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wej. Podatnicy świadczący usługi z zakresu mechaniki pojazdowej, 
wulkanizacji... – generalnie reprezentanci branży motoryzacyjnej 
jako pierwsi zostali zobligowani do stosowania kas fiskalnych no-
wego typu.

Od 1 stycznia 2020 r. kasy fiskalne online zapewnią automatycz-
ną transmisję pakietu danych w postaci paragonów fiskalnych, pa-
ragonów fiskalnych anulowanych i raportów fiskalnych dobowych. 
Nowego typu urządzenia (kasy online) muszą być stale podłączone 
do sieci teleinformatycznej lub internetu, by móc przesyłać dane 
według określonego harmonogramu. Harmonogram będzie mógł 
ulec zmianie bez wiedzy właściciela kasy. Mechanizm ten, wprowa-
dzony już w życie w niektórych państwach europejskich, ma na celu 
ograniczenie szarej strefy w rozumieniu nierejestrowania transakcji 
dokonywanych pomiędzy sprzedawcą a konsumentem.

Więcej w NW 11/2019

Mechanicy, wulkanizatorzy, ale też np. właściciele stacji paliw wymienią obecne urządze-
nia na kasy online jako pierwsi. Warto skorzystać z możliwości odliczenia ulgi do 700 zł

W sylwestrową noc, wraz z początkiem 2020 roku rozpocznie się 
zautomatyzowany transfer danych do Centralnego Repozytorium 
Kas (CRK) prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbo-

Jeszcze nie jesteś online?

Co robi producent aut 
na rynku wtórnym?

tego roku. Niezależne warsztaty naprawcze 
są odwiedzane prawie 5 razy częściej niż 
serwisy autoryzowane.

Na początku października w Warszawie 
odbyło się spotkanie członków należącej do 
Groupe PSA sieci warsztatów Eurorepar Car 
Service. Mieliśmy więc okazję poznać stra-
tegię i plany rozwojowe nowych marek na-
leżących do Groupe PSA. Czy faktycznie są 
to marki nowe? Wszak Distrigo (dystrybucja 
części), Eurorepar (gama części zamiennych) 
i Eurorepar Car Service (sieć warsztatów) za-
debiutowały w 2017 roku.

Więcej w NW 11/2019

To pierwszy koncern samochodowy, któ-
ry tak mocno wchodzi w aftermarket. Fran-
cuska Groupe PSA, właściciel takich marek, 
jak Peugeot, Citroën, DS czy Opel, buduje 
sieć warsztatów niezależnych, wprowadza 
własną gamę części zamiennych i tworzy 
sieć dystrybucji części. Skąd tak duże za-
interesowanie rynkiem wtórnym u produ-
centa aut?

– Ponad 90% aut na polskim rynku ma 
więcej niż 2 lata. Bez mocnej obecności na 
rynku wtórnym nie da się zbudować wyso-
kiej pozycji – mówi Wojciech Mieczkowski, 
dyrektor generalny Groupe PSA w Polsce. 
Potwierdzają to wyniki badań GiPA z maja 

60 grup towarowych, 12 000 numerów katalogowych – 
to oferta części zamiennych dostępnych pod marką Eu-
rorepar. Jednak to nie te liczby mają przekonać klientów



2 RAPORT WARSZTATOWY

Złota Lakiernia 2019
proces przyjęcia klientów; proces kosztory-
sowania; opieka nad klientem; organizacja 
pracy w warsztacie; proces naprawy i kon-
trola jakości; zakończenie naprawy oraz przy-
gotowanie dokumentacji; proces wydania 
samochodu po naprawie; kontakt z klientem 
po naprawie/wizycie w warsztacie; utrzymy-
wanie relacji z klientem; składowe warsztatu 
lakierniczego oraz ilość wykonywanych na-
praw lakierniczych w miesiącu.

Zgłoś swój serwis do konkursu: 
forumubezpieczen.com/

zlota-lakiernia-2018

Ogłoszenie wyników będzie miało miej-
sce podczas uroczystego wieczornego ban-
kietu towarzyszącego tegorocznemu XIV 
Dyskusyjnemu Forum Ubezpieczeń Komu-
nikacyjnych (10-11 grudnia 2019 r.) organi-
zowanego przez Polską Izbę Motoryzacji.

W roku ubiegłym konkurs dla najlepsze-
go warsztatu wygrali: w kategorii warsztatów 
autoryzowanych – Auto Special, nieautory-
zowanych – Auto Miras. Oceniane były takie 
pozycje jak: oferta serwisowa warsztatu oraz 
komunikacja z klientem; CRM – zarządza-
nie lakiernią i blacharnią; proces umawiania 
klientów w warsztacie; personalizowany 

Złota Lakiernia to konkurs dla warszta-
tów blacharsko-lakierniczych organizowa-
ny przez Polską Izbę Motoryzacji i Partnera 
Merytorycznego, jakim jest BASF Coatings 
Services z marką Glasurit.

W tym roku konkurs (piąta edycja) ma 
za zadanie wyróżnić najlepsze serwisy bla-
charsko-lakiernicze oraz zwrócić uwagę na 
jakość i rozwiązania ekologiczne stosowa-
ne w warsztacie. Mogą w nim wziąć udział 
serwisy zlokalizowane na terenie Polski, 
niezależnie od tego, na jakich narzędziach 
pracują, jakich produktów używają i czy są 
autoryzowane, czy niezależne.

Z badań przeprowadzonych niedawno przez OSRAM wśród pol-
skich kierowców wynika, że 33% z nich kupuje źródła światła w ser-
wisie samochodowym. Przy doborze oświetlenia klienci oczekują 
rady lub rekomendacji pracowników warsztatów – liczą, że będzie 
ona wykraczać poza dobranie typu oświetlenia pasującego do re-
flektorów w ich samochodzie.

Z tych samych badań wynika również, że mechanicy zazwyczaj 
udzielają porad, ale rzadko robią to niepytani. Ponadto pracownicy 
serwisów rzadko udzielają wskazówek pozwalających zorientować 
się w szerokiej ofercie produktów dostępnych na rynku i ułatwiają-
cych wybór modeli najlepiej spełniających ich wymagania. Wycho-
dząc naprzeciw określonym potrzebom klientów i udzielając do-
kładnych wskazówek, można zyskać ich lojalność i zagwarantować 
bardziej profesjonalną obsługę.

Podstawowe kryteria, które interesują kierowców, to cena i ja-
kość. Warto też im uświadamiać, że stan oświetlenia to istotny ele-
ment mający wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Ma to znaczenie, 
szczególnie jeśli samochody pokonują duże dystanse pomiędzy 
przeglądami i naprawami. Lepsza widoczność po zmroku pozwa-

Kierowcy oczekują pomocy serwisu 
w doborze oświetlenia

Kontrola ustawienia świateł powinna się odbywać podczas każdej wizyty w serwisie 
samochodowym

la wcześniej zareagować w sytuacji zagrożenia, co zwiększa szanse 
na uniknięcie kolizji czy wypadku. Dlatego wszystkim kierowcom 
warto przypominać podstawowe zasady użytkowania oświetlenia 
samochodowego.

Jakie to zasady, o tym przeczytają Państwo w listopadowym wy-
daniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Nie znasz ich nazw, ale widzisz je wszędzie: niezliczone odcienie czerwieni, zieleni, błęki-
tu, szarości, czerni, złota i srebra. Naprawdę to, co widzisz to Soul Red, Racing Green i Brillant-
silber. Poszczególne modele samochodów, które poruszają się po naszych ulicach, kojarzą 
się z konkretnymi kolorami, które tworzy lakier, a on wpływa na wartość pojazdu.

Lakiery za kilkadziesiąt tysięcy złotych szokują ceną, ale są popularne w samochodach 
marek premium. Odpowiedni lakier może pokreślić różnicę między luksusem a sportową 
duszą, przekształcić rzęcha dziadka w maszynę marzeń dla nastolatków i na zawsze zmienić 
samochód, którego używasz.

Więcej w NW 11/2019

Szara rzeczywistość na ulicach

Kolory efektowe nadal mają szeroką grupę odbiorców
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Ruszyła akcja „Sprawdzony – Niekręcony”, 
mająca na celu wprowadzenie na polskim ryn-
ku sprzedaży aut używanych nowego stan-
dardu – pisemnej gwarancji przebiegu. O akcji 
informuje Związek Dealerów Samochodów.

W kampanii uczestniczą działy aut uży-
wanych dealerów samochodów, firmy 
sprzedające pojazdy używane i komisy 
z całej Polski. Wszyscy deklarują w załączni-

niższą masę aniżeli samochody z napędem spalinowym. To oznacza 
konieczność wykorzystania innych materiałów. Producenci będą 
więc potrzebować materiałów i części trwałych, ale jednocześnie 
lekkich. Dlatego chętniej niż dotychczas będą zwracać się ku two-
rzywom sztucznym, które będą zastępować na przykład stal.

Więcej w NW 11/2019

Nowy standard sprzedaży aut

Globalne zmiany na rynku motoryzacyjnym

Jak przewidują eksperci, zmianie ulegnie nie tylko udział poszczególnych rodzajów 
komponentów samochodowych, inna będzie również ich specyfika materiałowa

Certyfikowany serwis ogumienia
projekt w Europie, który powstał dzięki 
współpracy wszystkich najważniejszych 
producentów opon, sieci serwisowych oraz 
ekspertów z branży i jest realizowany przez 
niezależną firmę audytową.

– Mapę z serwisami, za których jakość rę-
czy PZPO, można znaleźć na stronie certyfika-
toponiarski.pl – mówi Piotr Sarnecki, dyrek-
tor generalny PZPO.

projekt certyfikacji serwisów oponiarskich.
W Instytucie Transportu Samochodowego 

w Warszawie odbyła się konferencje prasowa, 
na której poinformowano o założeniach projek-
tu. Pomysłodawcy za pośrednictwem mediów 
motoryzacyjnych (i nie tylko) chcą dotrzeć do 
kierowców z informacją o tym, że warto wy-
bierać serwisy sprawdzone – te z certyfikatami.

Certyfikat Oponiarski to jedyny taki 

W Polsce jest niemal 12 000 serwisów 
zajmujących się oponami, którym kierowcy 
powierzają auta, a co za tym idzie – swoje 
bezpieczeństwo. Jaką mają gwarancję, że 
warsztat dobrze wykona swoje zadanie? 
Skąd mogą wiedzieć, czy dany serwis opo-
niarski jest godny zaufania? PZPO wspólnie 
z TÜV SÜD, chcąc pomóc kierowcom w zna-
lezieniu rzetelnych serwisów, rozpoczynają 

ku do umowy z klientem, że sprzedawane 
przez nich auta używane są sprawdzone 
i mają „gwarancję przebiegu”. Jeśli klient na 
podstawie zasad zamieszczonych w regu-
laminie akcji udowodni, że samochód miał 
w ostatnim okresie przed transakcją cofnięty 
licznik, sprzedawca będzie musiał nie tylko 
zwrócić mu pieniądze (bo to w większości 
przypadków wynika z przepisów prawa), ale 

także wypłacić karę umowną w wysokości 
1000 złotych.

Kampanii towarzyszy strona internetowa 
www.niekrecony.pl, na której klienci znajdą 
odpowiedzi na najważniejsze pytania do-
tyczące tego, jak uniknąć zakupu aut z „krę-
conymi licznikami”, oraz mapę miejsc, gdzie 
można kupić pojazdy używane z pisemną 
gwarancją przebiegu.

Eksperci EY zidentyfikowali główne wyzwania, przed którymi 
stoją dostawcy części motoryzacyjnych. Wśród nich znalazło się nie 
tylko globalne spowolnienie gospodarcze (i tym samym malejący 
popyt na samochody), ale również przesunięcie zainteresowania 
producentów samochodów w kierunku aut elektrycznych i gwał-
towny rozwój technologiczny. Firmy zajmujące się produkcją części 
samochodowych powinny przygotować się na szybko postępujące 
w ich branży zmiany i przyjąć odpowiednią strategię działania.

Rynek motoryzacyjny ewoluuje w stronę bardziej ekologicznych 
i niskoemisyjnych rozwiązań, a producenci coraz chętniej decydują 
się na produkcję samochodów z napędem hybrydowym i elektrycz-
nym. Przesunięcie to rodzi wyzwania dla dostawców części moto-
ryzacyjnych. Jak wynika z szacunków, wartość obecnie produkowa-
nych samochodów w 90% stanowią części mechaniczne, pozostałe 
10% to oprogramowanie. W przyszłości udział mechanicznych czę-
ści spadnie do 40%, kolejne 40% będzie stanowiło oprogramowa-
nie, a 20% aplikacje integrujące części i oprogramowanie. Co więcej, 
zmianie ulegnie nie tylko udział poszczególnych rodzajów kompo-
nentów, inna będzie również ich specyfika materiałowa. By spełniać 
oczekiwania klientów, samochody elektryczne muszą mieć bowiem 
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zanych z nimi kapitałowo. Reprezentantem marek japońskich była 
jedynie Honda, ale generalnie producenci z Chin pokazali pojazdy 
trzech firm.

Zgodnie z aktualną proekologiczną tendencją w motoryza-
cji w każdej hali było bardziej „elektrycznie” niż „spalinowo”. Widać, 
że producenci pod naciskiem ekologów i polityków przygotowali 
ofertę dla klientów, ale jej adresaci ociągają się z zakupami. Ostat-
ni raport European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA) 
informuje, że w 2018 roku rynkowy udział sprzedaży samochodów 
doładowywanych prądem z zewnętrznego źródła (Electrically-Char-
geable Vehicles – ECVs) w krajach UE wynosił tylko 2%. W artykule 
opisujemy kilka samochodów, które w niedalekiej przyszłości mogą 
trafić do salonów sprzedaży.

Więcej w NW 11/2019

„Czarna skrzynka” i inteligentne dosto-
sowanie prędkości – m.in. w te systemy 
od 2022 roku będzie wyposażony każdy 
nowy samochód, który wyjedzie na drogi 
Unii Europejskiej. Cel: zmniejszenie liczby 
wypadków.

25 tys. zabitych i 135 tys. ciężko rannych 
– to coroczny bilans wypadków na drogach 
Unii Europejskiej, które kosztują Wspólnotę 
100 mld euro. Te liczby od lat są zbliżone, 
dlatego Parlament Europejski poparł nowe 
przepisy wprowadzające dziewięć nowych 
systemów bezpieczeństwa, w które będą 
wyposażone wszystkie samochody trafia-
jące na drogi Unii Europejskiej. Szacuje się, 
że dzięki temu do 2038 roku w wypadkach 
zginie o 25 tys. osób mniej.

W co od maja 2022 roku będzie musiał 
być wyposazony każdy nowy samochód 
osobowy i dostawczy w UE? O tym na ła-
mach listopadowego wydania „Nowocze-
snego Warsztatu”.

Warsztaty samochodowe, punkty wulka-
nizacji i stacje paliw – te trzy rodzaje działal-
ności gospodarczych najpóźniej od 1 stycz-
nia 2020 roku muszą zacząć korzystać z kas 
fiskalnych online. W firmach, w których już 
teraz funkcjonują urządzenia rejestrujące, 
w większości przypadków będzie to rów-
noznaczne z koniecznością wymiany tech-
nologii sprzedaży i dodatkowymi kosztami. 
Warto pamiętać o tym, że ustawowa ulga 
pozwala odzyskać część wydatku na kasę.

Więcej w NW 11/2019

Paski wielorowkowe osprzętu to po-
wszechnie stosowane elementy, napędzają-
ce szereg różnych podzespołów: sprężarkę 
klimatyzacji, alternator czy pompę wspo-
magania układu kierowniczego. Z uwagi na 
zmniejszanie pojemności skokowej silników 
i szeroko pojętą ekologię paski osprzętu 
pracują dziś w znacznie trudniejszych wa-
runkach niż jeszcze kilkanaście lat temu. 
Kiedy należy je wymieniać i co najbardziej 
wpływa na ich zużycie? O tym na łamach 
listopadowego wydania NW.

Salon Samochodowy 
– nowości we Frankfurcie

UE zadecydowała 
– czarne 
skrzynki 
we wszystkich 
nowych 
samochodach

Ulga za wymianę kasy fiskalnej
– jak z niej skorzystać?

Kiedy wymieniać paski osprzętu?

Druga generacja defendera nawiązuje do poprzednika, ale jest pojazdem luksusowym

Przedsiębiorcy, którzy wdrażają w swoich firmach kasy 
fiskalne online, mogą skorzystać z ulgi za instalację ta-
kiego urządzenia

Każdy pasek to element, który podlega okresowej wy-
mianie, jego niesprawność objawia się w pierwszej ko-
lejności piskiem

Tegoroczna edycja największej europejskiej wystawy samocho-
dów osobowych okazała się skromniejsza niż poprzednie. Lista nie-
obecnych marek samochodowych była stosunkowo długa, więc nie 
dziwi wyraźna dominacja producentów niemieckich i innych zwią-
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Współpracują z największymi w branży 
motoryzacyjnej na świecie. Od założenia 
radomskiej firmy w roku 2006 przeprowa-
dzono już – bagatela – około 80 tysięcy 
osobodni szkoleniowych, a z otwarciem no-
wej siedziby przybyło kolejnych zachęt dla 
realizacji programów szkoleń na poziomie 
eksperckim.

Firma BETiS (skrót od: Biuro Ekspertyz 

Z naszych informacji wynika, że ta zdaje się 
rekomendować swe pierwsze zalecenia, 
by finalnie wypracować nową metodykę 
badawczą dla kategorii pojazdów M1, N1 
(w myśl Dyrektywy 2007/46/EC), dla których 
określono nominalne obciążenie każdej 
z osi do 2200 kg. Oznacza to, że zauważo-
no także problem właściwości trakcyjnych 
samochodów dostawczych, które znacznie 
różnią się od zwykłych „osobówek”.

BETiS w nowej siedzibie

Coś tam stuka w zawieszeniu?

Radomska siedziba BETiS (ul. Olszynowa 23) otworzyła swe podwoje w obecności tłumnie przybyłych gości

EGEA zamierza osiągnąć kompromis w zakresie wyboru metody badania, a docelowo przekonywać Komisję Europej-
ską do wprowadzenia obowiązku badania tłumienia zawieszenia (amortyzatorów) podczas okresowych badań tech-
nicznych we wszystkich państwach UE

ma sięgać 2% PKB w przypadku Polski. W dal-
szej części zapoznał zebranych z przykładami 
bezpośredniego wpływu rynku okresowych 
badań technicznych (OBT) na inne branże. 
We Włoszech na skutek „uszczelnienia” sys-
temu badań zanotowano 11-proc. wzrost 
na rynku serwisowym, a we Francji 14-proc. 
wzrost sprzedaży amortyzatorów.

Kilka tygodni temu miało miejsce spo-
tkanie zaangażowanych w działalność EGEA. 

Pojazdy z niesprawnymi układami tech-
nicznymi mają wpływ na bezpieczeństwo 
i mogą przyczyniać się do wypadków na dro-
gach, powodując obrażenia lub śmierć ofiar. 
Wpływ ten mógłby zostać zmniejszony, gdyby 
wprowadzono odpowiednie zmiany do syste-
mu badań zdatności do ruchu drogowego.

Rynek okresowych badań technicznych 
i nowe usługi stworzone dzięki przeglądom 
diagnostycznym? Obietnica jakościowej 
poprawy dojrzewa. Przypomnijmy ubie-
głoroczne wydarzenie. Na zaproszenie STM 
Massimo Brunamonti, przedstawiciel za-
rządu EGEA (European Garage Equipment 
Association), biorąc udział w XIII Kongresie 
Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, skupił 
się na prezentacji poświęconej wpływowi 
Dyrektywy 2014/45 na ekonomię krajów 
członkowskich. Zagraniczny gość zwrócił 
uwagę na ogromne koszty ponoszone przez 
społeczeństwa, a wynikające ze skutków wy-
padków drogowych. Ich materialny wymiar 

Dziś z ASO korzysta 10% kierowców. 
Wygląda na to, że tylko tylu stać na obsłu-
gę w autoryzowanych stacjach. Sytuacja ta 
może się dramatycznie zmienić. Już w ciągu 
kilku najbliższych lat udział ten, przymu-
sowo, z powodu możliwej monopolizacji 
rynku może wzrosnąć nawet do 70%. Inte-
ligentne pojazdy i „gadające” części mogą 
nie chcieć „gadać” z aftermarketem lub po 
prostu nie będą mogły.

Tempo rozwoju technologicznego i cy-
fryzacji sektora motoryzacyjnego gwałtow-
nie rośnie. Do 2025 r. już 70% pojazdów 
będzie „połączonych”, czyli będzie posiadać 
dostęp do internetu i będzie zdolnych do 
wymiany danych pomiędzy pojazdem a in-
nym urządzeniem, infrastrukturą czy aplika-
cją. Nic dziwnego, motoryzacja jest jedną 
z najbardziej innowacyjnych branż na świe-
cie. W Europie to właśnie sektor automotive 
inwestuje najwięcej w badania i rozwój, co 
pokazują dane Komisji Europejskiej.

Więcej w NW 11/2019

Cyfrowy rozwój
– nie dla 
aftermarketu?Technicznych i Szkoleń) – znana z pełnej 

gamy szkoleń z obszaru techniki i elektro-
niki samochodowej – uruchomiła nowe 
centrum szkoleniowe (Radom, ul. Olszyno-
wa 23). W uroczystościach otwarcia obiektu 
(27 września br.) wzięło udział ok. 140 osób. 
Relację z tego wydarzenia publikujemy 
w listopadowym wydaniu „Nowoczesnego 
Warsztatu”.
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Świat mobilności ulega zmianom. Aby 
osiągnąć cel określony w klimatycznym po-
rozumieniu paryskim, czyli obniżyć tempe-
raturę o dwa stopnie, absolutnie niezbędne 
jest połączenie napędów elektrycznych, 
hybrydowych i ekologicznych opartych 
na silnikach spalinowych. Firma Schaeffler 
przewiduje, że w przyszłości silnik spalino-
wy będzie nadal odgrywał decydującą rolę. 
W roku 2030 silniki spalinowe będą nadal in-
stalowane w około 70% pojazdów, z czego 
30% będzie miało wyłącznie silnik spalino-
wy, a 40% będzie korzystało z rozwiązania 

Pięciu polskich producentów części motoryzacyjnych zainicjo-
wało powołanie wspólnej marki handlowej – PGM. Podpisanie listu 
intencyjnego miało miejsce 7 października br. podczas Kongresu 
590 w podrzeszowskiej Jasionce.

Przypomnijmy, spółkę PGM Automotive tworzy pięciu polskich 
producentów części motoryzacyjnych zrzeszonych w Stowarzysze-

Adaptacyjny system świateł, asystent 
pasa ruchu czy wreszcie wspomaganie ha-
mowania awaryjnego to bodaj najpopular-
niejsze przykłady ADAS. System ten, będący 
na wyposażeniu coraz większej liczby aut, 
działa w oparciu o umieszczone w przedniej 
szybie i zderzakach radary i kamery. Gwa-
rancją ich prawidłowej pracy jest właściwa 
kalibracja. Należy ją przeprowadzić po każ-
dej naprawie powypadkowej czy wymianie 

Dostosowanie silników spalinowych 
do potrzeb przyszłości

Wspólna marka handlowa PGM

Kalibracja czujników
– konferencja NordGlass w Warszawie

NordGlass zorganizował w Warszawie konferencję doty-
czącą m.in. wpływu prawidłowej wymiany szyb samo-
chodowych na bezpieczeństwo drogowe

niu Polska Grupa Motoryzacyjna: PZL Sędziszów S.A. (filtry), FA Kro-
sno S.A. (sprężyny gazowe), ZAP Sznajder Batterien S.A. (akumula-
tory), Tip-Topol Sp. z o.o. (zawieszenia pneumatyczne) i Pelmet Sp.j. 
(elementy układu kierowniczego). Skład spółki będzie sukcesywnie 
poszerzany o kolejne podmioty z krajowym kapitałem. Przyjęto 
zasadę, aby pozyskiwać producentów pozostałych podzespołów 
i części motoryzacyjnych, żeby stworzyć jak najszerszą ofertę pod 
marką PGM.

Dzięki zorganizowaniu wspólnej logistyki, marketingu, sprzedaży 
i przy bogatej ofercie świetnych jakościowo produktów uczestnicy 
tego konsorcjum ułatwią sobie wchodzenie na perspektywiczne, ale 
trudne do zdobycia rynki (np. w Afryce). Dodatkowo, wykorzystu-
jąc istniejące kanały sprzedaży poszczególnych partnerów projektu, 
pozostali zyskają możliwość zaistnienia ze swoimi produktami u no-
wych klientów.

Więcej w NW 11/2019

Innowacyjny rozrusznik z napędem pasowym redukuje 
zużycie paliwa nawet o 7%

hybrydowego. W związku z tym konieczne 
jest kontynuowanie rozwoju konwencjonal-
nych napędów. – Rozwiązania, które zostały 
zaprezentowane na targach IAA, umożli-
wiają oszczędność paliwa do 15% w zależ-
ności od klasy silnika i pojazdu – wyjaśnia 
Matthias Zink, dyrektor generalny automo-
tive OEM w grupie Schaeffler. – Dajemy na-
szym klientom wiele korzyści, dzięki którym 
możemy spełnić surowe wymogi prawne 
i zredukować emisję CO

2
 również podczas 

rzeczywistej eksploatacji.

przedniej szyby.
Tak jak wciąż stosunkowo nowymi roz-

wiązaniami są te z systemu ADAS, tak sto-
sunkową nową usługą w warsztatach jest 
kalibracja czujników i kamer. Nie wszyscy 
klienci warsztatów widzą więc potrzebę jej 
zamawiania. Warto to zmienić. NordGlass 
zorganizował w Warszawie konferencję do-
tyczącą m.in. wpływu prawidłowej wymiany 
szyb samochodowych na bezpieczeństwo 

drogowe. W spotkaniu z ekspertami z kraju 
i zagranicy uczestniczyli głównie menedże-
rowie flot.

Więcej w NW 11/2019
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W Europie Środkowo-Wschodniej w na-
prawach pojazdów dominuje system reak-
tywny, a nie prewencyjny. Płyn hamulcowy? 
Mało który kierowca kiedykolwiek taki wy-
mieni, a jeśli nawet, to bagatelizując oznaki 
degradacji składowych układu, a na pewno 
przewodów hamulcowych.

Oczywiście warto zwracać uwagę na 
stan płynu hamulcowego, jego temperaturę 

i pomoc prawną.
– Bardzo dobrze znamy problemy, z jakimi 

na co dzień boryka się przedsiębiorca prowa-
dzący warsztat samochodowy – mówi Marta 
Ciesielska, kierownik działu sieci serwiso-
wych Inter Cars SA. – Mnogość zagrożeń, 
takich jak nierzetelni kontrahenci, nietermino-
wi płatnicy czy nieuczciwi klienci, może przy-
prawić o ból głowy i skutecznie zniechęcić do 
prowadzenia biznesu. Jako partner naszych 

Zawodniony płyn (a opakowanie?)
– gdy hamulce mają już dość

Pomoc prawna dla serwisów

Spadek jakości płynu jest równoznaczny z obniżeniem 
jego temperatury wrzenia. Zawartość wody rzędu 2% 
obniża temperaturę wrzenia płynu o ok. 20°. Wystarczy 
rok, aby temperatura wrzenia płynu obniżyła się do 80°C. 
Co innego, że tanie testery w formie długopisu mogą 
być zawodne, ponieważ w wielu takich analiza opiera się 
na pomiarze przewodnictwa płynu

wrzenia, lepkość, higroskopijność, ponieważ 
ma to wpływ na pracę przewodów hamul-
cowych. Tak naprawdę do awarii dochodzi 
najczęściej w momencie mocnego hamo-
wania, kiedy ciśnienie rozrywa przewód, na 
szczęście najczęściej zdarza się to podczas 
kontroli na stacjach diagnostycznych.

Więcej w NW 11/2019

Prowadzenie własnego biznesu wyma-
ga od przedsiębiorcy wielozadaniowości 
i umiejętności odnalezienia się na wielu 
płaszczyznach. Znajomość przepisów pra-
wa i wykorzystanie ich do obrony przed 
nieuczciwymi osobami to jedne z najwięk-
szych wyzwań. Włodarze sieci Q-Service 
Castrol doskonale zdają sobie z tego sprawę 
i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wła-
ścicieli warsztatów, oferują im konsultację 

Polska branża przewoźników jest u szczy-
tu wzrostu. Z wdrożeniem Pakietu Mobil-
ności wiązać się będzie przesunięcie usług 
polskich przewoźników – z rynków UE na 
rynek krajowy. A to wystarczający sygnał, by 
sektor utrapiony niskimi marżami pocieszyć 
profesjonalnym wsparciem serwisowym. 
W pierwszym rzędzie biorąc na warsztat 

-17% r/r, nie licząc specjalnych, których 
przybyło 51 szt.; -3,8%), jak i ciągników sa-
mochodowych (1146 szt.; -19,9% r/r). Co 
więcej, we wszystkich grupach składowych 
odnotowano spadek w porównaniu z wyni-
kami z czerwca br. (w zagregowanej grupie 
– 50% m/m; -1654 szt.).

Poszliśmy tropem danych Polskiego 
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, prze-
pytując uczestników rynku: wybranych 
reprezentantów usług dla branży TSL, ale 
również punkty serwisowe, które dbają 
o stan floty pojazdów. Okazuje się bowiem, 
że także rynek wtórny odczuwa nasycenie 
pojazdami ciężarowymi.

Więcej w NW 11/2019

Chłodniej na rynku pojazdów ciężarowych

serwisów chcemy odciążyć ich, oferując pro-
fesjonalną pomoc prawną, i pozwolić im spo-
kojnie rozwijać ich warsztaty.

Więcej w NW 11/2019

ciągniki siodłowe i naczepy po kontraktach 
leasingowych.

Na przestrzeni dekady polska branża 
transportu drogowego odnotowała dy-
namiczny wzrost, a to za sprawą otwarcia 
dostępu do rynków przewozu towarów na 
terenie UE oraz ożywienia po kryzysie go-
spodarczym z 2008 r. Czyżby pokaźny, dwu-
cyfrowy, spadek rejestracji w całej grupie 
nowych samochodów ciężarowych powy-
żej 3,5 t w lipcu 2019 r. miał wieścić zatrzy-
manie tego tempa? Ów spadek w porów-
naniu do analogicznego miesiąca sprzed 
roku (-18,7% r/r; -381 szt.) spowodowany 
był niższymi rejestracjami zarówno wśród 
kompletnych (lub skompletowanych) pod-
wozi samochodów ciężarowych (459 szt.; 


