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WIELKI RAJD DO GALI 
Już 1 lutego rozpoczyna się pierwszy z trzech oesów w wyścigu, w którym główną nagrodą jest 
przejażdżka na fotelu obok Krzysztofa Hołowczyca. Sprawdź czy właśnie Ty będziesz tym szczęśliwcem.

PROMOCJA TRWA JUŻ OD 15 STYCZNIA, A ZAKOŃCZY SIĘ 15 MAJA 2013 ROKU 
 

ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ PROMOCJI WWW.ICMS.eU

ODCINKI SPeCJALNe
Już 1 lutego rozpocznie się pierwszy z trzech odcinków specjalnych (tzw. oesy). 
Następne oesy zaczną się kolejno: 1 marca i 2 kwietnia. Każdy z nich będzie trwać jeden  
miesiąc. Po każdym z tych oesów nagrodą główną jest uczestnictwo w spotkaniu na torze rajdowym  
z Krzysztofem Hołowczycem. Poza tym do wygrania będą zestawy rajdowe przygotowane spe-
cjalnie na tę okazję. Co miesiąc w tym spotkaniu weźmie udział 15 osób (po 6 z kategorii warsztat  
i sklep z warsztatem oraz 3 z rynku ciężarowego).

SPOTKANIA NA TORZe Z KRZYSZTOFeM HOŁOWCZYCeM
1. 22-23 marca (w ramach OS1) 
2. 26-27 kwietnia (w ramach OS2) 
3. 17-18 maja (w ramach OS3)
Poza tym uczestnicy odcinków specjalnych (oesów) będą mogli zdobyć jeden z 150 pakietów  
rajdowych. Zestawy rajdowe co miesiąc będą rozdane klientom, którzy zdobędą najwięcej punktów 
w każdym odcinku specjalnym w trzech grupach: warsztat - 60 osób, sklepowarsztat - 60 osób, rynek 
ciężarowy - 30 osób.

15 stycznia wystartowała największa promocja Inter Cars SA pod nazwą WIELKI RAJD. Meta to Gala
w hotelu Gołębiewski w Karpaczu i wygrane: 12 samochodów marki ŠKODA, nagrody o wartości
10 000 zł oraz 3 rajdowe spotkania z Krzysztofem Hołowczycem! Łączna wartość nagród to aż
1 500 000 zł!

Więcej na stronie: www.icms.eu

http://www.icms.eu
%20http://www.icms.eu/Odcinki_specjalne
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Ilona Sar
Z-ca Kierownika ds.

Szkoleń - Szkolenia i Sieci
Serwisowe, tel.: 665 391 159

ilona.sar@intercars.eu
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Znajdź profil Szkolenia Inter Cars na Facebook’u 
i kliknij „Lubię To”. Tu znajdziesz zawsze aktualne 

informacje, ciekawostki na temat szkoleń.

NOWY KATALOG SZKOLEŃ 2013 Cezary Czaplak
Specjalista ds. Help Desk  

Produktowo-Technicznego
tel.: 22 511 30 23

W tej części artykułu przedstawiamy informacje dotyczące 
gniazd diagnostycznych i komunikacji po linii K. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym katalogiem szkoleń. 

TRANSMISJA DANYCH  
W SAMOCHODACH cz. 4

HELP DESK
T E C H N I C Z N Y

Katalog szkoleń składa się z kilku podkatalogów.  
Poniżej zamieściliśmy podgląd poszczególnych katalogów z możliwością 
pobrania w PDF. Dostępne są one na stronie www.intercars.com.pl
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Zanim został wprowadzony obowiązek 
wyposażania samochodów w znormalizo-
wane gniazdo OBD producenci pojazdów 
stosowali w samochodach własne gniazda 
diagnostyczne. Umożliwiały one podłącze-
nie testerów fabrycznych i komunikację z 
różnymi systemami zarządzania i kontroli. 
Przykładowe gniazda fabryczne producen-
tów przedstawiono na zdjęciu 2 (20 pinowe 
gniazdo BMW, tu w E34) oraz na zdjęciu  3 
(gniazdo w RENAULT Espace II).  
  

Niektórzy producenci pojazdów niezależnie 
od gniazda OBD nadal montują w swoich 
samochodach gniazda fabryczne. Zdarza 
się, że komunikacja z niektórymi układami 
możliwa jest wyłącznie przez takie gniaz-
do. Oczywiście nie dotyczy to układów ob-
jętych normą OBD II / EOBD. Ze względu 
na to, że testery uniwersalne najczęściej 
wyposażone są w standardowy wtyk OBD,  
w celu umożliwienia komunikacji z syste-
mami, które nie są dostępne przez gniazdo 
OBD, wykorzystywane są specjalne adaptery 
do fabrycznych gniazd producentów samo-
chodów. Na zdjęciu 4 pokazano przykład kil-
ku takich adapterów z wtykami fabrycznymi 
oraz gniazdem OBD umożliwiającym pod-
łączenie testera, którego kabel zakończony 
jest wtykiem OBD (widocznym na zdjęciu).

Zgodnie z danymi BOSCH zawartymi w tabeli 1 
gdzie przykładowo przedstawiono przyporząd-
kowanie pinów w gnieździe OBD do komuni-
kacji testera ze sterownikami różnych układów 
pojazdu, w tym przypadku dla RENAULT Espace 
III, w większości przypadków możliwe jest prze-
syłanie informacji w dwóch standardach tj. CAN 
lub K-Line (ISO 9141, ISO 14230). Jako pierwszy 
zaprezentujemy standard K-Line.

Na rysunku 10 przedstawiono nawiązanie połą-
czenia po linii K między testerem i sterownikiem 
(ECU) z wykorzystaniem sygnału inicjującego 
na linii L. Należy pamiętać, że nie we wszyst-
kich połączeniach po linii K wykorzystywana 
jest linia L co np. przedstawia tabela 1. W stan-
dardzie ISO 14230 czyli Keyword Protocol 2000 
do połączenia wykorzystywana jest tylko linia 
K, która jest magistralą dwukierunkową (tester 
<-> ECU). Linia L jest magistralą jednokierun-
kową umożliwiającą jedynie połączenie tester 
-> ECU. Rysunek 10 pokazuje szybką inicjaliza-
cję połączenia, która sprawdza się w układach 
gdzie wszystkie sterowniki mogą pracować ze 
stałą prędkością na poziomie 10,4 kbit/s. Z taką 
też prędkością odbywa się transmisja danych 
pomiędzy testerem i poszczególnymi sterow-
nikami. W przypadku rozpoczęcia łączności po 
włączeniu, na linii K oraz L na minimum 300 ms 
ustawiany jest stan wysoki (stan bezczynności). 
W przypadku gdy będzie to transmisja po za-

kończeniu poprzedniej transmisji, ten czas może 
być krótszy, musi jednak wynosić przynajmniej 
55 ms. Sygnał inicjujący tzw. „Wake Up” czyli „bu-
dzenie” sterowników polega na ustawieniu przez 
tester sygnału niskiego na liniach K i L na 25 ms 
a następnie na kolejne 25 ms sygnału wysokie-
go. Po stronie nadajnika stan wysoki sygnału to 
napięcie powyżej 0,8 UB (UB - napięcie zasilania) 
a stan niski sygnału to napięcie poniżej 0,2 UB. 

Odpowiednio dla odbiornika jest to napięcie 
powyżej 0,7 UB dla stanu wysokiego i napięcie 
poniżej 0,3 UB dla stanu niskiego. Jeśli poziomy 
napięć dla sygnałów High (wysoki) i Low (niski) 
będą poza zakresem tolerancji to komunikacja 
nie będzie możliwa. Warto zwrócić na to uwagę, 
gdy wystąpią problemy z komunikacją po linii K.  
W przypadku problemów z komunikacją należy 
też sprawdzić napięcie zasilania (napięcie pracy 
sterowników i zasilanie testera) oraz okablowanie  
i jakość połączeń.

Dalszy ciąg artykułu zostanie zamieszczony  
w kolejnym numerze informatora Service News.

mailto:ilona.sar%40intercars.eu?subject=
http://www.intercars.com.pl/pliki/File/INTERCARS/wsparcie_sprzedazy/Biuletyny_Informacyjne/IC_Katalog_-_skladanie_pytan_technicznych.pdf
http://pl-pl.facebook.com
http://training.intercars.com.pl/%23/ajax_str.php%3Fid%3D1127
http://training.intercars.com.pl/pliki/File/SZKOLENIA/katalog_techniczne.pdf
http://training.intercars.com.pl/pliki/File/SZKOLENIA/katalog_produktowe.pdf
http://training.intercars.com.pl/pliki/File/SZKOLENIA/katalog_ciezarowe.pdf
http://training.intercars.com.pl/pliki/File/SZKOLENIA/katalog_biznesowe.pdf
http://training.intercars.com.pl/pliki/File/SZKOLENIA/katalog_techniczne.pdf
http://training.intercars.com.pl/pliki/File/SZKOLENIA/katalog_produktowe.pdf
http://training.intercars.com.pl/pliki/File/SZKOLENIA/katalog_ciezarowe.pdf
http://training.intercars.com.pl/pliki/File/SZKOLENIA/katalog_biznesowe.pdf


Marta Ciesielska
Z-ca Kierownika Działu ds.

Obsługi Sieci Serwisów - Szkolenia
i Sieci Serwisowe,
tel.: 608 306 813

marta.ciesielska@intercars.eu
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ADRES REDAKCJI 
SERVICE NEWS
Inter Cars SA, Dział Marketingu i PR,
Cząstków Maz., ul. Gdańska 15, 05-152 czosnów 
tel.: 22 714 14 46
maria.zmyslowska@intercars.eu

Redaktor prowadząca: Maria Zmysłowska.
Koordynacja: Joanna Król.
Współpraca: Szkolenia – Ilona Sar; HelpDesk Techniczny – Cezary Czaplak;  
Sieci serwisowe – Marta Ciesielska; Rynek pojazdów użytkowych – Sylwia Wysocka;  
Sprzedaż bezpośrednia – Zbigniew Dzido.

Sylwia Wysocka
Specjalista ds. Szkoleń- DSC,

tel.: 22 714 17 03,
665 391 179

sylwia.wysocka@intercars.eu
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Klocki BERAL to sprawdzona i potwierdzona jakość wyposażenia 
fabrycznego OE, lepsze osiągi pojazdów i większe bezpieczeństwo 
jazdy, redukcja czasu przestojów serwisowych.

Aby Państwa podróż na ferie zimowe była bez-
pieczna powyżej zamieściliśmy niezbędne in-
formacje, które pomogą Państwu na skorzysta-
nie z usług warsztatów w tym czasie.

Reklama, która ukazała się na łamach grudniowego  
tygodnika Auto Świat.

WYPOWIEDZ  
SIĘ NA BLOGU

Blog siecwarsztatow.pl  został stworzony 
specjalnie dla właścicieli warsztatów. 

Sieci warsztatowe Q-Service, Perfect Service   
i Q-Service Premium chcąc podzielić się z 
Państwem swoją wiedzą, postanowiły pu-
blikować treść opartą na swoim doświad-
czeniu, w formie bloga. Publikacje doty-
kają tematyki bezpośrednio związanej  
z prowadzeniem warsztatu. Dodatkowo moż-
na znaleźć tam inspirację i pomysł na rozsze-
rzenie swojej działalności jak i informacje do-
tyczące swojej aktywności. Blog funkcjonuje 
od połowy czerwca 2012 roku. Od tamtej pory 
serwis odwiedziło ponad 30 000 osób, a adres  
http://siecwarsztatow.pl/  stał się miejscem  
wymiany opinii i doświadczeń tak autorów blo-
ga, jak i jego czytelników.

http://siecwarsztatow.pl/

Inter Cars poszerzył swoją ofertę części do pojazdów użytkowych o klocki hamulcowe firmy BERAL. Spełniają one 
najwyższe wymagania zarówno producentów pojazdów, osi czy układów hamulcowych, jak również wymagania ryn-
ku części zamiennych Aftermarket. Oprócz rygorystycznych testów laboratoryjnych przeprowadzone zostały również 
testy drogowe na torach testowych w całej Europie.

NAJLePSZY WSKAŹNIK STABILNOŚCI
Wyniki potwierdzają, że BERAL zapewnia jedne z najniższych, a tym samym, jedne z najlepszych wskaźników stabilności kompresji na rynku. 
Inter Cars wyprzedza konkurencję zarówno przy obciążeniu 5MPa, jak i 8MPa. Ta wyższa jakość zabezpiecza materiał cierny klocka przed 
oddzieleniem od tylnej płytki podczas jazdy. Co więcej, zapewnia ona dłuższą żywotność klocka, redukując koszty serwisu i przyczynia się do 
efektywniejszego wykorzystania pojazdu.
Dodatkowo autentyczność wszystkich produktów BERAL jest chroniona przez kod MAPP (Producenci Przeciwko Piractwu Produktowemu)  
i urządzenie legalizujące PrioSpot, umieszczone na specjalnej etykiecie, zapobiegającej sprzedaży podrabianych produktów. Oznacza to,  
że w przypadku godnej zaufania jakości OE produkty BERAL zapewniają „wszystko pod kontrolą”.
Jak sprawdzić autentyczność produktów BERAL: POBIERZ

Zapraszamy na filie IC w celu zapoznania się z ofertą.

ROAD SHOW SACHS 2013
Przypominamy, że kupując produkty Sachs, Lemforder, ZF Parts biorą Państwo udział w losowaniu  
zaproszeń na RoadShow Sachs 2013r. Tylko w Inter Cars SA jest do zdobycia aż 1 000 zaproszeń.

Zapisy oraz szczegóły są dostępne u Przedstawicieli Handlowych w filiach na terenie całego kraju.

WIADOMOŚCI IC – kolejny numer już w lutym!  
Będzie to specjalne wydanie Wiadomości IC zawierające informacje o największej promocji IC w tym roku jaką jest Wielki Rajd. 
Przypominamy czytelnikom Wiadomości IC, że grudniowy numer Wiadomości IC nr 47 jest już dostępny.
E-wydanie WIADOMOŚCI IC nr 47 znajduje się również na stronie www.intercars.com.pl
Kolejny numer Wiadomości IC nr 48 dostępny będzie w marcu. Marcowy numer dwumiesięcznika zawierał będzie m.in. tematy związane z klimatyzacją 
i serwisowaniem układu chłodzenia. Ponadto znajdziecie w nim Państwo informacje na temat aktualnych wydarzeń z branży motoryzacyjnej, atrak-
cyjnych promocji oraz sezonowych nowości. 
Zainteresowanych otrzymywaniem egzemplarza Wiadomosci IC zapraszamy do kontaktu z nami: wiadomości@intercars.eu lub pod nr tel.:  
22 71 41 425 

Archiwum WIADOMOŚCI IC znajduje się na stronie www.intercars.com.pl

INTER TRUCK
Przypominamy czytelnikom Inter Truck, że ostatni numer kwartalnika jest dostępny na stronie www.intercars.com.pl,  
zakładka o nas/wydawnictwa firmowe/intertruck.
Gazeta dedykowana jest warsztatowcom dbającym o sprawność pojazdów ciężarowych i autobusów. W drugim numerze gazetki znajdziecie Państwo 
m.in. informacje techniczne dotyczące nowych rozwiązań w jednostkach napędowych i ich historycznych początków oraz artykuły szkoleniowe.  
Wydanie jest dostępne 

BIULETYNY
Biuletyny zawierające informację o aktualnych promocjach, w których nierzadko mogą Państwo wygrać bardzo cenne nagrody, m.in. samochody. 
Biuletyny promocyjne wysyłane są do Państwa pocztą elektroniczną dwa razy w miesiącu.

Więcej na temat wydawnictw firmowych oraz archiwum publikacji, znajdziecie Państwo na stronie: www.intercars.com.pl

mailto:marta.ciesielska%40intercars.eu?subject=
mailto:sylwia.szafranska%40intercars.eu?subject=
http://issuu.com/intercars/docs/servicetrucksn3?mode=window&viewMode=singlePage
http://issuu.com/intercars/docs/servicetrucksn3?mode=window&viewMode=singlePage
http://issuu.com/intercars/docs/w47_www?mode=window&viewMode=singlePage/
http://siecwarsztatow.pl/
http://siecwarsztatow.pl/
http://www.intercars.com.pl/?id=19&lang=PL&&kat_nazwa=ryci&msg=Nowo%9Cci%2c%20promocje%20i%20oferty%20specjalne
http://www.intercars.com.pl/%3Fid%3D19%26lang%3DPL%26%26kat_nazwa%3Dryci%26msg%3DNowo%259Cci%2C%2520promocje%2520i%2520oferty%2520specjalne
http://www.intercars.com.pl/%23/ajax_str.php%3Fid%3D16
http://issuu.com/intercars/docs/service_trucks_nr-2%3Fmode%3Dwindow%26viewMode%3DsinglePage%20
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Zbigniew Dzido
Sprzedawca,  

Sprzedaż Bezpośrednia
tel.: 669 970 071

zbigniew.dzido@intercars.eu

GŁOWICE DO SILNIKÓW  
FIRMY AMC 

*cena hurtowa, jeśli indywidualna cena zakupu odbiega od podanej – zapraszamy do negocjacji lepszych warunków handlowych.

OPEL VIVARO,MOVANO  
F9Q760/762/772/774 
1.9DCI  01- 
Indeks: AMC908568 
Cena netto*1276,28 zł

NISSAN ALTEON  CAB-
STAR, 
RENAULT MASCOTT  
ZD30,K5MT 3.0DTI     
Indeks: AMC908509 
Cena netto*2648,90 zł

MERCEDES C270/
E270/M270/   
SPRINTER   
2.7 CDI  00- 
Indeks: AMC908575 
Cena netto 
*2814,18 zł

VW CRAFTER, T5 
AXD, AXE, BLJ, BNZ, 
BPC 2.5TDI 03 (KOM-
PLETNA) 
Indeks: AMC908812 
Cena netto*5056,99 zł

Przypominamy, że działa specjalna komórka, która ma na celu pomoc w zakresie części silnikowych. Dział ten służy profesjonalnym doradztwem 
serwisom mechanicznym i zakładom obróbki silników, a także serwisom sporadycznie dokonującym napraw silnikowych współpracującym 
z Inter Cars SA.

Kontakt bezpośredni: Zbigniew Dzido, tel. kom.: 669 970 071, zbigniew.dzido@intercars.eu, www.czescisilnikowe.intercars.com.pl 
Dzwoniąc na numer infolinii: 801 80 20 20, mogą Państwo zasięgnąć informacji na temat całej oferty dostępnej w Inter Cars SA, jak również 
złożyć zamówienie.

Oferta głowic w Inter Cars SA, to głównie produkty firmy AMC- światowego 
lidera w produkcji głowic. Produkty AMC to najwyższa jakość, potwierdzona 
wieloma certyfikatami, to także status dostawcy OES dla takich marek jak: 
Mitsubishi, Nissan, Volvo, czy Volkswagen. 
Dostawca na wszystkie produkty oferuje dwuletnią gwarancją na wady fabryczne, niezależnie od prze-
biegu. Jest to możliwe głównie dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii i materiałów z najwyższej 
półki, także dzięki bardzo rygorystycznej kontroli jakości. Stale utrzymywany wysoki stok w magazynach 
producenta, umożliwia natychmiastową realizację zamówień i krótki czas dostawy. 
Wybrane referencje głowic publikujemy na stronie www.czescisilnikowe.intercars.com.pl, natomiast 
pełna oferta dostępna jest w IC Katalogu oraz w eSklepie 
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Głowice niedostępne w magazynach Inter Cars SA można zamówić w trybie ekspresowym*, 
uprzednio sprawdzając dostępność u producenta. Chętnie pomogą w tym:

Mariusz Kita - opiekun produktu, e-mail: mariusz.kita@intercars.eu 
Zbigniew Dzido - specjalista ds. części silnikowych, e-mail: zbigniew.dzido@intercars.eu
*Zamówienie wysyłane jest bezpośrednio do filii Inter Cars a czas jego realizacji to zaledwie 3-4 dni robocze. 
Do zamówienia doliczany jest koszt przesyłki, zależny od wagi towaru (średnio to 35-45 Euro).

Wybrane referencje głowic do popularnych silników:

http://www.czescisilnikowe.intercars.com.pl/
http://www.intercars.com.pl/%23/ajax_str.php%3Fid%3D32

