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SMAK RAJDOWEJ PRZYGODY
W KWiEtniOWY WEEKEnD (26-28.04) nA MAZuRSKich SZutRAch SPOtKAli Się lAuREAci  

ii ODcinKA SPEcJAlnEGO W RAMAch WiElKiEGO RAJDu DO GAli.

To, co było wyjątkowe to możliwość spędze-
nia dwóch dni w gronie kierowców rajdo-
wych, którzy kochają ten sport. Tak, tym 

razem nasi zwycięzcy mogli poczuć klimat 
prawdziwych odcinków słynnego rajdu 

Rajdu Polski,  a także poznać smak emocji, 
jakie towarzyszą prawdziwym  

zawodnikom. Do dyspozycji naszych  
gości byli: Krzysztof Hołowczyc, 
Krzysztof i Maciej Oleksowicz,  

Bartek Ostałowski i Grzegorz Staszewski.

Na początek wszyscy goście zostali teoretycznie prze-
szkoleni przez instruktorów z zasad bezpieczeństwa, 
omówione zostały trasy oraz przebieg spotkania, by po-
tem wszystkie te rady i wskazówki zastosować w praktyce, 
za prawdziwą sportową kierownicą. Każdy z uczestników 
miał szansę spróbować swoich sił w Subaru Impreza WRX 
pod okiem czujnych i wprawionych instruktorów, którzy 
podpowiadali jak wykorzystać potencjał tych samocho-
dów, jak jechać szybciej samochodami z napędem na 4 
koła i dużą prędkością, zwłaszcza na miękkich odcinkach. 
Jak zachować się, gdy auto będzie stawać bokiem, jak 
korygować tor jazdy. Dla najlepszych, którzy zrobili naj-
większy postęp w trakcie tej nauki przygotowano pu-
chary. Uczestniczy zostali podzieleni na 4 grupy. Dzięki 
temu wszyscy mogli spróbować nauki sportowej jazdy, 
obejrzeć pokazy driftu, ale przede wszystkim przeżyć 
co-drive z Krzysztofem Hołowczycem, Maćkiem i Krzysz-
tofem Oleksowiczem. To przysporzyło naszym gościom 
najwięcej emocji, ponieważ kierowcy pędzili po wąskich 
drogach z prędkością ponad 200 km/h! 

Pełna relacja na www.icms.eu                                  

Cieszę się bardzo, że możecie posmakować prawdziwego mo-
tor sportu – powiedział do uczestników Krzysztof Hołowczyc. 

Jeździliście w odcinku specjalnym Rajdu Polski. Drogami, po których 
jadą te same rajdówy, cała czołówka kierowców rajdowych, w 

dodatku samochodami, 
 które naprawdę jeżdżą w rajdach. W tym roku może odwiedzi nas 

sam Robert Kubica. To dopiero będą emocje,  
a dla Was wspaniałe wspomnienia!  

Wyróżnienia dla: (od lewej) Tomasz Pera (Zakład Usługowo Handlo-
wy Elżbieta Pera), Leszek Garnec Bosch Service Serwis Samochodowy, 

Krzysztof Hołowczyc, Arek Fijałkowski (MAHLE Polska Spółka z o.o.)

http://www.icms.eu


Relacje uczestników były pełne 
emocji i zachwytów, okazuje się, 
że większość z nich marzyła, aby 
prowadzić taki samochód rajdo-
wy.

Leszek Garnec – Bosch Service, 
Oborniki - Pamiętam swój 
pierwszy raz, jakiś czas temu, gdy 
wysiadłem z auta to z wrażenia 
nie mogłem wypowiedzieć słowa. 
Dzisiaj wrażenia są nadal niesa-
mowite, to fantastyczna przygoda. 
Bardzo cieszę się, że jestem tutaj, 
na prawdziwym Odcinku Rajdu 
Polski i mogę przekonać się, jakimi 
umiejętnościami muszą dyspono-
wać zawodowi rajdowcy! Ścigam 
się w Gali, ale prawdziwe emocje są 
tutaj! Takie spotkania mają sens i to 
mobilizuje nas do wytrwałej pracy.

Wojciech Trębecki, VOLVO 
TECH, Byków koła Wrocławia 
- Pierwszy raz byłem na takim 
evencie z Inter Cars i ten bezpo-
średni kontakt z motor sportem 
bardzo mi się podobał. Na co dzień 
nie mam kontaktu z takimi autami 
sportowymi, więc z przyjemnością 
i wielkim zaciekawieniem usiadłem 
za kółkiem rajdówki. Zostałem 
przeszkolony przez instruktora 
i teraz wiem, że zupełnie inaczej 
prowadzi się takie auta, jeszcze 
czuję adrenalinę w sobie! :) Gdybym 
miał wybierać pomiędzy wyjazdem 
do ciepłego kraju i leżakowaniem to 
zdecydowanie wybieram jazdę po 
mazurskich szutrach! I z przyjemno-
ścią będę w tym uczestniczył przy 
kolejnych okazjach.

Dodatkową atrakcją było ogląda-
nie pokazu driftu w wykonaniu 
dwóch sław tej dyscypliny: Grze-
gorza Staszewskiego – wielokrotny 
uczestnik Driftingowych Mistrzostw 
Polski oraz Bartka Ostałowskiego. 
Unikalność Bartka to sposób, w 
jaki prowadzi samochód. Ten, kto 
miał okazję zasiąść przy jego boku, 
wie, że 27-letni Bartek prowadzi 
samochód… stopą i prawdopo-
dobnie jest jedynym takim kierow-
cą z licencją rajdową na świecie.

Foto i video relacja na 
www.icms.eu

3 nAJWAżniEJSZE RZEcZY W SAMOchODZiE RAJDOWYM
1. POZYcJA ZA KiEROWnicą: DWiE RęcE nA KiEROWcY,  

W uStAWiEniu „ZA PiętnAściE tRZEciA,
2. SPRZęGłA użYWAMY JAK nAJMniEJ, WłAściWiE tYlKO DO RuSZAniA  

i W OStAtniEJ fAZiE hAMOWAniA, tYlKO PO tY bY SAMOchóD niE ZGASł.
3. EliMinuJEMY DZiWnE nAWYKi u niEKtóRYch KiEROWcóW, KRZYżOWA-

niE RąK nA KiEROWnicY, tRZYMAniE StOPY nAD PEDAłEM SPRZęGłA  
cZY DEliKAtnE PRZYciSKAniE SPRZęGłA.

Subaru Impreza WRX Model 2003, 2L Turbo, 240 KM. Samochody 
są wyposażone w klatkę bezpieczeństwa, czteropunktowe pasy,  
fotele kubełkowe, sportową kierownicę. W zależności od techniki 
jazdy i nawierzchni taki samochód pali do 50 l/100 km, przy spokoj-
niejszej jeździe ok. 25 l/100 km.

http://www.icms.eu


ilona Sar
Z-ca Kierownika ds.

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

ilona.sar@intercars.eu
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Aktualny harmonogram szkoleń znajdą 
Państwo na stronie internetowej

www.szkolenia.intercars.com.pl 
Wystarczy wybrać szkolenie, które Państwa 
interesuje i kliknąć: „Zapisz się na szkolenie”.

Coraz więcej 
trenerów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Inter Cars zatrudnia własnych szkoleniowców 
dla rynku osobowego. Są to trenerzy z długoletnią praktyką zawodową oraz doświadczeniem 
w prowadzeniu szkoleń technicznych. Poniżej zapraszamy do zapoznania się z ich sylwetkami.

PAtRYK ZAWADZKi    
tel.: 665 391 229 
patryk.zawadzki@intercars.eu  
Absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydział 
Elektryczny o specjalności układy elektrycz-
ne i elektroniczne pojazdów. Ukończone 
studia podyplomowe elektronika i diagno-
styka pojazdów. Od 9 lat prowadzi szkolenia 
z zakresu adaptacji pojazdów samocho-
dowych do zasilania LPG. Dotychczasowe 
doświadczenie pozwoliło mu na dokładne 
poznanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu 
diagnostyki układów elektrycznych i elektro-
nicznych oraz napraw.

Prowadzi szkolenia z następujących 
tematów:
• Układy wtryskowo-zapłonowe  
• Diagnostyka czujników silnika

PAWEł SZYMAńSKi
tel.: 601 242 152 
pawel.szymanski@intercars.eu  
Od samego początku jego kierunki kształ-
cenia oraz życie zawodowe było związane 
z motoryzacją w aspekcie naprawy i eksplo-
atacja pojazdów samochodowych. Życie 
zawodowe rozpoczął jako elektromechanik 
w serwisie Toyoty, zdobyte doświadczenie 
na warsztacie pozwoliło ugruntować wiedzę 
zdobytą podczas edukacji i uzupełnienie jej 
o doświadczenie praktyczne z diagnostyki 
usterek dało bardzo dobre podstawy do 
dalszego rozwoju. Pracował w serwisach 
autoryzowanych Hondy, Volvo oraz Renault. 
Zdobyta wiedza pozwoliła na ukończenie 
specjalistycznego kursu w szkole serwisowej 
Renault Polska oraz uzyskanie tytułu Eksper-
ta technicznego Renault.

Prowadzi szkolenia z następujących 
tematów:
• Klimatyzacja  
• Budowa i zasada działania nowoczesnych 

układów zasilania silników diesla  
• Budowa i diagnostyka systemów  

Common Rail

PiOtR ZAWADZKi
tel.: 600 283 942 
piotr.zawadzki@intercars.eu  
Po ukończeniu kształcenia rozpoczął 
pracę w Zakładach Mechanicznych Ursus, 
następnie pracował w firmach Cummins i 
Perkins jako mechanik silników wysokopręż-
nych (używanych w maszynach rolniczych, 
sprzęcie budowlanym, autobusach) w kraju 
i zagranicą. Przez 10 lat był szkoleniowcem 
w Szkole Serwisowej Renault Polska. Pod-
czas dotychczasowej pracy ukończył wiele 
szkoleń i kursów. Zdobyte doświadczenie 
zawodowe i ukończone kursy pozwoliło mu 
na zgłębienie zagadnień z tematyki diesla, 
klimatyzacji, układów diagnostycznych  
i hamulcowych.

Prowadzi szkolenia z następujących 
tematów:
• Klimatyzacja  
• Budowa i zasada działania nowoczesnych 

układów zasilania silników diesla  
• Budowa i diagnostyka systemów  

Common Rail

Stale poszerzamy zakres oferowanych szkoleń oraz ich tematów. Aby zorganizować szkole-
nie, trzeba zebrać co najmniej 12 uczestników i zgłosić zapotrzebowanie do koordynatora 
szkoleń w Państwa filii lub w Państwa regionie.

Oferta szkoleń Inter Cars jest coraz bogatsza z tego powodu potrzebujemy 
coraz więcej osób do ich przeprowadzenia. Dlatego nasza kadra trenerska  

została zasilona przez wewnętrznych szkoleniowców.

mailto:ilona.sar%40intercars.eu?subject=
https://www.facebook.com/SzkoleniaInterCars?ref=hl
http://www.szkolenia.intercars.com.pl
mailto:patryk.zawadzki@intercars.eu
mailto:pawel.szymanski@intercars.eu
mailto:piotr.zawadzki@intercars.eu
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Informacje dotyczące specyfiki układów wtryskowych stosowanych  
w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych samochodów osobowych. 

Układy wtrysku  
paliwa Common Rail

Silniki wysokoprężne swoją obecną po-
pularność w samochodach zawdzięcza-
ją wprowadzeniu i rozpowszechnieniu 
układów Common Rail w systemach 

wtrysku paliwa. Układ pojawił się w 1997 
roku i obecnie znajduje się w większości 
samochodów osobowych z silnikami wyso-
koprężnymi. Układ CR można też spotkać 
w wielu ciężarówkach, maszynach budow-
lanych oraz rolniczych. Swoje powodzenie 
zawdzięcza on przede wszystkim zdolności 
do spełniania coraz bardziej restrykcyjnych 
norm emisji spalin oraz łatwości dostosowa-
nia do różnych silników. Nie bez znaczenia 
jest też fakt, że doładowane silniki z układem 
CR potrafią zaspokoić wymagania klientów 
oczekujących coraz więcej przyjemności 
z jazdy, zapewniając więcej dynamiki przy 
jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu i 
wibracji.

Wiedza o występowaniu bardzo wysokich 
ciśnień w układach Common Rail jest po-
wszechna. Zasadniczą zmianą w stosunku 
do poprzednich układów z pompą rozdzie-
laczową jest to, że ciśnienie wtrysku jest 
zmienne. Wtryskiwacze, które miały stałe 
ciśnienie otwarcia odeszły już w przeszłość. 
Zmieniając ciśnienie paliwa w zasobniku 

i czas impulsu elektrycznego sterującego 
otwarciem wtryskiwaczy można decydować 
o warunkach zapłonu i przebiegu spalania w 
cylindrach. Wpływa to korzystnie nie tylko 
na skład spalin i mniejsze zużycie paliwa, ale 
również na parametry doceniane przez użyt-
kowników, takie jak duży moment napędo-
wy dostępny już przy niskich prędkościach 
obrotowych silnika oraz jego cichszą pracę. 

W skład układu wchodzą precyzyjne ele-
menty wykonane z bardzo małymi luzami 
montażowymi. W związku z tym zachowanie 
czystości, które zawsze było ważne przy ob-
chodzeniu się z układami paliwowymi diesla, 
przy Common Rail nabiera jeszcze większe-
go znaczenia. 

Stosowane są tu bardzo dokładne filtry pa-
liwa, które zatrzymują zanieczyszczenia na-
wet o średnicy rzędu 2µm. Zanim dokonamy 
rozhermetyzowania układu wysokiego ci-
śnienia, złącza i ich okolice należy zmyć pły-
nem do chemicznego czyszczenia elemen-
tów. Następnie wytrzeć je niepylącą szmatką 
lub specjalnym papierem, a po demontażu 
przewodów, wtryskiwaczy, zasobnika paliwa 

lub pompy CR należy na złącza lub króćce 
natychmiast zakładać zaślepki lub korecz-
ki zabezpieczające otwory. Ze względu na 
konieczność zachowania czystości ukła-
du, elementy zabezpieczające są używane  

tylko jednokrotnie. Jeżeli po wykonaniu 
naprawy, np. wymiany uszczelki pod głowi-
cą zaczęły się kłopoty z układem wtrysko-
wym, to bardzo prawdopodobne jest, że 
podczas prac przy silniku nie zachowano 
wymaganej czystości. Przewody wysokiego 
ciśnienia zasadniczo przeznaczone są do 
jednokrotnego montażu, chociaż niektórzy 

 producenci dopuszczają powtórne ich uży-
cie (oczywiście w tym samym miejscu), pod 
warunkiem, że stożki uszczelniające nie są 
zdeformowane ani uszkodzone. Podczas 
montażu elementów układu CR należy pa-
miętać o kilku zasadach. Do luźno zamo-
cowanych wtryskiwaczy i zasobnika paliwa 
montujemy przewody wtryskowe, gdzie 

Piotr Zawadzki 
Trener ds. Szkoleń Technicznych, 

Help Desk Produktowo-Techniczny, 
tel.: 600 283 942

Piotr.Zawadzki@intercars.eu

mat. Inter Cars SA
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http://www.intercars.com.pl/pliki/File/INTERCARS/wsparcie_sprzedazy/Biuletyny_Informacyjne/IC_Katalog_-_skladanie_pytan_technicznych.pdf


UWAGA KONKURS! 
W poprzednim Service News zachęcaliśmy Państwa do udziału w konkursie. Prosiliśmy o dokończenia zdania o treści:
Przed rozpoczęciem obsługi układu klimatyzacji zawsze musimy upewnić się, że znamy …

Prawidłowa odpowiedź brzmi:

… typ i wymaganą ilość czynnika chłodniczego oraz oleju. 
Zwycięzcami wyłonionymi w drodze losowania są:

Remigiusz Samorek z Wrocławia i Robert Zachara z Ćwikowa. 
Gratulujemy! Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy podane przez zwycięzców. 

nakrętki przykręcamy wstępnie palcami. Na-
stępnie używając odpowiedniego momen-
tu siły, dokręcamy mocowania wtryskiwaczy 
oraz zasobnika paliwa, a na końcu nakrętki 
przewodów ciśnieniowych. Wartości mo-
mentów siły zawsze muszą być zgodne z 
danymi dokumentacji technicznej.
Pomimo tego, że wtryskiwacze CR są wyko-
nane bardzo precyzyjnie, nie mają identycz-
nych parametrów wydatku paliwa. Różnice 
dla danego typu wtryskiwaczy nie są duże, 
ale przy obecnych wyśrubowanych nor-
mach czystości spalin, mają one znaczenie. 
Dlatego producent przed wypuszczeniem z 
fabryki testuje wtryskiwacze, badając wyda-
tek paliwa przy różnych ciśnieniach wtrysku 
i czasie wysterowania. Na podstawie tych  

parametrów technicznych wtryskiwacz 
otrzymuje indywidualny kod lub kod grupy 
selekcyjnej. W silniku powinny być zamon-
towane wtryskiwacze z jednej grupy lub 
co najwyżej z sąsiedniej grupy selekcyjnej. 
Jeżeli wtryskiwacze posiadają indywidualne 
kody, to po zamontowaniu ich, kody te na-
leży wpisać do pamięci sterownika silnika, 
co umożliwi wprowadzanie odpowiednich 
korekt podczas pracy niwelując odchyłki fa-
bryczne. 

W przypadku, gdy wtryskiwacz CR z indywi-
dualnym kodem podlega naprawie, to po jej 
przeprowadzeniu musi zostać przetestowa-
ny na stanowisku probierczym generującym 

nowy kod odpowiadający jego aktualnym 
parametrom technicznym. Nawet poluzo-
wanie korpusu wtryskiwacza i jego ponow-
ne skręcenie, w praktyce powoduje zmianę 
parametrów technicznych i konieczność po-
nownego kodowania wtryskiwacza.

Ze względu na wrażliwość układów CR na 
zanieczyszczenia i wysokie koszty naprawy, 
warto dbać o układ paliwowy, aby nie spra-

wiał kłopotów. W związku z tym, nie należy 
tankować paliwa niewiadomego pochodze-
nia. Filtry paliwa powinny być wymieniane 
zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu. 
W przypadku wątpliwości co do czystości 
tankowanego paliwa zalecana jest częstsza 
(po mniejszym przebiegu) wymiana filtrów 
paliwa.

Gdy pojawią się problemy, np. trudny roz-
ruch, gaśnięcie silnika w czasie jazdy, brak 
mocy, ważne jest żeby mieć pewność, że 
przyczyna tkwi w układzie paliwowym, a nie 
przykładowo w uszkodzonych czujnikach 
dających błędne sygnały do sterownika silni-
ka. Maksymalne ciśnienie paliwa w układach 
Common Rail, zależnie od rozwiązania osią-
ga wartości 1400 do 2200 bar. Do rozruchu 
silnika, zależnie od układu, niezbędne jest 
ciśnienie 150 do 250 bar. Przy zbyt niskim 
ciśnieniu paliwa w układzie, wtryskiwacze  

nie zostaną wysterowane przez sterownik 
silnika. Diagnostyka układu polega między 
innymi na sprawdzeniu, czy pompa CR jest 
w stanie wytworzyć odpowiednie ciśnienie, 
a jeśli nie, to trzeba ustalić przyczynę. 

Szczegółowe informacje na ten temat moż-
na uzyskać na szkoleniach Inter Cars SA do-
tyczących układów Common Rail.

mat. Inter Cars SA

mat. Inter Cars SA

mat. Inter Cars SA



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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Pierwsza impreza miała miejsce w malow-
niczo położonym na rzeką Narew Hotelu 
Narvil. Spotkanie zaczęło się od wspólne-
go obiadu i zakwaterowania. Po posiłku,  
o godzinie 16, rozpoczęła się konferencja, 
którą w imieniu Zarządu otworzył Woj-
ciech Twaróg, Dyrektor ds. Sprzedaży Inter 
Cars SA. Następnie Tomasz Ładosz Kierow-
nik Działu Sieci omówił zmiany w umowie 
sieciowej. Później Alfred Franke opowiadał 
o regulacjach prawnych wpływających na 
działalność warsztatów, wpływie telema-
tyki na niezależny rynek motoryzacyjny 
oraz o przepisach MVBER/GVO - przeło-
mowych regulacjach prawnych w moto-
ryzacji. Zarządzanie gospodarką odpada-
mi można było poznać dzięki wykładowi 
firmy Oiler. Na koniec aktualności z Działu 
Szkoleń przedstawił Witold Smoniewski.
Po skończonej konferencji odbyła się 

wspólna kolacja, a po niej, dla chętnych, 
całonocna zabawa przy muzyce na żywo. 
Oprócz tego goście zaproszeni na konfe-
rencję mieli do dyspozycji pełen wachlarz 
usług oferowanych w hotelu, w tym także 
SPA. 
Drugie spotkanie odbyło się w weekend 
13-14 kwietnia w Hotelu Krasicki. Miejsce 
to przepięknie położone w widłach rzek 
Łyny i Symsarny można spokojnie nazwać 
perłą Warmii.
W hotelu pojawili się właściciele warsz-
tatów zrzeszonych w sieciach Inter Cars 
wraz z osobami towarzyszącymi. Główna 
część wydarzenia miała miejsce w sobo-
tę. To właśnie pierwszego dnia odbyły się 
spotkania, szkolenia, a na koniec tradycyj-
na impreza. Konferencja była znakomitą 
okazją do uzupełnienia informacji doty-
czących najważniejszych kwestii zwią-

zanych z funkcjonowaniem w obrębie 
sieci. W kuluarach natomiast można było 
nawiązać nowe znajomości biznesowe,  
a także zacieśnić już istniejącą współpracę 
z innymi członkami sieci.
Imprezy tego typu są źródłem cennych 
informacji dotyczących funkcjonowania 
przedsiębiorstw przynależących do sieci 
serwisowych. Można było wyjaśnić wiele 
rzeczy, a także zebrać bardzo potrzebne 
opinie, które pomogą nam udoskonalić 
funkcjonowanie naszej organizacji.
Dziękujemy Państwu za przybycie na oba 
spotkania oraz za przemiłe, wspólnie spę-
dzone chwile. Mamy nadzieję, że to wy-
darzenie zaowocuje nowymi kontaktami,  
a tym samym zwiększonym rozwojem 
Państwa przedsiębiorstw. 

WIADOMOŚCI IC  
Z marcowym wydaniem 
Wiadomości IC klienci 
otrzymali spersonalizowaną 
kartę i kluczyk, symboliczną 
“przepustkę” 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 kolejnym 
numerze znajdziecie Państwo oprócz 
artykułów technicznych, testy, w których 
poruszane są zagadnienia dotyczące 
zarządzania warsztatem i kulturą 
techniczną związaną z naprawami 
pojazdów. 

REGIONALNE 
SPOTKANIA SIECIOWE

16 marca i 13-14 kwietnia 2013 odbyły się dwa ważne 
spotkania z klientami sieciowymi Q-Service, Perfect 

Service, Q-Service Premium, Q-Service Moto, 
Q-Service MotorSport.

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=
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http://issuu.com/intercars/docs/biuletyn2013?mode=window&viewMode=doublePage
http://issuu.com/intercars/docs/service_trucks_nr-2?mode=window&viewMode=singlePage
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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 42

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

SZKOLENIA 
TECHNICZNE
Harmonogram szkoleń  
technicznych Inter Cars  
dla rynku ciężarowego.

SPRZEDAŻ PREMIOWA BERAL

Symbol Temat Miasto Data

SK-03 Manualne skrzynie biegów 16S Pruszcz Gdański 14-16.05.2013

SK-03 Manualne skrzynie biegów 16S Rzeszów 20-24.05.2013

GE-1 Pomiar geometrii osi Pruszcz Gdańsk 4.06.2013

S1 Podstawy silników Pruszcz Gdańsk 5.06.2013

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

Nowa strona internetowa dedykowana 
użytkownikom pojazdów ciężarowych 
www.truck.intercars.com.pl
Inter Cars SA ma nową stronę internetową 
www.truck.intercars.com.pl dedykowaną dla 
użytkowników pojazdów ciężarowych.
Dzięki nowej stronie chcemy zapewnić Pań-
stwu dostęp do wszystkich informacji zwią-
zanych z rynkiem pojazdów ciężarowych  
w Inter Cars. Od teraz odnalezienie filii cięża-
rowej czy zapoznanie się z nowościami i pro-
mocjami zajmie Państwu tylko chwilę.
Na stronie można znaleźć:
1. Spis wszystkich filii w Polsce zatowarowa-

nych w części ciężarowe, z wydzielonym 
stanowiskiem sprzedażowym (wyszuki-
wanie po województwie) 

2. Najnowsze wydanie 
Inter Truck - kwartal-
nik dla profesjona-
listów dbających o 
sprawność pojazdów 
ciężarowych i autobu-
sów. Czytaj więcej

3. Aktualną ofertę promocyjną oraz comie-

sięczne informacje 
o wprowadzonych 
nowościach. Czytaj 
więcej

4. Publikacja zawiera prezentacje nowości i 
wyprzedaży w super 
cenach. IC STREFA 
CIĘŻAROWA jest pu-
blikowana w każdy 
poniedziałek, a liczba 
referencji w zapropono-
wanych jest ograniczona  
Czytaj więcej

5. Do pobrania jest rów-
nież katalog akcesoriów 
ciężarowych. Sprawdź

6. W czytelny sposób 
przedstawiamy dostęp 
do katalogów on-line 
naszych dostawców, producentów oraz do 
encyklopedii wiedzy IC TECHNIKA TRUCK.

7. W zakładce poświęconej Feber znajdu-

ją się najaktualniejsze 
informacje z fabryki naczep, 
zaś w zakładce Lauber wszystko na 
temat regeneracji części oraz najważniej-
sze dane kontaktowe.

8. Warsztaty zainteresowane współpracą 
w ramach sieci- zapraszamy do zakładki 
Q-SERVICE TRUCK.

9. Szczególnie polecamy szkolenia dla 
warsztatów ciężarowych. Harmono-
gram szkoleń jest bardzo bogaty i każdy 
zainteresowany znajdzie coś dla siebie 
lub swoich pracowników. Zapraszamy do  
zakładki SZKOLENIA.

Długo by wymieniać co ciekawego znaj-
duje się na stronie www.truck.intercars.
com.pl Zapraszamy do częstych odwiedzin 
i mamy nadzieję, że do tej strony będą Pań-
stwo wracać.

Inter Truck gazeta dla każdego
W numerze:
Szczypta techniki – System Common Rail i płyn chłodzący silnik,
Szkolenia Inter Cars – Common Rail- Diagnoza EDC-4,
Świat wokół nas – Ciężarówka na gaz LPG,
Biznes –Kultura techniczna w warsztacie, Zarządzanie nowoczesnym warsztatem,
Trochę historii – Rzędowa pompa wtryskowa.

Szczegółowe informacje na temat promocji

mailto:sylwia.szafranska%40intercars.eu?subject=
http://www.truck.intercars.com.pl/
http://www.truck.intercars.com.pl/
http://www.truck.intercars.com.pl/
http://www.truck.intercars.com.pl/
http://www.truck.intercars.com.pl/
http://www.truck.intercars.com.pl&source=nwl
http://www.truck.intercars.com.pl&source=nwl
http://www.truck.intercars.com.pl/#/inter_truck
http://www.intercars.com.pl/ajax_str.php?id=48&news=10300&kat_nazwa=PROM&lang=PL&aktywne=&kat=&rok=
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Zbigniew Dzido
Sprzedawca,  

Sprzedaż Bezpośrednia
tel.: 669 970 071

zbigniew.dzido@intercars.eu

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

*cena hurtowa. 
Jeśli  Państwa cena zakupu odbiega od podanej wyżej zapraszamy do negocjacji warunków handlowych z opiekunem.

Źródło: na podsta-
wie materiałów 

ElringKlinger AG

KOMPLETNE ZESTAWY 
MONTAŻOWE 

TURBOSPRĘŻAREK 
Bezpieczny i szybki montaż
Turbosprężarki będą w przyszłości kluczo-
wą technologią na rynku części zamiennych.  
Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne 
normy emisji spalin, powstają obecnie silnik  
o niewielkiej pojemności z turbodoładowa-
niem. 

Celem jest mniejsze zużycie paliwa i mniejsza 
emisja spalin szkodliwych dla środowiska natu-
ralnego. Silniki takiej konstrukcji stawiają nowe, 
ambitne wymagania zarówno w technice uszczelnień jak i na rynku 
części zamiennych. Zestawy montażowe turbosprężarki firmy Elring 
wraz z załączonymi instrukcjami montażowymi, umożliwiają, bez-
pieczną i fachową naprawę, oszczędzającą czas.

Zalety:
• Wszystko z jednej ręki: kompletne zestawy montażowe  

do fachowych napraw,
• Zawartość zestawu jest dopasowana indywidualnie  

do danego typu turbosprężarki,
• Oszczędność czasu: unikamy kłopotliwego szukania  

pojedynczych części do montażu,
• Wszystkie części montażowe w wysokiej jakości Elring,

• Specjalne śruby montażowe i nakrętki odporne  
na działanie wysokich temperatur,

• Pomocna w montażu (strzykawka do pierwszego   
napełnienia olejem), 

• Szczegółowa, jasna instrukcja montażowa ułatwiająca  
bezpieczny montaż.

W ofercie Inter Cars SA znajduje się ponad 80 rodzajów zestawów montażowych, 
co stanowi pokrycie w większości modeli samochodów poruszających się po na-
szych drogach.   Poniżej prezentujemy Państwu wybrane referencje, natomiast 
pełna oferta dostępna jest w IC Katalogu oraz w E-Sklepie.


