
Wiadomo, ˝e do skutecznej, fachowej naprawy
potrzeba dobrych jakoÊciowo cz´Êci. Jednak, czy
wybierajàc nawet produkty sprawdzonych marek
mo˝emy byç pewni zadowolenia klienta
odbierajàcego pojazd? Okazuje si´, ˝e markowy
produkt to cz´sto jedyna metoda zapewnienia
jakoÊci naprawy!

W∏aÊciwie ˝adna fabryka nie wytwarza samodzielnie
wszystkich cz´Êci potrzebnych do wyprodukowania
samochodu. W szerokim zakresie korzysta z pod-
dostawców. Firmy wyspecjalizowane w pewnych
elementach (np. Bosch - elektronika, systemy wtrysku
paliwa i aktywnego bezpieczeƒstwa, TRW Automotive
- systemy bezpieczeƒstwa, Sachs - amortyzatory)
biorà udzia∏ nie tylko w procesie produkcyjnym, ale te˝
wspólnie konstruujà nowy model. Bosch na badania
wydaje np. ponad 7 procent ca∏ego obrotu!
Korzystanie z doÊwiadczeƒ takich firm jest dla
producentów aut nie tylko wygodne, ale i taƒsze. Jak
zapewniajà przedstawiciele najwi´kszych producen-
tów cz´Êci, elementy trafiajàce do hurtowni czy
warsztatów, majà dok∏adnie takà samà jakoÊç co te
u˝ywane na pierwszy monta˝ - przechodzà ten sam
proces kontroli jakoÊci.

Wa˝ne jest te˝, aby wytwórcy cz´Êci nie zapominali o
warsztatach. Mechanicy muszà stale poszerzaç swojà
wiedz´, a warsztaty zaopatrywaç si´ w najnowo-
czeÊniejszy sprz´t diagnostyczny. Wtedy nawet punkt
nieautoryzowany b´dzie w stanie przeprowadziç
skutecznà napraw´. Ale nie ob´dzie si´ to bez szkoleƒ
i wspó∏pracy ze strony producentów cz´Êci, którzy
najlepiej znajà budow´ auta.

Czy jakoÊç mo˝na zobaczyç? W wi´kszoÊci
przypadków trudno odró˝niç cz´Êç dobrà od z∏ej.
Niedostatki elementów s∏abej jakoÊci wychodzà na jaw
dopiero w eksploatacji lub podczas specjalistycznych
testów. Najlepiej wi´c wyrobiç w sobie nawyk
kupowania cz´Êci  renomowanych marek, bo wtedy
mamy pewnoÊç, ˝e kupujemy produkt trwa∏y, wykonany
z nale˝ytà precyzjà i przede wszystkim bezpieczny.
Markowe produkty sà oczywiÊcie dro˝sze od podróbek
czy produktów azjatyckich, poniewa˝ ich produkcja
wymaga u˝ycia bardziej zaawansowanych maszyn i dro˝-
szych materia∏ów. Tylko znane marki majà takie
mo˝liwoÊci technologiczne, aby produkowaç cz´Êci o
jakoÊci OE (Oryginal Equipment), czyli jakoÊci
pierwszego wyposa˝enia.

Przytoczmy jeszcze par´ praktycznych przyk∏adów
pomocnych przy doborze cz´Êci:

Tarcze hamulcowe chocia˝ sà starannie wypolerowane,
to nale˝y pami´taç, ˝e tak naprawd´ liczy si´ stop, jego
struktura i dok∏adnoÊç wykonania (np. bicie poprzeczne
maks. 10 um). I tak, pomini´cie w technologii produkcji
tarcz procesu sezonowania odlewów ˝eliwnych, z
których wykonywane sà póêniej tarcze hamulcowe
znaczàco obni˝a cen´ tarczy ale te˝ skutkuje mniejszà
odpornoÊcià tarcz na przegrzanie.
W przypadku klocków hamulcowych najwa˝niejsza jest
mieszanka, procesy obróbki ok∏adziny ciernej oraz
jakoÊç nak∏adki antywibracyjnej. 

JakoÊç klocków hamulcowych mo˝na oceniç wy∏àcznie
poprzez szczegó∏owà analiz´ laboratoryjnà, testy
stanowiskowe oraz podczas rygorystycznych testów
przeprowadzanych w ró˝nych warunkach drogowych i
klimatycznych. Ka˝da sonda Lambda Boscha, przed
sprzeda˝à jest rozgrzewana do temperatury roboczej,
dlatego jej koƒcówka ma przebarwienia, dodatkowo
gwint pokryty jest smarem odpornym na wysokie
temperatury i zabezpieczony kapturkiem z tworzywa
sztucznego. Co wi´cej, korpusy wszystkich sond
lambda Bosch sà spawane laserowo, a nie zgrzewane
punktowo jak tanie odpowiedniki. Zapewnienia to
absolutnà szczelnoÊç ale podra˝a proces produkcyjny.
Boszowska elektryczna pompa paliwa tak˝e
poddawana jest testowi, podczas którego przet∏acza si´
substancj´ konserwujàcà jej wewn´trzne elementy.
Dlatego pompy pakowane sà dodatkowo w szczelne
opakowanie foliowe, po otwarciu którego zauwa˝ymy,
˝e pompa jest delikatnie “t∏usta”. To Êrodek, który
zapewnia prac´ pompy nawet po wieloletnim
magazynowaniu. JakoÊç wycieraczki mo˝na sprawdziç
potrzàsajàc nià. W taniej wycieraczce dzwonià luêne, êle
spasowane nity. Gumki takich wycieraczek b∏yszczà
natomiast od grafitu, który zostaje te˝ na d∏oniach. Po
kilku godzinach jazdy ten powierzchownie na∏o˝ony
grafit wyp∏ukuje si´, a wycieraczka zaczyna
podskakiwaç.

O rozmow´ na temat rynku cz´Êci zamiennych
poprosiliÊmy specjalist´ z tej dziedziny - Tomasza
P´dzikiewicza z firmy TRW Automotive, dostawcy
systemów hamulcowych (Lucas), zawieszeƒ oraz
zintegrowanych systemów bezpieczeƒstwa:
“Wszystkie cz´Êci produkowane przez TRW Automotive
podlegajà takim samym normom jakoÊciowym, a co za
tym idzie, produkty trafiajàce na rynek niezale˝ny muszà

s p e ∏ n i a ç
wszelkie wymogi

stawiane produktom
przeznaczonym na pierwszy monta˝ (OE). Dla osoby
niezorientowanej w realiach rynku cz´Êci zamiennych
odró˝nienie cz´Êci marnej jakoÊci mo˝e byç bardzo
trudne, a nawet niemo˝liwe” – t∏umaczy P´dzikiewicz.
“Niejednokrotnie cz´Êç z pozoru dobrze wyglàdajàca
okazuje si´ byç bardzo z∏ej jakoÊci. Najprostszym
wyjÊciem z sytuacji jest zapytaç o rad´ zaufanego
mechanika. SpecjaliÊci z wieloletnim sta˝em bezb∏´dnie
potrafià odró˝niç dobry produkt markowy od produktu
niskiej jakoÊci” - dodaje na koniec T. P´dzikiewicz.

Przyk∏ady mo˝na by mno˝yç. Liczymy, i̋  Paƒstwa klienci
dzí ki Wam b´dà umieli samodzielnie odró˝niç podróbk´
od produktów wysokiej jakoÊci i dokonywaç najlepszych
wyborów. JednoczeÊnie warto pami´taç, ˝e zakup
produktów markowych niesie ze sobà dodatkowe
korzyÊci. Odbiorcy Inter Cars S.A. mogà przystàpiç do
najwí kszej w historii bran˝y cz´Êci zamiennych akcji
promocyjnej i wygraç nagrody, których ∏àczna wartoÊç
wynosi ponad 1 000 000z∏. Wystarczy zadeklarowaç ch´ç
uczestnictwa poprzez wype∏nienie specjalnego
formularza (dost´pnego w filiach Inter Cars S.A. lub na
www.intercars.com.pl) i dokonywaç zakupów w
wytypowanych liniach produktów. Zakupy te sà
premiowane specjalnymi - elektronicznymi kuponami,
które b´dà bra∏y udzia∏ w losowaniu nagród. Nagrody -
karty p∏atnicze z ustalonym wk∏adem pieni´˝nym
mo˝ecie Paƒstwo zrealizowaç gdzie tylko chcecie, na
dowolny cel. W trakcie akcji mo˝na te˝ wygraç wiele
dodatkowych nagród, jak np. kombinezony warsztatowe.
Serdecznie zapraszamy!

Fachowcy dla
fachowców

Regulamin i szczegó∏y akcji w oddzia∏ach Inter Cars S.A. 
oraz na www.intercars.com.pl   infolinia: 0801-80-20-20.
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