AMR 
to jedno z największych wydarzeń targowych branży warsztatowej 
w Azji, regularnie bierze w nim udział 90% producentów części za-
miennych i urządzeń warsztatowych z Chin. Niemal pełen przekrój 
potężnego rynku w jednym miejscu to tylko jeden z powodów, dla 
którego warto wziąć udział w tym wydarzeniu.

Więcej w NW 5/2019

Automotive Maintenance and Repair Expo

ne wydarzenie dla przemysłu motoryzacyj-
nego nie tylko w Turcji, ale całym regionie. 
Blisko połowa z 1397 wystawców to firmy 
spoza Turcji. Wśród 48 737 gości ze 130 kra-
jów aż jedna czwarta przyleciała z zagrani-
cy. Byli to głównie obywatele Iranu, Iraku, 
Algierii, Libii, Egiptu, ale też Ukrainy czy 
Bułgarii. Na targach funkcjonowało 16 pa-
wilonów krajowych, co potwierdza bardzo 
międzynarodowy charakter tego spotkania.
Przedsiębiorcy z całego świata szukają dys-
trybutorów, którzy będą wprowadzać ich 
produkty na rynek. Wśród gości, poza dile-
rami, znalazło się także duże grono warszta-
towców, poszukujących rozwiązań uspraw-
niających codzienną pracę w serwisie.

Więcej w NW 5/2019

Branżowy pomost – Automechanika Istanbul 2019
Jak wyglądają jedne z większych targów 

branży warsztatowej na świecie? Po kilku 
latach przerwy wracamy na Automechani-
kę Istanbul. Organizatorzy zapowiadają – te 
targi to pomost pomiędzy Europą, Bliskim 
Wschodem i północną Afryką. Wśród blisko 
1400 wystawców spotykamy także polskie 
firmy. Z ofertą wystawców zapoznaje się tu 
blisko 50 tysięcy gości, z czego jedna czwar-
ta przyjeżdża z zagranicy.

Na terenach Centrum Targowo-Kongre-
sowego TÜYAP (4-7 kwietnia, Istanbul) dużo 
mówi się o elektromobilności (na zewnątrz 
pracują ładowarki samochodowe), są nie-
zwykłe pokazy na żywo (w ciągu czterech 
dni wydarzenia odrestaurowano od pod-
staw M3 z 1987 roku). Są wykłady, sympozja, 
spotkania bardziej i mniej formalne. To waż-

Na targach funkcjonowało 16 pawilonów krajowych, 
co potwierdza bardzo międzynarodowy charakter tego 
spotkania

Kalibrują system automatycznego hamowania
Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjedno-

czonych (UNECE) ogłosiła, że Advanced Emergency Braking Systems 
(AEBS), czyli zaawansowany system automatycznego hamowania, 
począwszy od 2020 roku będzie obowiązkowy we wszystkich no-
wych pojazdach.

AEBS, wykrywając potencjalne zderzenie czołowe, ostrzega o nim 
kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnych. Jeśli ten 
nie zacznie hamować, system automatycznie aktywuje również ha-
mulce, powodując zmniejszenie prędkości pojazdu, a tym samym 
unikając zderzenia z przeszkodą, pieszym lub innym pojazdem albo 
ograniczając skutki takiego zderzenia.

Automatyczne hamowanie to tylko jeden z wielu systemów 
ADAS znajdujących się obecnie w pojazdach. Parlament Europejski 
zatwierdził już propozycję wprowadzenia w przyszłości obowiązko-
wych systemów wspomagania jazdy we wszystkich samochodach.

Stale rosnąca popularność tych technologii w naturalny sposób 

przekłada się na liczbę wizyt w warsztatach blacharskich, wielomar-
kowych czy tych specjalizujących się w wymianie szyb. Texa, chcąc 
wesprzeć specjalistów zajmujących się tego typu naprawami, stwo-
rzyła RCCS, kompletny, modułowy i wielomarkowy zestaw, dzięki 
któremu można w prosty i szybki sposób obsługiwać wszystkie sys-
temy ADAS, wykonując statyczne i dynamiczne kalibracje.
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Interwencji nieodzownej w celu usunięcia cząstek metalu lub 
wiórów z układów klimatyzacji nie unikniemy. Zwłaszcza gdy klient 
obstaje, by ciąć koszty. Tani zamiennik skraplacza? Taki zanieczysz-
czony już fabrycznie potrafi zdegradować precyzyjne elementy 
sprężarki błyskawicznie. Kierowca gasi silnik, a korozja pustoszy...

Znacząca korozja już po jednym dniu użytkowania układu kli-
matyzacji samochodowej? Roku temu firma Denso alarmowała 
o coraz częstszych usterkach, które trapić mają wszystkie sprężarki 
klimatyzacji o zmiennej pojemności skokowej. A to z winy felernych 
zamienników skraplaczy, które trafiają na rynek wtórny.

Więcej w NW 5/2019

Na 4 w 6-stopniowej szkolnej skali pol-
scy mechanicy ocenili stan układów elek-
trycznych w samochodach jeżdżących po 
naszych drogach. To kolejne zestawienie 
przygotowane na podstawie „Rankingu 
awaryjności samochodów według polskich 
mechaników” opracowanego przez markę 
ProfiAuto. Najlepsze oceny otrzymały auta 
niemieckich i japońskich marek: Toyota Yaris 
II, Honda Civic VIII i Audi A4 (B5), a najgorsze 
francuskich, m.in. Renault Scénic III i Peuge-
ot 307.

Płukać, płukać i... jeszcze raz płukać
– bo klient chciał najtaniej

Problemy z elektryką w samochodach
– najczęściej zgłaszane usterki

Skraplacz. To tu odparowany, sprężony czynnik oddaje ciepło, zmieniając swój stan 
skupienia z gazowego na ciekły. Z racji miejsca zamontowania (przed chłodnicą cieczy 
silnika) jest narażony na kurz, owady, uderzenia kamieni, a w zimie także na mgłę solną 
i korozję

– Awarie związane z układami elektrycz-
nymi to jedne z najczęściej zgłaszanych przez 
kierowców typów usterek – mówi Łukasz 
Kopiec, dyrektor marketingu ProfiAuto. – 
Przyczyn jest wiele i mogą mieć bardzo różne 
źródła, np. zwarcie w instalacji, przepalenie 
bezpiecznika czy chociażby rozładowanie 
akumulatora. Trzeba pamiętać, że układy elek-
tryczne są bardzo skomplikowane i delikatne, 
a przy tym pracują w ciężkich warunkach 
eksploatacyjnych. Ich usterka często wpływa 
także na inne podzespoły odpowiadające 

za bezpieczeństwo podczas jazdy i właściwe 
prowadzenie samochodu. Mamy wiosnę, 
czyli czas, kiedy chętniej będziemy jeździli na 
różne wycieczki ze znajomymi lub rodziną. 
Dlatego nie warto bagatelizować sygnałów 
ostrzegawczych wysyłanych przez samochód 
i w miarę szybko udać się do specjalisty i zwe-
ryfikować, czy z naszym pojazdem wszystko 
jest w porządku.
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toryzacji i rozbudowana część szkoleniowa dla fachowców z branży 
automotive. Na specjalistów czekają m.in. DemoVany z najnow-
szymi narzędziami, prezentacje technicznie oraz Strefa Mechanika 
w samym sercu Spodka.

Specjalistyczne szkolenia i duży nacisk kładziony na część mery-
toryczną to znak rozpoznawczy ProfiAuto Show. W ubiegłym roku 
mechanicy stanowili aż 1/4 wszystkich gości odwiedzających im-
prezę, nie inaczej ma być podczas edycji tegorocznej. Do przyjazdu 
ma ich przekonać bogaty w wydarzenia branżowe program szkoleń 
i prezentacji technicznych, zaplanowano m.in. prelekcje dotyczące 
diagnostyki komputerowej, elektryki i elektroniki samochodowej 
oraz konserwacji kluczowych układów.

Więcej w NW 5/2019

Dla fachowców 
podczas ProfiAuto Show 2019

Szkolenia będą odbywały się zarówno w salach, jak i na stoiskach wystawców

Szesnasta edycja ProfiAuto Show coraz bliżej (8-9 czerwca, Kato-
wice). W programie targów znalazło się wiele atrakcji dla fanów mo-
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W czerwcu w Amsterdamie odbędzie się, jak zawsze z udziałem 
polskich wystawców i zwiedzających, jedno z najważniejszych na 
świecie wydarzeń branży regeneracyjnej. Targi ReMaTec w tym 
roku to 300 wystawców z 32 krajów, wystawa na powierzchni 
12 500 m2 i goście z 75 państw. Będzie to już 10., a więc jubile-
uszowa ich edycja.

Jaką rolę odgrywają one w europejskim aftermarkecie motoryza-
cyjnym? Specjalnie dla czytelników „Nowoczesnego Warsztatu” na to 
pytanie odpowiada na łamach majowego wydania Niels Klarenbek, 
dyrektor ds. regeneracji w firmie RAI, organizującej targi ReMaTec.

Regeneracja turbosprężarek i wtryskiwaczy to w Polsce branża 
dobrze rozwinięta. Szacuje się, że w kraju nad Wisłą działa tyle warsz-
tatów oferujących te usługi, ile jest ich w pozostałych krajach Europy 
łącznie.

Coraz więcej powstaje firm zajmujących się regeneracją prze-
kładni kierowniczych, wałów napędowych, sprężarek klimatyzacji, 
ale także kół dwumasowych czy sprzęgieł hydrokinetycznych. Re-
generacja zyskuje na popularności, o czym pisaliśmy na naszych ła-
mach wielokrotnie. W jej przypadku ważne są względy ekonomicz-
ne (dla klienta końcowego) i ekologiczne (co też może przekładać 
się na finanse, bo ekologię wspierają rządy i Unia Europejska).
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ReMaTec 2019

Regenerowane jak nowe

Organizatorzy spodziewają się, że w 10. edycji targów weźmie udział 3600 gości

Testy mycia przemysłowego w RoTec Polska na myjkach Ecoclean

w autoryzowanych serwisach, jak i ci, którzy wybierają usługi nie-
zrzeszonych warsztatów. Wszystkie wygłaszane opinie wynikały 
z doświadczeń zdobytych przez właścicieli pojazdów na przestrzeni 
wielu lat.

Postanowiłem zebrać te głosy i napisać o nich, niektóre relacjo-
nowane sytuacje były zabawne, a inne wręcz zatrważające. Wielo-
krotnie zastanawiałem się, jak to możliwe, że efekt końcowy napra-
wy blacharsko-lakierniczej nie zależy wyłącznie od typu warsztatu, 
do jakiego oddaliśmy samochód, ale od innych czynników, jak do-
świadczenie, czas poświęcany na jeden samochód, odpowiednie 
produkty itp.

Więcej w artykule Krzysztofa Trawczyńskiego z Multichem Sp. 
z o.o., który znajdą Państwo na łamach majowego wydania 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

Czy odbiór samochodu boli?

Zderzaki już w fabryce potrafią różnić się kolorem od pozostałej części karoserii

Podczas pierwszego wiosennego grilla wywiązała się bardzo 
gorąca dyskusja na temat jakości napraw blacharsko-lakierniczych. 
Wśród zgromadzonych znaleźli się zarówno zwolennicy napraw 


