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ODCINKI SPECJALNE
Przed nami pozostały jeszcze 2 odcinki specjalne. Drugi z trzech oesów rozpoczął się 1 marca, a zakończy 31 marca. Nagrodą główną jest 
uczestnictwo w spotkaniu rajdowym w dniach 26-27 kwietnia, podczas którego zwycięzcy zasiądą w samochodach wyścigowych obok 
Krzysztofa Hołowczyca, Krzysztofa Oleksowicza i Maćka Oleksowicza. Poza tym klienci, którzy zdobędą najwięcej punktów w danym odcinku 
specjalnym, otrzymają jeden ze 150 zestawów rajdowych.
Dostawcy, dzięki którym będzie można zdobyć punkty w drugim oesie: 
BOSCH, CASTROL, FILTRON, RUVILLE, SHELL, KNECHT-MAHLE, ZF PARTS (SACHS, LEMFORDER, ZF), FEBI.
Klienci nagrodzeni zestawami rajdowymi mogą dodatkowo zdobyć bony IC za wzrost zakupów produktów z oferty dostawców wymienionych 
powyżej.

Pobierz Regulamin

Zapraszamy do Wielkiego Rajdu!

WIELKI RAJD DO GALI
1 marca wystartował drugi Odcinek Specjalny w promocji 
Wielki Rajd. Odcinki Specjalne to dodatkowe akcje promo-
cyjne towarzyszące Wielkiemu Rajdowi, w których można 
wygrać wyjątkowe i nietypowe nagrody.

http://www.icms.eu
http://www.icms.eu/RegulaminOS


Ilona Sar
Z-ca Kierownika ds.

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

ilona.sar@intercars.eu
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SZKOLENIA UNIJNE 
DLA WARSZTATÓW 

Inter Cars SA uruchomił dla swoich klientów dwa projekty unijne 
obejmujące szkolenia techniczne. Są to bezpłatne szkolenia 
prowadzone w dwóch województwach: mazowieckim i podkar-
packim. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej oferty.
Dziś przedstawiamy projekt szkoleń dla klientów  
z woj. podkarpackiego.

Projekt skierowany jest do:
- osób pracujących, zatrudnio-

nych na umowę o pracę w 
sektorze usług motoryzacyj-
nych,

- samozatrudnionych, czyli 
prowadzących działalność 
gospodarczą,

- posiadających co najwyżej 
wykształcenie średnie,

- zamieszkujących i prowadzą-
cych działalność na terenie 
województwa podkarpackie-
go,

- spełniających kryteria mikro i 
małych przedsiębiorstw.

Trenerem jest długoletni partner w ramach szkoleń, firma Betis, Sławomir Olszowski z Radomia.

Szczegółowy harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie www.szkolenia.intercars.com.pl
Kontakt w sprawie zgłoszeń na szkolenia: edyta.jaworska@intercars.eu, ilona.sar@intercars.eu

Unijny projekt szkoleń technicznych 
dla klientów z woj. podkarpackiego 
prowadzony jest pod nazwą
„Motoryka”
Tematy szkolenia (do wyboru)*:
1.  Diagnostyka komputerowa pojazdów  

samochodowych.

2. Elektronika silników spalinowych.

3. Budowa i diagnostyka systemu poduszek 
gazowych.

4. Budowa i diagnostyka silników o zapłonie 
samoczynnym sterowanych elektronicznie 
z układem wtryskowym.

5. Budowa i diagnostyka systemu 
Common Rail.

6. Mechatronika układu ABS w praktyce.

7.  Mechatronika ESP i ABR w praktyce.

8. Budowa i diagnostyka szyn transmisji 
danych CAN i LIN.

9. Mechanika i elektronika w układach  
klimatyzacji.

10. Mechanika i elektronika w układach  
przeniesienia napędu i zawieszenie.

11. Silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny.

12. Budowa i diagnostyka silników wysokoprężnych 
z pompowtryskiwaczami.

13. Komputerowe systemy diagnostyki układów 
bezpieczeństwa biernego SRS.

14. Diagnostyka czujników.
* Uczestnicy mogą wybrać 8 interesujących ich tematów szkoleń. Najczęściej wybierane tematy, 

stanowić będą ścieżkę szkoleniową. Każdy z ośmiu tematów realizowany jest w ciągu dwóch dni 
szkoleniowych.

mailto:ilona.sar%40intercars.eu?subject=
http://www.facebook.com/SzkoleniaInterCars%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
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Cezary Czaplak
Specjalista ds. Help Desk  

Produktowo-Technicznego
tel.: 22 511 30 23

Przedstawiamy dalszy ciąg informacji o komunikacji po linii K.

TRANSMISJA DANYCH  
W SAMOCHODACH cz. 5

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

Jeśli spełnione są fizyczne warunki do trans-
misji danych, to po sygnale „Wake Up” (rysu-
nek 10) tester wysyła na linię K komunikat 
„żądanie obsługi rozpoczęcia transmisji” ze 
słowem kluczowym. W słowie kluczowym 
zawarta jest informacja na temat typu na-
główka jaki będzie stosowany podczas da-
nej transmisji. Zaadresowany sterownik po 
czasie krótszym niż 50 ms odpowiada wy-
syłając do testera komunikat „odpowiedź 
dotycząca obsługi rozpoczęcia transmisji”. 
Przesyłane komunikaty pomiędzy testerem 
i sterownikiem oraz w odwrotnym kierunku 
są w formacie przedstawionym na rysunku 
11. 
Pierwszy bajt komunikatu w standardzie 
KWP 2000 należący do nagłówka określa 
format przesyłanych informacji i danych. 
Bajt ten zawiera informacje o tym czy  
w dalszej części komunikatu wystąpią bajt 
adresu odbiorcy i bajt adresu nadawcy (baj-
ty te występują opcjonalnie) oraz ewentu-
alnie podaje długość pola danych czyli ilość 
bajtów danych jakie zostaną przesłane. In-
formacja o ilości transmitowanych bajtów 
danych zawarta jest w bajcie formatu jeśli 
ilość bajtów danych jest mniejsza od 64.  
W takim przypadku w nagłówku może nie 
być dodatkowego bajtu długości pola da-
nych (z tego powodu ten bajt występuje 
opcjonalnie). Bajt długości pola danych 
musi być umieszczony w nagłówku jeśli w 
komunikacie będą przesyłane 64 … 255 
bajtów danych. Ostatni bajt komunikatu 
to „suma kontrolna”. Ten bajt służy do we-
ryfikacji poprawności transmisji bajtów 
komunikatu (jest to w odpowiedni spo-
sób zakodowana wartość sumy wszystkich 
przesyłanych w komunikacie bajtów z wy-
jątkiem samego bajtu kontrolnego). W za-
leżności od rodzaju błędu jeśli wystąpi on 
podczas transmisji, sterowniki albo ignorują 
cały komunikat (komunikat niepoprawny) 
i nie wysyłają żadnej odpowiedzi co tester 

wykrywa analizując pojawienie się lub nie 
informacji w odpowiednim czasie, albo wy-
syłają odpowiedź negatywną w przypadku 
błędu w odebranych danych lub niepo-
prawnego formatu nagłówka komunikatu. 
W takich przypadkach jeśli testery nad-
zorują transmisję na magistrali to po wy-
kryciu błędu mogą powtórzyć nadawanie 
komunikatu (zazwyczaj ponawiają żądanie 
maksymalnie do trzech prób). Zwiększa to 
szansę uzyskania pozytywnej odpowie-
dzi od sterownika. Same sterowniki często 
nie rozpoznają rodzaju błędu i nie reagują  
w przypadku gdy błąd się pojawi.
Jeżeli sterowniki nie obsługują transmisji  
o prędkości 10,4 kbit/s to tester dosto-
sowuje się do ich możliwości i nawiązuje 
połączenie w innym trybie. Prędkość trans-
misji jest wtedy narzucana przez sterownik. 
Stosowany jest tzw. 5-cio bodowy (bod /z 
ang. Baud/ jest miarą prędkości transmisji 
określającą ilość zmian sygnału na sekun-
dę) sposób inicjalizacji przedstawiony na 
rysunku 12. Linie K i L przez co najmniej 300 
ms muszą być w stanie wysokim. Następ-
nie tester wysyła jednocześnie na linię K i L 
adres sterownika z którym ma być nawiąza-
ne połączenie. Odbywa się to z prędkością  
5 bit/s czyli zajmuje 1,6 s (adres sterownika 
ma 8 bitów). Po zaadresowaniu sterownika 
na liniach K i L ustawiany jest stan wysoki. 
Dalsza komunikacja odbywa się już tylko po 
linii K. Zaadresowany sterownik w czasie nie 

przekraczającym 300 ms od momentu wy-
słania przez tester adresu wysyła po linii K 
bajt synchronizacji mający ustaloną wartość 
55h (55 w kodzie heksadecymalnym czy-
li 1010101 binarnie). Następnie sterownik 
wysyła dwa bajty słowa kluczowego w od-
stępie czasu poniżej 20 ms przy czym naj-
pierw przesyłany jest mniej znaczący bajt 
a następnie bajt bardziej znaczący (mniej 
znaczący bywa określany jako bajt LSB  
a bardziej znaczący jako bajt MSB). Tester 
na podstawie czasu trwania bitów w bajcie 
synchronizacji określa prędkość transmisji  
z jaką pracuje sterownik i przechodzi w tryb 
komunikacji z taką właśnie prędkością. Po 
odebraniu bajtów słowa kluczowego tester 
w czasie krótszym niż 20 ms odpowiada 
wysyłając zanegowany bajt MSB. Przykła-
dowo dla bajtu 11010001 wysłanego jako 
MSB przez sterownik, tester odpowiada 
wysyłając bajt 00101110 (każdy bit w bajcie 
odpowiedzi ma przeciwną wartość logicz-
ną w stosunku do bitu z bajtu przesłanego 
przez sterownik). W odpowiedzi na zanego-
wany przez tester bajt MSB sterownik jako 
potwierdzenie nawiązania transmisji wysyła 
zanegowany bajt własnego adresu. Trans-
misja w obu kierunkach odbywa się z pręd-
kością narzuconą przez sterownik.

Kolejne informacje o transmisji danych 
przedstawimy w następnych numerach 
Service News.

http://www.intercars.com.pl/pliki/File/INTERCARS/wsparcie_sprzedazy/Biuletyny_Informacyjne/IC_Katalog_-_skladanie_pytan_technicznych.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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dowych, który jest zdominowany przez 
warsztaty niezależne, w przypadku napraw 
i usług serwisowych motocykli, stosunkowo 
dużą popularnością cieszą się serwisy auto-
ryzowane. Oznacza to, że warsztaty niezależ-
ne, konkurując z ASO mają w tym obszarze 
duże pole do rozwoju. To trudne zadanie, 
niezależnym warsztatom motocyklowym 
chce ułatwić  Inter Cars, proponując uczest-
nictwo w Q-Service Moto. Dla użytkowni-
ków motocykli, warsztaty zrzeszone w tej 
sieci z założenia mają być atrakcyjną alter-
natywą dla profesjonalnych i dobrze wypo-
sażonych warsztatów autoryzowanych. Za 
rozwój sieci odpowiada Tomasz Ładosz wraz 
ze współpracownikami Martą Ciesielską i Ar-
turem Markiem.

Warsztaty chcące przystąpić do sieci powin-
ny skontaktować się z:

Tomasz Ładosz
Kierownik Działu Szkoleń i Obsługi Klientów 
Kluczowych, tel.: 665 391 180

Marta Ciesielska
Z-ca Kierownika ds. Sieci Własnych,  
tel.: 608 306 813

UCzEStNICtwO bEz UtrAty NIEzALEżNOśCI

Inter Cars  SA stale poszerza swoją ofertę 
części i akcesoriów motocyklowych, a także 
narzędzi i wyposażenia warsztatowego nie-
zbędnego do naprawy jednośladów. Dzięki 
temu firma jest w stanie zaoferować swoim 

Plany rozwoju 
Q-Service Moto

Inter Cars SA pracuje nad rozwojem sieci warsztatów motocyklo-
wych Q-Service Moto. Sieć Q-Service Moto obecnie liczy już 38 

warsztatów i jest alternatywą dla właścicieli jednośladów  chcących 
serwisować swój motocykl poza serwisem autoryzowanym.

partnerom atrakcyjne warunki współpracy. 
Ponadto w tym roku do programu szko-
leń technicznych  Inter Cars  wprowadzono 
również pierwsze szkolenia techniczne dla 
warsztatów motocyklowych.

Podobnie jak w przypadku pozostałych 
sieci Q-Service, warsztaty motocyklowe de-
cydujące się na przystąpienie do Q-Service 
Moto mogą liczyć na szereg korzyści, jed-
nocześnie zachowując własną tożsamość, 
ponieważ nazwa firmy i nazwisko wła-
ściciela pozostają na pierwszym miejscu. 
Dobrą okazją do lepszego poznania sieci 
motocyklowej  Inter Cars  będzie V Ogólno-
polska Wystawa Motocykli i Skuterów (1-3 
marca 2013 r. w Warszawie), gdzie Q-Service 
Moto zaprezentuje swoje stoisko.

Zapraszamy na stronę:  
www.qservicemoto.pl

WIADOMOŚCI IC  
Kolejny numer 
już w marcu! 

E-wydanie  
Wiadomości  
Galowych
Jest to specjalne 
wydanie Wiadomości 
IC zawierające infor-
macje o największej 
promocji IC w tym roku 
jaką jest Wielki Rajd.

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

BIULETYNY
Biuletyny zawierające informację o aktu-
alnych promocjach, w których nierzadko 
mogą Państwo wygrać bardzo cenne 
nagrody, m.in. samochody. Biuletyny 
promocyjne wysyłane są do Państwa 
pocztą elektroniczną kilka razy  
w miesiącu.
Archiwum
BIULETYNÓW
Znajduje się na stronie 
www.intercars.com.pl

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

Zainteresowanych otrzymywaniem egzemplarza Wiadomosci IC  
zapraszamy do kontaktu z nami: wiadomości@intercars.eu lub pod nr tel.: 22 71 41 425

INTER TRUCK
Przypominamy czytelnikom Inter Truck,  
że ostatni numer kwartalnika jest dostępny  
na stronie www.intercars.com.pl, zakładka  
o nas/wydawnictwa firmowe/intertruck.
Kwartalnik dedykowany jest warsztatowcom 
dbającym o sprawność pojazdów ciężarowych 
i autobusów.  
W czwartym numerze znajdziecie Państwo:
1. System Common Rail i płyn chłodzący silnik.
2. Common Rail - diagnoza EDC-4.
3. Ciężarówka na gaz LPG.
4. Biznes - kultura techniczna w warsztacie, 

zarządzanie nowoczesnym warsztatem.
5. Rzędowa pompa wtryskowa

mailto:marta.ciesielska%40intercars.eu?subject=
http://motofocus.pl/firmy/intercars
http://motofocus.pl/firmy/intercars
http://motofocus.pl/firmy/intercars
http://issuu.com/intercars/docs/w47_www?mode=window&viewMode=doublePage
http://issuu.com/intercars/docs/galawiadomosci13issue?mode=window&viewMode=doublePage
http://www.intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=16
http://www.intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=16
http://www.facebook.com/QServiceMoto
http://issuu.com/intercars/docs/service_trucks_nr-2?mode=window&viewMode=singlePage
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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.

Gazetowniki 
w filiach IC

SZKOLENIA TECHNICZNE
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Auto Market Truck.pl jest to bezpłatna wersja maga-
zynu, dostępna poprzez oryginalne dystrybutory gazet 
sprowadzone z USA.
Gazetowniki ustawione w strefie sprzedaży ciężarowej są uzupełniane co tydzień no-
wymi wydaniami. Ogólnopolski tygodnik zawiera oferty kupna i sprzedaży samochodów 
dostawczych, ciężarowych, przyczep, naczep, ciągników siodłowych, maszyn rolniczych, 
maszyn budowlanych. W każdym numerze znajduje się ponad 10 tys. ogłoszeń oraz naj-
świeższe informacje dotyczące transportu i spedycji. Zapraszamy do wybranych filii Inter 
Cars SA.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.szkolenia.intercars.com.pl. Zakładka: szkolenia techniczne, pojazdy ciężarowe. Tam 
również możliwe jest zapisanie się na szkolenie.

PRZEKŁADNIE GŁÓWNE MERITOR

2013 Symbol Temat Miasto Data

Marzec

P-2 EBS/ESP Częstochowa 07-09.03.2013

P-1 Podstawy pneumatycznych układów hamulcowych Gorzów Wielkopolski 11-12.03.2013

P-2 EBS/ESP Gorzów Wielkopolski 13-05.03.2013

SK-04 Zautomatyzowana skrzynia biegów Błonie 20-22.03.2013

SK-03 Manualne skrzynie biegów 16S Biłgoraj
Biała Podlaska

26-28.03.2013

Harmonogram szkoleń technicznych Inter Cars SA dla rynku ciężarowego w marcu.

Rys.1 Przekładnia główna 
mostu Meritor - typ 17X. 

Charakterystycznym 
elementem przekładni 

jest nierozbieralny mech-
anizm różnicowy. 

OZNACZENIE 
MERITOR

MARKA 
POJAZDU

KONFI-
GURACJA 
POJAZDU

MODEL NORMA 
SPALIN

OZNACZENIE PRZEKŁAD-
NI WG PRODUCENTA 

POJAZDU

17X

Volvo

4X2

FM 410, FH 400,
FH 440, FH 460, 

FH 500

EURO 4 
EURO 5, 

EEV

RSS 1344 C

Renault 
Truck

PREMIUM DXi 410
DXi 450

MAGNUM DXi 440
DXi 460, DXi 500

MS 17X

Iveco
STRALIS 440S42, 
260S45, 190S46, 

320S50
17X

Lista pojazdów, w których montowane są przekładnie główne Meritor.

W ofercie Inter Cars SA znajdziecie Państwo kom-
pletne mechanizmy różnicowe wraz z obudowa-
mi jak również poszczególne części zamienne 
potrzebne do naprawy tego typu mechanizmu. 
W ciągłej sprzedaży w Inter Cars SA dostępne są 
również pozostałe części takie jak łożyska, uszczel-
niacze, flansze, podkładki potrzebne do naprawy 
tego typu przekładni.
Więcej informacji uzyskacie Państwo we wszyst-
kich oddziałach Inter Cars SA lub na stronie  
www.intercars.com.pl

Sylwia wysocka
Specjalista ds. Szkoleń- DSC,

tel.: 22 714 17 03,
665 391 179

sylwia.wysocka@intercars.eu

Inter Cars SA poszerza swoją ofertę czę-
ści pojazdów użytkowych o nową linię 
produktów firmy Meritor - przekładnie 
główne z linii 17X. 
Przekładnie główne z linii 17X są to przekładnie monto-
wane po 2005 roku do dnia dzisiejszego w ciągnikach 
siodłowych marki Renault, Volvo FH i Iveco. Poniżej 
znajduje się lista modeli pojazdów, w których występu-
ją najnowsze mosty firmy Meritor. 

mailto:sylwia.szafranska%40intercars.eu?subject=
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zbigniew Dzido
Sprzedawca,  

Sprzedaż Bezpośrednia
tel.: 669 970 071

zbigniew.dzido@intercars.eu

NOWOŚCI 
DOSTĘPNE W INTER CARS

Tłok STD
VW 2.5 TDI 81 STD TŁOK KPL VW CRAFTER, LT28TDI, 
LT35TDI 2.5TDI BIJ, BJK, CEBA, CEBB 06-
Producent: MAHLE
40 715 600
Cena: 293,93 zł* netto

Panewki korbowodowe 
Toyota 2.0 D4D, TOYOTA AVENSIS, COROLLA,  
PREVIA, RAV 4 , 2.0D-4D 16V 1CD-FTV 99-
Producent: KS
CB-1460A STD 
Cena: 67,92 zł* netto

Zestaw uszczelek (góra)
VW 1.2 BMD/CHFB, VOLKSWAGEN POLO 1.2, 
SKODA FABIA 1.2 01-
Producent: ELRING
EL546080
Cena: 144,71 zł* netto

Panewki korbowodowe
FORD/MAZDA, FORD MONDEO 2000->, 1.8/2.0 16V 
CGBB/CGBA CJBA/CJBB, MAZDA 3, 5, 6, MPV 1,8/2,0/2,3  
L3/L5/L8/LF 11  
Producent: MAHLE
014PS20798 STD
Cena: 42,71 zł* netto

Pełną ofertę nowości części silnikowych, znajdą Państwo na stronie: www.czescisilnikowe.intercars.com.pl, gdzie znajduje 
się również wyszukiwarka specjalistów silnikowych (warsztaty, zakłady obróbki silników oraz szlifiernie) świadczących usługi 
miedzy innymi w zakresie:
- remont silnika,
- regeneracja głowicy, 
- obróbka bloku silnika, 
- szlifowanie wału korbowego.

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

Magazyn części silnikowych w Inter Cars SA jest sukcesywnie poszerzany o nowe 
produkty. Nieustannie dbamy o to, aby nasza oferta była atrakcyjna cenowo, oraz aby 

oferowane przez nas produkty utrzymywały najwyższą jakość. 
Poniżej prezentujemy Państwu wybrane nowości jakie ostatnio się u nas pojawiły.

STRONA 

GŁÓWNA

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.

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

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty świadczące powyższe usługi silnikowe, które jeszcze nie znalazły się w wyszukiwarce.

http://www.czescisilnikowe.intercars.com.pl/

