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Sztuczna inteligencja opracowana przez Boscha – kamera poprawia systemy wspoma-
gania kierowcy i rozszerza zakres ich zastosowania

dzie, a tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na drodze. Technika musi 
działać bardziej niezawodnie niż człowiek – mówi Harald Kröger, czło-
nek zarządu Bosch.

Stanowi to poważne wyzwanie, szczególnie w zakresie percepcji 
otoczenia. Tylko wtedy, gdy zautomatyzowany pojazd wie w każdej 
chwili, co dzieje się wokół niego, może wybrać właściwą, a przede 
wszystkim bezpieczną strategię jazdy. Bosch stosuje różne rozwiąza-
nia techniczne do analizy otoczenia, w tym czujniki ultradźwiękowe, 
radary i kamery. Inżynierom firmy udało się przenieść technikę sto-
sowaną w kamerach samochodowych na nowy poziom zaawanso-
wania, nowe rozwiązania mają zadebiutować jeszcze w 2019 roku. 
Połączenie unikatowego podejścia wielościeżkowego i sztucznej 
inteligencji – AI (od ang. Artificial Intelligence) do rozpoznawania 
obiektów sprawi, że odbieranie otoczenia będzie bardziej nieza-
wodne i bezpieczniejsze dla ruchu drogowego.

Więcej w NW 10/2019

Sztuczna inteligencja wspomaga kierowców
Rozwój technologii zapewnia kierowcy coraz większą pomoc 

w czasie jazdy – w przyszłości samochód będzie mógł przejąć nad 
nią pełną kontrolę.

– Chcemy sprawić, by samochody były lepszymi kierowcami niż lu-

w branży motoryzacyjnej.
Jednym z tematów będzie kontrowersyj-

na kwestia „średniej” stawki roboczogodziny, 
która... nie istnieje! „Jak certyfikat RBH poma-
ga w uzyskaniu należnej kwoty za naprawę” 
– takie zagadnienie zostanie przedstawione 
m.in. przez właściciela niezależnego serwi-
su, który uzyskał wyliczenie stawki RBH.

Przypominamy, 10-11 grudnia br., War-
szawa, ul. Łączyny 5, Warsaw Plaza Hotel.

Więcej na: 
www.forumubezpieczen.com 

lub na www.pim.pl

Pojawiły się nowe rozporządzenia i wy-
roki sądu. Dlatego w tym roku podczas 
dwudniowego forum poruszone zostaną 
m.in. takie zagadnienia, jak: operacje ukryte 
w systemach eksperckich, fikcja stawek wy-
najmu pojazdów zastępczych dyktowanych 
przez ubezpieczycieli czy najczęstsze błędy 
w dokumentacji warsztatowej. Omówio-
ne zostaną również kwestie unormowania 
aspektu dotyczącego kwalifikacji pojazdu 
po tzw. szkodzie całkowitej do odbudo-
wy lub kasacji oraz tego, kto ma zapłacić 
za ekspertyzę niezależnego rzeczoznawcy 
w związku z wyrokiem Sądu Najwyższe-
go. Ważna jest też rewolucja rozliczeń VAT 

Kolejne, coroczne spotkanie branży 
blacharsko-lakierniczej odbędzie się 10-11 
grudnia w Warszawie. Organizatorem XIV 
Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komu-
nikacyjnych jest Polska Izba Motoryzacji.

Przez minionych kilka miesięcy w na-
szym środowisku działo się dużo. O wielu 
aspektach w obszarze rozliczeń szkód ko-
munikacyjnych i samych napraw powypad-
kowych w końcu zaczęto mówić głośno. 
Dla niektórych graczy z łańcucha związane-
go bezpośrednio czy pośrednio z szeroko 
rozumianą likwidacją szkód i napraw nie 
wszystkie aspekty są oczywiście wygodne. 
Przyszedł czas na odkrywanie kart.

XIV Dyskusyjne Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych
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Ciężarówka przemieszcza się bez kierow-
cy. Obrazy z kamer, umieszczonych na po-
jeździe, analizuje sieć neuronowa. Jeszcze 
do niedawna byłby to fragment scenariusza 
filmu science fiction. Obecnie to rzeczy-
wistość, którą tworzą firmy informatyczne 
działające w branży automotive. Jedną 
z nich jest GlobalLogic Polska.

Realizowany przez tę firmę projekt MA-
LVA ma być odpowiedzią na potrzeby firm 

Ciężarówki bez kierowcy? Polacy projektują!
spedycyjnych, które m.in. poszukują rozwią-
zań umożliwiających usprawnienie czaso-
chłonnego i trudnego procesu dokowania 
pojazdu ciężarowego. Celem przedsięwzię-
cia jest zautonomizowanie procesów jazdy, 
parkowania i dokowania.

W dużym uproszczeniu chodzi o zapro-
jektowanie autonomicznie dokującej cięża-
rówki. System ma umożliwiać uwzględnia-
nie map, a także rozpoznawanie przeszkód 

i znaków, by w efekcie zautonomizować 
jazdę, parkowanie i dokowanie. MALVA 
została zaprojektowana z myślą o użyciu 
w niekontrolowanym środowisku. Pojazd 
ciężarowy jest w stanie ustalić ścieżkę, po 
której będzie się samodzielnie poruszać. 
Zaawansowane systemy informatyczne 
wykrywają przeszkody i tworzą stale aktu-
alizowaną mapę.

Dla wielu osób jeżdżących na co dzień samochodami wiedza 
o tym, jak to jest, że ich pojazd zapewnia im bezpieczeństwo i kom-
fort, kończy się na wlewie do baku i być może doborze opon. Na pyta-
nie o markę Bosch odpowiedzą najczęściej, że to producent sprzętu 
gospodarstwa domowego. Delphi? Niektórym kojarzy się z językiem 
programowania. WP? Odpowiedzą, że to portal internetowy.

Może i tak, ale nie w świecie motoryzacji. Wielu nadal ma błędne 
wyobrażenie, że to producenci samochodów są pierwotnym źródłem 
zaopatrzenia rynku w części motoryzacyjne. Niewiele osób wie, że na-
wet w autoryzowanym serwisie (ASO) można kupić część już używa-
ną. Poniżej trochę zawiłości rodem z motoryzacyjnego podwórka.

Więcej w NW 10/2019

W motoryzacyjnym labiryncie, 
czyli skąd pochodzą części samochodowe?

Schemat zaopatrzenia rynku w części (fragment). Opracowanie własne SDCM

Zakład Elektroniki i Elektryfikacji Delphi Technologies w Błoniu to ponad 34 600 metrów 
kwadratowych, z których 17 600 metrów zajmuje obiekt produkcyjny

– Ta inwestycja potwierdza, że zarówno Błonie, jak i cały nasz kraj to 
przestrzeń nie tylko na magazyny i zaplecze dla dużych firm, ale także 
zaawansowane technologie – mówił dumny z inwestycji burmistrz 
Błonia Zenon Reszka.

Więcej w NW 10/2019

W Błoniu powstał zakład elektroniki i elektryfikacji
– Nowa jednostka będzie rozwijała się tak szybko, jak szybko i moc-

no będą rozwijały się pojazdy elektryczne – mówił podczas uroczyste-
go otwarcia Vivid Seghal wiceprezes i dyrektor finansowy Delphi 
Technologies. W pierwszej kolejności w podwarszawskim zakładzie 
produkowane będą jednostki sterujące silników (tych tradycyjnych). 
Z czasem ruszą linie produkcyjne komponentów do zasilania pojaz-
dów elektrycznych. Uroczyste otwarcie zakładu, w którym braliśmy 
udział, odbyło się na początku września, kilka tygodni przed urucho-
mieniem linii produkcyjnych.

To nie pierwsza tak duża inwestycja Delphi Technologies w Pol-
sce. W Błoniu, tuż obok jednostki produkującej komponenty elektro-
niki i elektryfikacji, działa już inny zakład.

– W Polsce produkujemy układy wtrysku i części do układu napędo-
wego – zaznacza Vivid Seghal. W Krakowie natomiast funkcjonuje 
Centrum Usług Biznesowych Delphi Technologies. Polska to ważny 
punkt na globalnej mapie tego koncernu.

– Mamy tutaj wykwalifikowanych pracowników. Jesteśmy blisko 
europejskich klientów. Zatrudniamy prawie półtora tysiąca osób – pod-
kreślał w rozmowie z „Nowoczesnym Warsztatem” Kevin Quinlan, wi-
ceprezes firmy, dyrektor generalny ds. elektryfikacji i elektroniki.
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PREMIERA: FAG teraz także 
jako ekspert od podwozia
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Swój warsztat samochodowy prowadzi 
od blisko 20 lat. Prawie od początku zwią-
zany jest z marką Q-Service. Kiedy usłyszał, 
że ta dostanie wsparcie światowego lidera, 
marki Castrol, bez wahania zdecydował się 
włączyć w struktury nowej sieci. O trudach 
codziennej pracy rozmawiamy na łamach 
październikowego wydania „Nowoczesne-
go Warsztatu” z Tomaszem Orzechowskim, 
właścicielem Auto Centrum Orzechowski 
z Zielonki.

Firma ITT-Teves, należąca obecnie do Continental, zaprezentowała 
przełomową technologię – pierwszy system ABS o nazwie MK I. 
Opracowanie tego rozwiązania dało początek innowacjom, które 
mają wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa jazdy.

Już w 1920 r. projektanci pojazdów wpadli na pomysł, aby za-
pobiec blokadzie kół przy ostrym hamowaniu samochodu, tak aby 
nadal można było mieć nad nim kontrolę. Jednak praktyczne roz-
wiązanie pojawiło się dopiero w momencie opracowania elektroniki 
o wystarczającej mocy. Począwszy od 1965 r. inżynierzy Teves (póź-
niej ITT-Teves) – firmy, która w 1998 r. stała się częścią Continental, 
producenta opon i wiodącego dostawcy rozwiązań dla motoryzacji 
– pracowali nad systemem ABS dla aut pasażerskich. Od lat 70. XX 
wieku w celu regulowania ciśnienia w układzie hamulcowym stoso-
wano układy scalone oparte na technologii układów analogowych, 
które miały zapobiegać blokadzie kół. System ten zaprezentowano 
na targach IAA w 1969 r.

Więcej w NW 10/2019

Zaufanie w biznesie jest najważniejsze!

50 lat systemu ABS

Kolor roku 2020 według AkzoNobel

Historia systemu ABS Continental daje obraz różnych systemów hamowania 
z ostatnich 50 lat

Kilkadziesiąt lat temu podczas międzynarodowych targów IAA 
we Frankfurcie nad Menem miało miejsce historyczne wydarzenie. 

wnętrznieniem naszego pragnienia, aby cenić 
i pielęgnować to, co pomaga w powrocie do 
natury i pokazuje, jak ważne będzie to podej-
ście w nowej dekadzie.

– Badania zostały pomyślane w taki spo-
sób, aby we wszystkich istotnych segmentach 
rynku farb i powłok można było stosować się 
do najnowszych trendów – dodał David Men-
ko, chief marketing officer w AkzoNobel.

ColourFutures 2020. Zostały one stworzone, 
aby inspirować klientów i ułatwić im doko-
nanie wyboru.

– Miętowa szarość doskonale oddaje 
nastrój 2020 roku, pełen refleksji nad tym, 
co czyni nas ludźmi – wyjaśnia Heleen van 
Gent, szefowa Global Aesthetic Center 
AkzoNobel, które co roku bada i analizuje 
światowe trendy. – Kolor Roku 2020 jest uze-

Po wnikliwej analizie światowych tren-
dów wybrano kolor, który u progu nowej 
dekady wyraża istotę tego, co czyni nas 
ludźmi. Według Global Aesthetic Center Ak-
zoNobel w 2020 r. królować będzie miętowa 
szarość (ang. Tranquil Dawn).

Będący delikatnym odcieniem z pogra-
nicza zieleni, błękitu i szarości kolor znajduje 
się we wszystkich czterech paletach barw 
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Ostatni weekend października to już tradycyjnie Retro Motor Show, 
czyli targi pojazdów zabytkowych, które odbędą się w halach Między-
narodowych Targów Poznańskich. My też tam będziemy – oczywiście 
głównie w ramach Akademii Renowacji. Ta współorganizowana przez 
„Nowoczesny Warsztat” inicjatywa oferuje dużo wiedzy technicznej, 
pokazy praktyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Wszystko, co zwią-
zane z tematem renowacji pojazdów zabytkowych.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 25-27 października.
– Takie spotkania to też okazja dla pracodawców, by wśród mło-

dych ludzi szkolących się w zawodzie lakiernika czy mechanika wyło-
wić talenty. W Akademii Renowacji ich nie brakuje – mówi Adam Nie-
dzwiedzki z Akademii Novol.

Więcej w NW 10/2019

Ma to również wpływ na trendy na rynku olejów. Warto przyjrzeć 
się im bliżej.

Zmiany konstrukcyjne silników nie mogą odbywać się kosztem 
ich niezawodności i trwałości. Aby zachować ich wydajność, pro-
ducenci muszą zmniejszać grubość filmu olejowego poprzez obni-
żenie jego lepkości. Ten trend możemy obserwować od dłuższego 
czasu. Jeszcze 10 lat temu typowym olejem do standardowego, 
nowoczesnego silnika był np. produkt o klasie lepkości 5W-30. Sytu-
acja uległa jednak zmianie. Obecnie wiele nowych silników wymaga 
zastosowania oleju 0W-20, który jeszcze niedawno charakteryzował 
się najniższą lepkością. Producenci z branży motoryzacyjnej (OEM) 
wymagają jeszcze radykalniejszych kroków, dlatego stowarzysze-
nie SAE opublikowało specyfikacje 0W-16, 0W-12 i... 0W-8. Ostatnia 
z lepkości to najprawdopodobniej wystarczająca wartość w najbliż-
szej przyszłości. Co to oznacza dla nas w praktyce?

O trendach na rynku środków smarnych pisze na łamach paź-
dziernikowego NW Michał Izdebski, product regulatory compliance 
coordinator Poland and CEE, Castrol Polska.

Spotkanie z Akademią Renowacji

Trendy na rynku środków smarnych

Przed nami największa w Polsce ekspozycja samochodów i motocykli zabytkowych, 
a dodatkowo wykłady, warsztaty, prezentacje

Oleje Castrol Edge z technologią Fluid Titanium stają się mocniejsze pod obciążeniem, 
tak aby zachować dystans pomiędzy metalowymi powierzchniami i zmniejszyć tarcie

Jednym z najważniejszych trendów, jaki możemy obserwować 
na rynku motoryzacyjnym, jest zmiana konstrukcji silników. Są one 
coraz mniejsze i zapewniają coraz większą moc dzięki turbodoła-
dowaniu. To przede wszystkim konsekwencja poszukiwania przez 
producentów samochodów sposobów na redukcję emisji spalin. 

Niewiele branż rozwija się w tak szybkim 
tempie jak europejski rynek części zamien-
nych. Niezależne warsztaty samochodowe 
w całej Europie stale podnoszą swoje kwa-
lifikacje i dostosowują modele bizneso-
we, aby zachować konkurencyjność. Luca 
Govean, dyrektor sprzedaży części Denso 
na rynku wtórnym, zwraca uwagę na pięć 
kluczowych wyzwań, przed którymi stoi eu-
ropejski rynek części zamiennych. Jakie to 
wyzwania? O tym na łamach październiko-
wego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Wyzwania rynku wtórnego

Obecnie prawie każdy pojazd posiada wbudowane systemy telematyczne
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Terminy szkoleń (pomiędzy końcem 
października a początkiem grudnia) zosta-
ną ustalone po bezpośrednim kontakcie 
z zainteresowanymi. Na pytania o program, 

ceny i terminy Motomarketing.pl odpowie 
indywidualnie, dlatego prosimy zaintereso-
wanych o kierowanie wszystkich zapytań na 
mail: info@motomarketing.pl.

Motomarketing.pl od dawna nie orga-
nizował szkoleń otwartych, czyli takich, na 
które może przyjechać nawet jedna osoba 
z firmy.

– Przez ostatnie 2 lata co jakiś czas poja-
wiały się zapytania od warsztatowców, więc 
postanowiliśmy zaproponować im kilka te-
matów – mówi Maciej Matczak z Motomar-
keting.pl. – I dlatego zapraszamy czytelników 
do dołączenia do tworzonych grup!

Planowane są następujące tematy szkoleń:
 prawo w relacjach z klientami (sprzedaż 

usług i części, gwarancja i rękojmia) – 
także dla działu części,

 rentowność warsztatu – jak policzyć 
koszt roboczogodziny,

 sprzedaż i obsługa klienta w warsztacie.

Zmieniające się normy emisji 
dotyczące spalania a olej silnikowy

Szansa na szkolenia nietechniczne dla warsztatów

Doskonałym polem do doświadczeń, badań i analiz ole-
ju są wyścigi F1 i rajdy samochodowe

Wymiana podzespołów

i 95 za każdy kolejny. Zakładając, że emisja 
aut konkretnego producenta w przyszłym 
roku pozostanie na poziomie 130 g/km, to 
producent będzie musiał zapłacić karę od 
każdego zarejestrowanego samochodu 
w wysokości 14 300 zł. Nowe, coraz bardziej 
wymagające normy dotyczące emisji spa-
lin wymuszają na konstruktorach silników 
innowacyjne rozwiązania techniczne. Pro-
ducenci szukają więc różnych rozwiązań, by 
zminimalizować emisję, zachowując wydaj-
ność silników.

Więcej w NW 10/2019

zapłacenie kary za każdy zarejestrowany 
pojazd. Będzie to 5 euro za pierwszy gram 
ponad limit, 15 euro za drugi, 25 za trzeci 

Zgodnie z przepisami UE do 2021 r. 
wszystkie pojazdy muszą emitować mniej 
niż 95 g/km CO

2
. W 2030 r. średnia emisja 

CO
2
 ma być o 37,5% niższa niż w 2021 r. 

i może wynosić już tylko 59,4 g/km. Ograni-
czenia emisji dwutlenku węgla są potężnym 
wyzwaniem nie tylko dla producentów sa-
mochodów. Wymagania konstrukcyjne dla 
silników pociągają za sobą wymagania sta-
wiane olejom.

Obecnie poziom emisji dwutlenku wę-
gla na jeden rejestrowany przez producenta 
samochód wynosi 130 g/km. W przypad-
ku przekroczenia norm konieczne będzie 

W Polsce pojawił się nowy internetowy dystrybutor części samo-
chodowych. Sieć sklepów Carpardoo należy do niemieckiej firmy 
kfzteile24 GmbH.

Carpardoo prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sklepu inter-
netowego kfzteile24 i punktów stacjonarnych, przy których działają 
również warsztaty samochodowe. Carpardoo jest aktywne w kra-
jach graniczących z Niemcami, aby wykorzystać potencjał dopra-
cowanych rozwiązań logistycznych, zmniejszających koszty, co ma 
przełożenie na finalną cenę części.

Więcej w NW 10/2019

Nowy gracz na polskim rynku części zamiennych
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mi obcymi, a to z racji usterek. W takiej sytuacji należy przepłukać 
układ chłodzenia specjalnym roztworem i odpowietrzyć go. W no-
woczesnych silnikach nie obędzie się także bez wymiany kilku pod-
stawowych elementów.

W przypadku zanieczyszczenia układu chłodzącego niezbędne 
jest spuszczenie całego płynu. W procesie płukania należy zastoso-
wać specjalny roztwór, chociaż dawniej bardzo często wystarczyła 
ciepła woda. W każdym przypadku trzeba postępować zgodnie 
z wytycznymi producenta pojazdu, gdyż określają one nie tylko 
rodzaj środka płuczącego, ale także ilość „płukań”, która może być 
różna w zależności od rodzaju zanieczyszczenia. Warto pamiętać, że 
ze względów konstrukcyjnych (np. z powodu płaskich rurek) w no-
woczesnych układach chłodzenia nie jest możliwe przepłukanie 
wszystkich elementów. W takiej sytuacji podlegają one wymianie 
na nowe.

Więcej w NW 10/2019

Płukanie i odpowietrzanie układu chłodzenia 
po awarii pompy wody

Jedną z przyczyn, dla których układ chłodzenia może wymagać przepłukania i odpo-
wietrzenia, jest awaria pompy wody

Właściwa praca układu chłodzenia jest kluczowa dla poprawne-
go działania silnika. W szczególnych przypadkach może on jednak 
zostać zanieczyszczony innymi płynami eksploatacyjnymi lub ciała-

Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. – Fi-
nansowanie projektów ma swoje podwaliny 
w postaci Funduszu Niskoemisyjnego Trans-
portu – ale cały czas czekamy na rozporządze-
nia wykonawcze, które pozwolą uruchomić 
konkursy. Zostały już zapowiedziane dopłaty 
w wysokości do 30% wartości samochodu, 
a w przypadku infrastruktury nawet do 50% jej 
wartości. Ale to tylko zapowiedzi, bo do chwili 
obecnej nie mamy rozporządzenia obowiązu-
jącego. Apelujemy do Ministerstwa Energii i do 
władzy centralnej, by jak najszybciej podejmo-
wać decyzje w tym zakresie.

Potrzebne dobre prawo
że instytucje chcą rozwijać autonomiczną 
technologię, brakuje im podstawy prawnej 
i – co najważniejsze – pieniędzy. W Polsce 
projekty autonomiczne i elektromobilne 
mogą być realizowane, ale do działania 
musi dołączyć państwo.

– Potrzebujemy bardzo dobrego prawa 
i narzędzi, które to prawo wspierają. Od 22 
lutego 2018 roku mamy ustawę o elektromo-
bilności i o paliwach alternatywnych. Mieli-
śmy więc już jej rocznicę, a cały czas nie widać 
zmian – powiedział serwisowi eNewsroom 
Maciej Mazur, dyrektor generalny Polskiego 

Możliwość korzystania z pojazdów au-
tonomicznych i rozwój floty elektrycznej 
na polskich drogach zależą w dużej mie-
rze od legislacji w państwie i w Europie. 
Technologia mocno wyprzedza już stan 
prawny w krajach europejskich, a decyzje 
na poziomie Unii w tym temacie także za-
padają bardzo wolno. Wyprzedziły nas już 
Kalifornia, Izrael i Chiny, gdzie rozwój rynku 
autonomicznego jest coraz szybszy. Na do-
brej drodze są też Holandia i Szwecja, Polska 
wciąż pozostaje w tyle, zarówno pod wzglę-
dem badawczym, jak i legislacyjnym. Mimo 

Połowa aut sprowadzanych z zagranicy 
pochodzi z Niemiec. 10% importu stano-
wią pojazdy z Wielkiej Brytanii, w tym tzw. 
angliki, czyli z kierownicą po prawej stronie. 
Chociaż są one tańsze niż używane auta 
przystosowane do ruchu prawostronnego, 
to ta oszczędność może się okazać pozorna. 
Ubezpieczenie w Polsce takich pojazdów 
może być bardzo kosztowne – ponad dwu-
krotnie droższe niż tego samego auta z kie-
rownicą po lewej stronie.

Wyższa składka ubezpieczenia OC czy AC 

Tańsze w zakupie, ale droższe w ubezpieczeniu
wynika z faktu, że ubezpieczyciele uwzględ-
niają większe ryzyko związane z prowadze-
niem auta z kierownicą po prawej stronie 
i naliczają wyższe składki. Eksperci podkre-
ślają, że kierowcy przyzwyczajeni do jazdy 
po prawej stronie jezdni, prowadząc „an-
glika”, odczuwają większy stres i dyskom-
fort, szczególnie na początku użytkowania. 
Wzrasta więc zagrożenie stłuczką czy wy-
padkiem.

Więcej w NW 10/2019
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Ruszyła klasa patronacka o specjalności mechatronik

Polska Grupa Motoryzacyjna to organizacja zrzeszająca polskich producentów części 
i komponentów do samochodów

– Cieszymy się, że udało się utworzyć taką klasę. To wspólny sukces 
szkoły, Mercedesa i starostwa – mówi Lucyna Buczkowska, dyrektorka 
PCKZiU. – Będzie się w niej uczyć 28 chłopców i 2 dziewczyny w zawo-
dzie mechatronik na poziomie branżowej szkoły I stopnia. 15 uczniów to 
absolwenci szkoły podstawowej, a pozostali to absolwenci gimnazjum.

W grudniu 2018 r. list intencyjny o współpracy w zakresie stwo-
rzenia programu kształcenia w zawodzie mechatronik podpisało 
starostwo powiatowe w Jaworze, PCKZiU oraz spółka Mercedes-
Benz Manufacturing Poland, która jest m.in. członkiem Klastra Edu-
kacyjnego „INVEST in EDU” stworzonego przez Wałbrzyską Strefę 
Ekonomiczną.

Więcej w NW 10/2019

Polska Grupa Motoryzacyjna została przyjęta do grona Krajowych 
Klastrów Kluczowych. Oficjalne wręczenie certyfikatu odbyło się 10 
września w Warszawie podczas Regional and Economic Diplomacy 
Summit Poland 2019 i V Kongresu Klastrów Polskich.

Status Krajowych Klastrów Kluczowych mprzyznawany jest kla-
strom o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, które 
jednocześnie charakteryzują się wysoką konkurencyjnością mię-
dzynarodową. Aktualnie taki tytuł posiada tylko 15 klastrów z całej 
Polski, reprezentujących różne branże (np. lotnictwo, ICT, zdrowie, 
infrastruktura, gospodarka odpadowa itd.). Organizatorem konkursu 
jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Więcej w NW 10/2019

Polska Grupa Motoryzacyjna 
ze statusem Krajowego Klastra Kluczowego

W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Jaworze w pierwszej klasie o specjalności mechatronik roz-
poczęło naukę 30 uczniów. Klasie patronuje Mercedes-Benz Manu-
facturing Poland.

Salon samochodowy we Frankfurcie zawsze był jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń światowego rynku motoryzacyjnego. Wraz 
z wiosenną Genewą i odbywającym się na zmianę (co drugi rok) 
salonem w Paryżu był wielkim świętem motoryzacji, miejscem naj-
ważniejszych premier, spotkań projektantów, dziennikarzy i setek ty-
sięcy fanów motoryzacji odwiedzających w ciągu kilku dni hale tar-
gowe. Dlaczego użyłem czasu przeszłego? Ponieważ obecna edycja 
bardzo podkopała wizerunek IAA jako wiodącej na świecie imprezy.

Więcej w NW 10/2019

IAA Frankfurt – gorzej być nie może?

Za ile lat będzie można kupić tak wyglądającą S-klasę?
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jaką ukuł francuski filozof i matematyk Blaise 
Pascal, warto przywołać w kontekście za-
gadnień tak fundamentalnych, jak unosze-
nie pojazdów o walorach historycznych.

Miłe złego początki? Początki zwykle nie 
kojarzą nam się z czymś łatwym. Renowacja 
young- i oldtimerów to niezliczone pewnie 
przypadki, gdy niepowetowane straty brały 
swe źródło od przypadkowego urządzenia, 
jakim są dźwigniki o ruchu prostoliniowym. 
Podnośniki samochodowe cenimy przede 
wszystkim za gwarancję, że wartościowy 
ciężar nie dozna jakiegokolwiek uszczerbku.

W literaturze przedmiotu „studium przy-

za trwałość, przemyślane rozwiązania kon-
strukcyjne solidne wykonanie i dostępność 
części, a przede wszystkim za legendę logo 
z charakterystyczną trójramienną gwiazdą 
wpisaną w koło.

Więcej w NW 10/2019

Jak unieść staruszka?

Moda na mercedesa 
– skąd u nas ten sentyment?

WDW Lift jest szybki, czas podnoszenia/opuszczania to 
ok. minuta

Mercedesy W124 na targach poznańskich

Dopiero przy końcu roboty można po-
znać, od czego trzeba było zacząć. Myśl, 

Coraz więcej osób dochodzi ostatnio do 
wniosku, że posiadanie zabytkowego samo-
chodu to świetny pomysł. Mając takie auto, 
można brać udział w wielu ciekawych impre-
zach i rajdach przeznaczonych dla właścicieli 
oldtimerów. Posiadanie zabytkowego lub kla-
sycznego samochodu w pewien sposób nobi-
lituje właściciela w gronie miłośników moto-
ryzacji. To już nie tylko kwestia odpowiednio 
grubego portfela, lecz także wiedzy i pasji.

Myśląc w podobny sposób, wielu miło-
śników motoryzacji dochodzi do wniosku, 
że nadszedł czas na praktykę, czyli zakup 
„klasyka”. Oczywiście posiadanie prawdzi-
wego oldtimera to frajda, ale związane 
z tym trudności i koszty czasami wydają 
się nie do pokonania. Takie auto z lat 20. 
lub 30. XX wieku jeździ zupełnie inaczej niż 
współczesne. Jest dramatycznie powolne, 
nieergonomiczne i niebezpieczne w świe-
tle dzisiejszych standardów, a każda większa 
naprawa to wydatek, którego górną gra-
nicą mogą okazać się wierzchołki najwyż-
szych budynków Manhattanu. Wszystko to 
sprawia, że zaczynamy łakomie spoglądać 
w kierunku klasyków, którymi jeździ się 
prawie tak wygodnie jak współczesnymi 

padków podnoszenia staruszka” najwięcej 
rozterek mają parający się restauracją klasy-
ków motoryzacji w sposób hobbystyczny. 
W przypadku ograniczonych warunków lo-
kalowych przydomowych garaży kryterium 
wyboru urządzenia unoszącego bywa walor 
mobilny dźwignika. Takie podnośniki co do 
zasady ograniczają nas do jednego punktu 
podparcia. A tymczasem odrestaurowanie 
samochodu to proces. Długotrwały proces. 
Kobyłkowanie pojazdów? Zewsząd pożą-
dane!

Więcej w NW 10/2019

samochodami, są dość bezpieczne, a ich 
osiągi mogą zachwycać i dzisiaj. Nie myślę 
w tej chwili o Citroënie 2CV, trabancie lub 
Fiacie 126, choć te auta również mają wielu 
namiętnych zwolenników. Myślę o samo-
chodach zaliczających się do klasy premium 
lub o sportowych produkowanych przed 
ponad ćwierć wiekiem. Tu największą po-
pularnością cieszą się mercedesy cenione 

Firma Auto-Elements z Katowic urucho-
miła nowy kanał dostaw oryginalnych części 
samochodowych do czterech marek: Hyun-
dai, Nissan, Suzuki i Toyota, bezpośrednio z 
centralnych magazynów w Belgii wprost do 
magazynów Auto-Elements. Części sprze-
dawane są w oryginalnych opakowaniach 
producenta, a czas oczekiwania wynosi ty-
dzień.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie 
internetowej www.auto-elements.pl w za-
kładce „Fantastyczna Czwórka”.

Fantastyczna 
Czwórka 
z Auto-Elements
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Media społecznościowe i internet to potężne narzędzia, któ-
re pozwalają w prosty sposób dotrzeć do potencjalnych klien-
tów. Chciałbyś, aby twój warsztat był widoczny w sieci? A może 
już prowadzisz działania w internecie i chcesz zwiększyć ich 
skuteczność? Inter Cars przygotował serię szkoleń, które po-
mogą sprostać tym wyzwaniom.

Seria jednodniowych spotkań rozłożona została w czasie na 
wrzesień i październik w różnych regionach Polski, aby maksymalnie 
ułatwić dotarcie klientom z całego kraju. 

W trosce o czas naszych klientów przygotowaliśmy szkolenie 
w formie „piguły informacyjnej” z nagromadzeniem jak największej 
liczby danych, faktów i konkretnych przykładów do realizacji. Dzięki 
temu w każdej z lokalizacji odbędą się dwa spotkania (w godzinach 
rannych i popołudniowych), tak aby każdy jak najlepiej mógł dopa-
sować się do najdogodniejszej dla niego pory.

 
Najbliższe terminy szkoleń:
 21 października, Katowice 

 (zapisy na godz. 9.00, na godz. 14.00)
 22 października, Rzeszów 

 (zapisy na godz. 9.00, na godz. 14.00)
 23 października, Czosnów 

 (zapisy na godz. 9.00, na godz. 14.00)

Aby podkreślić rangę tych spotkań, Inter Cars przyjął znakomitą 
część opłat na swój rachunek, dzięki czemu koszt szkolenia w nie-
których przypadkach obniżony został do symbolicznych 79 zł! Cena 
tego szkolenia bez dofinansowania oscyluje w granicy 1500-1800 zł 
(sprawdź cennik szkolenia).

Każde ze szkoleń będzie składało się z części teoretycznej i prak-
tycznej popartej ćwiczeniami. Teoria to przede wszystkim odpowiedzi 
na najbardziej nurtujące właścicieli serwisów samochodowych pyta-
nia: Czy strona internetowa dobrze mówi o warsztacie? Jak zaczaro-
wać Facebooka, aby sam zaczął na nas pracować? Jak działać w śro-
dowisku Google, żeby zarobić, ale się przy tym nie narobić, i wreszcie 
– jak walczyć z „opiniami” na Facebooku i w Google? Po części teore-
tycznej przyjdzie czas na praktykę, podczas której pokazana zostanie 
szybka budowa responsywnej strony internetowej oraz instalacja na 
niej niezbędnych kodów śledzących i czatu. Użytkownicy na konkret-
nych przykładach nauczą się procesów automatyzacji kampanii na Fa-
cebooku, a także konfiguracji Google Ads z uczeniem maszynowym.

Bonusowo, wyłącznie dla uczestników tego szkolenia, przewidzia-
no dodatkowy panel, w którym udzielone zostaną odpowiedzi na 
szereg frapujących pytań, z którymi często mierzyć muszą się właści-
ciele serwisów i pracownicy biur obsługi klienta: Co zrobić, by ludzie 
polubili nas w sieci i pokazywali to znajomym (ćwiczenia z tworzenia 
postów na Facebooka)? Jak odbierać telefon i rozmawiać z klientem, 
żeby sprzedać mu to, czego potrzebujemy? Jak odpowiadać na po-
chwały w Internecie i jak radzić sobie z hejtem w sieci?

Ze szczegółową agendą szkolenia zapoznać się można, 
klikając na poniższy baner.

Stwórz stronę internetową twojego warsztatu 
z Inter Cars! Sprawdź jak działa System AI

Według światowych badań widoczność warsztatu w przestrzeni 
internetu to jeden z głównych czynników, który determinuje decy-
zję kierowcy o wyborze konkretnego serwisu. Liczba internautów 
w Polsce w styczniu 2019 roku to ponad 30 milionów użytkowników 
łączących się z siecią z komputerów stacjonarnych i ponad 50 milio-
nów korzystających z urządzeń mobilnych (co oznacza, że niektórzy 
użytkownicy w Polsce posiadają i aktywnie korzystają z więcej niż 
jednego telefonu). Stale rosną przy tym statystyki wykorzystania 
kanałów social media – w powyższym badaniu z mediów społecz-
nościowych regularnie korzystało blisko 47% polskiej populacji, tj. 
18 milionów użytkowników. Niezmiennie od lat najpopularniejszy-
mi stronami w przestrzeni polskiego internetu są Google, YouTube 
i Facebook. To potężne serwisy, które odpowiednio wykorzystane 
mogą przynieść ogromne korzyści przedsiębiorcom. Również wła-
ścicielom warsztatów samochodowych.

Inter Cars, jako lider swojej branży, doskonale zdaje sobie spra-
wę ze zmian, jakie na przestrzeni ostatnich lat zaszły w świadomości 
konsumentów. Nasze partnerstwo z warsztatami to zarówno wspar-
cie techniczne, jak również troska o dostarczenie niezbędnej wiedzy 
potrzebnej do utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, przygotowaliśmy 
szereg rozwiązań, które zwiększą widoczność Państwa serwisów 
w globalnej sieci. Jeśli więc zastanawiasz się, co Twoi klienci czytają 
o Tobie w internecie oraz zależy Ci na tym, aby strona warsztatu wy-
świetlała się wysoko w wynikach wyszukiwarek, nie czekaj i zapisz 
się na nasze szkolenie!

kliknij

https://intercars.com.pl/pl/osobowe/szkolenia/biznesowe/
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