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Kolejne spotkania z gwiazdami
26-27.04 i 17-18.05 

2 kwietnia
rozpoczął się  
3 Odcinek Specjalny 



Dla mnie to ogromna frajda wsiąść w rajdówkę i pojeździć po takim terenie. 
Spotkałem ciekawych ludzi, którzy mam nadzieję, są zadowoleni z emocji, bo 
ja miałem ich dużo! Były momenty, że jechałem ponad 200 km na godzinę po 
ośnieżonej drodze i myślę, że dla każdego była to duża porcja adrenaliny. Było 
trochę długich prostych, ale też sporo technicznych zakrętów. Mieliśmy świetną 
zabawę, ale jednocześnie klienci Inter Cars mogli dotknąć tego motor sportu nie 
„z ulicy”, ale w sposób profesjonalny i bezpieczny – tak komentuje to spotkanie 
Krzysztof Hołowczyc. Po czym dodaje – Klienci Inter Cars, którzy zakwalifikują 
się do kolejnego spotkania będą mieli ogromną frajdę. Starajcie się być z nami, 
każdy, kto przyjedzie będzie miał możliwość i okazję spróbować wielu moto-
ryzacyjnych przygód i jestem pewien, że ten, kto zdecyduje się tu przyjechać 
nie będzie żałował. Wierzę, że będziemy mogli zawrzeć nowe znajomości, 
porozmawiać o rożnych rzeczach, będę już po kolejnym rajdzie z Pucharu 
Świata, wiec chętnie podzielę się z Wami tym, co się wydarzyło.

Na lotnisku w Nowym Mieście nad Pilicą spotkali się laureaci, którzy 
zwyciężyli w 1 Odcinku Specjalnym. Nagrodą dla nich był weekend 
z Krzysztofem Hołowczycem, Maćkiem i Krzysztofem Oleksowiczami, 
Bartkiem Ostałowskim i Grzegorzem Staszewskim. Kto choć trochę 
interesuje się sportem motoryzacyjnym zna te nazwiska i wie, że są 
one synonimem sportowej adrenaliny.
Spotkanie rozpoczęło się instruktażem i prezentacją kierowców, 
omówiono także trasy oraz ważny temat – zasady bezpieczeństwa. 
Jednak najbardziej wyczekiwanym momentem było pojawienie się 

Krzysztofa Hołowczyca, znanego kierowcy rajdowego, z którym nasi 
goście mogli porozmawiać podczas powitalnej kolacji. 

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia
Zobacz film z tego wydarzenia

Podczas imprezy nasi goście mieli okazję jeździć: 
Subaru Impreza N14 STI, BMW 330CI E46, Subaru Type-R STI

MOTORYZACYJNE BIAŁE SZALEŃSTWO
MROźNY WEEkENd 22 I 23 MARCA W NOWYM MIEśCIE NAd PILICą NA dŁugO ZOSTANIE  

W PAMIęCI LAuREATóW PIERWSZEgO OdCINkA SPECJALNEgO.

W zorganizowanym wyścigu sporto-
wymi BMW udział wzięli wszyscy nasi 
goście. Po zaciętej walce na podium 
stanęli: 
Adam Sarbinowski  
z czasem 1: 07: 20 zajął I miejsce
Filip Małecki  
z czasem 1: 09: 20 zajął II miejsce
Szymon Budzyński  
z wynikiem 1: 10: 10 zajął III miejsce

PEŁNA RELACJA

Najbardziej podobała mi się jazda BMW i 
sportowa, zdrowa rywalizacja, ale także 
jazda z Krzysiem Hołowczycem, niesamowite 
wrażenia i dawka emocji. To bardzo fajna, 
pozytywna forma spędzania czasu połącze-
nia biznesu ze sportem. Bawiłem się świetnie 
i takie spotkanie gorąco polecam innym 
klientom! 

Maciej Roszkiewicz  
Art. Zbyt Sp. j. Andrzej Wojtyczka z Milicza

Kolejne spotkania z gwiazdami
26-27.04 i 17-18.05 

http://icms.eu/GaleriaSpotkanieI
http://icms.eu/Media
http://icms.eu/Odcinki_specjalne


Ilona Sar
Z-ca Kierownika ds.

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

ilona.sar@intercars.eu
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DLA WARSZTATÓW 
Inter Cars SA uruchomił dwa projekty unijne obejmujące bezpłatne szkolenia 

techniczne. Prowadzone są w dwóch województwach: mazowieckim i podkarpac-
kim. Dziś przedstawiamy projekt szkoleń dla klientów z woj. mazowieckiego.

Projekt skierowany jest do:
- niezależnych warsztatów samocho-

dowych z terenu województwa 
mazowieckiego,

- posiadających co najwyżej  
wykształcenie średnie,

- zamieszkujących i prowadzących 
działalność na terenie woj. mazo-
wieckiego,

- uczestnik musi mieć co najmniej 
6-miesięczne doświadczenie  
w branży motoryzacyjnej,

- 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. mazowieckiego  
prowadzony jest pod nazwą  
„Mazowiecka akademia motoryzacyjna” 
Tematyka szkolenia:*

1. Komputerowe wspomaganie diagnostyki układów elektronicznych.
2. Diagnostyka czujników. 
3. Komputerowe systemy diagnostyki układów bezpieczeństwa  

biernego AIRBAG.
4. Zastosowanie technologii informatycznych w ocenie stanu silników o 

zapłonie samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa (VE…EDC). 
5. Zaawansowane technologie informatyczne w diagnozowaniu stanu 

silników o zapłonie samoczynnym z układem Common Rail. 
6. Komputerowe systemy diagnostyki układów bezpieczeństwa czynnego 

ABS/-EBV, -EDS, -ASR, -ESBS, -ESP.

*   Każdy temat trwa 2 dni. Grupa liczy max. 15 osób. Wstępne lokalizacje: Warszawa, Siedlce, Płock, 
Radom.

SZKOLENIA NA KWIECIEŃ 2013
Serdecznie zapraszamy na stronę www.szkolenia.intercars.com.pl, 
gdzie dowiecie się Państwo szczegółów.

Kalendarz szkoleń

mailto:ilona.sar%40intercars.eu?subject=
https://www.facebook.com/SzkoleniaInterCars?ref=hl
http://szkolenia.intercars.com.pl/ajax_str.php?id=1126


KONTAKTHELPDESK
T E C H N I C Z N Y

INTERNET - IC KATALOG INSTRUKCJA
MAIL - helpdesk@intercars.eu
TELEFON - 801 80 20 20 w.5

STRONA 

GŁÓWNA

Paweł Szymański 
Trener ds. Szkoleń Technicznych, 

Help Desk Produktowo-Techniczny, 
tel.: 601 242 152

Poniżej przedstawiamy skrót informacji dotyczących układu klimatyzacji 
wyposażonego w kompresor ze sprzęgłem elektromagnetycznym.

KLIMATYZACJA  
W SAMOCHODZIE

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

Dni stają się coraz cieplejsze i jak co roku 
zwiększy się ruch w warsztatach obsługują-
cych samochodowe układy klimatyzacji. Nie-
dostateczny wydatek zimnego powietrza czy 
brzydki zapach z nawiewów to tylko niektóre 
przyczyny, które zmuszą użytkowników do 
odwiedzenia naszych warsztatów.

Na początek kilka słów o zasadzie działania 
jednego z prostszych układów klimatyzacji. 
Najczęściej stosowanym obecnie czynni-
kiem chłodniczym jest gaz o handlowej na-
zwie R134a. Jest on sprężany w kompresorze 
klimatyzacji i pod wysokim ciśnieniem trafia 
do skraplacza. Przewód pomiędzy sprężarką 
i skraplaczem powinien być mocno ciepły. 
Dzięki działaniu wentylatora bądź zespołu 
wentylatorów obniżana jest temperatura 
skraplacza i znajdującego się wewnątrz gazu 

w wyniku czego czynnik ulega skropleniu 
(nazwa skraplacz jest więc adekwatna do za-
chodzącej tu przemiany stanu skupienia). Da-
lej już jako ciecz przechodzi przez osuszacz. 
Osuszacz oprócz tego, że ma za zadanie po-
chłonąć z układu wilgoć, to zatrzymuje także 
zanieczyszczenia mechaniczne. Następnie 
ciecz dociera do zaworu rozprężnego. Znaj-
duje się on zazwyczaj na ścianie grodziowej, 
przed wejściem do parownika. Gdy ciecz pod 
wysokim ciśnieniem przejdzie przez kryzę 
zaworu rozprężnego obniży znacznie swoje 
ciśnienie. W wyniku tego czynnik chłodniczy 
zaczyna odparowywać i pobierając ciepło 
obniża temperaturę otoczenia. Stąd nazwa 
parownik. Następnie  czynnik w postaci ga-
zowej trafia do sprężarki. W prawidłowo dzia-
łającym układzie klimatyzacji przewód po-
między parownikiem, a sprężarką jest zimny.

Aby opisane wcześniej procesy zachodziły 
bez zakłóceń, potrzebna jest ściśle określo-
na ilość czynnika w układzie. Jest ona inna 
dla różnych modeli samochodów, typów  
i wersji układów. Przed rozpoczęciem obsługi 
układu klimatyzacji zawsze musimy upewnić 
się, że znamy typ i wymaganą ilość czynnika 
chłodniczego oraz oleju. Informacje te często 
można znaleźć na naklejce w przedziale silni-
kowym pojazdu, lub zawsze w dokumentacji 
technicznej. Po wykluczeniu nieszczelności, 
dalszą diagnostykę wykonujemy po napeł-
nieniu układu czynnikiem chłodniczym.

Cały artykuł dostępny jest tutaj

UWAGA KONKURS! 

Dla uważnych czytelników mamy KONKURS z nagrodami!
Zadanie konkursowe polega na dokończeniu zdania:

Przed rozpoczęciem obsługi układu klimatyzacji zawsze musimy upewnić się, że znamy …
Całe zdanie znajduje się w treści artykułu. Wśród uczestników konkursu, którzy nadeślą prawidłowe rozwiązanie zadania do 15 kwietnia br.,  

rozlosowane zostaną nagrody (2 zestawy narzędzi firmy Toptul, każdy o wartości 200 zł).

Odpowiedź należy przesłać na adres e-mail: helpdesk@intercars.eu wpisując w tytule słowo KONKURS.

W celu umożliwienia przekazania nagrody prosimy o podanie w e-mailu numeru klienta oraz aktualnych danych kontaktowych.

http://www.intercars.com.pl/pliki/File/INTERCARS/wsparcie_sprzedazy/Biuletyny_Informacyjne/IC_Katalog_-_skladanie_pytan_technicznych.pdf
http://www.intercars.com.pl/pliki/File/INTERCARS/wsparcie_sprzedazy/Biuletyny_Informacyjne/Klimatyzacja%20w%20samochodzie.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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mium, Q-Service Moto, Q-Service MotoSport spotkali 
się w malowniczej scenerii Hotelu Narvil nad rzeką Na-
rew. Goście mieli do dyspozycji pełen wachlarz usług 
tego miejsca, w tym także spa. Spotkanie zaczęło się od 
wspólnego obiadu i zakwaterowania. 

Najważniejszym wydarzeniem tego dnia była konfe-
rencja, którą w imieniu Zarządu Inter Cars SA otworzył 
Wojciech Twaróg. Po tym wstępie, Tomasz Ładosz, 
Kierownik Działu Sieci Serwisowych poruszył zagad-
nienia związane z umową sieciową, a Witold Smoniew-
ski przedstawił aktualności związane ze szkoleniami.  
Następnie głos zajął Alfred Franke, Prezes Stowarzysze-
nia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyj-
nych (SDCM), który opowiadał o regulacjach prawnych 
wpływających na działalność warsztatów, wpływie 
telematyki na niezależny rynek motoryzacyjny oraz  
o przepisach MVBER/GVO, przełomowych regulacjach 
prawnych w motoryzacji. Zarządzanie gospodarką od-
padami poznaliśmy dzięki wykładowi przedstawiciela 
firmy Oiler. Po skończonej konferencji i części oficjalnej 
zaczęła się część artystyczna. Gwiazdą wieczoru był  
zespół Bala Band. 

Chcielibyśmy podziękować za wspólnie spędzone 
chwile, które mamy nadzieję zaowocują nowymi kon-
taktami, a tym samym zwiększonym rozwojem Pań-
stwa przedsiębiorstw. Do zobaczenia na kolejnym spo-
tkaniu regionalnym.

WIADOMOŚCI IC  
Na rynku ukazało 
się najnowsze wydanie 
Wiadomości Inter Cars 
SA dostępne również jako 
multimedialne e-wydanie. 
Klienci otrzymali to wydanie 
wraz ze spersonalizowa-
ną kartą i kluczykiem, 
symboliczną “przepustką” 
do nagród podczas Gali 
Mistrzów Warsztatów, która 
odbędzie się w Karpaczu.

Archiwum  
WIADOMOŚCI IC
znajduje się na stronie  
www.intercars.com.pl
Zainteresowanych otrzy-
mywaniem egzemplarza 
Wiadomosci IC zapraszamy 
do kontaktu z nami:  
wiadomosci@intercars.eu  
lub pod nr tel.: 22 71 41 425

BIULETYNY PROMOCYJNY
Nowa odsłona
Biuletyn w nowej odsłonie zawiera informacje 
o aktualnych i najnowszych promocjach. 
Szczególnie zwracamy Państwa uwagę na 
konkurs Wielki Rajd i na Odcinki Specjalne. 
Więcej szczegółów odnośnie Wielkiego Rajdu 
znajdziecie Państwo na www.icms.eu. Biuletyn 
wysyłany jest do Państwa dwa razy w miesiącu 
pocztą elektroniczną. Biuletyn przygotowany 
jest w formie elektronicznej jako e-wydanie,  
a promocje znajdujące się w nim są przyporząd-
kowane określonym kategoriom.

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

INTER TRUCK
Przypominamy czytelnikom Inter Truck, 
że najnowszy numer kwartalnika jest 
dostępny na stronie www.intercars.
com.pl
e-wydanie INTER TRUCK
Kwartalnik dedykowany jest warsztatow-
com dbającym o sprawność pojazdów 
ciężarowych i autobusów. W czwartym 
numerze znajdziecie Państwo oprócz 
artykułów technicznych, testy, w których 
poruszane są zagadnienia dotyczące 
zarządzania warsztatem i kulturą 
techniczną związaną z naprawami 
pojazdów. 

SPOTKANIE SIECIOWE
16 marca odbyło się coroczne spotkanie regionalne z klientami sieciowymi.

WIADOMOŚCI IC 
 

Na rynku ukazało się najnowsze wydanie 
Wiadomości Inter Cars SA dostępne 
również jako multimedialne e-wydanie. 
Klienci otrzymali to wydanie wraz ze 
spersonalizowaną kartą i kluczykiem, 
symboliczną “przepustką” do nagród 
podczas Gali Mistrzów Warsztatów, która 
odbędzie się w Karpaczu.

mailto:marta.ciesielska%40intercars.eu?subject=
http://issuu.com/intercars/docs/w48_issue?mode=window&viewMode=singlePage/
http://www.intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=16
http://www.intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=16
http://www.intercars.com.pl/%23/ajax_str.php%3Fid%3D16
http://issuu.com/intercars/docs/biuletyn2013?mode=window&viewMode=doublePage
http://issuu.com/intercars/docs/service_trucks_nr-2?mode=window&viewMode=singlePage
http://issuu.com/intercars/docs/service_trucks_nr-2?mode=window&viewMode=singlePage
http://issuu.com/intercars/docs/service_trucks_nr4?mode=window&viewMode=singlePage
http://issuu.com/intercars/docs/w48_issue?mode=window&viewMode=doublePage
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ADRES REDAKCJI 
SERVICE NEWS
ICMS Inter Cars Marketing Services, Dział Marketingu i PR,
Cząstków Maz., ul. Gdańska 15, 05-152 czosnów 
tel.: 22 714 14 46

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

STRONA 

GŁÓWNA

www.feber.com.pl
Nowa, jasna i przejrzysta strona www, jest dla 
wszystkich, którzy wraz z nadchodzącą wiosną 
zastanawiają się nad podjęciem ważnej decyzji  
o zakupie lub wynajmie naczepy. 

www.truck.intercars.com.pl
Od 2 kwietnia zapraszamy Państwa 
również do odwiedzenia nowej 
strony skierowanej do klientów 
rynku pojazdów ciężarowych.

Na nowej stronie znaleźć można informację o wypożyczalni  
naczep, jak i katalogu części, gdzie oferujemy m.in.:
• akcesoria, nadwozia i podwozia;
• doposażenie ramy;
• instalację elektryczną, hydrauliczną, pneumatyczną;
• zawieszenie (osie jezdne);
• skrzynie.
Nowa strona www.feber.com.pl ma spójna szatą graficzną ze 
stroną Inter Cars SA w grupie, w której znajduje się spółka Feber, 
ale technicznie oparta na zupełnie innym, szybszym mechani-
zmie działania. Posiada tzw. „przyjazne linki” i inne udogodnie-
nia przydatne do poruszania się w sieci.
W najbliższym czasie strona zostanie przetłumaczona na j. an-
gielski oraz języki krajów, w których uruchamiana jest sprzedaż 
naczep Feber. Zapraszamy na stronę www.feber.com.pl

SZKOLENIA TECHNICZNE
Harmonogram szkoleń technicznych Inter Cars  
dla rynku ciężarowego.

SPRZEDAŻ PREMIOWA BERAL
KUPUJ I ODBIERAJ NAGRODY... lub bon o określonej wartości.

Przy każdorazowym zakupie klocków hamulcowych lub okładzin firmy Beral,  
do samochodów ciężarowych, otrzymasz T-shirt gratis.

Zobacz katalog z nagrodami 

Szczegółowe informacje na temat promocji 

Symbol Temat Miasto Data

O-1 Oscyloskop Suwałki 9 kwietnia

S-1 Silniki wysokoprężne na bazie M.A.N - 
podstawy

Suwałki 10 kwietnia

SK-03 Manualne skrzynie biegów 16S Tychy 16-18 kwietnia

E-1 Układy elektryczne na bazie MAN 
klasy TG

Olsztyn 23-26 kwietnia

Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.szkolenia.intercars.com.pl / zakładka: szkolenia 
techniczne pojazdy ciężarowe.

Sylwia Wysocka
Koordynator ds. Sprzedaży  

i Marketingu, Sieci Ciężarowe,
tel.: 22 714 17 03,

665 391 179
sylwia.wysocka@intercars.eu

W Ofercie Ciężarówka kładziemy 
nacisk na fakt, iż w asortymencie 
Inter Cars są części zamienne do 
kompletnych układów, łatwe do 

wyszukania dla każdego odbiorcy. 
Np. na stronie 3 pokazaliśmy  

w przejrzysty sposób układ wyde-
chowy do Volvo FH 12/16, z nume-
rami indeksów i cenami wszystkich 

elementów tego układu.

Znajdują się na niej m.in. informacje dotyczące oferty cię-
żarowej Inter Cars SA, wydawnictwa firmowe, informacje  
o sieciach serwisowych czy szkoleniach. Strona jest łatwa  
w obsłudze oraz zbudowana w przyjazny sposób dla użyt-
kownika. 

GAZETKA PROMOCYJNA

www.truck.intercars.com.pl
http://www.feber.com.pl
http://feberczesci.intercars.com.pl/
http://www.intercars.com.pl/pliki/Image/INTERCARS/promocje/2013/Beral_premia_katalog.jpg
http://www.intercars.com.pl/ajax_str.php?id=48&news=10300&kat_nazwa=PROM&lang=PL&aktywne=&kat=&rok=
mailto:sylwia.szafranska%40intercars.eu?subject=
http://truck.intercars.com.pl/pliki/File/INTERCARS/oferta_handlowa/czesci_zamienne/oferta_ceizarowka_marzec2013.pdf
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Zbigniew dzido
Sprzedawca,  

Sprzedaż Bezpośrednia
tel.: 669 970 071

zbigniew.dzido@intercars.eu

Kompletacje silnikowe
Od pewnego czasu Inter Cars SA na stronie www.czescisilnikowe.com.pl prezentuje 

tzw. kompletacje silnikowe. Rozwiązanie ma na celu pomóc w szybkim i łatwym  
zapoznaniu się z ofertą części niezbędnych do naprawy popularnych silników  

montowanych w pojazdach osobowych oraz ciężarowych. 

Zapraszamy do odwiedzania naszej  
strony internetowej.
www.czescisilnikowe.intercars.com.pl
Zbigniew Dzido, tel. kom.: 669 970 071
zbigniew.dzido@intercars.eu

Kompletacje zawierają zestawienie części, począwszy od głowicy silnika i jej elementów składowych, po-
przez układ korbowo-tłokowy, wszelkie uszczelnienia silnika, a kończąc na elementach rozrządu. Systema-
tycznie pojawiają się nowe kompletacje popularnych silników. Ostatnimi jakie się ukazały są zestawienia 
części do silnika AUDI/VW 2.0TDI AZV,BKD oraz CITROEN/PEUGEOT 2.2HDI mot.4HX (DW12TED4).
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Jakość Magnum Technology potwier-
dzona certyfikatami PIMOT
Przyznanie certyfikatów jest uznaniem i 
potwierdzeniem wysokiej jakości tych pro-
duktów. Jest również informacją dla na-
szych klientów, że wszystkie certyfikowane 
produkty są bezpieczne dla użytkownika, a 
ich jakość została potwierdzona przez nieza-
leżny Ośrodek Badawczy. W ramach badań 
certyfikacyjnych każdy z produktów prze-
szedł serię testów: wytrzymałościowych, 
funkcjonalnych i materiałowych, a wyniki 
testów spełniają każde z wymagań.
Co to oznacza dla potencjalnego 
klienta?
Jest to informacja, o tym że amortyzatory 
oraz sprężyny zawieszenia Magnum Tech-
nology spełniają wyśrubowane normy bez-
pieczeństwa postawione przez niezależny 
Ośrodek Badawczy. W momencie wyboru 
towaru, każdy klient szuka dodatkowych 
informacji. Chciałby poznać zalety produk-
tu i jednocześnie uniknąć ewentualnych 
kłopotów w trakcie użytkowania. Kwestią 
niepodlegającą żadnej dyskusji jest bezpie-
czeństwo jazdy, a zarówno amortyzatory jak 
i sprężyny zawieszenia mają istotny wpływ 
na sterowalność samochodu. 
Czy nie wystarczy zapewnienie produ-
centa, że produkt jest bezpieczny?
W myśl obowiązujących przepisów Unii Eu-
ropejskiej, tak w przypadku amortyzatorów, 
jak i sprężyn zawieszenia producent nie 
musi certyfikować swoich produktów. Sam 
określa kryteria dotyczące badań i kontroli 
jakości, tak aby części były porównywalne 
jakościowo do części oryginalnych. To rów-
nież dotyczy produktów Magnum Techno-
logy. Od początku położyliśmy szczególny 
nacisk na badania i systematyczną kontrolę 
jakości. Przy pomocy oprogramowania QDA 
(używanego przez producentów samocho-
dów oraz części: VW-AUDI, Mercedes, Bosch) 
opisaliśmy parametry krytyczne dla jakości 
i bezpieczeństwa. Na bazie współpracy z 
PIMOT, ITS i Politechniką Warszawską opra-
cowaliśmy metody badawcze, które pozwa-
lają nam na skuteczne sprawdzanie części z 
każdej partii produkcyjnej. Nasze przyrządy 
pomiarowe są pod stałym nadzorem metro-
logicznym, a pracownicy są szkoleni przez 
najlepszych specjalistów od jakości, np. z 
firmy TQM Soft. To daje nam prawo do tego 
aby oświadczyć naszym klientom, że części 
Magnum Technology są produktami bez-
piecznymi. Ale nikt nie może być sędzią we 
własnej sprawie. Dla klienta ocena produ-

centa lub dystrybutora części może nie być 
wystarczająca, może żądać potwierdzenia 
deklarowanej wysokiej jakości produktów. 
Podobnie jest w sporcie, kiedy trener razem 
z zawodnikiem wylewają litry potu, aby 
osiągać coraz lepsze wyniki. Ale dopiero w 
zawodach wychodzi cała prawda na temat 
jego rzeczywistych możliwości. 
Jak wyglądają takie „zawody”  
w przypadku amortyzatorów  
i sprężyn zawieszenia?
Można powiedzieć, że w testach jakości 
bierze udział każdy zamontowany w sa-
mochodzie amortyzator i każda sprężyna. 
Natomiast testy certyfikacyjne przepro-
wadzane przez PIMOT, czy też ITS tym się 
różnią od normalnej eksploatacji, że to co 
spotyka przeciętny amortyzator przez cały 
okres użytkowania, tutaj występuje w po-
staci skumulowanej w ciągu kilku dni. Na 
przykład jedną z dyscyplin wytrzymałościo-
wych, którym poddawany jest amortyzator, 
to zachowanie stabilnych parametrów sił 
tłumienia w teście trwałości. Amortyzator 
montowany jest w komorze termicznej, a 
następnie po rozgrzaniu poddawany jest 
cyklicznemu rozciąganiu i ściskaniu. Przy 
częstości 240 cykli/minutę rozgrzewa się 
do temperatury 90°C. Są to ekstremalne wa-
runki dla każdego amortyzatora, w których 
musi wytrzymać milion cykli!
Testy wytrzymałościowe to tylko jedna z 
konkurencji, równie ważne są testy mate-
riałowe. W jednym z testów sprężyna zawie-

szenia krojona 
jest na kawałecz-
ki, które po 
inkludacji i po-
lerowaniu spraw-
dzane są pod 
m i k r o s k o p e m 
w celu wykrycia 
niezgodności w 
strukturze meta-
lograficznej ma-
teriału. Dopiero 
pod odpowied-
nim powiększe-

niem można wykryć wtrącenia niemeta-
liczne, mikropęknięcia i nieprawidłowości 
w obróbce cieplno-chemicznej stali sprę-
żynowej. Warunkiem udzielenia certyfikatu 
bezpieczeństwa i zgodności jest pomyślne 
przejście wszystkich wyśrubowanych te-
stów przez wszystkie badane próbki.  Cer-
tyfikat bezpieczeństwa B wydany przez 
PIMOT jest formą uznania dla jakości amor-
tyzatorów i sprężyn Magnum Technology, 
ale jest również ważnym osiągnięciem dla 
naszego zespołu.
Jakie jest źródło tego sukcesu?
Od samego początku, od momentu 
wprowadzenia do oferty Inter Cars marki 
Magnum Technology, chcieliśmy aby te 
produkty spełniały wszelkie normy bez-
pieczeństwa. Proszę pamiętać, że tylko 
samych amortyzatorów mamy ponad 700 
różnych referencji. Z uwagi na określone 
charakterystyki pracy układu zawieszenia 
pojazdu, konstruktorzy muszą tak dobrać 
poszczególne elementy, aby zapewnić 
bezpieczeństwo kierowania pojazdem w 
różnych warunkach drogowych. Dlatego, 
w każdym typie samochodu zastosowane 
są różne rozwiązania konstrukcyjne amorty-
zatorów powodujące zmianę parametrów 
charakterystyki sił tłumienia. W naszym la-
boratorium, przy współpracy inżynierów z 
PIMOT skonstruowaliśmy unikalny system 
do badania charakterystyk sił tłumienia dla 
każdego typu amortyzatorów. Dzięki użyciu 
oprogramowania do statystycznej kontroli 
jakości QDA, możemy systematycznie ba-
dać każdą nową partię amortyzatorów za-
nim wprowadzimy ją do sprzedaży. Ma to 
decydujące znaczenie przy wyłapywaniu 
potencjalnych niezgodności. W kontroli ja-
kości decydujące znaczenie ma szybkość z 
jaką wykrywamy wszelkie wady. Koszty za-
pobiegania są wielokrotnie niższe niż koszty 
leczenia. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat certyfikowanych produktów zapra-
szamy do odwiedzenia strony internetowej: 
www.magnum-technology.com.

Inter Cars SA jest jednym z nielicznych dystrybutorów części 
zamiennych w Europie, posiadającym własne laboratorium 
badawcze. Przy współpracy z takimi instytucjami jak: PIMOT, ITS 
czy Politechnika Warszawska opracowane zostały metody bad-
awcze umożliwiające przeprowadzanie testów części zamien-
nych w zakresie spełnienia wymagań technicznych. W szerokim 
zakresie badane są parametry funkcjonalne, wytrzymałości  
i materiałowe, mające na celu dystrybucję najwyższej jakości 
produktów.

Gwarancja jakości

http://www.magnum-technology.com/

