
12
(101) 2019RAPORT SPECJALNY 

NEWSLETTER 
BRANŻY 
WARSZTATOWEJWARSZTATOWY

RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ REDAKCJĘ GAZETY

Przewaga konkurencyjna naszych warsztatów nie jest dana raz 
na zawsze. Skoro przemysł motoryzacyjny w Europie podlega nie-
uchronnym zmianom i nic pewniejszego niż zmiana się nie wydarzy, 
to oczkiem w głowie właścicieli i menedżerów firm na rynku po-
sprzedażowym są rozpoznawanie kluczowych trendów i przekuwa-
nie ich w biznes.

Wydajność i rentowność to dziś pytanie o kompetencje i umiejęt-
ność ocenienia słabych stron naszej załogi. Biznes na aftermarkecie? 
Na pewno wymaga zwiększenia prestiżu kształcenia zawodowego. 
Oczywiście również zaangażowania przemysłu, nauki i administra-
cji. Nie jest przecież tajemnicą, że wyuczone za młodu profesje czy 
umiejętności po prostu nie wystarczą, skoro wymogi pracodawców 
co do kwalifikacji technicznych pracowników zmieniają się wraz 
z postępem technologicznym. Z każdym debiutem najnowszej 
propozycji koncernów motoryzacyjnych powinno więc pojawić się 
pytanie: co mogę zrobić, by możliwie najlepiej przygotowywać swą 
firmę na działania związane z rynkiem posprzedażowym?

Bez ustawicznego kształcenia ani rusz

Yamaha wspiera 
młodych mechaników

Z punktu widzenia dostawców części szkolenia to doskonałe uzupełnienie 
relacji biznesowych

części zamienne, silniki, a nawet całe moto-
cykle. W ich ręce trafiły m.in. YZF-R1, XT660X 
i skuter XMAX 125, a także silniki z modeli 
FZ1 i MT-01. Zakres przekazywanej wiedzy 
jest stale rozszerzany, zarówno na poziomie 
teoretycznym, jak i praktycznym – wszystko 
po to, aby wzbogacić rynek fachowcami 
z ogromną wiedzą i oferującymi najwyższy 
poziom usług. W przyszłości najlepsi z nich 
będą mogli zasilić szeregi ASO marki Yama-
ha. W tym celu zorganizowany został kon-
kurs, mający wyłonić mistrza techniki moto-
cyklowej Yamaha. Szczegóły już wkrótce.

społu Szkół Samochodowych i Licealnych 
nr 2 w Warszawie, wyposażonej w narzędzia 
i motocykle przez Yamaha Motor Europe 
N.V. – Oddział w Polsce. Oprócz warszaw-
skiej „samochodówki” Yamaha objęła pa-
tronatem klasy w Zespole Szkół Samocho-
dowych w Bydgoszczy, Zespole Szkół nr 
3 w Ciechanowie i Powiatowym Zespole 
Szkół nr 1 w Pszczynie. Program wsparcia 
edukacji młodych mechaników motocy-
klowych realizowany jest przez Yamahę już 
od kilku lat. Uczniowie dostali nie tylko ma-
teriały dydaktyczne, ale również narzędzia, 

23-25 października br. nauczyciele z czte-
rech współpracujących z Yamahą szkół 
ponadpodstawowych przeszli szkolenie 
praktyczne z zakresu diagnozowania i na-
prawy podzespołów pojazdów Yamahy po 
uprzednim zaliczeniu teorii na poziomach 
brąz oraz srebro na platformie szkoleniowej 
Yamaha Technical Academy. To kolejny etap 
programu wsparcia młodych mechaników 
motocyklowych.

Szkolenie, podczas którego opracowany 
został też program nauki dla klas 1-3, odby-
ło się w nowej pracowni motocyklowej Ze-
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Handel internetowy opanowuje coraz 
więcej segmentów, jednak rynek części mo-
toryzacyjnych wciąż pozostaje wyspą, której 
e-commerce nie zalał, mimo że wzrost jego 
udziałów jest widoczny.

O tym, jaką rolę we współczesnej go-
spodarce światowej odgrywa e-commerce, 
najlepiej świadczy fakt, że jego globalna 
wartość wyrażana jest w bilionach dolarów. 
W Polsce kwota ta przekroczyła już 50 mi-
liardów złotych i wciąż rośnie. Na zakupy 
w internecie decyduje się coraz więcej ludzi 
i trend ten będzie przybierał na sile. W nie-
których branżach rozwój e-commerce jest 
szczególnie spektakularny, inne ze względu 
na swoją specyfikę wciąż opierają się tym 
tendencjom. Dobrym przykładem jest ry-
nek części motoryzacyjnych.

Więcej w NW 12/2019

Biały wciąż najpopularniejszy

Pamiętaj o kasie!

E-commerce 
rozłożony 
na części

samochodów jesteśmy niekwestionowanym 
liderem w dziedzinie przewidywania tenden-
cji rynkowych. To dzięki nam klienci mogą 
oferować wspaniałe samochody w najpopu-
larniejszych kolorach – powiedziała Nancy 
Lockhart, Axalta global product manager 
for colour. 

Cały raport dostępny jest 
na www.axaltacs.com/colorreport

srebrnego, a jego udział na poziomie 10% 
jest najniższy od ponad 10 lat. Wyniki an-
kiety wskazują też na rosnącą popularność 
koloru szarego we wszystkich regionach 
świata. Mimo to w branży motoryzacyjnej 
niezmiennie królują cztery barwy: biały, 
czarny, szary i srebrny – razem mają 80-proc. 
udział w światowym rynku.

– Po przeszło 65 latach badań nad prefe-
rencjami konsumentów w zakresie kolorów 

Trzy najpopularniejsze kolory samocho-
dów to biały (38%), czarny (19%) i szary 
(13%). Od 2011 roku biały zajmuje pierwsze 
miejsce w światowych rankingach popu-
larności kolorów. To wnioski z opublikowa-
nego przez firmę Axalta 67. dorocznego 
Globalnego Raportu Popularności Kolorów 
Samochodów. W Europie najpopularniejszy 
jest szary.

W 2019 roku w pierwszej trójce zabrakło 

obowiązkiem. Zgodnie ze wspomnianymi 
przepisami fiskalnymi muszą oni zacząć 
korzystać z urządzeń online najpóźniej od 
1 stycznia 2020 roku.

Dlatego przypominamy! Jeśli ktoś jesz-
cze zwleka z wymianą kasy, to ostatni dzwo-
nek, aby to uczynić.

Źródło: PCKF

pozwala odzyskać część wydatku na kasę 
fiskalną online.

Konieczność stosowania tego typu kas, 
m.in. przez mechaników samochodowych, 
została wprowadzona na początku maja 
2019 roku – za sprawą nowelizacji ustawy 
o podatku od towarów i usług. Co więcej, 
właściciele warsztatów, punktów wulkaniza-
cji i stacji paliw znaleźli się w pierwszej gru-
pie przedsiębiorców, których objęto takim 

Warsztaty samochodowe, punkty wulka-
nizacji i stacje paliw – te 3 rodzaje działal-
ności gospodarczych najpóźniej 1 stycznia 
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 

Czy to czas na wodór?

na duży potencjał wodorowej motoryzacji.
Już na początku konferencji dyrektor 

Departamentu Innowacji Ministerstwa 
Przedsiębiorczości i Technologii Jan Staniłko 
zauważył, że być może czas zmienić nazwę 
konferencji – słowo „motoryzacja” zastąpić 
nowym, szerszym terminem, ponieważ mo-
toryzacja i motor kojarzą się z silnikiem spa-
linowym, od którego przecież się odchodzi. 
Ciągle słyszy się na przykład o elektromobil-
ności, czy oznacza to, że czeka nas koniec 
samochodów z tradycyjnym napędem?

Więcej w NW 12/2019

Już po raz szósty Ministerstwo Przedsię-
biorczości i Technologii wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Dystrybutorów i Producen-
tów Części Motoryzacyjnych oraz Polskim 
Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego 
zorganizowało konferencję, na której zebrali 
się przedstawiciele motoryzacji, środowisk 
akademickich i władz państwowych. Tym ra-
zem tematem przewodnim był wodór i pró-
ba odpowiedzi na pytanie, jakie są szanse na 
to, by ten najbardziej rozpowszechniony we 
wszechświecie pierwiastek stał się paliwem 
przyszłości. Choć może brzmi to jak science 
fiction, zebrani na konferencji wskazywali 
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W listopadzie br. odbyła się gala, która 
była jednocześnie finałem Mistrzostw La-
kierników SPECTRAL.

Jak wygląda lakierowanie samochodu 
w oczach klienta? Przyjeżdża do warsztatu, 
mówi, co trzeba zrobić, a po określonym 
czasie odbiera gotowy pojazd. Nie widzi ca-
łego, niezwykle skomplikowanego procesu 
naprawy danego elementu, przygotowania 
go i wreszcie lakierowania. Łukasz Byśkinie-
wicz, prowadzący galę podsumowującą 
mistrzostwa, stwierdził, że dziś lakiernik to 
nie tylko rzemieślnik – cały proces można 
nazwać sztuką. Jak wybrać najlepszych 
w kraju? Firma Novol podjęła się tego arcy-
trudnego wyzwania.

Więcej w NW 12/2019

Pierwsze Mistrzostwa Lakierników SPECTRAL za nami

Uczestnicy, organizatorzy i partnerzy Mistrzostw Lakierników SPECTRAL

Jak zachęcić nowe pokolenie 
do pracy w warsztacie lakierniczym?

Brak siły roboczej to poważny problem nękający właścicie-
li warsztatów lakierniczych w całej Europie. W rozmowach wielu 
z nich wyraża obawy, że ta tendencja może przerodzić się w praw-
dziwy kryzys. Jim Muse, vice president of refinish na Europę, Bliski 
Wschód i Afrykę, uważa, że aby skutecznie stawić czoła temu wy-

zwaniu, branża musi zmienić sposób postrzegania zawodu lakierni-
ka – powinien kojarzyć się z biegłością w technologiach cyfrowych 
i świadomością ekologiczną.

Branża lakiernicza cierpi z powodu niedoboru wykwalifikowa-
nych pracowników. Jako główne przyczyny tej sytuacji wymienia 
się przede wszystkim brak zainteresowania ze strony młodszych po-
koleń oraz starzenie się siły roboczej. Co prawda zatrzymanie czasu 
lub procesów starzenia nie jest możliwe, ale sytuacji można zaradzić 
w inny sposób.

– Aby odwrócić trend i zainteresować młodych ludzi zawodem la-
kiernika, musimy zmienić sposób jego postrzegania. Nowe, innowacyj-
ne technologie zmieniają charakter tej pracy, która wymaga nie tylko 
zręczności, lecz także znajomości narzędzi cyfrowych i świadomości 
środowiskowej – mówi Jim Muse, vice president of refinish na Euro-
pę, Bliski Wschód i Afrykę.
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nich starań grupy pasjonatów motoryzacji. Mistrzostwa zostały ob-
jęte honorowym patronatem przez ministra infrastruktury, Związek 
Powiatów Polskich, Instytut Transportu Samochodowego w Warsza-
wie i prezydenta Legnicy.

Pierwsza edycja konkursu na najlepszego diagnostę w Polsce 
odbyła się w maju 2015 r., a towarzyszyła VIII Konferencji Transpor-
towej w Lubinie. Organizatorem tego wydarzenia był Oddział SITK 
Zagłębia Miedziowego w Legnicy we współpracy z NOT oraz przy 
wsparciu Polskiego Związku Motorowego OZDG we Wrocławiu, któ-
ry udostępnił na ten cel okręgową stację kontroli pojazdów. Histo-
rycznym tytułem najlepszego diagnosty w Polsce może poszczycić 
się Łukasz Ciepiela z Osieka (SIMP Oddział Tarnów).

W tym roku organizatorzy zdecydowali się na kolejny krok – mi-
strzostwa Polski. Postanowiono, że odbędą się one w dwóch kate-
goriach: uczniowskiej i dla zawodowców.

Relację z tego wydarzenia 
publikujemy na łamach grudniowego 

wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Automotive Parts Expo to jedno z najmłodszych wydarzeń bran-
ży warsztatowej w Polsce i wydaje się, że chyba także jedno z naj-
mniejszych. Na hali wystawienniczej Warsaw Ptak Expo, i to wcale 
niewypełnionej po brzegi, odbyła się w tym roku druga edycja tego 
wydarzenia. Jednak wystawcy na brak gości narzekać nie mogli.

Frekwencyjny sukces zapewnił w pewnym stopniu fakt, że targi 
te są częścią dużego salonu samochodowego Warsaw Motor Show 
(25-27 października). Ale to nie jedyny powód. Wystawcy podkreśla-
li, że wśród gości było naprawdę sporo warsztatowców. Przyciągnę-
ła ich na pewno ciekawa oferta, w tym szereg nowości z różnych 
dziedzin, ciekawe konkursy, konferencje i szkolenia. Zapraszamy na 
wspólny spacer targowymi alejkami.

Więcej w NW 12/2019

I Mistrzostwa Polski Diagnostów Samochodowych

Automotive Parts Expo po raz drugi

Sędzia Błażej Kowalski zapoznaje uczestników z zasadami sporządzania dokumentacji 
konkursowej. Oprócz wiedzy należało wykazać się skrupulatnością

Z najszybszą Polką Gosią Rdest rozmawialiśmy o tym, jak duże znaczenie ma dla kie-
rowcy rajdowego podczas startów organizacja pracy w warsztacie. – To tak naprawdę 
50% sukcesu. Ważne są odpowiednie części zamienne, ale też narzędzia. To pomaga me-
chanikom, bo u nas jest zawsze walka z czasem. Przy tej okazji ogromne podziękowania dla 
marki Bahco – mówi

Pod koniec października (25-26) w Legnicy odbyły się I Mistrzo-
stwa Polski Diagnostów Samochodowych. Zawody zostały zorgani-
zowane przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT Zagłębia Miedziowego w Legnicy we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej 
Polskiej Oddział Zagłębia Miedziowego w Legnicy. To wynik kilkulet-

W Rawiczu w obecności licznie zaproszonych gości otwarta zo-
stała nowa fabryka Hengst. W zakładzie o powierzchni 12 000 m2 
produkowane będą filtry paliwa, oleju, powietrza i kabinowe na nie-
zależny rynek części zamiennych. Wysoką jakość filtrów gwarantują 
zastosowane w fabryce technologie. Do końca roku zatrudnienie 
w nowym zakładzie znajdzie 150 osób.

– Poprzez ścisłe powiązanie naszych placówek produkcyjnych wy-
chodzimy naprzeciw klientom w dosłownym tego słowa znaczeniu – 
komentuje Christopher Heine, dyrektor generalny Grupy Hengst. – 
Nowa fabryka w Polsce stanowi dalszy ważny etap rozwoju światowej 
produkcji Hengst Filter.

Fabryka Hengst w Rawiczu
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– W Polsce jest niemal 12 000 serwisów zajmujących się oponami. 
Wśród nich są wzorowe, bardzo dobre i dobre, ale niestety jest też cała 
masa serwisów zupełnie przypadkowych, nieprofesjonalnych – podkre-
śla w rozmowie z nami Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego 
Związku Przemysłu Oponiarskiego. Stąd inicjatywa PZPO, realizowa-
na wspólnie z TÜV SÜD, o nazwie Certyfikat Oponiarski. – Chcemy 
pokazać kierowcom, gdzie szukać serwisów godnych zaufania. Wyróż-
niamy tych, dla których liczy się jakość pracy, bo zdają sobie sprawę z od-
powiedzialności za życie klientów. Podczas konsultacji z producentami, 
sieciami serwisowymi oraz praktykami wypracowaliśmy uniwersalne, 
jednolite kryteria obsługi technicznej i klienta. Zachęcamy kierowców 
do korzystania ze sprawdzonych serwisów.

O Certyfikat Oponiarski może ubiegać się każdy serwis w Polsce. 
Kryteria, które trzeba spełnić, dotyczą umiejętności pracowników, 
wyposażenia warsztatowego, obsługi klienta. Ich pełna lista oraz 
szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie www.certyfi-
katoponiarski.pl. – Każdy kierowca znajdzie tam informacje o tym, jak 
wiele wymagań musiał spełnić wybrany przez niego warsztat – dodaje 
Piotr Sarnecki.

Więcej w NW 12/2019

Wymiana opon nie jest taka prosta

– Dość powszechną praktyką jest odbijanie stopek bez całkowitego spuszczenia powietrza – 
rozpoczyna prezentację prawidłowej wymiany opony Ryszard Marcinkowski

Niektóre błędy popełniane podczas tak pozornie prostej czynno-
ści jak sezonowa wymiana opon mogą trwale uszkodzić ogumienie. 
To, w jaki sposób opony zostaną zdjęte z felgi, a potem na nią za-
łożone, ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Obarczone 
dużym ryzykiem błędu są też kolejne czynności, jak wyważanie czy 
montaż kompletnego koła w pojeździe.

Zdecydowana większość skądinąd doskonale wyposażonych 
warsztatów ogranicza się dziś do obróbki płaszczyzny, gniazd za-
worowych itd. Są to operacje przewidywalne, które łatwo wycenić 
i określić czas naprawy.

Przepytywani przez z nas przyznają, że warsztaty celujące swego 
czasu w kompleksowych remontach silników ratują się dziś rosną-
cym popytem na renowację oldtimerów. Oczywiście motoryzacja 
w klasycznym wydaniu nie jest w stanie podreperować budżetów 
firm w takim stopniu jak segment pojazdów ciężarowych. Tu aku-
rat nadal opłacalnym zabiegiem jest przywrócenie sprawności jed-
nostek deklarujących się nawet bardzo dużymi przebiegami. O co 
przecież nietrudno nawet w kilkuletnim ciągniku siodłowym. Ten 
nadal trzyma swą wartość powyżej kosztów „generalki”. Posiadacz 
nowoczesnego auta z małolitrażowym, turbodoładowanym silni-
kiem benzynowym? Raczej nie zdecyduje się na regenerację bloku 
silnika, planowanie głowic, honowanie cylindrów itd.

Jakich napraw się już nie podejmuje, bo opłacalność znikoma, 
gdy mowa o segmencie pojazdów osobowych?

Więcej w NW 12/2019

Remonty kapitalne
– wokół rynku napraw silnikowych

Ceny regeneracji wałków rozrządu: do aut osobowych krzywki od 170 zł netto (dotyczy 
napawania i szlifu), czopy od 185 zł netto (dotyczy napawania i szlifu). Wałki do cięża-
rowych: krzywki od 310 zł netto (dotyczy napawania i szlifu), czopy od 330 zł netto 
(dotyczy napawania i szlifu)

Kompleksowe naprawy silników samochodów osobowych wy-
konuje się dziś w autach pogwarancyjnych, których wartość rynko-
wa utrzymuje się powyżej 15 000 zł. Osobówki? Nie licząc wyjątków 
od reguły, zdecydowanie wypadają z obiegu. Nie trafiają w ręce 
prawdziwych fachowców, bo używane auto ze „zmęczonym” silni-
kiem jest po prostu za tanie.
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wprawiając w ruch koła wałków rozrządu. Zerwanie łańcucha, w za-
leżności od rodzaju silnika i zestawu zmiennych np. prędkości ob-
rotowej, może mieć bardzo poważne konsekwencje dla jednostki 
napędowej, na czele z jej nieodwracalnym zniszczeniem.

W przypadku napędu łańcuchowego dodatkowymi elementa-
mi odpowiadającymi za prawidłową pracę napędu są prowadnice 
i napinacze hydrauliczne. Mają one poprawiać kulturę pracy silnika 
i – do pewnego stopnia – eliminować skutki zużycia łańcucha, np. 
pogłębianie luzu zaworowego. Układ rozrządu to sieć naczyń po-
łączonych, dlatego awaria jednej części może być bardzo niebez-
pieczna i pociągnąć za sobą usterki kolejnych. W przeciwieństwie 
do paska rozrządu, który niewymieniony w terminie przewidzianym 
przez producenta pojazdu może „strzelić” bez ostrzeżenia, usterka 
łańcucha daje o sobie znać znacznie wcześniej.

Więcej w NW 12/2019

Zerwanie łańcucha rozrządu

Zerwanie łańcucha rozrządu może doprowadzić do zniszczenia zaworów, tłoków, wy-
krzywienia prowadnic, korbowodów, wałków rozrządu, a nawet uszkodzenia głowicy 
silnika

Sprawdzili ponad 6500 samochodów

dyrektor marketingu ProfiAuto. – Z pomocą kierowcom przychodzą 
partnerzy naszej marki i mechanicy zrzeszeni w sieci ProfiAuto Serwis, 
którzy od lat angażują się w promocję kwestii związanych z bezpiecz-
nym podróżowaniem. Akcja ma przypomnieć zmotoryzowanym, że 
systematyczne kontrole przekładają się bezpośrednio na bezpieczeń-
stwo na drodze, a ich wykonywanie powinno stać się nawykiem. Z na-
szych statystyk wynika, że świadomość społeczna w tym temacie rośnie, 
ale wciąż jest wiele do zrobienia.

Ponad 80 miast, 310 zaangażowanych serwisów i ponad 6,5 tys. 
sprawdzonych samochodów – tak wyglądała jubileuszowa, piąta 
edycja ProfiAuto PitStop. Akcja swoim zasięgiem objęła miejscowo-
ści w Polsce, Czechach i na Słowacji. Kierowcy, którzy pojawili się 
w mobilnym punkcie PitStop, mogli bezpłatnie sprawdzić stan tech-
niczny swoich samochodów.

ProfiAuto PitStop to seria bezpłatnych akcji dla kierowców, które 
każdego roku odbywają się w kilkudziesięciu miastach Polski i u na-
szych południowych sąsiadów. Mobilny punkt serwisowy pojawia 
się w miejscach dobrze znanych i często odwiedzanych przez zmo-
toryzowanych, jak parkingi przy centrach handlowych czy miejskie 
rynki. Celem akcji są ekspresowe, dokonywane przez specjalistów 
kontrole stanu technicznego samochodów. Kierowcy mogą spraw-
dzić kondycję aut i skonsultować się z ekspertami, a na koniec otrzy-
mują sezonowe upominki. W wielu miastach akcja połączona jest 
z innymi wydarzeniami rozrywkowymi lub edukacyjnymi wspiera-
nymi przez lokalne władze.

– PitStop to najlepsza okazja, żeby za darmo dowiedzieć się, w ja-
kim stanie technicznym jest nasz samochód – mówi Łukasz Kopiec, 

Jednym z rodzajów napędu rozrządu w silnikach spalinowych 
jest łańcuch, który porusza się po kole zębatym wału korbowego, 

Startuje kolejna edycja konkursu na 
Najlepszego Lakiernika R-M na świecie. Do 
wzięcia udziału w 13. edycji mistrzostw za-
praszają grupa CSV wspólnie z marką R-M. 
W rywalizacji wezmą udział ochotnicy z 16 
krajów z Azji, Afryki, Ameryki Północnej 
i Europy. Uczestnicy będą musieli wyka-
zać się znajomością linii premium Onyx 
HD. W Polsce eliminacje odbędą się online 

Młodzi lakiernicy na start!
(test), a czterej wyłonieni laureaci zmie-
rzą się o tytuł Najlepszego Lakiernika R-M 
w Polsce. Finał odbędzie się 10 marca 2020 
roku w Centrum Szkoleniowym Grupy CSV 
w Szczecinie. Finalista krajowych eliminacji 
będzie reprezentował Polskę podczas wiel-
kiego finału we Francji.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać 
na stronie www.csv.pl.
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Inwestycja w bardziej ergonomiczne umeblowanie warsztatowe 
ma przede wszystkim aspekt praktyczny. Konkluzja naszych rozmów 

teresowaniem cieszą się strefy nietypowe, 
np. ta związana z militariami – wszak pojaz-
dy wojskowe również są „retro”. Nie sposób 
nie odnieść wrażenia, że tegoroczna edycja 
była nieco mniejsza od poprzedniej: mowa 

Akademia Renowacji i Retro Motor Show

Meblowanie warsztatów
– o ergonomii koncepcyjnej słów kilka

Utrzymywanie właściwej pozycji podczas pracy wymaga odpowiednio dobranej wyso-
kości pola i optymalnego obszaru pracy. Wysokość pola pracy podczas czynności wy-
konywanych w pozycji stojącej ustala się w odniesieniu do wysokości łokciowej (przy 
ramionach swobodnie opuszczonych wzdłuż tułowia)

Co roku wokół sceny Akademii Renowacji gromadzą się tłumy, które chcą posłuchać przygotowanych wystąpień

ze specjalistami? Dziś poszukuje się rozwiązań, które służą aranżacji 
przestrzeni roboczej niczym... w studio filmowym. Tak, by plan kon-
figurować niemal na poczekaniu.

Każdy przyzna, że dzięki dobrze zaprojektowanej powierzchni 
i kompleksowemu wyposażeniu warsztatów rośnie efektywność 
codziennych prac. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem (choćby ze 
względów ekonomicznych) jest spełnienie wymogów ergonomicz-
nych na etapie projektowania. Wszak zawsze łatwiej wprowadzić 
modyfikacje w koncepcji projektu, niż korygować takie w później-
szym okresie. Skądinąd najbardziej pożądana wydaje się być dziś 
mobilność zaaranżowanej przestrzeni. Przestawianie, a dosłownie 
– przesuwanie zwieńczonego kółkami transportowymi umeblo-
wania to pierwszorzędny walor propozycji skrojonej na potrzeby 
warsztatów samochodowych. Najlepiej też, gdy takie meble można 
z miejsca na miejsca „przestawiać” w pojedynkę. Szafki warsztatowe 
wypełnione ciężkimi narzędziami, owszem, można z pomocą tzw. 
wózka paletowego przestawić z jednego kąta w drugi. Ale paleciak 
nie jest przecież zwyczajowym wyposażeniem naszych placówek. 
Poza tym na taki sprzęt trzeba mieć miejsce na posadzce. A przecież 
naszym nadrzędnym celem jest raczej uwalnianie posadzki, by ulep-
szać umeblowanie w ramach posiadanego metrażu.

Prawdziwi fani motoryzacji doskonale 
wiedzą, że na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich odbywają się tak naprawdę 
dwa wydarzenia, na których warto się poja-
wić. Pierwsze z nich to oczywiście wiosenne 
Motor Show. Drugie jest przeznaczone dla 
kogoś zupełnie innego. Jeżeli tęsknicie za 
zabytkowymi samochodami z różnych epok 
i potraficie docenić brzmienie wiekowej, mo-
carnej niegdyś jednostki, to musicie pojawić 
się na Retro Motor Show. Czy takie pojazdy 
nie potrzebują skomplikowanych napraw? 
Pewnie, ale od czego są wystawcy zgroma-
dzeni wokół Akademii Renowacji?

Retro Motor Show to największe targi 
związane z szeroko pojętą klasyczną mo-
toryzacją. Co roku kilkanaście tysięcy osób 
przybywa do Poznania, by podziwiać pojaz-
dy z praktycznie każdej epoki. Dużym zain-

tu zarówno o liczbie zwiedzających, jak 
i dostępnych na wyciągnięcie dłoni ekspo-
natów. Ci jednak, którzy Retro Motor Show 
odwiedzili po raz pierwszy, z pewnością nie 
mieli czego żałować.



8 RAPORT WARSZTATOWY

– Marka Ford, za sprawą rajdów, od zawsze kojarzyła mi się z wyzwa-
niem. Tak jest także teraz – mówi Maciej Oleksowicz, prezes zarządu 
Inter Cars. Należąca do tego dystrybutora sieć warsztatów Q-Service 
Truck jest oficjalnym dostawcą nowych samochodów Ford Trucks 
w Polsce. Po zaledwie czterech miesiącach od nawiązania współ-
pracy pierwsze pojazdy zostały sprzedane. W połowie października 
w Cząstkowie Polskim pod Warszawą przedstawiono też pierwszych 
dilerów sieci w Polsce.

– Wierzę, że doświadczenie naszego partnera, jego profesjonalizm 
i zorientowanie na klienta zapewnią nam doskonałą promocję marki 
w Polsce – mówił podczas oficjalnej prezentacji sieci Dave Johnston, de-
puty general manager Ford Otosann. – Wyzwaniem jest dla nas nie tyl-
ko dostarczenie najlepszego pojazdu, bo to zrobił za nas Ford, ale przede 
wszystkim dostarczenie najlepszego serwisu logistycznego i najlepszej 
obsługi posrzedażnej – dodaje Maciej Oleksowicz.

Dzisiaj sieć dilerską w Polsce tworzy osiem firm. Wszystkie mają 
także autoryzację do napraw pojazdów Ford Trucks. – Będziemy roz-

Dzięki obecności prawie 100 000 profesjonalistów goszczących 
na stoiskach ponad 1200 wystawców czy reprezentantów ma-

Nowa sieć dilerska Ford Trucks w Polsce

Equip Auto 2019

W czerwcu podpisano umowę o współpracy, a w październiku przedstawiono już gru-
pę dilerów i sprzedano pierwsze pojazdy. Współpraca zapowiada się dobrze!

Tegorocznej edycji towarzyszyło motto: „Napraw dziś, przygotuj się na jutro”, a meryto-
ryczny program targów koncentrował się wokół trzech głównych obszarów tematycz-
nych: szkolenia, innowacje, kwestie kluczowe dla przemysłu motoryzacyjnego

rek – z czego aż 30% to debiutujący – paryskie targi po raz kolej-
ny wzmocniły swój status znaczącego wydarzenia światowego na 
aftermarkecie. Miniona edycja zapisała się też rekordowo dużym 
udziałem firm z Polski.

Zorganizowane 15-19 października w Paryżu na terenach Paris 
Porte de Versailles targi to międzynarodowa impreza dla uczestni-
ków rynku posprzedażowego pojazdów i usług związanych z mo-
bilnością.

Equip Auto to od wielu już lat ważne wydarzenie w świecie 
aftermarketu i nadal jedno z największych w Europie spotkań sze-
roko pojmowanego sektora motoryzacyjnego. Impreza aktywująca 
przedstawicieli tego sektora, w tym m.in. producentów materia-
łów i akcesoriów samochodowych oraz dostawców bogatej gamy 
usług. Wśród wystawców nie brakuje producentów części zamien-
nych oraz komponentów do produkcji i eksploatacji samochodów 
osobowych i dostawczych, ciężarówek i autobusów. Ale nie tylko 
– o czym w grudniowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Nie da się ukryć, że nagar to zjawisko niepożądane z punktu wi-
dzenia działania silnika, jednak całkowite jego wyeliminowanie jest 
niemożliwe. Dzieje się tak z uwagi na skład współczesnego paliwa, 
charakter procesów fizykochemicznych, zachodzących podczas 
spalania, ale to nie wszystko. Miejscem szczególnie narażonym na 
osadzanie nagaru jest układ cylindrowo-tłokowy. Jakie zatem są 
przyczyny powstawania nagaru? Czy można zminimalizować to zja-
wisko?

Więcej w NW 12/2019

Nagar w silniku. Jak minimalizować jego osadzanie?

Tylko kompleksowa i regularna kontrola może zminimalizować 
ryzyko powstania nagaru

wijać kolejne punkty dilerskie w Poznaniu, Rzeszowie i Lublinie – zapo-
wiadał tuż po prezentacji obecnych dilerów Sławomir Rybarczyk, 
prezes zarządu Q-Service Truck.

Więcej w NW 12/2019
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Współczesny rynek napraw samochodów jest zdominowany 
przez usługi powypadkowe. W ostatnich latach ciągle wzrasta rów-
nież liczba samochodów, które najlepsze lata mają za sobą i po-
trzebna jest im rekonstrukcja.

Pasjonatów samochodów z duszą jest coraz więcej. Głównym za-
rzutem z ich strony kierowanym pod adresem nowoczesnej moto-
ryzacji jest brak indywidualności samochodów z racji wszechobec-
nej elektroniki i systemów, które regulują każdy element jazdy. Jeśli 
spojrzymy na samochody sprzed kilku dziesięcioleci, dostrzeżemy 
całkiem inny styl, który stanowi wizytówkę dawnych czasów.

Wyzwaniem w renowacji jest odpowiedni dobór produktów 
w zależności od rodzaju materiału, z jakiego zbudowany jest pojazd. 
Karoserie to kombinacja różnych materiałów: od aluminium, stali, 
aż po tworzywa sztuczne. Dlatego ważne jest dobranie materiałów 
i technologii do naprawy, aby w skuteczny sposób odbudować ce-
chy ochronne karoserii.

Obecnie wiele czasu poświęcamy nowym wyjątkowym kolorom, 

Odcienie renowacji

Gruntowna renowacja nie ogranicza się do lakierowania nadwozia

Ofertą najbardziej zainteresowane będą przede wszystkim małe i średnie serwisy, które 
dysponują ograniczoną przestrzenią magazynową

Mobil Boxx – jak nowe opakowanie 
sprawdza się w warsztacie?

Mobil Boxx to absolutna nowość na polskim rynku olejowym, 
ukłon w stronę ekologii i praktyczności. Wybrane oleje silnikowe 
Mobil 1 i Mobil Super są teraz dostępne w 20-litrowym plastikowym 
worku z kranikiem i w kartonowym opakowaniu.

Korzyści z używania olejów Mobil w nowym opakowaniu doce-
nili już mechanicy z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Teraz przyszedł czas 
na warsztaty z Polski, wśród których jest Auto Centrum J.K. Figur-
ski ze Zwolenia. O korzyściach, jakie daje Mobil Boxx mechanikom, 
rozmawiamy na łamach grudniowego NW z Jarosławem Figurskim 
– właścicielem warsztatu, Pietro Ghinelli z Exxon- Mobil oraz Mirosła-
wem Sobańskim z Ekonaftu, autoryzowanego dystrybutora olejów 
i smarów Mobil.

Ochrona karoserii auta przed zimową korozją
Okres jesienno-zimowy to dobry czas nie tylko na obowiązko-

wą wymianę opon i płynu do spryskiwaczy na zimowy, ale także na 
konserwację karoserii i elementów gumowych, które zabezpieczają 
nasze auto przed zniszczeniami powodowanymi zmianą pogody.

Śnieg, deszcz i sól drogowa mogą niszczyć przede wszystkim lakier, 
wystające elementy karoserii, uszczelki i powodować zmniejszanie ich 
właściwości ochronnych. Na rynku dostępnych jest wiele specyfików 
woskujących, które różnią się nie tylko ceną, ale także trwałością ochro-
ny czy łatwością aplikacji. Najczęstszym wyborem jest szybki w użyciu 
uniwersalny szampon z woskiem, może on być stosowany na karose-
riach nowych i starszych, które nie mają większych rys.

Więcej w NW 12/2019

ale pamiętamy, że samochód sprzed kilku lat też ma swoje charakte-
rystyczne barwy, możemy je odtworzyć, stosując nowocześniejsze 
technologie, które są bardziej ekologiczne.

Więcej w NW 12/2019


