
7-8
(97) 2019RAPORT SPECJALNY 

NEWSLETTER 
BRANŻY 
WARSZTATOWEJWARSZTATOWY

RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ REDAKCJĘ GAZETY

ZF i najnowsze systemy, m.in. układy przeniesienia napędu czy ukła-
dy zawieszenia. Niewątpliwą gratką dla przybyłych była obecność 
inżynierów pracujących nad algorytmami systemów ADAS. Mowa 
o specjalistach z Łódzkiego Centrum Inżynieryjnego koncernu ZF, 
gdzie prototypuje się rozwiązania także w obszarze jazdy zautoma-
tyzowanej, np. systemy radarowo-wizyjne.

Prócz najnowszych osiągnięć technologicznych 16. edycja Pro-
fiAuto Show to oczywiście propozycje dla rynku wymiany (części 
samochodowych) i oferta narzędzi warsztatowych. Aftermarket? 
Dotychczas największym zainteresowaniem cieszyły się propozycje 
części i akcesoriów z zakresu elektryki. W tym roku wyraźnie więcej 
mechaników pytało o elektronikę – dowodzą tego wydarzenia np. 
na stoisku Hella. Klasyczna motoryzacja? Wydaje się notować re-
kordowe zainteresowanie. Gaźniki, by wspomnieć Weber/Solex na 
stoisku Magneti Marelli, czy przewody zapłonowe z linii retro marki 
Janmor.

Relację z targów publikujemy 
na łamach wakacyjnego wydania 

„Nowoczesnego Warsztatu”.

ProfiAuto Show 2019

Z atrakcjami 150 wystawców w ciągu dwóch dni zapoznało się 46 000 gości

W weekend 8-9 czerwca do Katowic zjechali miłośnicy motory-
zacji i najważniejsi przedstawiciele branży. Frekwencja była rekordo-
wa – z atrakcjami 150 wystawców w ciągu dwóch dni zapoznało 
się 46 000 gości, a więc o 6 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Po 
raz kolejny dużą grupę zwiedzających stanowili specjaliści, głównie 
mechanicy samochodowi.

Nowości? Wpisujące się oczywiście w obowiązujące trendy, jak 
elektromobilność czy pojazdy autonomiczne, by wyróżnić stoisko 

Uroczysta gala jubileuszowa z okazji 25- 
-lecia grupy Auto-Plast Produkt SA odbyła się 
24 maja 2019 r. w Barczyźnie. Dla pracowni-
ków było to wielkie święto – niecodziennie 
zdarza się bowiem spotkać jednego dnia 
wszystkie koleżanki i kolegów z pracy. Pięk-
na pogoda, wyjątkowe miejsce, wieczorowe 
stroje, ale przede wszystkim dobre humory 
zapowiadały świetną zabawę. Atrakcji nie 
brakowało.

Więcej w NW 7-8/2019

Gala jubileuszowa 25-lecia APP

25 lat to okazja do hucznych obchodów, którą APP wykorzystało z nawiązką
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Z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów 
wynika, że z polskich salonów w maju wyjechało ponad 47 tys. no-
wych samochodów osobowych, czyli o 11,2% więcej niż rok temu. 
Tym samym jest to najlepszy wynik tego miesiąca od lat. Ponadto 
kontynuowany jest trzycyfrowy wzrost rejestracji bateryjnych aut 
elektrycznych – w ciągu 5 miesięcy zarejestrowaliśmy ich o 35% 
więcej niż w całym 2018 roku!

– Maj okazał się bardzo dobrym miesiącem dla polskiej motoryzacji. 
W szczególności uwagę zwraca wysoka dynamika rejestracji aut elek-
trycznych, która utrzymuje się od marca. I chociaż wzrost ten jest głów-
nie efektem zakupów firm carsharingowych, a udział pojazdów w pełni 
elektrycznych stanowi zaledwie 3,7 promila całości tegorocznej sprze-
daży, nie należy tego wyniku dyskredytować. Przy aktualnych cenach 
elektroauta są poza zasięgiem przeciętnego Kowalskiego. Dlatego rola 
dużych firm w rozwoju elektromobilności w Polsce jest wręcz kluczo-
wa – im więcej takich aut na drogach, tym szybciej będzie powstawać 
odpowiednia infrastruktura – mówi Paweł Gos, prezes zarządu Exact 
Systems.

Samochód osobowy jest istotnym kosztem dla 8 spośród 10 pol-
skich przedsiębiorców – wynika z szacunków Tax Care. Od początku 
tego roku ok. 2,5 mln osób prowadzących jednoosobową działal-
ność gospodarczą z powodu zmian w zasadach rozliczania kosztów 
eksploatacyjnych płaci wyższe podatki.

Brzemienną w skutkach zmianą było wprowadzenie 1 stycznia 
2019 roku prawa do zaliczenia w koszty firmowe jedynie 75% lub 
20% wydatków poniesionych na eksploatację samochodu osobo-
wego. Wcześniej było to 100% albo do limitu tzw. kilometrówki, czyli 
ewidencji przebiegu pojazdu przedsiębiorcy.

Z obliczeń Tax Care wynika, że na 100 zł netto wydanych na paliwo 
firma „traci” niemal 28 zł kosztów, co przekłada się na wzrost zobowią-
zań wobec urzędu skarbowego. Przedsiębiorca opodatkowany skalą 
na 400 zł netto wydanych na benzynę do samochodu osobowego, 
stanowiącego środek trwały w firmie czy użytkowanego na podsta-
wie umowy leasingu lub najmu, zapłaci o 20 zł wyższy PIT. W przy-
padku auta prywatnego, niewprowadzonego do ewidencji środków 
trwałych, ta różnica jest dużo większa – wynosi 64 zł więcej.

Dużo wiedzy na temat serwisowania po-
jazdów elektrycznych, ale też elektryzujące 
emocje na torze! Wiedza poparta praktyką. 
Trzy sekundy do setki? Jasne! I to w różnych 
wydaniach. Raz w tesli, a raz za kierownicą 
mclarena.

Tech Adventure 2019, spotkanie klien-
tów ZF Aftermarket, które miało miejsce 
w czerwcu na torze w Bednarach, dostarczy-
ło wiedzy, frajdy i inspiracji. Za nami bliskie 
spotkania z technologią, w których wzięło 
udział ponad pół tysiąca warsztatowców 
z całego kraju. Relacji z tego wydarzenia 
szukajcie w wakacyjnym wydaniu „Nowo-
czesnego Warsztatu”.

Kupujemy więcej 
nowych aut

Wyższe 
podatki

(Elektryczny) Tech Adventure 2019
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(Elektryczny) Tech Adventure 2019
Szkolenia i atrakcje dla klientów ZF Aftermarket

Tu nawet część teoretyczna, za sprawą bardzo dużej liczby eksponatów, przybierała formę praktyczną. Na zdjęciu szkolenie z układów kierowniczych

Dużo wiedzy na temat serwisowa-
nia pojazdów elektrycznych, ale też 
elektryzujące emocje na torze! Wie-
dza poparta praktyką. Trzy sekundy 
do setki? Jasne! I to w różnych wy-
daniach. Raz w tesli, a raz za kie-
rownicą mclarena.
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Kwintesencja Tech Adventure – najpierw poznajemy zasadę działania, potem ruszamy na tor. W tym przypadku to budowa silnika elektrycznego, a na torze do dyspozycji elektryczne tesle

Tego wykładowcy przedstawiać nie trzeba. Grzegorz Fedorowicz z ZF Aftermarket to bodaj najbardziej rozpo-
znawalny szkoleniowiec polskiej branży warsztatowej
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McLaren, Lamborghini Huracan, Ferrari 

-

-

-
-

-

-

-
-

Niespełna 3 sekundy do setki, niecałe 8 sekund do 200 km/h. Takimi osiągami chwali się w katalogach McLaren 720S

Pobyt w tunelu aerodynamicznym klasy�kowany jest jako sport ekstremalny, a odczucia porównywane ze 
skokiem ze spadochronem

Tu nawet część teoretyczna, za sprawą bardzo dużej liczby eksponatów, przybierała formę praktyczną. Na zdjęciu szko-
lenie z układów kierowniczych

Jak spełnić coraz bardziej wyśrubowane normy emisji spalin? Jak 
będzie wyglądać motoryzacja przyszłości? Czy mamy przygotować 
się na ewolucję, a może raczej rewolucję? Na te i wiele innych pytań 
udało się znaleźć odpowiedzi podczas Drive Innovation, wydarzenia 
zorganizowanego przez firmę BASF w Środzie Śląskiej. To właśnie 
tam, tuż obok Wrocławia, zakończyła się rozbudowa zakładu pro-
dukcji katalizatorów samochodowych.

Więcej w NW 7-8/2019

Finalizują budowę fabryki 
i zastanawiają się nad przyszłością motoryzacji

Na sali wykładowej pojawili się nie tylko przedstawiciele prasy, ale np. wykładowcy czy 
reprezentanci producentów aut
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wizualnej. Składa się na nią nowe logo Q-
Service, będące ewolucją dotychczasowe-
go emblematu sieci, logotypu marki Castrol 
oraz nazwy własnej warsztatu. Zmienił się 
również wygląd samych obiektów: oznako-
wanie, jasne i czytelne piktogramy. Wizuali-
zacja przewiduje również obecność logoty-
pu światowego lidera w zakresie produkcji 
środków smarnych – firmy Castrol.

„Serwisy samochodowe, które przystę-
pują do sieci, otrzymują dostęp do rozwią-
zań biznesowych wspierających rozwój 
warsztatu oraz wiedzy i najnowszych tech-
nologii. To jasny przekaz, że Q-Service Ca-

Odświeżona sieć
Działająca od 20 lat sieć serwisów sa-

mochodowych Q-Service, należąca do 
Inter Cars SA, od teraz będzie się rozwijać 
wspólnie z Castrol. Właśnie zaprezentowa-
no szczegóły przedsięwzięcia!

Q-Service Castrol to jedna z najśwież-
szych pozycji na warsztatowej mapie Polski. 
„W związku z jej rosnącą pozycją przedstawi-
ciele sieci postanowili zaprezentować plany 
rozwoju marki i jej ekspansji na krajowym 
rynku” – czytamy w komunikacie Inter Cars.

Pierwszą i najbardziej widoczną zmianą, 
która została wdrożona w sieci, jest wpro-
wadzenie zmodyfikowanej identyfikacji 

strol przez najbliższe lata będzie wyznaczał 
trendy wśród niezależnych warsztatów” – 
podaje Inter Cars. Q-Service to sieć niezależ-
nych warsztatów samochodowych, której 
właścicielem jest Inter Cars S.A., działa od 
20 lat. Castrol to partner strategiczny sieci 
Q-Service, jeden z największych na świecie 
producentów olejów silnikowych i środków 
smarnych.

Pełna relacja ze spotkania 
ukaże się we wrześniowym 

wydaniu miesięcznika.

Afryki sprawiły, że w Dubaju po raz kolejny spotkało się ponad 30 
tysięcy osób: producenci, dystrybutorzy, hurtownicy, warsztatowcy. 
Wszystko z myślą o biznesie nie tylko dziś, ale także jutro, kiedy przyj-
dzie nam mierzyć się z motoryzacyjną rewolucją.

Tradycją staje się, że targi w Dubaju poprzedzane są dużymi ba-
daniami rynku, których wyniki prezentowane są pierwszego dnia 
wydarzenia. Przepytano 1250 przedstawicieli branży warsztatowej 
z tej części świata: dystrybutorów, producentów, hurtowników, 
sprzedawców detalicznych, usługodawców. Temat takich badań 
może być tylko jeden – rewolucja w motoryzacji, a więc samochody 
elektryczne, autonomiczne, innowacyjne technologie, współdziele-
nie aut. Blisko 70% badanych uważa, że tzw. mobilność CASE (Con-
nected, Autonomous, Shared, Electric) zdominuje rynek na Bliskim 
Wschodzie w ciągu najbliższych 5 lat. 67% respondentów uważa, że 
ich firmy są gotowe do stawienia czoła zmianom rynkowym.

Więcej w NW 7-8/2019

Automechanika Dubai 2019

Na targi Automechanika Dubai przybyło ponad 30 tys. osób

Za nami kolejna edycja targów Automechanika Dubai. Kuszący 
rynek bogatych krajów Zatoki Perskiej i dostęp do na pewno bied-
niejszych, ale rosnących gospodarek krajów ościennych i północnej 

Nie zmieniło się to, że poza prezentacją ryn-
kowych nowości był czas na spokojne, rze-
czowe rozmowy z ekspertami. To na pewno 
coś, co wyróżnia to wydarzenie. Organizato-
rzy zadbali też o atrakcje towarzyszące.

Więcej w NW 7-8/2019

Za nami Autos 
Truck Day

Najpopularniejszy mechanik wśród osobowości tele-
wizyjnych i najpopularniejsza osobowość telewizyjna 
wśród mechaników. Na stoisku Total Adam Klimek po-
zował do setek zdjęć

Dobrze znane w polskiej branży cięża-
rowej targi Autos Truck Day powróciły po 
rocznej przerwie. Odbywały się jednak nie 
jak dotychczas w siedzibie firmy w Solcu 
Kujawskim, a po raz pierwszy w Bydgoskim 
Centrum Targowo-Wystawienniczym. Więk-
sza przestrzeń to większa liczba wystawców. 
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Ten niechybnie „skazuje” swój warsztat na 
wąską specjalizację. Klasyczna motoryzacja 
ma się w Polsce dobrze, ale to rzemiosło dla 
nielicznych. Ogólna mechanika pojazdowa? 
Bez opanowania bloku szkoleń z tematyki 
pass thru wypadniemy blado. A to przecież 
obowiązujący standard w samochodach 
– począwszy od roczników 2010.

O konieczności ustawicznego dokształ-
cania się w sytuacji niezwykle dynamicz-
nych zmian na rynku motoryzacyjnym na 
pozór nie trzeba specjalnie dowodzić wła-
ścicielom nowoczesnych warsztatów. Im 
wyższe kompetencje kadry warsztatów, tym 
więcej (rentownych) usług. Z punktu widze-
nia dostawców części szkolenia to uzupeł-
nienie relacji biznesowych.

Poza walorami kompetencyjnymi, stano-
wią źródło wielu cennych informacji, np. dla 
przełożonego. A wykluczenie zawodowe 
jest dziś całkiem realne. Zawody regulowa-
ne? Ustawodawca określił wysokie wyma-
gania dla osób, które zamierzają wykonywać 
profesję diagnosty. W przypadku cofnięcia 
uprawnienia do wykonywania badań tech-
nicznych ponowne uprawnienie może być 
wydane nie wcześniej niż po upływie 5 lat 
od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała 
się ostateczna.

Więcej o szkoleniach i wszystkim, 
co z nimi związane, piszemy 

w wakacyjnym wydaniu 
„Nowoczesnego Warsztatu”.

Kadry 
i kapitał ludzki

Obowiązek posiadania 
kas fiskalnych online
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Do znanych i cenionych placówek szkolenia diagnostów w Polsce należy m.in. Ośrodek Szkolenia Diagnostów �rmy Unimetal w Złotowie

Ten niechybnie „skazuje” swój warsztat na 
wąską specjalizację. Klasyczna motoryzacja 
ma się w Polsce dobrze, ale to rzemiosło dla 
nielicznych. Ogólna mechanika pojazdowa? 
Bez opanowania bloku szkoleń z tematyki 
pass thru wypadniemy blado. A to przecież 
obowiązujący standard w samochodach – 
począwszy od roczników 2010.
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Owe lekcje (na zdjęciu Finał Young Car Mechanic) to czas, by wy-
jaśnić uczestnikom, jak właściwie przeprowadzić naprawę – od 
wykrycia usterki do wymiany części

Obowiązkowe kasy fiskalne online mają pomóc w ograniczeniu szarej strefy

pa przedsiębiorstw – warsztaty samocho-
dowe i stacje benzynowe.

Zmiany zostały wymierzone w nieuczci-
wych przedsiębiorców, którzy z kas nie ko-
rzystają i w związku z tym nie odprowadzają 
podatków. Dla wszystkich właścicieli warsz-
tatów oznacza to konieczność wymiany do-
tychczasowych urządzeń fiskalnych. Mogą 
oni liczyć na ulgę w formie odliczenia po-
datku na zakup kasy w wysokości 90% ceny 
zakupu, jednak nie więcej niż 700 zł. Już wia-
domo, że to zbyt mało, bo urządzenia będą 
przynajmniej o kilkaset złotych droższe.

Więcej w NW 7-8/2019

Od maja ustawowo, a począwszy od 
stycznia 2020 roku obowiązkowo – do pol-
skich przedsiębiorstw wkraczają kasy fiskal-
ne online. Przepisy w pierwszej kolejności 
obejmą mechaników samochodowych 
i stacje benzynowe. Eksperci ProfiAuto 
zwracają uwagę na praktyczne konsekwen-
cje zmiany dla rynku warsztatowego.

Obowiązkowe kasy fiskalne online mają 
pomóc w ograniczeniu szarej strefy. Wszyst-
kie wykonywane transakcje będą automa-
tycznie rejestrowane za pośrednictwem 
sieci, a informacja o nich trafi drogą inter-
netową do Krajowej Administracji Skarbo-
wej. Od stycznia 2020 roku takie urządzenia 
będą musiały posiadać – jako pierwsza gru-

W motoryzacji można 
działać razem

względem jakości, wprost odwrotne do 
ceny, jaką skłonni byliby zapłacić za produk-
ty czy usługi, i oczywiście duża konkurencja. 
Wszystko to nie sprzyja temu, by na rynko-
wego rywala patrzeć przychylnie, a co do-
piero z nim współpracować.

Dobrze jednak, że pomimo tego jest 
w Polsce coraz większe grono osób ma-
jących świadomość tego, że ponad ryn-
kową rywalizacją toczą się procesy (legi-
slacyjne) mogące uderzyć skuteczniej niż 
konkurencja.

Więcej w NW 7-8/2019

W Polsce ciągle toczą się spory i dyskusje 
dotyczące przemysłu i rynku motoryzacyj-
nego. Wiadomo – gdzie dwóch Polaków, 
tam trzy opinie. Oczywiście zdarzają się 
wyjątki, miejsca, gdzie takie sytuacje nie wy-
stępują, a zamiast burzliwych rozmów toczą 
się merytoryczne dyskusje w duchu poro-
zumienia, mające na celu dobro wszystkich 
zebranych. Jednym z takich miejsc jest fo-
rum, jakie dla firm członkowskich tworzy 
Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producen-
tów Części Motoryzacyjnych.

Branża motoryzacyjna to trudny rynek. 
Ciągłe zmiany, duże oczekiwania klientów 

Owe lekcje (na zdjęciu Finał Young Car Mechanic) to 
czas, by wyjaśnić uczestnikom, jak właściwie przeprowa-
dzić naprawę – od wykrycia usterki do wymiany części
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pierwszorzędną maksymą w warsztatach 
powinno być przywrócenie pojazdu do fa-
brycznego stanu, a jakość części zamiennej 
powinna zawsze odpowiadać jakości części 
montowanej podczas seryjnej produkcji.

Gdy decydujemy się na kupno nowej 
części eksploatacyjnej, często pojawia się 
ten sam dylemat: jaki produkt wybrać? Ory-
ginalny OES czy może jednak zamiennik 
(aftermarket). Jeśli zamiennik, to jakiego 
producenta? Pytanie to zasadnicze przy za-

Materiał cierny
– oryginał czy reszta świata?

Klocek hamulcowy, który spełnia wyma-
gania ECE-R90, niekoniecznie musi być tak 
dobry, jak... – i tu w kontrze do oryginału 
wielu pomyśli o zamienniku. Nie jest bo-
wiem wcale oczywiste, że produkt przezna-
czony na pierwszy montaż uszczęśliwi każ-
dego. W autoryzowanych serwisach coraz 
częściej w miejsce produktów jakości OEM 
poleca się tańsze OES lub inne ekonomicz-
ne propozycje.

Z jednej strony panuje raczej zgoda: 

Zdjęcie rozgrzanej tarczy hamulcowej podczas testu sy-
mulującego agresywną sportową jazdę

Gdy słyszymy u mechanika „należy na-
prawić zawieszenie”, zwykle przerażają nas 
koszty, jakie mogą się z tym wiązać. Tymcza-
sem wymiana nie zawsze jest skomplikowa-
na i droga. Jej koszty w przypadku części 

Na co zwrócić uwagę 
podczas wymiany zawieszenia?

W pierwszym kwartale 2019 roku Gru-
pa Inter Cars odnotowała 21,1-procentowy 
wzrost skonsolidowanych przychodów ze 
sprzedaży w porównaniu z analogicznym 
okresem 2018 roku. Przychody spółki za ten 
kwartał wyniosły 1,998 mld zł, a skonsoli-
dowany zysk netto liczył 50,479 mln zł, co 
oznacza wzrost o 16,6%.

– Zdaniem zarządu spółki dynamiki przy-
chodów za pierwsze trzy miesiące 2019 roku 
są trochę zawyżone, gdyż w ubiegłym roku 
zima była długa i dopiero kwiecień przyniósł 
większą zwyżkę przychodów – mówi Piotr 
Zamora, członek zarządu Inter Cars SA. 
– W związku z tym nasze wyniki sprzeda-
żowe należy analizować w dłuższym czasie, 
uśredniając dynamiki. Ponadto trzeba brać 
pod uwagę faktyczną liczbę dni roboczych 
w danym miesiącu.

W całym 2019 roku spółka spodziewa 
się dynamiki na poziomie 10-15%. Według 
zarządu Grupy Inter Cars w tym roku spół-
ka zamierza skoncentrować się na rozwoju 
i optymalizacji projektów o największej sto-
pie zwrotu i dalszym wzmacnianiu ich ren-
towności. Działania nakierowane na popra-
wę rentowności będą skupione na trzech 
obszarach: logistyce, zarządzaniu magazy-
nem i płacach.

Inter Cars nie 
zwalnia tempa

zawieszenia wahają się zwykle od 1500 do 
nawet 5000-6000 zł. W NW 7-8/2019 przyta-
czamy kilka porad specjalistów Auto Partner 
i sieci warsztatów MaXserwis dotyczących 
wymiany i naprawy zawieszenia.

PreCrash z zewnętrzną boczną 
poduszką powietrzną

szyć ciężar obrażeń u pasażerów nawet o 40%.
W tym celu inżynierowie ZF skoordyno-

wali pracę poduszek powietrznych z syste-
mem czujników w pojeździe oraz opraco-
wali algorytmy, które są w stanie określić, czy 
zderzenie jest nieuniknione, i zdecydować, 
czy należy wystrzelić poduszkę powietrzną.

Więcej w NW 7-8/2019

Zderzenia boczne należą do najniebez-
pieczniejszych rodzajów wypadków samocho-
dowych. W Niemczech odpowiadają za prawie 
700 ofiar śmiertelnych, co stanowi prawie jed-
ną trzecią wszystkich. Zaprojektowany przez ZF 
prototyp systemu wystrzeliwuje zewnętrzną 
boczną poduszkę powietrzną na milisekundy 
przed zderzeniem, tworząc dodatkową strefę 
zgniotu, która może uratować życie i zmniej-

ZF zaprezentował pierwszy na świecie system ochrony pasażerów PreCrash z zewnętrzną boczną poduszką powietrz-
ną wyzwalaną przed zderzeniem. Fot. ZF

kupie części zamiennej odpowiadającej za 
bezpieczeństwo!

Więcej w NW 7-8/2019
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Od kilku do kilkunastu tysięcy złotych – 
w  wydaniu fabrycznym maglownica, zwana 
potocznie przekładnią kierowniczą, to bardzo 
kosztowny podzespół. Po regeneracji lepszy? 
O ile tylko najwyższych lotów rzemiosło idzie 
w parze z eliminacją niedociągnięć konstruk-
cyjno-technologicznych nowego podzespołu. 

Kompleksowa regeneracja maglownic powinna obej-
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2-letnia gwarancja dla zregenerowanego układu kierowniczego jest do osiągnięcia. Jakość? Jest kosztochłonna, ale w tym akurat przy-
padku nie do przecenienia

-

Ponadnormatywne zużycie co piątej 
maglownicy
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Logistyka – wąskie gardło 
regeneratorów

-
-

Szlifowanie listwy zębatej

Od lewej/od góry: Przekładnia kierownicza VW GOLF IV/OCTAVIA/LEON po regeneracji w �rmie CSR z drakami i osłonami. Przekładnia 
kierownicza VW T5 po regeneracji w �rmie CSR z fabrycznie nową listwą zębatą

-
-

-

W obiegu zamkniętym, w całym kraju
-

-

Turbosprężarka zregenerowana w �rmie CSR

-
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-
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Firmy Michelin i General Motors opraco-
wały nową generację bezdętkowych opon 
pełniących funkcję koła do samochodów 
osobowych – Michelin Uptis. Do wybra-
nych modeli aut rozwiązanie trafić ma już 
w 2024 roku.

„Opona” Michelin Uptis jest de facto 
kołem i ogumieniem w jednym. Składa się 
ze sztywnej piasty, którą z bieżnikiem łączą 
elastyczne ramiona w formie żeber. W ten 
sposób Michelin Uptis zachowuje wszystkie 
właściwości standardowej opony, takie jak 
amortyzacja w czasie jazdy, utrzymywanie 
trakcji czy odpowiednie hamowanie. Dzięki 
takiemu bezdętkowemu rozwiązaniu użyt-
kownicy nie muszą martwić się ewentual-
nym przebiciem ani utrzymywaniem prawi-
dłowego ciśnienia w oponie.

Więcej w NW 7-8/2019

generacji maglownic i zamontowaniu ich w samochodzie niezbęd-
na będzie również regulacja geometrii zawieszenia.

Więcej w NW 7-8/2019

Maglownica ma dość?
– zregenerowana zawsze będzie tańsza

Odporna 
na przebicia 
i ekologiczna

Od kilku do kilkunastu tysięcy złotych – w wydaniu fabrycznym 
maglownica, zwana potocznie przekładnią kierowniczą, to bardzo 
kosztowny podzespół. Po regeneracji lepszy? O ile tylko najwyż-
szych lotów rzemiosło idzie w parze z eliminacją niedociągnięć kon-
strukcyjno-technologicznych nowego podzespołu.

Kompleksowa regeneracja maglownic powinna obejmować nie 
tylko wymianę uszczelnień i skasowanie luzów, ale też wymianę 
drążków kierowniczych, i ich końcówek. I co bardzo ważne – osłon 
drążków kierowniczych (potocznie: manszet). Regeneracja prze-
kładni to również dokładne oczyszczenie wszystkich elementów, 
przeszlifowanie listwy i zamontowanie nowych tulei. Listwy, oprócz 
szlifowania, można również poddać chromowaniu, dzięki temu 
możliwe będzie pozbycie się ubytków. To ważne z tego względu, 
że listwy zębate nie zawsze wymienia się na nowe, a często poddaje 
obróbce mechanicznej – szlifowaniu. Po prawidłowo wykonanej re-

Od lewej/od góry: Przekładnia kierownicza VW GOLF IV/OCTAVIA/LEON po regeneracji 
w firmie CSR z drakami i osłonami. Przekładnia kierownicza VW T5 po regeneracji w fir-
mie CSR z fabrycznie nową listwą zębatą

Jedna do wszystkiego
profesjonalną regeneracją części i kompo-
nentów do samochodów pasażerskich i do-
stawczych. Została założona w 2005 roku 
i od tego czasu stale się rozwija. W tej chwili 
obecna jest w 11 krajach Europy i zatrudnia 
145 pracowników. Portfolio firmy obejmuje 
regenerację między innymi: turbosprężarek, 
wtryskiwaczy, pomp wysokiego ciśnienia, 
automatycznych skrzyń biegów, spręża-
rek klimatyzacji i systemów wspomagania 
układu kierowniczego. Turbo-Tec jest cer-
tyfikowanym partnerem dostawców pierw-
szego stopnia, takich jak Bosch, Delphi, VDO 
i BorgWarner, oraz autoryzowanych i nieza-
leżnych serwisów samochodowych w całej 
Europie.

Więcej w NW 7-8/2019

Polska jest jednym z liderów branży re-
generacji komponentów w Europie. Turbo-
Tec z Jaworzna profesjonalnie regeneruje 
części i komponenty samochodowe, takie 
jak turbosprężarki, wtryskiwacze i systemy 
wspomagania układu kierowniczego, dla 
dostawców pierwszego stopnia. Kiedy firma 
postanowiła poprawić proces mycia ponad 
dziesięciu różnych komponentów składają-
cych się z wielu różnych części i z różnymi 
zanieczyszczeniami, zwróciła się do RoTec 
Polska i Ecoclean, szukając dopasowanego, 
wydajnego rozwiązania najwyższej jakości. 
Wysokie wymagania mogły zostać speł-
nione dzięki instalacji nowej wodnej myjki 
przemysłowej EcoCwave firmy Ecoclean.

Turbo-Tec jest jedną z największych nie-
zależnych firm w Europie, które zajmują się Polska jest jednym z liderów branży regeneracji komponentów w Europie. Tur-

bo-Tec z Jaworzna profesjonalnie regeneruje części i komponenty samocho-
dowe, takie jak turbosprężarki, wtryskiwacze i systemy wspomagania układu 
kierowniczego, dla dostawców pierwszego stopnia. Kiedy �rma postanowiła 
poprawić proces mycia ponad dziesięciu różnych komponentów składających 
się z wielu różnych części i z różnymi zanieczyszczeniami, zwróciła się do RoTec 
Polska i Ecoclean, szukając dopasowanego, wydajnego rozwiązania najwyż-
szej jakości. Wysokie wymagania mogły zostać spełnione dzięki instalacji no-
wej wodnej myjki przemysłowej EcoCwave �rmy Ecoclean.
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Dziesięć różnych produktów
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Jedna do wszystkiego
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Siedziba �rmy Turbo-Tec w Jaworznie

ta jest bardzo dobrze znana z wysokiej ja-
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Wysoka jakość mycia w jednej 
maszynie
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Turbo-Tec pracuje na dwie zmiany, myjąc 16 wsadów na zmianę, czyli 2 kosze 
na godzinę

Kolorowy wyświetlacz z czytelnymi piktogramami sprawia, że myjka EcoCWave 
jest niezwykle prosta i szybka w obsłudze
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Szybkie i bardzo dobre efekty 
mycia
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cowników – 

Inwestycja w nową myjkę przemysłową była konieczna z powodu zwiększających się wymagań klientów  
Turbo-Tec oraz wyższej wydajności produkcyjnej podyktowanej rozwojem �rmy
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Testy mycia i lokalne wsparcie
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Części są myte masowo albo indywidualnie, rozmieszczone w specjalnych koszach

Zanim tra�ą na montaż, zabrudzone części są myte 
w EcoCwave

Siedziba firmy Turbo-Tec w Jaworznie


