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Zintegrowane systemy 
bezpieczeństwa. 
Tam gdzie ich potrzebujesz.*

Jeśli potrzebujesz dostawcy, który Twoje bezpieczeństwo stawia na pierwszym miejscu, wybierz TRW – światowego lidera w zakresie 
technologii bezpieczeństwa. Nasze aktywne systemy poprawiają kontrolę nad pojazdem i pomagają unikać kolizji. Systemy 
pasywne minimalizują ewentualne obrażenia w razie wypadku. TRW nieustannie  rozwija nowe technologie bezpieczeństwa, 
a posiadana wiedza dostawcy dla producentów samochodów pozwala nam być  liderem rynku części zamiennych.
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Niektóre wynalazki så dobre – inne så natomiast trwale dobre. Jak na przyk¬ad nasze wa¬y

nap™dowe. Ponad 50-letnie do∂wiadczenie dostawcy na pierwsze wyposa†enie, wzbogaca

nasze technologiczne know-how i znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu wprowadzonych

w †ycie patentach. Troszczymy si™ o Paμstwa d¬ugotrwa¬y sukces: Wi™kszå efektywno∂ç.

Kompletny program – tak†e do starszych samochodów. Wi™kszå dochodowo∂ç. Wi™ksze

odciå†enie ∂rodowiska – poprzez odbieranie starych cz™∂ci oraz fachowå utylizacj™ odpadów,

a przede wszystkim: maksymalne bezpieczeμstwo. Dobre podstawy, aby klienci pozostali

Paμstwu wiernymi, na sta¬e. www.gknservice.com
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Za nami kolejny kwartał, dzięki czemu na łamach WIADO-
MOŚCI mogę przywitać się z Państwem ponownie.

Przez ten czas wydarzyło się wiele, zarówno w kraju jak i w 
życiu fi rmy Inter Cars S.A. To, że jazda na światłach dziennych 
jest obowiązkowa, wiadomo już od kwietnia, choć trudno 
było to sobie na początku wyobrazić. Na to, że Klauzula 
Napraw zostanie przyjęta wiele osób i dystrybutorów cze-
kało w dużym napięciu. W tym czasie spółka ciągle kładła 
duży nacisk na pogłębianie świadomości o bezpieczeń-
stwie jazdy i tym samym motywowała Państwa do sto-
sowania części oryginalnej jakości. Już wkrótce poznamy 
wielu laureatów, którzy wzięli udział w konkursie „Nie klucz 
– montuj produkty oryginalnej jakości”. 

W bieżącym numerze poświęciliśmy sporo uwagi zbliżają-
cym się targom, ale także innym wydarzeniom, które odby-
ły się w między czasie. Myślę tu o „Inwazji bezpieczeństwa”, 
o akcji „Sachs – 3 lata gwarancji”, o nowych produktach, 
które znalazły swoje miejsce na półkach naszych magazy-
nów oraz o fi liach i serwisach, które dołączyły do rodziny 
Inter Cars. O tych i o wielu innych informacjach z rynku do-
wiecie się Państwo na kolejnych stronach kwartalnika. 

Swojej premiery doczekał się także dodatek techniczny. 
Przychylając się do Państwa sugestii przygotowaliśmy kom-
pendium wiedzy poświęcone aktualnej tematyce jaką jest 
obsługa klimatyzacji samochodowych. Mamy nadzieję, że 
poradnik ten spotka się z Państwa zainteresowaniem i oka-
że się przydatny w codziennej pracy. W tym miejscu chcia-
łabym podziękować fi rmie Mar-Art Behr Service Sp. z o.o. za 
udostępnienie materiałów.

We wrześniu czeka nas jeszcze jedno wyzwanie – organizacja 
najmocniejszej imprezy targowej. Nawet dobrze się składa, 
że nasze „targi domowe” będą jedną z ostatnich tego typu 
imprez w 2007r., ponieważ na zakończenie sezonu propo-
nujemy Państwu naprawdę mocne uderzenie. 
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Robert Kierzek 
V-ce Prezes Zarządu Inter Cars S.A.

fot. T. Rodziew
icz

Klauzula Reperacji – temat, który pojawiał się bar-
dzo często w branżowych dyskusjach – uchwa-
lona! Polski parlament stanął na wysokości 
zadania i w obydwóch Izbach przyjął uchwałę, 
która nie dopuszcza do monopolu producen-
tów samochodów na produkcję i sprzedaż wi-
docznych elementów pojazdu, takich jak części 
karoseryjne, czy oświetleniowe. Tym samym Pol-
ska dołączyła do grupy tych państw, które tę re-
gulację przyjęły. Niezmiernie cieszy fakt, że przy-
najmniej w ochronie wolnego rynku, jesteśmy 
wiodącym krajem w Europie, przed Niemcami, 
Francją i Włochami. Wtórny rynek w tych krajach 
wciąż nie może doczekać się stosownych regu-
lacji działających na rzecz rozwoju wolnej kon-
kurencji i tym samym na korzyść właścicieli pojazdów. Klauzula 
reperacji będzie miała niebagatelny wpływ na liberalizację rynku 
napraw powypadkowych. Ustawodawca zrobił naprawdę dużo, 
by fi rmom ubezpieczeniowym nie dostarczać dodatkowych ar-
gumentów do ewentualnych podwyżek składek ubezpieczeń. 
Zniknie też widmo znacznego wzrostu cen części i usług zwią-
zanych z naprawami powypadkowymi, bo do tego przecież w 
konsekwencji prowadzi każdy monopol! 

W tym miejscu szczególne słowa uznania, należą się SDCM 
(Stowarzyszeniu Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych), a w 
szczególności Prezesowi - Alfredowi Franke za skuteczne pro-
mowanie i popieranie idei wolnego rynku, a także olbrzymi 
wkład pracy, który ostatecznie przyczynił się do wprowadzenia 
korzystnych dla całej naszej branży rozwiązań legislacyjnych. 
„W jedności siła” - to hasło, dzięki któremu powstało SDCM, i 
które cały czas przyświeca działalności Stowarzyszenia. Chciał-
bym także podkreślić, że SDCM reprezentuje wszystkich dys-
trybutorów działających na wtórnym rynku części zamiennych. 
Reprezentuje wszystkich, co nie oznacza niestety, że wszyscy 
dystrybutorzy do tej organizacji należą. SDCM wciąż czeka na 
tych , którzy mimo swojej wysokiej pozycji na rynku, nie chcą 
aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, lecz nie prze-
szkadza im to na czerpanie korzyści z tych prac.

Branża motoryzacyjna rozwija się w Polsce nie gorzej od innych 
gałęzi gospodarki. Również rynek części zamiennych, dzięki 
rosnącej liczbie pojazdów i zmianie zachowań konsumentów, 
dynamicznie rośnie. Badanie przeprowadzone przez francuską 
fi rmę GIPA pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich lat, zmienił się 
park samochodowy w Polsce, a także, a może przede wszystkim 
jakim zmianom uległy preferencje klientów. W skrócie można 

powiedzieć, że maleje segment rynku obsługiwany przez „zło-
te rączki” na rzecz usług świadczonych przez profesjonalistów. 
Coraz trudniej jest naprawiać samochód we własnym zakresie i 
dlatego coraz więcej kierowców decyduje się na wizytę w war-
sztacie naprawczym. Co ciekawe, rośnie liczba kierowców, którzy 
trafi ają do serwisu prewencyjnie, a nie tylko wtedy kiedy pojawi 
się usterka. Świadczy to o rosnącej świadomości użytkowników 
pojazdów. Cieszy nas to, że w dziedzinie edukacji kierowców 
mamy swój skromny wkład.

Akcja typu „Montuj produkty oryginalne” bądź 
ogólnopolska promocja bezpłatnego badania 
amortyzatorów w samochodach pod nazwą 
„Inwazja bezpieczeństwa” organizowane przez 
Inter Cars czy „Akademia bezpiecznego samo-
chodu” przygotowana przez SDCM, w istotny 
sposób wpływają na zmiany zachowań kierow-
ców. Ostatnim wnioskiem, który nasuwa się po 
lekturze badań GIPA jest wzrost zaufania właś-
cicieli aut stosunkowo nowych, do warsztatów 
niezależnych. Z naszej strony dostrzegamy, że 
serwisy te systematycznie inwestują w rozwój 
wyposażenia technicznego oraz wzrost poziomu 
technicznego personelu. Z powodzeniem więc 
konkurują ze stacjami autoryzowanymi, zależ-

nymi od producentów samochodów. Klienci doceniają przede 
wszystkim wysoką jakość obsługi, profesjonalizm, elastyczność w 
podejściu do klienta, a także przede wszystkim bardzo rozsądny 
poziom cen świadczonych usług. Nie bez znaczenia jest też szeroki 
asortyment tańszych, a jednocześnie oryginalnych części zamien-
nych,  które warsztat może zaoferować swoim klientom. Bardzo 
ważnym elementem jest również przynależność warsztatu do sie-
ci, która bardzo często jest czynnikiem, przekonującym użytkow-
nika samochodu do wizyty właśnie w tym serwisie. Nazwa sieci, 
którą można zobaczyć w każdym zakątku kraju (Q-Service), a także 
za granicą (AutoCrew) budzi zaufanie klienta.

„Nie klucz - montuj produkty oryginalne” – to hasło pasuje do 
warsztatu świadczącego wysoki poziom usług . Aby naprawić 
współczesny samochód, nie wystarczą tylko najwyższej jakości 
części zamienne. Trzeba jeszcze zdiagnozować usterkę, a do 
naprawy użyć często skomplikowanego oprzyrządowania.To 
wszystko kosztuje. Inter Cars nie pozostawia klientów samych 
sobie. Z myślą o nich od lat realizujemy program inwestycyjny, za 
pomocą którego warsztat może sfi nansować zakup elementów 
wyposażenia. Najnowsza oferta spółki idzie jeszcze dalej. Akcja 
„Inwestycja w mury” pozwala pozyskać środki potrzebne na bu-
dowę lub rozbudowę warsztatu i jego wyposażenie. 

Na koniec chciałbym wszystkim naszym Czytelnikom 
życzyć udanych i słonecznych wakacji. Mam nadzie-
ję że podczas wypoczynku znajdą Państwo czas na 
lekturę „WIADOMOŚCI”, a po wakacjach zapraszam 
Państwa na najbardziej profesjonalnie przygotowa-
ną imprezę motoryzacyjną roku –  7. Targi części 
zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów. 
Naprawdę warto nas odwiedzić!

Rynek wybrał wolność 
Rober t  K ier zek

Pomimo okresu urlopowego warto na chwilę zasta-
nowić się nad mijającym półroczem, które skłania do 
podsumowań i refl eksji.  
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Kampania reklamowa 
trwa od 1. marca do 

końca sierpnia br. prawie 
we wszystkich tytułach 

prasy branżowej. 

Z pewnością mało kto z naszej branży nie słyszał o akcji „Nie klucz 
– montuj produkty oryginalnej jakości”, która rozpoczęła się w mar-
cu br. i adresowana jest do wszystkich klientów Inter Cars S.A.

Od początku do promocji przystąpiło ponad 4.000 uczestników, 
warsztatów samochodowych i sklepów motoryzacyjnych z ca-
łego kraju. Jasne zasady akcji i najwyższa w historii pula nagród 
przekraczająca 1.000.000zł to na pewno elementy, które zachę-
ciły klientów do zgłoszenia swojego udziału w promocji. Nie bez 
znaczenia jest również jej idea. Przede wszystkim organizator 
chciał zwrócić uwagę i zachęcić do zakupu i montażu oryginal-
nych części zamiennych, najwyższej jakości, pochodzących od 
renomowanych światowych producentów, które znajdują się w 
ofercie Inter Cars S.A.

Wysokiej jakości części zamienne to gwaran-
cja poprawnie wykonanych napraw, kom-
fort i bezpieczeństwo podróżowania, a także 
przede wszystkim zadowolenie klientów. Nie 
bez znaczenia jest tu fakt znikomego odsetka 
reklamacji na produkty oryginalne, a tym sa-
mym oszczędności w pracy warsztatu wyni-
kające z braku potrzeby poprawy wykonanej 
usługi, której przyczyną jest wadliwie działa-
jąca część.

Zakończenie akcji zaplanowane jest na dzień 
31. sierpnia, a uroczyste wręczenie nagród 
jej laureatom nastąpi pod-
czas 7. Targów części zamien-
nych, narzędzi i wyposażenia 
warsztatów, które odbędą 
się w dniach 8. - 9. września 
na terenie Centrum Logi-
stycznego Inter Cars S.A. w 
Cząstkowie Maz. 

Zasady akcji opracowane 
zostały w taki sposób, że 
każdy z jej uczestników 
ma szansę na zdobycie 
wartościowych nagród, 
których wartości wa-
hają się od 5.000 do 
40.000zł. 

„Nie klucz – montuj produkty 
oryginalnej jakości” 
R ados ław Gr ześk owiak

Największa tegoroczna akcja promocyjna w Inter Cars S.A. 
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Co ciekawe, zwycięzcy otrzy-
mują nagrody w postaci 
wkładu pieniężnego na karcie 
kredytowej i mogą wygraną 
przeznaczyć na dowolny cel. 

Oczywiście ten kto kupuje więcej automatycznie zwiększa swoje 
szanse na wygraną, a dla najlepszych organizatorzy przewidzieli 
również bardzo wartościowe nagrody gwarantowane.

Z pewnością losowaniu zwycięzców towarzyszyć będzie wiele 
emocji, a nad jego prawidłowością czuwać będzie specjalna ko-
misja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele producen-
tów części, reprezentant kancelarii prawnej, oraz reprezentanci 
organizatora konkursu.

Niektórzy z uczestników wspólnej zabawy już poznali smak na-
gród. Co miesiąc za określoną wartość zakupów produktów bio-

rących udział w akcji otrzymywali oni kombinezony warsztato-
we. Liczymy, że szczęście dopisywać będzie im również podczas 
losowania nagród głównych. Warto w tym miejscu wspomnieć, 
że laureatów, którzy odbiorą nagrody na scenie targowej będzie 
ponad stu! Również oni, jako laureaci największego konkursu, 
zostaną zaproszeni przez Zarząd Spółki na specjalną imprezę ar-
tystyczną, która corocznie organizowana jest w sobotni wieczór 
targowy. Tam w atmosferze wspólnej zabawy, będą mogli bez 

skrępowania wymienić się swoimi wrażeniami z producentami 
części zamiennych w kategoriach których zdobyli nagrody.

Pomimo, że do końca akcji pozostał tylko miesiąc, zachęcam 
jeszcze wszystkich jej uczestników do zintensyfi kowania wysił-
ków i zdobycia jak największej ilości kuponów konkursowych. 
Pamiętajcie, że w ten właśnie sposób zwiększacie swoje szanse 
na wygrane!

Więcej szczegółów od 1.08. 2007 r. na www.intercars.com.pl/promocje
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Pami´taj, ˝e nawet do 50% 
bezpieczeƒstwa zale˝y od sprawnych 
amortyzatorów w Twoim samochodzie?

Tylko teraz 
Inter Cars S.A. udziela 3-letniej gwarancji 
na amortyzatory SACHS

Bezpieczeństwo i komfort podróży zależy od wielu czynników. 
Jednym z nich są sprawnie działające, wysokiej jakości amorty-
zatory. Pełną ofertę amortyzatorów oferuje swoim klientom In-
ter Cars S.A., a oprócz gwarantowanej jakości produktów marki 
Sachs, spółka proponuje przedłużony okres gwarancyjny. 
Zadaniem amortyzatorów jest tłumienie drgań podczas jazdy 
samochodu oraz zapewnienie przyczepności kół do nawierzch-
ni. Sprawne amortyzatory zapewniają optymalną drogę hamo-
wania, a także utrzymują samochód w torze jazdy zarówno na 
zakrętach jak i na prostej. Amortyzatory zużywają się w jednako-
wym tempie, a więc należy wymieniać komplet amortyzatorów 
na jeden osi, nigdy jeden z nich! Niesprawne amortyzatory wy-
dłużają drogę hamowania nawet o 50%, a ABS staje się niesku-
teczny. Zużyte amortyzatory z pewnością mogą być przyczyną 

wpadnięcia w niekontrolowany poślizg, a także powodują nad-
mierne zużycie opon, łożysk kół, elementów układu kierownicze-
go i poduszek silnika. 
Jak widać zagrożeń jest wiele, ale aby temu przeciwdziałać 1 
czerwca br. największy dystrybutor części zamiennych rozpoczął 
kampanię: „Sachs – 3 lata gwarancji”, która dedykowana jest do 
właścicieli samochodów i ma na celu uświadomienie kierowców 
o potrzebie kontroli amortyzatorów przynajmniej raz w roku.

Akcja trwa do 30.09.br. i do tego czasu w Inter Cars S.A. można 
kupić amortyzatory Sachs z przedłużonym okresem gwarancyj-
nym, z 24 do 36 miesięcy. Nabywca, oprócz produktu najwyższej 
jakości, otrzymuje od Inter Cars S.A. 1 rok gwarancji więcej. 

Bezpieczny urlop 
Joanna K ró l

Czy wiesz, że nawet do 50% bezpieczeństwa zależy od sprawnych amortyzatorów w Twoim samochodzie?

Poprzednie kampanie tego typu pokazały, że fi rma może bez 
obaw przedłużyć standardową, dwuletnią gwarancję propono-
waną przez producenta.
Kolejną korzystną ofertę jaką spółka przygotowała dla Państwa 
jest „Nieziemska promocja”, która zachęca do kupna amortyza-
torów marki Sachs. W zamian za zakupy można wygrać wiele 
przydatnych urządzeń do montażu i demontażu sprężyn. Wię-
cej informacji na str. 14. Szczegóły na www.intercars.com.pl lub 
pod numerem infolinii 0801 80 20 20

W razie wypadku 
Mar lena Sto larsk a

Poniższa oferta skierowana jest do Pracowników Inter 
Cars S.A., ich rodzin, przyjaciół, a także wszystkich Filii 
i osób współpracujących.

Program „Pomocna Dłoń” pozwoli Państwu po nieszczęśliwej ko-
lizji drogowej na bezstresowy i wygodny system zgłoszenia szko-
dy oraz naprawy uszkodzonego pojazdu. Program ten działa pod 
patronatem Departamentu Napraw Powypadkowych Inter Cars 
S.A. i niesie ze sobą dla Państwa same korzyści. 
Oferujemy:
•  bezgotówkowe holowanie uszkodzonego (wskutek kolizji 

drogowej) pojazdu do najbliższego Warsztatu Flotowego Inter 
Cars S.A. (opieka Assistance Inter Cars S.A.),

•  uproszczony proces zgłoszenia szkody w każdym Towarzy-
stwie Ubezpieczeń,

•  bezgotówkowe naprawy w warsztatach fl otowych Inter Cars S.A.,
•  pojazd zastępczy gratis w okresie technologicznego czasu na-

prawy (klasa A, B),
•  likwidację szkody prowadzoną przez Pracowników Departa-

mentu Napraw Powypadkowych Inter Cars S.A.,
•  12 - miesięczną gwarancję na wykonaną usługę,
•  pomoc i kontroling przy wyjaśnianiu spraw spornych między 

innymi: zaniżonych kosztach naprawy, niezgodnych z rzeczy-
wistością opisach szkody, brakiem odpowiedzialności za zaist-
niałe zdarzenia,

•  sporządzanie w systemie Audatex lub Eurotax kosztorysów 
napraw w przypadkach uszkodzeń pojazdów nie objętych 
zakresem ubezpieczenia tj.: zakończenie lub brak ważnego 
ubezpieczenia, brak ważności przeglądu technicznego, pro-
wadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym lub odmowa wypłaty 
odszkodowania przez zakład ubezpieczeń spowodowana po-
wyższymi czynnikami,

•  nabycie części zamiennych po preferencyjnych cenach.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: 
www.fl ota.intercars.com.pl

5

FAKTY



6



Akademia Bezpiecznego 
Samochodu
źródło :  Ak ademia  Bezpiecznego Samochodu

Pod hasłem „Nie czekaj na awarię, dla bezpieczeństwa 
zrób przegląd.” 25 kwietnia 2007 roku ruszyła kolejna 
edycja edukacyjnej kampanii dla kierowców.

Pomysłodawcą kampanii „Akademia Bezpiecznego Samochodu”, 
jest Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych oraz 
renomowani producenci części zamiennych. Głównym celem kam-
panii jest uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego związku 

pomiędzy stanem tech-
nicznym samochodu a 
bezpieczeństwem. Tylko 
25% polskich kierowców 
odwiedza warsztat samo-
chodowy w celu kontroli 
stanu technicznego pojaz-
du, a 65% z nich korzysta z 
usług mechanika dopiero 
wtedy, kiedy samochód 
jest już zepsuty. 

„Kampania Akademia 
Bezpiecznego Samochodu 
stanowi jeden z elemen-
tów szeroko zakrojonych 
działań na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa na pol-
skich drogach. Z badań 

wynika, że dla większości kierowców w Polsce podstawową moty-
wacją do wymiany części samochodowych jest bezpieczeństwo 
własne oraz innych uczestników ruchu drogowego (73,6%). Chcemy 
zatem wykształcić naturalną potrzebę profi laktycznego sprawdza-
nia stanu technicznego pojazdów przez ich użytkowników.” – po-
wiedział Alfred Franke, Prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów 
Części Motoryzacyjnych.
 
Akademia Bezpiecznego Samochodu opiera się na całorocznych 
działaniach ogólnopolskich z naciskiem na wiosnę i jesień. Na 
działania kampanii składają się m.in. happeningi, panele dyskusyj-
ne w 6 województwach, akcja billboardowa, kampania spotowa w 
radio i TV oraz specjalna impreza w  Sopocie, w czasie której molo 
zostało zaaranżowane na wzór warsztatu samochodowego.

Jednym z ważniejszych elementów działań na rzecz Akademii 
jest przygotowanie raportu dotyczącego rozwiązań głównych 
zagadnień poruszanych przez kampanię. Raport ten będzie do-
kumentem scalającym najważniejsze działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z podkreśleniem tak często 
pomijanego aspektu stanu technicznego pojazdu. Patronat hono-
rowy: Federacja Konsumentów. Patronat merytoryczny: Sekretariat 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
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IINTER CARS S.A.
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Przejęcie RGZ Magneti 
Marelli After Market
27 kwietnia br. Magneti Marelli Holding S.p.A. (Gru-
pa Fiata) nabyła pakiet większościowy akcji fi rmy RGZ 
Magneti Marelli After Market S.p.A. i tym samym zdoby-
ła kontrolę nad wszystkimi działaniami z zakresu dys-
trybucji części samochodowych na niezależnym rynku.

Konsekwencją przejęcia stała się 
zmiana nazwy spółki na Magneti Ma-
relli Aftermarket Sp. z o.o. Dzięki 49 
zakładom, 30 ośrodkom badawczo-
rozwojowym oraz za pośrednictwem 
rozbudowanej sieci dystrybucyjnej, 
grupa Magneti Marelli dociera do 
ponad 70 państw na całym świecie. 

Zaopatruje największych producentów branży motoryzacyjnej 
w Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz na Dalekim 
Wschodzie. 

W Polsce siedziba fi rmy RGZ Magneti Marelli Aftermarket  Sp. z o.o. 
mieści się z Katowicach. Spółka odpowiedzialna jest za sprzedaż 
części zamiennych i wyposażenia warsztatowego do 17 krajów 
Europy Wschodniej. W najbliższym czasie, w związku ze zmianą 
właściciela, planowana jest zmiana nazwy fi rmy na Magneti Ma-
relli Aftermarket Sp. z o.o. W tym roku spółka obchodzi 10-lecie 
działalności w Polsce.  Magneti Marelli to międzynarodowa fi rma, 
lider w branży projektowania i produkcji zaawansowanych syste-
mów, części zamiennych, urządzeń diagnostycznych i usług dla 
branży motoryzacyjnej. 

Zgodnie z rytmem natury
Inter Cars S.A. w trosce o środowisko naturalne.

Spółka Inter Cars S.A. wprowadzając na rynek polski produkty 
w opakowaniach jest zobowiązana do 
odzysku i recyklingu części z tych opa-
kowań według obowiązującej ustawy o 
„obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarki niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej i depozytowej z dn. 
11.05.2001 roku Dz. U. 63, poz.639 z póź-
niejszymi zmianami.
Na podstawie tej ustawy fi rma Polski Sy-
stem Recyklingu Organizacja Odzysku S.A. 
przejęła ten ustawowy obowiązek i wręczy-
ła fi rmie Inter Cars S.A. podziękowanie za 
ochronę środowiska poprzez uratowanie 
lasów polskich przed wycięciem jak rów-
nież ograniczanie ilości energii i surowców 
naturalnych do produkcji opakowań.

Informacyjne źródło
MotoFocus i TruckFocus są specjalistycznymi serwisa-
mi analityczno–informacyjnymi zajmującymi się sze-
roko rozumianym tematem części zamiennych.

Oba serwisy stworzone zostały z myślą o specjalistach z branży 
motoryzacyjnej i im też mają służyć. Wśród użytkowników są właś-
ciciele i pracownicy warsztatów, hurtowni i sklepów motoryzacyj-
nych, fi rmy transportowe i spedycyjno-logistyczne. Za pomocą co-
tygodniowych mailingów (informacji wysyłanych drogą mailową) 
serwis dostarcza czytelnikom ciekawe informacje. Dotyczą one 
rozszerzenia oferty części dostępnych na rynku, promocji, bazy 
zamienników, wyprzedaży, zmian w prawie, informacji o szkole-
niach, o dostępnych w branży ofertach pracy. Jednocześnie fi rma 
Motofocus specjalizuje się w badaniach rynku motoryzacyjnego, a 
w szczególności sektora rynku części zamiennych. Aby zostać od-
biorcą powyższych informacji wystarczy bezpłatnie zarejestrować 
się na stronie www.MotoFocus.pl lub www.TruckFocus.pl .

System obserwacji mar-
twego pola Valeo Raytheon
Valeo Raytheon Systems – system obserwacji martwe-
go pola otrzymał nagrodę PACE 2007 w kategorii pro-
duktów innowacyjnych.

Nagroda przyznawana 
łącznie przez Automo-
tive News, Microsoft, 
SAP i Ośrodek Badań 
Transportu, została 
wręczona przedstawi-
cielom Valeo podczas 
światowego kongresu 
Stowarzyszenia Inży-
nierów Przemysłu Mo-
toryzacyjnego w Detro-
it. System monitoruje niewidoczne dla kierowcy martwe pole po 
obu stronach pojazdu. Kiedy w monitorowanym obszarze pojawi 
się pojazd, kierowca jest o tym uprzedzany pojawieniem się sym-
bolu na zewnętrznym lusterku. Dzięki całemu układowi czujników 
radarowych system potrafi  z niezrównaną dokładnością ustalić 
położenie, odległość, względną prędkość i kierunek ruchu obiektu 
wykrytego w martwym polu. Czujniki znajdują się po obu bokach 
pojazdu, ukryte za zderzakami, i działają bez względu na warunki 
pogodowe. System pozwala ograniczyć ryzyko kolizji z pojazdami 
trudno dostrzegalnymi dla kierowcy podczas zmiany pasa ruchu. 
Najnowsze rozwiązanie znajdzie się na wyposażeniu pojazdów 
wprowadzanych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i w Eu-
ropie w 2007 roku. www.valeoservice.com
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Tegoroczna analiza przeprowadzona została na grupie 2477 osób, 
które bezpośrednio odpowiadają za utrzymanie swojego samo-
chodu i jego naprawy, więc są osobami, które o swoim aucie po-
trafi ą powiedzieć najwięcej i w najbardziej szczegółowy sposób.

Wielkość parku samochodowego
Według badań GIPA w Polsce jeździ po drogach 11.000.000 aut 
osobowych, co stanowi 3,8% więcej niż w roku 2005. wielkość to 
dotyczy samochodów prywatnych, nie obejmuje samochodów 
fi rmowych i aut należących do administracji państwowej. Liczba 
ta uwzględnia również auta jeżdżące w dosłownym tego słowa 
znaczeniu, a nie tylko zarejestrowane, a także obejmuje ilość sa-
mochodów, które są wycofywane z rynku, tzw. złom motoryzacyj-
ny. Oczywiście faktyczna liczba samochodów może być większa, 
ponieważ auta osobowe z kratką zarejestrowane jako pojazdy cię-
żarowe w rzeczywistości nimi nie są.

W roku 2006 Polacy kupili na zachodzie 817 tys. aut używanych 
i tylko 239 tys. samochodów nowych. Wzrosła ilość gospodarstw 
domowych, które deklarują posiadanie więcej niż jednego auta. 
Niestety, ale polski park samochodowy się starzeje. Dzisiaj średni 
wiek samochodu poruszającego się po polskich drogach to 10,6 
lat, przy czym 34% stanowią auta w wieku 10-14 lat i 23% samo-
chody starsze niż 15 lat, czyli 57% aut to samochody stosunkowo 
stare. Polacy systematycznie deklarują chęć zakupu samochodu 
używanego. Robi to 75% respondentów. Nie wróży to dobrze de-
alerom nowych aut.

Największy udział w rynku ma nadal marka FIAT (18%), ale propor-
cja ta systematycznie spada z roku na rok, a to głównie dzięki eli-
minacji modelu 126p. Na drugim miejscu znajduje się Opel z 15% 
udziałem, na 3 miejscu plasuje się Volkswagen z 12% udziałem. Co 
ciekawe te dwie marki systematycznie rosną z roku na rok i być 
może już w przyszłym roku dogonią Fiata. Tym bardziej, że w ubie-
głym roku w prywatnym imporcie aż 28% stanowiła marka VW, 
potem Opel z udziałem 22% i Ford, który zanotował 12% udział w 
ogólnej liczbie sprowadzanych z zagranicy samochodów. 

Gwarancja i przebieg i wartość
Samochody w Polsce aż w 92,4% przypadków nie posiadają żad-
nej gwarancji, ani producenta samochodu, ani serwisu. Otwiera 
się więc duże pole do popisu dla fi rm, które takie rozwiązanie użyt-
kownikom samochodów zaoferują. 
Średnia wartość samochodu w Polsce również jest niewielka i wy-
nosi tylko 11.900zł. Polacy nie są również narodem, który przejeż-
dża rocznie dużo kilometrów za kółkiem swojego auta, bo jest to 
tylko 15.404km, choć i tak wynik ten z roku na rok jest coraz lepszy. 

Z pewnością jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fatalna ja-
kość dróg i chroniczny brak autostrad.

Koszty napraw i serwisowania
Zwiększają się wydatki na utrzymanie samochodów. W 2006r. sta-
tystyczny Polak wydał na swoje auto 5.914zł, z czego 667zł na ser-
wis. W tym miejscu odnotowujemy wzrost wydatków na naprawę 
auta o 87zł w stosunku do roku poprzedniego.
Łącznie serwisy odwiedzono 26.867.580 razy i w tym miejscu rów-
nież odnotowujemy wzrost, co może świadczyć o zmniejszającym 
się segmencie napraw indywidualnych tzw. „do it yourself”.
O wzroście kultury technicznej wśród użytkowników samocho-
dów może świadczyć również fakt systematycznie wzrastającej 
liczby wizyt prewencyjnych w warsztatach na rzecz wizyt zwią-
zanych z awarią. Nadal jednak aż 55% właścicieli aut 
udaje się do warsztatu dopiero w przypadku 
awarii, a tylko 45% działa prewen-
cyjnie i udaje się na przeglądy 
techniczne.
Zdecydowana większość wizyt, 
bo aż 61,9% odbywa się w war-
sztatach niezależnych i obser-
wujemy tu wzrost o 2% w sto-
sunku do roku 2005. Głównym 
kryterium wyboru serwisu jest 
przede wszystkim cena świad-
czonych usług, następnie zaufa-
nie do jakości napraw i niedaleka 
odległość warsztatu od miejsca 
zamieszkania właściciela auta.

Więcej pracy dla warsztatu?
Ten krótki „rzut oka” na polski rynek motory-
zacyjny z pewnością zmusza do refl eksji i jed-
nocześnie pokazuje, w jakim kierunku będzie on się rozwijał. Z 
pewnością w Polsce nadal jest zbyt mało aut w stosunku do liczby 
mieszkańców, co świadczy o dużej potencjalnej chłonności rynku. 
Stosunkowo wysoki wiek samochodów, sugeruje, że w najbliż-
szych latach park samochodowy będzie ulegał odmłodzeniu, co 
oznacza, że na naszym rynku pojawi się więcej aut 3-6 letnich po-
chodzących z prywatnego importu. Co to oznacza dla niezależ-
nych warsztatów? Przede wszystkim więcej klientów, ale z bardziej 
skomplikowanymi autami. Warto więc pamiętać o zabezpieczeniu 
w swoim serwisie odpowiedniego wyposażenia technicznego, 
które umożliwi serwisowanie tych aut. Nie ma przecież nic gorsze-
go niż klient odjeżdżający spod bramy warsztatu, tylko dlatego, że 
nikt nie jest w stanie zdiagnozować i naprawić usterki.

Szybkie spojrzenie na polski rynek motoryzacyjny 
R ados ław Gr ześk owiak

„Zachowania polskich kierowców” - najciekawsze fragmenty badań polskiego rynku 
motoryzacyjnego przeprowadzone przez francuską fi rmę GIPA. 
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Miasto Data akcji Nazwa centrum 
handlowego

Adres

Wrocław 03-05.08.2007 Real Krzywoustego 126

Tychy 28-30.09.2007 REAL Bielska 107

Bielsko -Biała 01-03.10.2007 Tesco Warszawska 180

Białystok 05-07.10.2007 Auchan Produkcyjna 84

Kraków 12-14.10.2007 Real Aleja Pokoju 67

Rzeszów 19-21.10.2007 Real Witosa 21

Korzystając z okazji, na łamach WIADOMOŚCI, chciałabym podziękować wszystkim 
osobom pracującym podczas weekendów. Dziękuję warsztatom, kolegom z fi lii, przed-
stawicielom LINK4, dziewczynom rozdającym ulotki i innym. 
Do tej pory pomagali nam przedstawiciele warsztatów: 
W Łodzi: P.P.H.U Maredi, Al. Włókniarzy 279 oraz 3B Serwis Samochodowy, ul. Pusz-
kina 78, Polmozbyt Łódź, ul. Przybyszewskiego 199/205. 
W Gorzowie Wielkopolskim: P.H.U. Anna Hładka, ul. Myśliborska 21, AWUS Mar-
cin Andrzejewski, ul. Walczaka 94. Dziękuję również Panu Józefowi Westphalowi z 
fi rmy Unimetal za pomoc techniczną.
W Toruniu: F.H.U. A’Bell Ciechocinek, Nowy Ciechocinek 14A oraz STB Auto Byt-
niewski, Chełmża, Browina, ul. K. Wyszyńskiego 1. 
Organizatorem Inwazji Bezpieczeństwa jest: Inter Cars S.A., Q-SERVICE, AutoCrew i 
Link4. Partnerzy akcji: ATE, Beru, Bosal, Bosch, Brembo, Castrol, Continental, Delphi, 
Egon von Ruville, Federal Mogul, Filtron, GKN, Hella, Knecht, KYB, Lemfoerder, NGK, 
Sachs, SKF, Textar, TRW, Valeo.

*Szanowni Państwo, ze względu na dość odległe terminy niektórych akcji, prosimy o wcześ-
niejsze, telefoniczne potwierdzenie aktualności kalendarza. Tel: 022-714-14-13.

Akcja ma na celu uświadomienie kierowcom, jak ważne i nie-
zbędne dla bezpieczeństwa użytkowników dróg są okresowe 
badania techniczne pojazdów. Od początku maja, w kilkunastu 
miastach Polski, każdy kierowca przy okazji weekendowych za-
kupów w Centrum Handlowym, może bezpłatnie sprawdzić stan 

techniczny swoje-
go samochodu. 
Wystarczy znaleźć 
mobilną stację 

diagnostyczną – doskonale oznakowaną, piękną ciężarówkę 
Kenworth. W jej otoczeniu pracują fachowcy, przedstawicie-
le warsztatów zrzeszonych w sieciach Q-SERVICE i AutoCrew.
Po zbadaniu stanu amortyzatorów, akumulatora, oświetlenia, 
płynów technicznych i ogumienia kierowca otrzymuje wydruk 
określający stan bezpieczeństwa swojego auta, a profesjonalna 
ekipa obsługująca stację udziela wszelkich niezbędnych porad 
i informacji. Dodatkową wartość tego przedsięwzięcia stanowią 
przedstawiciele fi rmy LINK4. U nich można zasięgnąć porady na te-
mat ubezpieczenia.
Pierwsza edycja Inwazji bezpieczeństwa odbyła się w zeszłym 
roku. Nadspodziewane zainteresowanie ze strony Klientów, 
dało nam motywację do zorganizowania kolejnego, bogatsze-
go tourne. W tym roku byliśmy już w Łodzi, Gorzowie Wielko-
polskim, Toruniu i Częstochowie. Przebadaliśmy ponad dwa ty-
siące pojazdów, co pozwala nam 
wyciągnąć pewne wnioski. Bada-
niom najczęściej  poddawane są 
samochody w przedziale od 3 do 
8 lat, a więc pojazdy po okresie 
gwarancyjnym. Około 30% prze-
badanych aut wymaga wymiany 
amortyzatorów. Zdecydowanie 
jednak bardziej niepokojący jest 
stan płynu hamulcowego. W ogromnej większości kontrolowa-
nych aut – płyn hamulcowy nie spełnia podstawowych wyma-
gań bezpieczeństwa. Bardzo często czujnik wykazuje zawartość 
wody, która obniża temperaturę wrzenia płynu, co bezpośrednio 
przekłada się na sprawność układu hamulcowego. Pamiętajmy o 
kontroli i serwisie tego ważnego układu zgodnie z zaleceniami 
producenta lub warsztatu.

Pojawiają się również zgoła odmienne wnioski, również mające 
odniesienia do bezpieczeństwa na Polskich drogach. Jeździmy 
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa! Co gorsze – przewozimy 
tak nasze dzieci! I mimo, zakrojonej na szeroką skalę w mediach, 
kampanii uświadamiającej zagrożenia, to jednak maluch obser-

wujący drogę, wciśnięty między dwa przednie fotele nie jest 
rzadkim widokiem. Każdy może to skomentować we własnym 
sumieniu. Kolejnymi miastami, w których Inter Cars S.A. będzie 
propagować bezpieczeństwo i znaczenie kontroli technicznych 
to m.in. Wrocław, Gdańsk, Olsztyn, Tychy, Rzeszów, Gorzów, Biel-
sko-Biała, Białystok i Kraków. Zatem, wszystkich tych, którym za-
leży na bezpiecznych podróżach samochodem zapraszamy do 
odwiedzenia poniższych lokalizacji:

Bezpiecznie i bezpłatnie z Inter Cas S.A. 
Anna Ś ledź

Trwa ogólnopolska, skierowana do wszystkich właścicieli samochodów - Inwazja Bezpieczeństwa.
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„Ostatnio w Polsce, możemy zaobserwować prawdziwy „wysyp” im-
prez targowych” – mówi Radosław Grześkowiak, Dyrektor Marketingu 
i Reklamy w Inter Cars S.A., pomysłodawca przedsięwzięcia. „Świadczy 
to bardzo dobrze o kondycji branży motoryzacyjnej. Przede wszystkim 
jednak najbardziej zyskują na tym klienci, którzy mają możliwość bez-
pośredniego kontaktu z producentami części zamiennych oraz narzędzi i 
wyposażenia warsztatów. Nie ulega również wątpliwo-
ści, że konkurencja mobilizuje i zmusza organizatorów 
do przygotowania imprez na co raz wyższym poziomie, 
zarówno merytorycznym, jak i artystycznym. Zyskują na 
tym wszyscy, zarówno odwiedzający, jak i wystawcy. 
W swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślałem, 
że targi organizowane przez Inter Cars S.A. wzorowane 
były na tego typu imprezach przygotowywanych od 
wielu lat przez naszych niemieckich Partnerów z orga-
nizacji ATR. Wprowadziliśmy tylko pewne modyfi kacje i 
usprawnienia dostosowane do profi lu naszych klientów 
i realiów polskiego rynku. Z pewnością też jako fi rma, która zdecydowała 
się na organizację pierwszych „targów domowych” w Polsce przecierali-
śmy drogę innym. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że taka forma spotkań 
z klientami, znalazła uznanie w oczach naszej konkurencji, która poszła 
podobną drogą organizując swoje indywidualne imprezy targowe”.

Dopełnieniem atrakcji będzie gość specjalny, aktor zna-
ny z fi lmów i komediowych seriali - Cezary Pazura

Impreza targowa organi-
zowana przez Inter Cars, 
ma nie tylko najdłuższą 
historię wśród tego typu 
spotkań na polskim ryn-
ku motoryzacyjnym, ale 
również w opinii specjali-
stów z branży, jak i gości 
targowych, bezsprzecznie 
uważana jest za najwięk-
szą i przygotowaną w 
najbardziej profesjonalny 
sposób. 

Zaletą tego typu spotkań jest miejsce prowadzenia imprezy, po-
nieważ na czas trwania targów organizator buduje niemal „targo-
we miasteczko” wykorzystując w tym celu obiekty Centrum Logi-
stycznego w Cząstkowie Mazowieckim jak i tereny bezpośrednio 
przylegające do niego. Aby jednak nie popadać w rutynę i orga-
nizacyjną monotonię Inter Cars S.A. zapowiedział pewne modyfi -
kacje. Przede wszystkim zmieni się główna hala ekspozycyjna, w 
której swoją ofertę zaprezentują producenci części zamiennych, 
narzędzi i wyposażenia warsztatów z Europy i nie tylko. Odwie-
dzą nas stali, dotychczasowi dostawcy, jak również nowi z ofertą 
części zamiennych do samochodów osobowych, ciężarowych i 
tuningu. Chcemy także wyeksponować producentów i dostaw-
ców specjalizujących się w częściach do marek azjatyckich m.in. 
Stone, MK Kashiyama, GMB, Tama, Sanyco, Mitsuboshi i inne.  
Podczas targów prezentowana będzie również koncepcja sieci 
warsztatów tuningowych Q-Service Motor Sport. 
W tym roku na odwiedzających targi czeka nie lada gratka. Or-
ganizator kładzie duży nacisk na rozbudowaną, nowoczesną 
ekspozycję narzędzi i wyposażenia warsztatów. W ofercie znaj-
dą się testery diagnostyczne, narzędzia ręczne i specjalistyczne 
przeznaczone dla warsztatów samochodowych. Będzie można 
zapoznać się z nowoczesnym oprogramowaniem, jak również 
porozmawiać o korzystnych programach wsparcia, m.in. o lea-
singu uproszczonym, niezwykle przydatnym przy kosztownych 
inwestycjach. 

Do części ekspozycyjnej dołączą przedstawiciele prasy, mediów, 
portali internetowych i innych instytucji jak np. fi rmy ubezpie-
czeniowe. W hali głównej będziecie Państwo mogli przejrzeć ty-
tuły prasy motoryzacyjnej i zapoznać się z nowymi propozycjami 
na rynku prasy. W tym roku patronami medialnymi zostały: Auto 

Expert, Super Warsztat, Świat Motoryzacji, Nowoczesny Warsztat 
oraz MotoFocus.pl i TruckFocus.pl.

W ekspozycji targowej znajdą się także motocykle, akcesoria, 
opony oraz wywrotki i naczepy produkowane przez fi rmę Feber. 
Fani tuningu będą mogli ekscytować się w specjalnie przygoto-
wanej hali wystawienniczej, w której będzie „rajdowy” park ma-
szyn. W ekspozycji znajdą się m.in. unikalna na skalę światową 

7. Targi – Najmocniejsza impreza w branży 
Joanna K ró l

Inter Cars S.A. największy dystrybutor części zamiennych w Europie Środkowo 
Wschodniej „ostro” przygotowuje się do kolejnej -  7. edycji targów części zamien-
nych, narzędzi i wyposażenia warsztatów.
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„Już teraz warto zajrzeć na stronę internetową www.warsztat.
intercars.com.pl, na której znajdziecie Państwo szeroką ofertę 
urządzeń” – zachęca Krzysztof Marciniak, szef działu Wypo-
sażenie warsztatów. „Dzięki temu będziecie Państwo niejako 
przygotowani lub nawet zdecydowani na zakup konkretnego 
urządzenia, a dla wszystkich klientów, którzy podczas targów 
zdecydują się na zakup urządzeń i złożą zamówienia, będą 

przygotowane  atrakcyjne i niepowtarzalne promocje. Ponadto nowością będzie 
pojawienie się dostawców z urządzeniami, których do tej pory nie było w ofercie 
Inter Cars S.A”.

Tegorocznym hitem będą symultaniczne zawody mechaników, 
którzy będą próbowali swoich sił w oparciu o wykorzystanie 
najnowocześniejszych narzędzi i urządzeń warsztatowych.

Q-SOBIE czyli rozmowy z Q-Service
Zaawansowane przygotowania i organizacja imprezy tar-
gowej to dobry moment aby zapytać trzech przedstawicieli 
zrzeszonych w sieci czy warto przyjeżdżać na targi do Inter 
Cars S.A. i co szczególnie zainteresuje ich podczas tej wizyty.

Q-Service, Auto Reno - Service s.c.  z Bielska-Białej 
Mirosław Roliński i Zbigniew Ochman 

Mirosław Roliński: W tym roku 
byłem już na podobnej impre-
zie organizowanej przez innego 
dystrybutora i zdecydowanie 
mogę powiedzieć, że targi orga-
nizowane przez Inter Cars S.A. są 
największe i najciekawsze. Ofer-
ta, której oczekuję w Czosnowie, 

wiem, że będzie duża, mam tu na myśli liczbę dostawców 
części zamiennych jak i bogatą ofertę narzędzi warsztato-
wych. Bardzo chętnie spotkam się z dostawcami i przekażę 
im swoje uwagi, jak również wysłucham jakie nowe rozwią-
zania są w stanie zaproponować. Obecnie jestem w trakcie 
modernizacji warsztatu i chciałbym zainwestować w nowo-
czesną aparaturę diagnostyczną, dlatego też na targi jadę 
konkretnie w tym celu.  Chciałbym również dowiedzieć się 
więcej na temat oprogramowania warsztatowego. Poza tym 
chętnie poznam warunki i możliwości wsparcia fi nansowe-
go, być może dowiem się więcej o dofi nansowaniu z Unii 
Europejskiej. Szczerze przyznaję, że impreza robiona jest 
zawsze z rozmachem i jeden dzień targowy to dla mnie za 
mało. Z Bielska ma kawał drogi, ale z pewnością przyjadę.

AutoCrew Auto-Serwis ze Skarszewa koło Kalisza  
Grzegorz Kordelasiński:

Najbardziej interesuje mnie ofer-
ta wyposażenia warsztatowego, 
szczególnie propozycje urządzeń 
do geometrii oraz urządzenie do 
sprawdzania wtryskiwaczy Com-
mon Rail.

Corvette Turbo 4x4, pieszczotliwie zwana „białym kotem”, GMC 
Typhoon, legendarny Chevrolet Camaro z 1968 roku oraz samo-
chody zmodyfi kowane: Honda Civic, Mitsubishi Lancer, Subaru 
Impreza GT i wiele innych „bestii”.

Kolejną nowością przygotowaną dla tegorocznych gości tar-
gowych jest zdecydowanie bardziej rozbudowany niż w latach 
ubiegłych, blok szkoleniowo – informacyjny. Każdy z odwiedzają-
cych będzie miał możliwość wyboru szkolenia technicznego lub 
produktowego prezentowanego przez dostawców Inter Cars S.A. 
Do tego celu zostaną przeznaczone dodatkowe, klimatyzowane 
sale konferencyjne, w których specjaliści zaprezentują najnow-
sze rozwiązania i osiągnięcia technologiczne. Sale konferencyjne 

będą znajdowały się tuż obok głównej hali ekspozycyjnej na te-
renie targowego miasteczka, co będzie dużym ułatwieniem dla 
„poszukujących wiedzy”.

Tegorocznym hitem będą symultaniczne zawody mechaników, 
którzy będą próbowali swoich sił w oparciu o wykorzystanie naj-
nowocześniejszych narzędzi i urządzeń warsztatowych. Zarów-
no w sobotę jak i w niedzielę, zespoły mechaników zgłoszonych 
wcześniej przez fi lie Inter Cars S.A. będą miały za zadanie spraw-
dzić usterki, zamontować lub zdemontować daną część. Oczywi-
ście w prawdziwych samochodach i oczywiście na czas. Zespół, 
który prawidłowo i najszybciej wykona zadanie stanie na podium 
i otrzyma cenne nagrody.
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7.Targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów odbędą się w Centrum Logistycznym 
Inter Cars S.A. w Czosnowie, przy ul. Gdańskiej 15. Zapraszamy Państwa w drugi wrześniowy weekend 
8. i 9. września w godzinach 9-17. Informujemy jednak, że z uwagi na bezpieczeństwo oraz komfort po-
trzebny do poznania ekspozycji i prowadzenia rozmów handlowych wejście odbywać się będzie tylko 
i wyłącznie na zaproszenie. Bezpłatne wejściówki, które znajdziecie Państwo w tym numerze WIADO-
MOŚCI, prosimy zachować. Możliwość otrzymania dodatkowych zaproszeń odbywać się będzie po-
przez fi lie lub kontaktując się z recepcją główną pod numerem telefonu (022) 71 41 710 lub 712. 

Także z pewnością przyjadę na tar-
gi, aby bezpośrednio porozmawiać z 
producentem danego urządzenia. W 
prawdzie w obecnej chwili nie planuję 
zakupu urządzenia, ale jeśli na targach 
pojawi się jakaś super oferta to na pew-
no będę się nad nią zastanawiał. Chciał-
bym także odwiedzić stoisko gdzie do-
wiem się więcej na temat rozwiązań w 
oprogramowaniu warsztatów. Trzy lata 
temu, kiedy po raz pierwszy poznałem 
program IC Warsztat, wydawał mi się 
dość mało elastyczny, więc jestem bar-
dzo ciekaw czy od tamtego czasu coś 

się zmieniło. Natomiast bardzo chwalę sobie i jestem zado-
wolony z funkcjonalności IC Katalogu. Działa bardzo spraw-
nie i jest prosty w obsłudze. Używamy go na co dzień, łatwo 
i szybko działa system sprawdzania dostępności i zamawia-
nia towaru. Dzięki temu możemy błyskawicznie obsłużyć 
klienta. Na targi przyjeżdżam wyłącznie w celach bizneso-
wych, program artystyczny dla mnie nie jest najważnieszy. 
Zamierzam ten dzień spędzić bardzo aktywnie.

FHU Waras Service z Rumii
Janusz Waras:  

Zdecydowanie tak! Na targach 
mogę zobaczyć wszystkie nowości 
produktowe, ale przede wszystkim 
mam bezpośredni kontakt z do-
stawcą i producentem. Mogę mu 
zadać konkretne pytania i zwykle 
dostaję fachową odpowiedź. Po-
nadto ważny jest dla mnie fakt, iż 
mogę dokładnie przyjrzeć się urzą-

dzeniom, w sposób namacalny 
zbadać i dowiedzieć się o funkcjo-
nalności danego przyrządu. W ofer-
cie z katalogu czy ulotki, a więc z 
wersji „papierowej” trudno obejrzeć 
wszystkie detale, dlatego tak bar-
dzo cenię sobie bezpośredni kon-
takt na targach. Musze przyznać, 

że od momentu powstania targów w Inter Cars S.A. nie jeź-
dziemy już do Poznania, ponieważ targi w Warszawie w pełni 
spełniają nasze oczekiwania. Produkty zaprezentowane przez 
wystawców części i wyposażenia warsztatowego są dostęp-
ne w ofercie Inter Cars S.A., a co za tym idzie łatwiej jest nam 
podjąć decyzję o wyborze zakupu części lub wyposażenia 
warsztatowego, na przykład diagnoskopu fi rmy BOSCH FSA i 
urządzenia do obsługi układu klimatyzacji, bo tym jestem w 
obecnej chwili najbardziej zainteresowany. W tym roku pla-
nuję przyjazd własnym transportem i najprawdopodobniej 
o jeden dzień wcześniej, po to by więcej czasu spędzić na 
terenie targów. Z miłą chęcią i w wolnej chwili popatrzę także 
w kierunku sceny na program artystyczny. Jestem bardzo cie-
kawy co organizatorzy przygotowali w tym roku. 

Części wystawienniczej towarzyszyć będzie atmosfera rodzinne-
go pikniku, taka, jaką tylko Inter Cars potrafi  stworzyć. W progra-
mie artystycznym nie zabraknie walorów estetycznych, a więc 
słynnego pokazu mody i innych atrakcji dla męskiej publiczności. 
Tradycyjnie damy Państwu możliwość sprawdzenia siły fi zycznej 
w rywalizacjach sportowych. W tym roku odwiedzą nas dwie 
utytułowane zawodniczki, które zmierzą się „ręka w rękę” z wie-
loma ochotnikami. 

Dopełnieniem wspomnianych atrakcji będzie gość specjalny, ak-
tor znany z fi lmów i komediowych seriali - Cezary Pazura, który 
po fenomenalnej kreacji w “Krollu” właściwie z dnia na dzień stał 
się gwiazdą. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych i najbar-

dziej lubianych aktorów polskich. Pod koniec lat 90-tych wystąpił 
w fi lmie, który okazał się być jednym z największych przebojów 
rodzimego kina “Kiler”. Pazura spędzi z nami całe dwa targowe 
dni i jestem przekonana, że wielu z Państwa będzie miało możli-
wość i niepowtarzalną okazję spotkać się z artystą osobiście.
Z pewnością wielu warsztatowców czeka też na rozstrzygnięcie 
konkursu „Nie klucz – montuj produkty oryginalne”. W sobotę 
8. września organizator przewiduje zakończenie wielkiego kon-
kursu, w którym do zdobycia jest największa w historii branży 
pula nagród o wartości 1.000.000 złotych! W sobotnim fi nale 
laureatom zostaną wręczone wartościowe nagrody, a zwycięz-
cy otrzymają karty płatnicze z ustalonym wkładem pieniężnym. 
Natomiast w niedzielę, odbędzie się ofi cjalne wręczenie nagród 
tym serwisom, które dokonały największych zakupów opon zi-
mowych w okresie od 2.07. do 31.08.br.

Atrakcji, niespodzianek i nagród dla Państwa będzie mnóstwo, 
program artystyczny napięty i mamy nadzieję, ciekawy. Z począt-
kiem sierpnia zapraszamy na www.intercars.com.pl/7.Targi, 
gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje 
targowe, plan wystawienniczy, listę wystawców, tematy szko-
leń oraz szczegółowy program artystyczny. Do zobaczenia!
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Przypominamy - aby zarejestrować się do programu 
IC Premia należy: wypełnić formularz rejestracyjny 
znajdujący się w każdej fi lii Inter Cars S.A lub na stro-
nie www.premia.pl. Więcej informacji o promocjach 
także pod numerem 0801 80 20 20. Zapraszamy.

Premiuj z IC Premią 
Wojc iech K opacz

Lato w pełni, promocje także. Tylko Inter Cars S.A. ma 
do zaoferowania tak wiele promocji, w których można 
wygrać ciekawe wycieczki i punkty w IC Premii. 

Spółka od początku roku kładzie silny nacisk na pogłębianie świa-
domości o bezpieczeństwie jazdy, a także motywuje do stosowania 
części oryginalnej jakości. Dostawcą, który produkuje na pierwszy 
montaż jest m.in. fi rma Delphi, która w swojej ofercie posiada peł-
ną gamę klocków i tarcz hamulcowych do wielu marek pojazdów. 
Wspaniałe wycieczki na Florydę czekają na dwóch szczęśliwców, 
którzy w kupionych opa-
kowaniach kompletu 
klocków lub kompletu 
tarcz hamulcowych Del-
phi znajdą produkty ko-
loru złotego. Promocja 
trwa od początku maja 
do końca sierpnia br. 

W sezonie letnim dział Promocji i Reklamy przygotował dla Pań-
stwa mnóstwo atrakcyjnych propozycji związanych z programem 
lojalnościowym IC Premia. Poniżej aktualnie trwające promocje.

Do końca wakacji trwa 
promocja Brembo, która 
obejmuje tarcze i bębny 
hamulcowe tej fi rmy. Za 
każde wydane 10 zł net-
to można otrzymać 15 
dodatkowych punktów 
na konto IC Premii. 

35 razy więcej punktów, 
ale tylko do 11.08. można 
uzyskać kupując wybra-
ne elementy elektroniki 
samochodowej fi rmy 
Hella. Każde 10 zł netto 
przeznaczone na sworz-
nie, wahacze, końcówki i 
drążki sterownicze, silent-blocki, poduszki, łączniki stabilizatora 
marki Delphi to 15 dodatkowych punktów na karcie.

Wszystkich zainteresowanych chemią warsztatową informu-
jemy, że jest to dobry moment na zakup produktów z gamy 
Amtra. Wszystkie produkty tej fi rmy premiowane są dodatkową 

Nieziemska promocja
Jakości amortyzatorów Sachs, fachowcom nie trzeba rekomen-
dować. Mniejsza ilość reklamacji, zadowolenie klientów oraz 
gwarancja bezpieczeństwa to dla warsztatu oczywiste korzyści. 
Teraz Inter Cars S.A. za każde wydane 400zł netto na amortyzato-
ry przyznaje 1 kupon biorący udział w losowaniu profesjonalnych 

liczbą 41 punktów. Jest 
to niezwykła okazja do 
zdobycia tak wielu punk-
tów, ponieważ produkty 
tej fi rmy po raz pierwszy 
uczestniczą w promocji, 
a czasu pozostało nie-
wiele, tylko do końca 

sierpnia br. Jednak największą ilość, bo aż 50 punktów (wydając 
tylko 10zł) można otrzymać kupując oleje Selenia (Racing, Digi-
tech, 20K, ACT, Turbo Diesel), VS EU, Vs Max Benzyna oraz HPX 
fi rmy FL Poland. Promocja trwa do 11.08 i nie dotyczy indeksów 
z gratisem. 

Z okazji 25-lecia fi rmy FILTRON zapraszamy Państwa do udziału w 
wielkiej sprzedaży promocyjnej fi ltrów tej marki. Wystarczy kupić 
fi ltry oznaczone na opakowaniu specjalną naklejką promocyjną. 
Naklejkę „25 lat” - należy nakleić na kupon promocyjny, a po ze-
braniu określonej ilości naklejek, należy go 
wysłać do fi rmy WIX-FILTRON zaznacza-
jąc wybraną przez siebie nagrodę. Dla 
25 najaktywniejszych uczestników 
organizator przygotował wspaniałą 
wycieczkę na SRI LANKĘ – wyspę her-
baty, słońca, pereł i słoni. Promo-
cja trwa od 1 maja do 31 lipca br. i 
obejmuje 60 typów fi ltrów. 
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narzędzi m.in. stołów do montażu i demontażu sprężyn Mac 
Pherson, uniwersalnych sięgaczy do wszystkich typów sprężyn 
zawieszenia, napinaczy od sprężyn i wiele innych. Promocja trwa 
do 31.08.br i obejmuje zarówno amortyzatory do samochodów 
osobowych jak i dostawczych. 

Letnie opony
Projekt Koło w Inter Cars S.A. przygotował dla Państwa nową 
atrakcyjną ofertę na wybrane indeksy w oponach letnich. Pro-
mocja ta jest kontynuacją akcji wiosennej, zainteresowanych 
namawiamy więc do szybkiego zapoznania się z ofertą, gdyż 
promocja trwa tylko do wyczerpania zapasów. Więcej szczegó-
łów dotyczących oferty uzyskacie Państwo u Regionalnych Me-
nadżerów Sprzedaży, w oddziałach Inter Cars S.A. oraz na www.
intercars.com.pl

4 konkursy dla serwisów
Kolejny konkurs przygotowany przez spółkę Inter Cars S.A. prze-
znaczony jest dla wszystkich serwisów współpracujących z Inter 
Cars S.A. chcących w najbliższym czasie kupić opony zimowe do 
samochodów osobowych, dostawczych, 4x4 lub SUV. Zasady: 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakup w okresie od 
02.07.2007r. do 31.08.br. opon zimowych, w konkretnej grupie 
producenckiej, za kwotę min. 5.000zł netto. Za każde 1.000zł net-
to klient otrzyma jeden kupon konkursowy upoważniający do 
wzięcia udziału w losowaniu nagród. Im większa kwota wydana 

na zakup opon w konkretnej grupie producenckiej, tym oczywi-
ście więcej szans na wylosowanie nagrody. 
Nagrody i losowanie: Wartość nagród to blisko 130.000 złotych! 
3.09 br rozlosowane zostaną nagrody główne i gwarantowane 
w postaci klucza pneumatycznego. Zwycięzcy zostaną poinfor-
mowani o wygranej telefonicznie, a ofi cjalne wręczenie nagród 
odbędzie się 9.09.2007r. podczas 7. Targów w Centrum Logi-
stycznym Inter Cars S.A. w Cząstkowie Mazowieckim. Partnera-
mi konkursu są cztery grupy producenckie: Michelin, Goodyear, 
Bridgestone i Continental. Serdecznie zapraszamy, regulamin 

konkursu znajduje się u Regionalnych Menadżerów Sprzedaży, 
w oddziałach Inter Cars S.A. oraz na www.intercars.com.pl
Ponadto informujemy, że już dostępny jest cennik zimowy na se-
zon 2007/2008 z pełną ofertą opon zimowych i felg stalowych. 
W katalogu przedstawiona jest także gama ciężarków wyważają-
cych, pasków montażowych, zaworów koła i łańcuchów pośliz-
gowych. Wersja drukowana cennika dostępna będzie pod koniec 
lipca br.  Informację o wszystkich promocjach uzyskacie Państwo 
na terenie oddziałów Inter Cars S.A. oraz na stronie www.inter-
cars.com.pl/ Promocje, a także pod numerem infolinii 0801 80 20 
20 w godzinach: 8:00-18:00.

Konkurs „Trzynastka”
W poprzednim numerze WIADOMOŚCI informowaliśmy o no-
wym konkursie SMS. Zasady zabawy są bardzo proste: każdego 
13-tego miesiąca pojawia się pytanie na 
temat towarów lub wydarzeń związanych 
z Inter Cars S.A. To pytanie otrzymujecie 
Państwo na swój telefon komórkowy, ale 
aby na nie odpowiedź należy:
• wejść na www.intercars.com.pl 
• odnaleźć elektroniczny kupon, 
•  wypełnić go i jednym kliknięciem wysłać. 
Na odpowiedzi czekamy do 10-ego dnia 
kolejnego miesiąca. Wśród uczestników, 
którzy poprawnie odpowiedzą na pytanie, 
wylosujemy trzech szczęśliwców. Nagrodą 
są wgrywane 14.000 punktów na konto IC 
Premia.  Jak do tej pory, czyli przez ostatnie 
3 miesiące na nasze pytania odpowiedziało 
ponad 600 uczestników i zgodnie z regula-
minem wylosowaliśmy 6-ciu szczęśliwców. 
Oto ich numery: 014125, 025138, 026729, 
007618, 008854, 121826. 13 lipca wysłaliśmy do Państwa sms z 
kolejnym pytaniem, zapraszamy więc na stronę internetową. In-
formacja o wylosowanych osobach wraz z poprawną odpowie-
dzią pojawia się 13-ego dnia następnego miesiąca, oczywiście z 
kolejnym pytaniem.  Z Inter Cars S.A. 13-sty nie musi być wcale 
pechowym dniem!

Konkurs azjatycki
W poprzednim numerze zachęcaliśmy Państwa także do „kon-
kursu azjatyckiego”. Zadaliśmy 6 pytań, a odpowiedzi należało 
podać w arkuszu pytań umieszczonym na stronie internetowej 
www.intercars.com.pl. Otrzymaliśmy bardzo dużo odpowiedzi, 
za które serdecznie dziękujemy. Poniżej podajemy numery trzech 
zwycięzców, którzy otrzymują po 14.000 punktów na swoje kon-
ta: 026677, 003580, 013832. Gratulujemy.

Informację o wszystkich promocjach uzyskacie Pań-
stwo na terenie oddziałów Inter Cars S.A. oraz na stronie 
www.intercars.com.pl/promocje, a także pod numerem 
infolinii 0801 80 20 20 w godzinach: 8:00-18:00.
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Klauzula Napraw… i rynek motoryzacyjny
Al f red Frank e

Do niedawna rynek motoryzacyjny w Polsce uważany 
był za wolny od monopolu – można było używać do Tuż po przyjęciu Klauzuli Napraw przez Senat udało nam się 

porozmawiać z Alfredem Franke – Prezesem Stowarzyszenia 
SDCM w Polsce, na temat przyszłości rynku części zamien-
nych w Polsce. 

Jednak koncerny zaczęły zastrzegać w Urzędach Patentowych 
wzory widocznych części zamiennych, takich jak: lusterka, szyby, 
błotniki czy refl ektory. Dla konsumentów oznaczać może to, że 
nie będą mogli w naprawach swoich pojazdów decydować, czy 
użyć części od niezależnego producenta, czy o wiele droższej 
z logo koncernu. Oznacza to również, że na rynku części zapa-
nuje monopol koncernów, co wprost prowadzi do wzrostu cen. 
Polska, tak jak wiele innych krajów członkowskich UE, nie była 
świadoma tego problemu z częściami zamiennymi i tego, że po-
winna dostosować prawo ochrony wzorów do prawa UE (łącz-
nie z ogromną ilością innych ustaw) zgodnie z zasadą “dorobku 
wspólnotowego”. 

Żaden szczególny przepis odnośnie części zamiennych nie 
był dotychczas zawarty w ustawie. Wkrótce jednakże zarówno 
branża jak i kierowcy przeżyli wstrząs, gdyż zorientowali się, że 
producenci samochodów zaczęli używać praw do ochrony wzo-
rów żeby zablokować niezależną konkurencję na rynku części 
zamiennych. Najbardziej uderzające w działalności koncernów 
samochodowych jest to, że zamiast używać typowych proce-
dur postępowania cywilnego producenci samochodów coraz 
częściej decydują się na postępowanie karne. Za namową kon-
cernów samochodowych prokuratorzy wszczęli postępowania 
i oskarżają niezależnych dystrybutorów o sprzedaż elementów 
karoserii pod zarzutem naruszania praw do wzorów przysługu-
jących producentom samochodów. Zarzut tego typu zagrożony 
jest w Polsce karą więzienia do dwóch lat. 

Weźmy ostatni przykład takiego działania, który dotknął polską 
rodzinną fi rmę z Dolnego Śląska działająca od 15 lat zatrudniają-
cą około 35 pracowników.
Firma ta specjalizuje się w częściach do skody i właśnie na wnio-
sek fi rmy Skoda otrzymała wezwanie do zaprzestania importu 
zastrzeżonych zewnętrznych części do samochodów Skoda i 
zniszczenia ogromniej partii zewnętrznych części zamiennych 
o znacznej wartości. Ponadto Skoda rękami Przedsiębiorstwa 
Rzeczników Patentowych zażądała zapłacenia kary w wysokości 
niemal równej wartości tych części. 

Podobne działania zostały podjęte w stosunku do innych fi rm 
należących do jednych z największych dystrybutorów części 
zamiennych. W tym przypadku aktywnością wykazała się fi rma 
GM, która wykorzystując niedoskonałość polskiego prawa, wy-
brała ścieżkę karną, zamiast cywilnej dochodzenia swoich rosz-
czeń. Doprowadziło to do tego że uczciwi przedsiębiorcy zostali 
poddani represyjnej procedurze karnej włącznie z pobraniem 
odcisków palców i ograniczeniem swobody wyjazdów zagra-
nicznych. Choć jak wiadomo sąd przyznał rację niezależnemu 
rynkowi to fi rma GM nadal próbuje wymusić pozycję monopoli-

WIADOMOŚCI: Decyzja Senatu wydaje się być korzystna 
dla niezależnych dystrybutorów części, czy jest tak w rze-
czywistości? Jakie będą te korzyści dla członków SDCM 
oraz dla klientów? 
Alfred Franke: Dla mnie najważniejsze pytanie to jakie korzyści z 
Klauzuli będą mieli kierowcy, gdyż po pierwsze jestem koordy-
natorem ECAR czyli europejskiej organizacji działającej na rzecz 
konsumentów przeciwstawiając się monopolistycznym zapę-
dom koncernów samochodowych. Przede wszystkim trzeba 
podkreślić, że nowe przepisy mają pozwolić kierowcom nadal 
zachować ich podstawowe prawo do wyboru, które to prawo 
chciały im zabrać koncerny samochodowe poprzez zastrze-
ganie kształtów części. Przecież nie możemy pozwolić na to 

styczną na dystrybutorach. 
Warty zauważenia w tym kontekście jest fakt, że amerykańskie 
fi rmy, a w szczególności GM popierane przez Amerykańską Izbę 
Handlową w Polsce przejęły wiodącą rolę w walce o egzekwo-
wanie prawa ochrony wzorów w Polsce. 
Fakty te o tyle są oburzające, że w Stanach Zjednoczonych ochro-
na wzorów dla części zamiennych nie istnieje. Dlaczego zatem w 
naszym kraju miałoby być wolno amerykańskim fi rmom wyko-
rzystywać polskich kierowców poprzez monopolistyczne ceny, 
podczas gdy w ich rodzimym kraju muszą oni zaakceptować 
konkurencję. W Stanach Zjednoczonych 236 milionów amery-
kańskich właścicieli pojazdów korzysta z cen można powiedzieć 
kontrolowanych przez konkurencję. 

Im bardziej rośnie napięcie w tej sprawie, tym częściej pojawiają 
się niekonwencjonalne działania ze strony koncernów samocho-
dowych. Na przykład w ostatnim czasie można było zaobserwo-
wać silne naciski ze strony przedstawicieli rządu niemieckiego 
na polskich decydentów w sprawie Klauzuli Napraw. Konkretnie, 
w lutym, przedstawiciel niemieckiego ministerstwa gospodarki i 
technologii kontaktował się z podsekretarzem stanu w polskim 
ministerstwie gospodarki nalegając aby polski rząd nie popierał 
tych liberalnych rozwiązań jakim jest Klauzula Napraw. 

Na szczęście ta zgubna sytuacja wydaje się dobiegać końca. 
Polski parlament zaledwie miesiąc temu przeważającą więk-
szością głosów przyjął Klauzulę napraw w formie zapropono-
wanej przez komisję Europejską, a kilka dni temu opowiedział 
się za nią również Senat. Zatem liczymy na to, że już wkrótce 
ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta i wtedy będziemy 
mieli wolny rynek w Polsce.
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Alfred Franke

by zabiegi przemysłu samochodowego o korzyści z monopolu 
przeważyły nad publicznym interesem. 
Od kiedy powstała motoryzacja to istnieli niezależni producenci, 
którzy to właśnie dostarczają części służące do montażu samocho-
dów inaczej zwane są one częściami na pierwszy montaż. Koncer-

ny samochodowe produkują 
zaledwie 20% części, a 80% 
kupują od niezależnych pro-
ducentów. Warto także pod-
kreślić, że to przede wszystkim 
producenci części inwestują 
w rozwój i technologię prze-
mysłu motoryzacyjnego i to 
8 do 10% swojego obrotu, a 
producenci samochodów za-
ledwie 0,7% obrotu. 

Trudno tu mówić o korzyściach dla niezależnych dystrybutorów 
i producentów części raczej powinniśmy mówić o ochronie tej 
grupy fi rm. Przegłosowane przez sejm zmiany w ustawie przede 
wszystkim mają nie pozwolić na dalsze próby osłabiania niezależ-
nego rynku oraz zapobiec uzyskaniu przez producentów samo-
chodów monopolu na sprzedaż widocznych części zamiennych, 
gdyż produkcja nadal jest w rękach prawdziwych producentów 
części, a nie koncernów samochodowych. Przed rozpoczęciem 
zastrzegania wzorów przez koncerny samochodowe rynek wi-
docznych części zamiennych w Polsce uważany był jako wolny 
od monopolu, jednakże koncerny samochodowe od pewnego 
czasu próbują zawładnąć tym rynkiem. 

W: Jak wygląda sytuacja w Europie, czy tam również są takie 
uregulowania, a może Polska jest pionierem na tym polu? 
AF: Klauzula Napraw została zaproponowana przez Komisję Eu-
ropejską w 2004 r., dlatego też w strukturach UE toczą się prace 
nad jej przyjęciem, by wspólny rynek części zamiennych regulo-
wany był przez jednolite prawo. Klauzulę napraw poparły niemal 
jednogłośnie dwie najważniejsze Komisje Parlamentu Europej-
skiego - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumen-
tów (IMCO) oraz Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych 
(ECON). Niestety temat Klauzuli Napraw utknął od wielu miesię-
cy w Komisji Prawnej (JURI) oraz Radzie Unii Europejskiej. Ma to 
związek z niepokojącymi działaniami niektórych krajów człon-
kowskich przeciwnych wprowadzaniu Klauzuli Napraw - jak np. 
Francja czy Niemcy oraz  politycznymi naciskami ze strony pro-
ducentów pojazdów. Obecnie każdy kraj członkowski ma swo-
bodę w przyjęciu Klauzuli Napraw – funkcjonuje już ona w wielu 
krajach UE, min. np. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii, Hiszpanii, 
Włoszech czy na Węgrzech.

W: Czy SDCM, jako organizacja zrzeszająca fachowców brała 
udział w przygotowywaniu zmian i dyskusjach na ich temat? 
AF: Ponieważ dysponujemy olbrzymią wiedzą o funkcjonowaniu 
rynku motoryzacyjnego w Polsce zatem wspieraliśmy ekspercko 
działania Koalicji na rzecz Wolnego Rynku Samochodowych Czę-
ści Zamiennych. Koalicja ta jest współtworzona przez Federację 
Konsumentów, Polską Izbę Ubezpieczeń, Stowarzyszenie Nie-
zależnych Warsztatów Samochodowych oraz oczywiście nasze 
Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych. 

W: Jak do decyzji Sejmu odnoszą się członkowie Stowarzyszenia? 
AF: Uważamy, że jest to mądre i zrównoważone rozwiązanie, któ-
re z jednej strony chroni koncerny samochodowe przed fi rmami, 
które próbują podrabiać ich samochody, ale z drugiej strony nie 
pozwalają przenieść ochrony na części składowe wyrobu złożo-
nego jakim jest samochód. 
Należy pamiętać, że wg raportu McKinsey koncerny aż 39% zy-
sku brutto osiągają ze sprzedaży części, a tylko lub z naszego 
punktu widzenia aż 18% ze sprzedaży nowych samochodów. W 
Polsce wartość tego rynku jest szacowana na 2,5 mld złotych, 
a w Europie 12 mld euro. W krajach, gdzie obowiązuje klauzula 
napraw, niezależny rynek obejmuje od 5% do 10%  rynku części 
widocznych. Oznacza to, że nawet tam, koncerny samochodowe 
utrzymują pozycję dominującą. Jednak brak klauzuli gwarantuje 
im właściwie monopol, a co za tym idzie swobodę w dyktowa-
niu cen. W Polsce niezależny rynek posiada około 10% rynku, a 
przewidywania ekspertów mówią, że ten udział maksymalnie 
może wzrosnąć do 15% pozostawiając tym samym 85% dla kon-
cernów samochodowych. Także nie należy oczekiwać, że wpro-
wadzenie klauzuli napraw coś szczególnego zmieni w udziałach 
rynkowych, jedynie nie pozwoli koncernom samochodowym 
jeszcze wyżej podnieść cen. W ten sposób ochronimy użytkow-
ników samochodów. 

W: Jak wobec zmian zachowa się rynek? Czy ludzie będą ku-
powali tylko tańsze części? 
AF: Koncerny samochodowe importują z krajów azjatyckich około 
40% sprzedawanych przez siebie części, czyli ponad 80 razy więcej 
części niż niezależni producenci, których specyfi ka (niezwykle sze-
roki asortyment) warunkuje produkcje na rynku lokalnym. Koncer-
ny samochodowe zamawiające hurtowe ilości części przenoszą 
ich produkcję do krajów azjatyckich. Świadczą o tym doniesienia 
prasowe – niedawno taki zamiar ujawnił np. Volkswagen. Przed 
rozpoczęciem zastrzegania wzorów przez koncerny samochodo-
we można było sprowadzać do Polski wszystkie części zamienne, 
a nie powodowało to zalewu krajowego rynku przez tanie części 
sprowadzane z krajów azjatyckich. Chciałbym zauważyć, co stało-
by się gdyby koncerny samochodowe zdobyły absolutny mono-
pol, wtedy ceny byłyby wyższe o tyle o ile mogłyby one więcej 
wymusić z klienta może nawet o 100 lub 150%. 

W: Co dla rynku motoryzacyjnego przyniosą nowe przepisy? 
AF: Dzięki nowym przepisom nie zostanie zniszczony niezależny 
rynek zewnętrznych części zamiennych, który w Polsce zatrudnia 
blisko 100 tys. osób. Nowe przepisy sprawią, że polscy producen-
ci będą mogli zainwestować w narzędzia do produkcji zewnętrz-
nych elementów (każde narzędzie do produkcji np. jednego 
rodzaju refl ektora to koszt około 1 mln zł), dzięki temu stworzą 
miejsca pracy i uruchomią eksport do innych krajów. Niezbędne 
znaczne środki do uruchomienia produkcji jednoznacznie poka-
zują, że z regulacji tych będą mogły skorzystać fi rmy już wcześniej 
działające na tym rynku z dużym doświadczeniem i rozbudowa-
ną strukturą dystrybucyjną. Warto zauważyć, że zmiana ustawy 
sprawi, że polski przedsiębiorca będzie traktowany przez prawo 
tak jak to było dotychczas w krajach takich jak Włochy czy Hi-
szpania, a nie jak kryminalista, czego niektórzy już doświadczyli. 
Dziękuję za rozmowę.
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Z półki
K .  Nowak ,  K .  Kwiatek ,  S .  K oniec,  M.Pawłowsk i ,  P.  K aźmierczak

Oferta Inter Cars S.A. to już ponad 750 referencji. Co ty-
dzień na półki magazynu trafi a nowy asortyment. Po-
niżej przedstawiamy produkty, które mamy nadzieję, 
zdobędą Państwa uznanie i zaufanie. Wszystkie wymie-
nione pozycje dostępne są w Centrach Logistycznych 
oraz we wszystkich oddziałach na terenie kraju.

Czujne czujniki
Zasada działania czujników parkowania opiera się na metodzie 
pomiaru czasu powrotu echa fali ultradźwiękowej emitowanej 
przez czujnik. 

Sensory pracują jednocześnie jako nadajniki i odbiorniki fal 
emitowanych przez nie i odbitych od przeszkody. Odległość 
od przeszkody jest obliczana na podstawie czasu powrotu od-
bitej fali do sensora.

Inter Cars S.A. proponuje Państwu kilka modeli czujników par-
kowania fi rmy Parktronic. Wszystkie czujniki wyposażone są w 
funkcje Turn-On, scanning memory, jednostkę sterującą oraz 
buzzer. Niektóre z nich przeznaczone są tylko do zderzaków me-
talowych z uwagi na wiercenie i zakłócenia. Scanning memory to 
funkcja zapamiętywania elementów wyposażenia samochodu 
znajdujących się w polu widzenia sensorów np. koło zapasowe, 
hak holowniczy. Czujniki posiadają 3-letnią gwarancję. W ofercie 
znajdują się takie pozycje jak: Prestige 440 normal*, Prestige 440 
micro*, Prestige 448 podwieszany*, Prestige 440 podwieszany*,

Prestige 448 normal*, Prestige 448 micro*.      

 * - nazwa indeksu 

Czyszczenie, pielęgnacja
i konserwacja
Produkty Nano Silver to unikalna technologia otrzymywania na-
nocząsteczek srebra oraz innych nanokomponentów o rozmia-
rach poniżej 100 nm (nanometrów). Zastosowanie nanodrobin 
srebra w warstwach ochronnych preparatów kosmetyków sa-
mochodowych powoduje znaczną poprawę ich właściwości od-
pychania cząsteczek brudu, kurzu i wody oraz zabezpiecza przed 
szkodliwym promieniowaniem UV.

U t w o r z o -
na warstwa 
pozwala na 
o s i ą g n i ę c i e 
efektu kwia-
tu lotosu tzn. 
silnego odpy-
chania kropli 
cieczy i samo-
oczyszczania, 
oznacza to, 
że ciecze nie 
p r z y w i e r a j ą 
do powierzch-
ni i spływają z 
niej w postaci 
drobnych kro-
pelek.

Nano silver 
nadaje po-
wierzchniom 
w ł a ś c i wo ś c i 
antybakteryjne, antygrzybiczne, antystatyczne, likwiduje przeszło 
99,00% bakterii. Ma też właściwości dezodorujące i poprawia od-
bijanie promieni słonecznych, dzięki czemu obniża nagrzewanie 
powierzchni. Nano silver w tkaninach likwiduje też nieprzyjemny 
zapach potu.

Inter Cars S.A. w swojej ofercie posiada pełną gamę środków 
fi rmy „Moje Auto”, które zrobione są bazie formuły Nano silver. 
Szczególnie polecamy: preparaty do nabłyszczania kokpitu w 
wielu zapachach, impregnatory tapicerek „antyplama”, oraz pre-
paraty do odgrzybiania i odkażania klimatyzacji.

Zamień czwórkę na piątkę
Oleje Castrol Magnatec i Edge w ofercie Inter Cars S.A. są już od dawna. Do tej pory klienci mogli 
kupować opakowania 4 litrowe. Dziś dajemy klientom nową możliwość: do wyboru także eko-
nomiczne 5 litrowe opakowanie. Dostępne indeksy: Magnatec 5W40 5L, Magnatec 10W40 5L, 
Magnatec 15W40 5L, Edge 5W30 5L, Edge TD 505.01 5L.

18

NOWOŚCI



NOWOŚCI

Japonia i Korea w zasięgu ręki 
Po polskich drogach jeździ coraz więcej aut z dale-
kiego wschodu.

Użytkowników takich marek jak Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Maz-
da czy Kia ucieszy fakt, że w Inter Cars S.A. dostępna jest szeroka 
oferta części zamiennych do ich samochodów. Spółka rozwija 
współpracę ze znanymi producentami części zamiennych z 
Japonii i innych krajów Azji. Obecnie w magazynie znajdują 
się produkty fi rmy GMB, która w ofercie posiada szeroki asor-
tyment elementów zawieszenia twardego (drążki, końcówki 
drążków, łączniki stabilizatora), pompy wody oraz elementy 
rozrządu (napinacze i rolki prowadzące) do wszystkich aut 
azjatyckich. Pod uznaną marką Jakoparts znajdują się fi ltry, 
uszczelki, elementy układu chłodzenia, hydraulika hamo-
wania i sprzęgłowa, sprzęgła, tarcze i klocki hamulcowe 
oraz wiele innych części eksploatacyjnych. Firma CTR, 
producent „zawieszenia twardego”, to propozycja kilku-
set referencji wahaczy, drążków kierowniczych, końcó-
wek oraz łączników nie tylko do aut osobowych, ale i dostawczych 
oraz terenowych. 

Coraz szerszym zainteresowaniem klientów cieszą się produkty fi r-
my Mitsuboshi, która specjalizuje się w produkcji pasków r o z -
rządu na pierwszy montaż do samochodów azjatyckich 

Nowa forma dystrybucji szkoleń 
Inter Cars S.A. proponuje absolutną nowość w posta-
ci sprzedaży szkoleń technicznych z wykorzystaniem 
handlowej oferty spółki.

Najprościej mówiąc dystrybucja poprzez ofertę oznacza, że szkole-
nie stało się towarem handlowym i można je zamówić w podobny 
sposób jak towar np. klocki, amortyzatory itp. Istnieją dwie, proste 
formy zamówienia i wykupu miejsca na szkolenie:
1.  poprzez IC_Katalog, w którym zamawiający znajdzie temat szko-

lenia wraz z indeksem, 
2.  za pośrednictwem sprzedawcy w jednym z oddziałów fi rmy.
Sposób prowadzenia i zawartość tematyczna szkoleń technicznych 
jest wynikiem wieloletnich badań i doświadczeń międzynarodowej 
korporacji Exponentia. Dzięki temu udało się zdefi niować rzeczywi-

ste potrzeby warsztatów i osób w nich pracujących, dostosowując 
tematykę oraz zakres szkoleń do ich potrzeb i potrzeb rynku. Liczba 
osób uczestniczących w zajęciach nie przekroczy 8 osób, a wykła-
dowcami są specjaliści z odpowiednim, pedagogicznym przygoto-
waniem, od lat zajmujący się szkoleniami o tematy-
ce motoryzacyjnej. Szkolenia odbywać się będą w 
różnych regionach Polski, zawsze w bardzo dobrze 
wyposażonych salach szkoleniowych. Cena szko-
lenia waha się pomiędzy 400 a 700zł. Aktywni w 
programie IC Premia będą mogli zapłacić za szkole-
nie punktami zdobytymi w programie lojalnościo-
wym. Warsztatom należącym do sieci AutoCrew, 
Q-Service, Q-Service Truck przysługuje 5% rabatu. 
W związku z trwającym sezonem urlopowym, ko-
lejna edycja szkoleń rozpocznie się z początkiem 
września. Zainteresowanych zapraszamy na www.
intercars.com.pl do zakładki marketing/szkolenia.

oraz VW i Volvo. W pierwszym kwartale 
2007 roku na półki magazynu centralne-
go trafi ły elementy hydrauliki samocho-
dowej (cylinderki, pompy hamulcowe, 
pompy sprzęgła i wysprzęgliki) fi rmy Sany-
co. W czerwcu oferta poszerzyła się o termo-
staty renomowanej, japońskiej fi rmy Tama. W sierpniu 2007 do oferty 
trafi ą klocki oraz szczęki hamulcowe marki MK Kashiyama. Produkt 

ten cieszy się bardzo wysokim uznaniem użytkowników 
oraz warsztatów zarówno w Japonii jak i w całej Europie. 
W tym samym czasie zaoferujemy Państwu komplet-

ną linię fi ltrów paliwa, oleju, 
powietrza oraz kabinowych. Ponadto, wielu obecnych 

europejskich dostawców posiada w swojej ofercie części do aut ja-
pońskich i koreańskich. Baza Inter Cars S.A. jest sukcesywnie o te re-
ferencje powiększana.

Obecnie udział pojazdów azjatyckich w 
parku samochodowym szacuje się na ok. 
14-15%. Po ustabilizowaniu się impor-
tu aut używanych z Europy zachodniej 

(obecnie widać już trend 
spadkowy), będzie wzra-
stał udział sprzedaży no-
wych samochodów (w tym 

dalekowschodnich). W efek-
cie doprowadzi to do zwięk-
szenia udziału marek japoń-

skich i koreańskich na polskich drogach.
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Złoty medal 
Targi Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu - „Złoty Medal MTP” za tester diagnostyczny do motocykli pod na-
zwą mo macs 50.

10.05.br. Arnold Bialas z fi rmy Gutmann Messetechnik Polska 
Sp.z o.o. odebrał targowe trofeum z rąk władz konkursowych w 
Poznaniu. Konkurs o Złoty Medal MTP ma już 25-letnią tradycję 
i jest symbolem walorów produktu, jego nowoczesności i in-
nowacyjności. Firmy, które zdobyły prawo umieszczania tego 
znaku na swoich wyrobach, potwierdzają jego marketingową 
rangę. Dystrybutorem nagrodzonego urządzenia diagnostycz-

nego jest fi rma Inter Cars S.A., która 
podążając za najnowszymi rozwią-
zaniami i możliwościami techno-
logicznymi będzie mogła wkrótce 
zaoferować tester mo macs 50 dla 
swoich klientów. 
Ten małogabarytowy tester do mo-
tocykli jest w standardzie prawie w 

pełni wyposażony. Nie ma potrzeby kupowania dodatkowych 
pakietów oprogramowania ani drogich modułów dodatko-
wych. Wystarczy włączyć mo macs 50 i rozpocząć pracę w za-
kresie: 
•  możliwości odczytu i kasowania kodów i usterek z obszerny-

mi tekstami pomocniczymi, 
•  prezentacji parametrów z tekstowymi objaśnieniami produ-

centów,
• podzespołów wykonawczych,
•  synchronizacji gaźnika z modułem zewnętrznym (4 kanały z 

automatyczną rejestracją obrotów
•  pomiaru hałasu zewnętrznym mikrofonem,
•  rejestracji wypadających  zapłonów przy pomocy specjalnej 

anteny.

Posiada także:
• zewnętrzną rejestrację obrotów (AUK),
• duży i przejrzysty wyświetlacz,
• bardzo prostą obsługę,
• dwukanałowy multimetr.

AdBlue.

Wprowadzenie w październiku 2006r. normy EURO4 wymusiło 
zastosowanie układów SCR. Technologia SCR (selektywna re-
dukcja katalityczna) polega na rozkładzie szkodliwych substan-
cji zawartych w spalinach silnika wysokoprężnego w układzie 
wydechowym i przemianę ich na wodę i azot. W tym proce-
sie następuje spalanie cząstek stałych z paliwa PM oraz rozpad 
szkodliwych tlenków azotu NOx 
do poziomu, który pozwala speł-
nić najnowsze normy spalania 
EURO4 i EURO5. Do sprawnego 
funkcjonowania selektywnej re-
dukcji katalitycznej niezbędne 
jest stosowanie czynnika AdBlue. 
W ofercie Inter Cars S.A. dostęp-
ny jest czynnik AdBlue w opako-
waniach 5, 10, 210 i 1000 litro-
wych. W sprzedaży opakowania 
AdBlue są bezzwrotne.

Proszek wchłaniający olej DRY SOL SPECIAL.

to silny mineralny materiał wchłaniający. Jest to mieszanka 
Sepiolite, Smentite i innych minerałów. W przeciwieństwie 
do trocin drewnianych, tradycyjnie używanych jako materiał 
wchłaniający, który jednakże posiada niską zdolność wchłania-
nia olejów i jest palny, DRY SOL 
SPECIAL posiada dobre włas-
ności wchłaniające i bardzo 
szybko wchłania każdy rodzaj 
olejów, tłuszczów i innych cie-
czy. Jest szczególnie wskazany 
w warsztatach naprawczych, 
na stacjach benzynowych i na 
parkingach: jego zdolność do 
wchłaniania eliminuje niebez-
pieczeństwo poślizgnięcia się 
na płytkach, ponieważ sprawia, że są one suche i czyste. W sy-
tuacjach, gdy rozleje się olej lub inne ciecze wystarczy podje-
chać do jednego z oddziałów Inter Cars S.A. po „szybki ratunek”. 
Środek ten dostępny jest w Inter Cars S.A. pod indeksem DRY 
SOL 20kg. Produkt należy rozsypać, następnie kilkakrotnie prze-
trzeć i pozamiatać. 

Warsztatowy niezbędnik

Motocykl Triumph Speed Triple 1050 (wyłączny importer 
Inter Cars S.A.) na stoisku targowym w Poznaniu wraz z 
nagrodzonym mo macs 50 fi rmy Gutmann
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Nowa linia produktów w Inter Cars S.A. 
Cartechnic  jest nazwą handlową należącą do ATR Ger-
many (Inter Cars jest członkiem tej grupy od 1999 roku). 
W chwili obecnej pod nazwą Cartechnic dystrybuowane 
są następujące produkty: płyny do chłodnic, chemia war-
sztatowa, oleje, żarówki, płyny do spryskiwaczy itp. Mar-
ka ta jest obecna już od wielu lat na wymagającym rynku 
niemieckim, ponieważ produkty te pochodzą tylko od 
sprawdzonych, renomowanych dostawców. Oferta che-
mii warsztatowej i płynów chłodniczych jest skierowana 
przede wszystkim  do warsztatów naprawczych, dlatego 
mamy nadzieję, że spotka się ona z przychylną reakcją 
rynku. W tym wydaniu WIADOMOŚCI przedstawimy Pań-
stwu płyny chłodnicze.

Koncentrat do chłodnic Cartechnic
Cartechnic universal to koncentrat do chłodnicy, który zapew-
nia całoroczną ochronę silnika, chłodnicy i pompy wodnej przed 
działaniem niskich temperatur i korozją. Płyn ten nadaje się do 

zastosowania do silników wykona-
nych z żeliwa szarego, aluminium lub 
kombinacji obu tych metali, a także 
do układów chłodzenia wykona-
nych ze stopów aluminium i miedzi. 
Dodatkowe domieszki zapobiegają 
pienieniu się płynu chłodzącego, za-
pewniają właściwą ochronę przed 
kawitacją i zapobiegają powstawaniu 
kamienia kotłowego. Płyn do chłodni-

cy Cartechnic universal nie zawiera niebezpiecznych substancji, 
jak azotyny, aminy i fosforany. Nie stosować bez rozcieńczania. 
Dostępny w pojemnikach o objętości 1,5 l, 5 l, 20 l, 60 l, 200 l. 
Przykładowy indeks: CART999 1,5L.

Tabela zalecanych proporcji:

Ochrona przed mrozem do: Cartechnic % Woda %

-15 st. C 30 70

-25 st. C 40 60

-36 st. C 50 50

Bezkrzemianowy koncentrat do chłodnic Cartechnic 
CT 12 plus

Płyn do chłodnicy Cartechnic CT 12 
plus produkowany jest na bazie gli-
kolu etylenowego i nadaje się do za-
stosowania we wszystkich pojazdach 
wymagających używania produktów 
nie zawierających krzemianów. Pro-
dukt zapewnia całoroczną ochronę 
przed działaniem niskich tempera-
tur i korozją bez konieczności prze-
prowadzania zabiegów konserwa-

cyjnych przez cały okres żywotności silników wykonanych z 
żeliwa szarego, aluminium lub kombinacji obu tych metali, a 
także układów chłodzenia wykonanych ze stopów aluminium i 
miedzi. Szczególnie zalecany jest w przypadku silników z metali 
lekkich wymagających specjalnej ochrony aluminium w środo-
wisku wysokich temperatur. Płyn do chłodnicy Cartechnic CT 
12 plus można mieszać z większością innych płynów chłodzą-
cych produkowanych na bazie glikolu etylowego. Nie zawiera 
potencjalnie niebezpiecznych substancji, jak azotyny, aminy i 
fosforany. Nie stosować bez rozcieńczania. Dostępny w pojem-
nikach o objętości 1,5 l, 5 l, 20 l, 60 l, 200 l. Przykładowy indeks: 
CART999 CT12 PLUS 1,5L.

Tabela zalecanych proporcji:

Ochrona przed mrozem do: Cartechnic % Woda %

-15 st. C 30 70

-25 st. C 40 60

-36 st. C 50 50

Wyłącznym dystrybutorem produktów Cartechnic w Polsce 
jest Inter Cars S.A.
Już wkrótce w ofercie spółki pojawi się również chemia war-
sztatowa i płyny do spryskiwaczy.

Pełna oferta klimatyzacji
Układy klimatyzacji są coraz częściej wyposażeniem 
standardowym zarówno w samochodach osobowych 
jak i ciężarowych.

Takich aut na naszych polskich drogach z roku na rok jeździ coraz 
więcej. Klimatyzacja jest systemem, który wymaga specjalistycznej 
obsługi, tak więc w ostatnich czasach pojawiło się bardzo dużo war-
sztatów zajmujących się jej serwisowaniem i naprawą. Inter Cars S.A. 
wychodzi naprzeciw wymaganiom stawianym przez ten segment 
rynku motoryzacyjnego i oferuje swoim klientom szeroką gamę czę-
ści eksploatacyjnych układów klimatyzacji. Firma posiada w swojej 
ofercie około 7000 referencji:
• sprężarek klimatyzacji,
• chłodnic klimatyzacji, 
• parowników,
• zasobników i osuszaczy,
•  zaworów rozprężnych i dławików,
• czujników, 
•  elementów montażowych ( uszczelek, łączników itp.)
od czołowych producentów systemów termicznych.

Inter Cars S.A. jest przygotowany do letniego sezonu i ma do zaofe-
rowania kilkaset referencji dostępnych od ręki w konkurencyjnych 
cenach. Jedną z nich jest bardzo popularna na rynku chłodnica 
klimatyzacji do Opla Astry z silnikiem 1.7 TD o numerze orygi-
nalnym 1850 058, którą można nabyć w cenie 536 złotych netto. 
Więcej informacji na www.intercars.com.pl
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Informatyczne nowości 
Tomasz  Jachimk owsk i

Jakie korzyści daje 
składanie zamówień 
przez internet?
•  Przede wszystkim to moż-

liwość wyboru złożenia 
zamówienia on-line lub 
e-mailem.

•  Sprawdzenie dostępności 
towaru i bieżącej ceny „od 
ręki” we wszystkich lokali-
zacjach Inter Cars S.A.

•  Prosty dobór zamienników w przypadku, gdy aktualnie 
brak jest poszukiwanej części preferowanego dostawcy

•  Łatwy dostęp do podglądu złożonego zamówienia.
•  Zawsze aktualne dane o stanach towarów i cenach we-

dług zasady: „Mój magazyn jest Pańskim magazynem”

Nowości w programie IC_Katalog
Dział IT informuje o nowej edycji danych katalogowych 2007/02. Tradycyj-
nie najnowsza odsłona danych katalogowych zawiera poszerzoną listę indek-
sów, producentów oraz nowe modele pojazdów. Stale powiększana jest liczba 
referencji do aut azjatyckich. Na uwagę zasługuje również część motocyklowa. 
Zachęcam także do uaktualnienia bazy katalogowej poprzez kontakt z najbliższą recepcją 
Inter Cars S.A.lub pobranie ze strony internetowej http://katalog.intercars.com.pl/ pliku
i _katalog.zip. Równocześnie informujemy, że dostępna jest nowa edycja w postaci on-
lineowej wyszukiwarki na stronach eKatalogu: http://sklep.intercars.com.pl/ i 4max-a: 
http://ekatalog.4max.org/ 

NOWOŚCI

Wejdź na www
Wszystkich internautów informujemy, że w ostatnim 
kwartale Inter Cars S.A. odświeżył niektóre strony inter-
netowe należące do poszczególnych projektów spółki.

Strona www.truck.q-service.com.pl dzięki przeróbkomstała się 
bardziej czytelna i przejrzysta. Możliwe jest wyszukiwanie serwi-
sów po województwach i miejscowościach, a w „Aktualnościach” 
znajdziecie Państwo najświeższe informacje o promocjach, ofer-
tach specjalnych i ważnych wydarzeniach w życiu „trakowców”. 

W poprzednim numerze zachęcaliśmy Państwa do 
robienia zakupów przez internet.

Dlaczego? Bo dobra i szybka komunikacja to w tej chwili jeden z 
najważniejszych elementów odpowiednio działającej fi rmy. Zalety 
i pozyskane z tego tytułu oszczędności przedstawiamy poniżej: 

Dlaczego warto składać zamówienia przez internet?
1. Redukcja kosztów na połączeniach telefonicznych. Aby 
sprawdzić dostępność i cenę danego produktu u dostawcy należy 
wykonać aż 10 telefonów! Oszczędność na połączeniach telefo-
nicznych to w skali miesiąca wartość 300 do 500 zł, w skali roku od 
nawet 3000 do 5000 złotych! 
2. Brak błędów komunikacyjnych. Jeśli sprzedawca błędnie 
wpisze indeks towaru, to dostajecie towar, którego wcale nie 
zamawialiście. 
3. Fax bywa nieczytelny, może skończyć się papier. Zama-
wiając przez internet unikacie niepotrzebnych zakłóceń. 

Zamawiając przez internet unikniecie sytuacji konfl iktowych z 
klientem ostatecznym. Nie będzie już pomyłek w towarze, a kie-
rowca samochodu będzie zadowolony ze sprawnej obsługi. Po-
nadto otrzymacie Państwo elektroniczną fakturę, co pozwala na 
szybsze przyjęcie towaru na magazyn. IC Katalog daje Państwu 
możliwość podejrzenia i podpowiedzi, jakie części do danego 
modelu auta pasują, ponadto samochód Waszego Klienta ma 
prowadzoną historię napraw i zamówień. Poza tym codziennie 

dostajecie Państwo najświeższe informacje o aktualnych pro-
mocjach i akcjach marketingowych. I najważniejsze: zamawiając 
przez internet macie Państwo 100% pewność, że w momencie 
potwierdzenia zamówienia towar już jest rezerwowany dla Was 
i zbierany z półki, bez względu na to, w którym magazynie się 
znajduje, a ewentualny zwrot części odbywać się będzie na nor-
malnych warunkach (7 dni z dowodem zakupu).

Składając zamówienie przez internet oszczędzacie Państwo 
nie tylko koszty, ale czas, który możecie spożytkować na po-
zyskiwanie nowych klientów. Oszczędzając czas i zdrowie nie 
denerwujecie się w sytuacjach skrajnych, kiedy klient stojący 
u Was w warsztacie czeka na informację, a Wy nie możecie jej 
uzyskać gdyż wszystkie linie są zajęte.

Być może wielu z 
Państwa odczuwa 
lęk przed kompu-
terem. Nie ma się 
czego obawiać, po 
konsultacji z Certy-
fi kowanym Przed-
stawicielem Han-
dlowym składanie 
zamówień okaże 
się proste. Wystar-
czy spróbować raz 
zamówić, a sami 
przekonacie się, 
że jest to bardzo 
wygodna forma 
komunikacji.

IC_Wycena jest już On-Line
Dzięki współpracy z fi rmą Vivid, Inter Cars S.A. oferuje bezpłatny, internetowy dostęp do czasów 
napraw do większości pojazdów osobowych. Najnowsza odsłona modułu IC_Wycena:
• nie wymaga instalacji, 
•  nie wymaga aktualizacji - zawsze oferujemy dostęp do najświeższych danych,
• jest bezpłatna dla naszych klientów, 
• zawiera mocno poszerzoną bazę pojazdów,
•  bazuje na najnowszej wersji encyklopedii samochodowej IC_Technika.
Wymagania to dostęp do Internetu, uaktualnienie IC_Katalogu do wersji minimum 9.2.350, zain-
stalowanie danych katalogowych i posiadanie konta zamówieniowego w systemie ON-Line.

Nowością jest także możliwość zalogowania się do informacji 
specjalnych – ta usługa przeznaczona jest wyłącznie dla uczest-
ników sieci Q-Service Truck. 

Zmianom uległy także strony www.tuning.intercars.com.pl oraz 
www.warsztat.intercars.com.pl Obie strony wyglądają nowo-
cześnie, a ich nawigacja jest bardzo czytelna. Na stronie znajdzie-
cie Państwo aktualne informacje o produktach i usługach oferowa-
nych przez poszczególne działy, pełną bazę zdjęć, spis wszystkich 
dostawców, a nawet katalogi producentów. Wkrótce kolejne 
zmiany o których będziemy Państwa informować na bieżąco.

22



Alternatywne Zasilanie Pojazdów 
Mar iusz  M roczek

Przyszłość alternatywnych rozwiązań zasilania pojazdów mechanicznych interesuje wiele osób. Poniżej kilka 
bardzo ważnych dla tej sprawy aspektów.

Ceny gazu
W ostatnich miesiącach media pełne były informacji o wzroście 
podatku akcyzowego na gaz ciekły propan-butan. Wiadomości 
tego typu podawane w mediach zawsze drastycznie wpływają 
na rynek gazowych instalacji do zasilania pojazdów. W wielu przy-
padkach klienci odwoływali wcześniej zaplanowane montaże. 
Jest to bardzo charakterystyczna reakcja dla tego rynku, kiedy 
klient inwestuje pewne środki fi nansowe z zamiarem później-
szego ich odzyskania w postaci oszczędności eksploatacyjnych. 
Podobne reakcje mogliśmy obserwować po informacjach o 
możliwej podwyżce cen gazu ziemnego. 

Podatki, a szczególnie ich wzrost, są bardzo medialnym tema-
tem. Nie należy jednak demonizować wpływu akcyzy na cenę 
detaliczną gazu. Jest ona regulowana przede wszystkim przez 
sytuację na rynkach międzynarodowych. Krajowa produkcja 
tego paliwa zabezpiecza jedynie kilkanaście procent naszego 
rynku. Znaczna część LPG w Polsce pochodzi z Rosji. Gaz rosyjski 
obciążony jest cłem eksportowym. Wzrost ceł eksportowych w 
Rosji może mieć większy wpływ na cenę gazu niż polityka fi skal-
na rządu RP. Ceny LPG w Polsce naturalnie wzrastają w okresie 
zimowym, gdy zwiększa się podaż gazu dla celów grzewczych 
i spada, gdy na wschodniej granicy liczba wagonów z gazem 
przekroczy 500. Cena LPG na rynkach międzynarodowych jest 
również związana z cenami ropy naftowej. Za naturalny poziom 
ceny detalicznej gazu propan-butan w stosunku do etyliny należy 
przyjąć 50%. Poziom ten gwarantuje szybki zwrot z inwestycji w 
instalację gazową. Obecnie relacja ta jest jeszcze bardziej korzyst-
na – cena LPG stanowi około 40% etyliny. Polska jest najszybciej 
rozwijającym się rynkiem sprzedaży LPG w Europie. Rynek ten 
naturalnie leży w kręgu zainteresowania poważnych dostawców 
tego paliwa. Nie należy, więc spodziewać się znacznego wzrostu 
cen hurtowych LPG. Ostatnie wieści z Ministerstwa Finansów po-
twierdzają jedynie fakt, iż w najbliższych latach gaz płynny dalej 
pozostanie najbardziej ekonomicznym paliwem w naszym kraju. 
Nowy projekt ustawy o podatku akcyzowym proponuje stawkę 
akcyzy od autogazu 695zł za 1000kg. To taka sama stawka, jaka 
obowiązuje od 3 lat i wynosi około 0,39gr od litra. Ze względu na 
fakt, że gaz ciekły jest paliwem bardzo ekologicznym należy spo-
dziewać się raczej stopniowej obniżki akcyzy w ciągu kilku lat.

Instalacje zasilania LPG
W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiła ogromna zmiana w ryn-
ku samochodowych instalacji zasilania LPG. Ogromna więk-
szość montowanych aktualnie w naszym kraju systemów to 
rozwiązania sekwencyjnego wtrysku gazu. Nastąpił swego 
rodzaju przełom technologiczny. Przejście od kłopotliwych w 
użytkowaniu systemów podciśnieniowych do nowoczesnych 
instalacji wtryskowych możliwy był dzięki wielkiej pracy polskich 

producentów. Jeszcze niedawno popularyzacja takich instalacji 
ograniczona była ich wysoką ceną. Teraz możemy bez proble-
mu dostosować odpowiednie rozwiązanie do typu pojazdu. Dla 
silników wymagających zastosujemy instalację VSI holenderskiej 
fi rmy PRINS – jedną z najlepszych na świecie. Dla silników mniej 
wymagających zaoferować możemy 4GAS – ekonomiczne roz-
wiązanie o stabilnej jakości. 

Przyszłość alternatywnych paliw do zasilania pojazdów
Na pewne aspekty perspektyw alternatywnych paliw zwróciłem 
uwagę już wyżej. Nie ulega jednak wątpliwości, że polski rynek 
jest zupełnie inny niż rynek europejski. Największą różnicą jest 
pełna dominacja wśród paliw alternatywnych gazu ciekłego 
LPG. Naturalnym następcą tego paliwa powinien być gaz ziem-
ny. W przeciwieństwie do państw ościennych w Polsce nie ma 
infrastruktury pozwalającej na zatankowanie pojazdu zasilanego 
CNG. Co więcej jej rozwój jest bardzo wolny. Na wschód i zachód 
od naszego kraju znajdziemy setki stacji tankowania metanu. U 
nas możemy zatankować samochód w kilkunastu punktach – 
część z nich nie jest czynna w soboty i niedziele. Wnioskuję więc, 
że nie będzie wielkich zmian na tym rynku w ciągu najbliższych 
lat. Mówi się również o innych nowoczesnych rozwiązaniach – 
np. wodór. W tych przypadkach należy myśleć o perspektywach 
w przedziale kilkunastu lat. 

Klimatyzacje postojowe do 
samochodów użytkowych 
Piotr  Bok

Ocieplenie klimatu staje się faktem. Lata są coraz bar-
dziej upalne, powoli zaciera się tak charakterystyczna 
dla naszej strefy klimatycznej wiosna. 

Wysokie temperatury przekraczające niejednokrotnie +30°C, spra-
wiają, że klimatyzacja w samochodzie przestaje być luksusem, a 
staje się niezbędnym elementem wyposażenia umożliwiającym 
korzystanie z pojazdu. 

Problem wysokiej temperatury we wnętrzu samochodu, a co za 
tym idzie zmęczenia kierowcy, nabiera szczególnego znaczenia w 
samochodach ciężarowych, w których kierowca nie tylko pracuje 
przemierzając, kilometr za kilometrem, ale również odpoczywa. 
Utrzymanie odpowiedniego klimatu w kabinie ma w tym przy-
padku pierwszorzędne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Mając na uwadze właśnie względy bezpieczeństwa, w 
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Kontakt z działem Instalacje Samochodowe:

najbliższym czasie w krajach Południowej Europy wprowadzony 
zostanie, w okresie letnim, zakaz poruszania się ciężarówek o do-
puszczalnej masie całkowitej ponad 12 ton, które nie są wyposa-
żone w klimatyzatory postojowe. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, od wiosny 2007 fi r-
ma Inter Cars S.A. rozpoczęła współpracę z Hiszpańską fi rmą 
DIRNA S.A. – największym i najbardziej uznanym producen-
tem klimatyzacji postojowych w Europie. Jakość, wydajność, 
funkcjonalność produktów oraz ponad 25 lat doświadczenia w 

produkcji klimatyzacji dla pojazdów użytko-
wych to czynniki, które składają się na sukces 
producenta. 

Ofertę Inter Cars S.A. podzielić można na dwie podstawowe 
grupy produktowe.
• Klimatyzacje postojowe
• Klimatyzacje zasadnicze do samochodów użytkowych.

W tym wydaniu WIADOMOŚCI przedstawię klimatyzacje posto-
jowe. Podstawowym zadaniem klimatyzacji postojowej 
jest utrzymanie w kabinie sypialnej samochodu 
ciężarowego temperatury optymalnej dla wy-
poczynku kierowcy. Ponieważ klimatyzator 
pracuje przy wyłączonym silniku, bardzo 
istotny jest niski pobór energii elek-
trycznej z akumulatorów pojazdu. DIR-
NA S.A. w swojej ofercie posiada dwie 
rodziny klimatyzatorów postojowych: 

• Klimatyzacja wodna. Czynnikiem chło-
dzącym jest woda przetłaczana do urządzenia z 
dodatkowego zbiornika znajdującego się na tylnej ścianie 
kabiny pojazdu. Klimatyzator wykorzystuje proces schładzania 
powietrza w trakcie odparowania wody na specjalnym „mokrym 
fi ltrze”. Wentylator wtłacza do kabiny świeże i chłodne powietrze, 
które umożliwia wypoczynek nawet w ekstremalnie wysokich 
temperaturach. Najlepszą wydajność uzyskuje się w miejscach o 
wysokiej temperaturze i niskim współczynniku wilgotności po-
wietrza. Sterowanie odbywa się za pomocą pilota radiowego lub 
bezpośrednio na panelu kontrolnym. Zaletą tego rozwiązania 

jest niski pobór prądu, praktycznie bezgłośna 
praca oraz niewielkie wymiary zewnętrz-
ne. Urządzenie występuje w wersji przy-
stosowanej do montażu w miejscu szy-

berdachu lub na tylnej ścianie 
kabiny samochodu ciężarowe-
go. Zbiornik na wodę wymaga 
uzupełnienia co 4 – 6 dni.

• Klimatyzacja sprężarkowa. 
Chłodzi i osusza kabinę samo-
chodu podczas postoju przy 

wyłączonym silniku. Elementami wymuszającymi obieg czynni-
ka R134A są dwa wysokowydajne kompresory  Danfoss. Kom-
paktowe urządzenie może pochwalić się wysoką mocą chło-
dzenia (1020W/1400W) przy niskim poborze prądu. Sterowanie 

odbywa się 
manualnie 
na panelu 
e l e k t r o -
n i c z n y m 
lub zdalnie 
za pomocą 
pilota radiowego. 
Podobnie jak w przy-
padku klimatyzacji wodnej urzą-
dzenie dostępne jest w wersji montowanej w miej-
scu szyberdachu lub na tylnej ścianie kabiny. Montaż jest bardzo 
prosty. Do uruchomienia niezbędne jest jedynie podłączenie 
zasilania +24V. Wszystkie oferowane przez nas klimatyzatory po-
stojowe posiadają zabezpieczenie przed nadmiernym rozłado-
waniem akumulatorów pojazdu.

W ofercie DIRNA S.A. znajdują się również dachowe klimatyzacje 
zasadnicze do samochodów użytkowych i autobusów. Zasada 
działania jest identyczna jak w „klasycznym” rozwiązaniu klima-

tyzacji samochodowej. Sprężarka przetłaczająca czynnik 
R134A napędzana jest poprzez pasek wielo-

rowkowy od wału korbowego silnika. Skrap-
lacz, parownik i zespół wentylatorów wy-
niesiony jest nad dach pojazdu i zamknięty 
estetyczną obudową. 
Urządzenia znajdują zastosowanie przede 

wszystkim w:
• Samochodach użytkowych bez klimatyzacji 

fabrycznej
• Busach i autobusach – istnieje możliwość kli-

matyzowania wyłącznie przedziału kierowcy jak i ca-
łego pojazdu

• Pojazdach specjalnych, w tym pracujących w warunkach du-
żego zapylenia.
Szczegółowy opis klimatyzacji zasadniczych DIRNA S.A. znajdą 
Państwo w następnym numerze WIADOMOŚCI.

Program sprzedaży systemów klimatyzacyjnych zakłada kom-
pleksową obsługę Firm Partnerskich, rozumianą jako:
•  Szkolenia z zakresu sprzedaży oraz montażu klimatyzacji
•  Wsparcie techniczne zarówno w procesie doboru systemu 

do konkretnego samochodu – help desk, jak również pomoc 
techniczną bezpośrednio w Serwisie Partnerskim

• Pomoc w doposażeniu serwisów
• Program promocyjny

NOWOŚCI
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Światła non stop
Ustawa o obowiązku jazdy na światłach przez cały rok w ciągu 
dnia została podpisana w kwietniu br., a więc każdy kierowca po-
winien się do tego obowiązku dostosować. 
Inter Cars S.A. także elastycznie dostosowuje się do potrzeb 
rynku i konsumentów, dlatego też proponuje swoim klientom 
wiele modeli refl ektorów do każdej marki samochodu. W ofer-
cie znajdziecie Państwo lampy takich producentów, jak Valeo, 

Alkar, Magneti Marelli, Bosch, tajwańskiej fi rmy Depo czy wło-
skiego Leart-a. W asortymencie spółki znajdują się także wyjąt-
kowe refl ektory do jazdy dziennej. Firma Hella jest producentem 
specjalnych, automatycznych świateł dziennych zwiększających 
bezpieczeństwo na drodze. Nowe okrągłe i prostokątne diodo-
we lampy dzienne LED zużywają zaledwie 5 watów energii. Trzy 
wysokowydajne diody LED w każdej lampie zapewniają wysoką 
rozpoznawalność pojazdu w świetle dziennym i w dużym stop-
niu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.
Użytkowane codziennie nie powodują wzrostu zużycia paliwa i 
wytrzymują tyle samo, ile trwa życie serwisowe auta. Natomiast 
liczne badania statystyczne wykazują, że jazda z włączonymi 
światłami w ciągu dnia wpływa na poprawę bezpieczeństwa na 
drogach. Światła dzienne wyglądem przypominają niewielkie, 
dodatkowe refl ektory przeciwmgłowe, lecz są specjalnie przy-
gotowane do jazdy w ciągu dnia. Hella poleca kilka modeli ta-
kich świateł, a niektóre z nich są przygotowane dla konkretnych 
samochodów. Diodowe lampy włączają się automatycznie po 
uruchomieniu silnika, pozostałe elementy systemu oświetlenio-
wego pojazdu nie są wtedy włączone. 
Przykładem mogą być światła dedykowane do konkretnych 
modeli samochodów, które są idealnie dopasowane w miejsca 
fabryczne. Zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do 

Wyjątkowe akcesoria 
Łuk asz  Mark owsk i

montażu. W ofercie Inter Cars S.A. dostępne są zestawy do na-
stępujących modeli:

Volkswagen 
Golf III, indeks 
2PT008 956-801, 
cena 532zł brutto,

Volkswagen 
Golf IV, indeks 
2PT009 305-811, 
cena 664zł brutto,

Volkswagen 
Golf V, indeks 
2PT009 305-801, 
cena 833zł brutto,

Opel Astra H 
indeks 2PT009 305-
821, cena 663zł 
brutto. 

Uwaga: We wszystkich krajach europejskich dozwo-
lone jest montowanie specjalnych świateł dziennych 
bez potrzeby ich współdziałania z tylnymi światłami 
pozycyjnymi i światłami postojowymi, jednak w Polsce 
przy montażu świateł dziennych wymagane jest pod-
łączenie świateł tylnych pozycyjnych.

Automatyczny włącznik świateł
W ofercie Inter Cars S.A. ukazała się nowość w po-
staci automatycznego włącznika świateł. Automat 
wyróżnia się swoją uniwersalnością, nadaje się do 

montażu we wszystkich autach zarówno osobowych jak i cię-
żarowych, można go zastosować także w samochodach wypo-
sażonych w magistralę CAN. Produkt ten znajduje się pod indek-
sem 75614300 w cenie 91zł brutto.

Elektryczne szyby
Elektryczne podnośniki szyb samochodowych to następna „por-
cja” nowości, jaka pojawiła się w ofercie fi rmy Inter Cars S.A. Pod-
nośniki te występują wraz z silniczkami, oto przykładowe indeksy: 
AC153 - Renault Megane Scenic 09/96-05/03 (lewy przedni), cena 
393zł brutto; AC211 - Seat Cordoba/Ibiza/Inca 2D 05/93-12/01 -> 
/VW Caddy 96 -> (lewy przedni), cena 446zł brutto; AC036 - Fiat 
Punto 2D 09/93-09/99 (prawy przedni), cena 316zł brutto 

Jazda z przyczepą
W związku z nadchodzącym sezonem urlopowym, a co za tym 
idzie wyjazdami turystycznymi z przycze-
pami typu Camping, Inter Cars S.A. oferuje 
Państwu specjalne nakładki na lusterka ze-
wnętrzne, które umożliwiają widoczność 
do tyłu w czasie jazdy jakże ważną dla na-
szego bezpieczeństwa. Indeks AL6125900 
cena 52zł brutto.
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W tym momencie zaczyna się poszukiwanie bardzo skompliko-
wanej konstrukcji podzespołu. W ofercie części używanych, które 
oferowane są na wszelkiego typu giełdach, szrotach, złomowi-
skach, aukcjach internetowych itp. znajdują się również i tego 
typu towary. 
Czy jednak warto kupować używany kompresor klimatyzacji? 
Odpowiedzi na to pytanie nie jest trudno udzielić po bliższym 
zapoznaniu się ze specyfi ką pracy i procesu regeneracji tych 
podzespołów. Ceny używanych kompresorów są oczywiście 
stosunkowo niskie (w porównaniu do nowego), ale tu kończą 

się ich zalety, gdyż nabywca 
nie ma pewności co kupuje, 
w jakim stanie technicznym 
znajduje się taka sprężarka 
oraz w jakich warunkach była 
przechowywana od momen-
tu wymontowania z pojazdu. 
Należy pamiętać, że kompre-
sor klimatyzacji jest urządze-
niem o bardzo precyzyjnej 
budowie i nawet najmniejsze 
zanieczyszczenia lub wilgoć, 

które dostaną się do wewnątrz będą powodowały jego uszko-
dzenie podczas pracy i przedostaną się do całego układu. 

Alternatywą dla produktów nowych, których ceny sięgają do 
kilku tysięcy złotych są kompresory regenerowane fabrycznie. 
Należy jednak dostrzec kolosalną różnicę pomiędzy regeneracją 
fabryczną, a „regeneracją”- naprawą. Wielu klientów otrzymu-
je informację od warsztatu, że uszkodzony kompresor zostanie 
oddany do „regeneracji” u jakiegoś pobliskiego „specjalisty od 
klimatyzacji”. Trudno się potem dziwić, że po takiej usłudze kli-
matyzacja nie działa prawidłowo i po niedługim czasie usterka 
się powtarza, a klient nabiera uprzedzenia do części regenerowa-
nych. Okazuje się wtedy, że pozorna oszczędność może znacz-
nie więcej kosztować od zakupu profesjonalnie zregenerowanej 
sprężarki z gwarancją nie licząc zaoszczędzonych nerwów i  cza-
su klienta.

Oto czym różni się proces profesjonalnej regeneracji od po-
pularnych napraw „warsztatowych”:
1.  Do fabrycznej regeneracji kompresorów klimatyzacji niezbęd-

ny jest profesjonalnie wyposażony zakład produkcyjny, który 
stosuje się do odpowiedniego procesu technologicznego.

2.  Każdy egzemplarz, który wchodzi „na produkcję” dostaje kartę 
techniczną, w której zawarte są wszelkie informacje o użytych 

podzespołach i wykonanych czynnościach podczas całego 
procesu, dzięki czemu możliwa jest ciągła kontrola jakości.

3.  We wszystkich sprężarkach wymieniane są bezwzględnie 
określone części tj. łożyska, uszczelki i uszczelniacze oraz 
wszystkie te, które nie spełniają warunków technicznych do 
ponownej instalacji.

4.  Koło pasowe wraz ze sprzęgłem są także demontowane, we-
ryfi kowane i poddane odpowiedniej obróbce. Koła są przeta-
czane, sprawdzana jest osiowość, a następnie są malowane 
lub galwanizowane. 
Dociski są przetacza-
ne, sprawdzana jest też 
siła docisku. W cew-
kach sprawdzana jest 
oporność, wymieniane 
otuliny, styki. Na koniec 
i dociski i cewki są ma-
lowane.  

Wszystkie operacje odbywają się w odpowiedniej kolejności w 
następujący sposób:
•  po wstępnej weryfi kacji korpus jest myty strumieniem gorącej 

wody (z chemią), zawierającej szklany granulat, dzięki czemu 
uzyskiwany jest efekt piaskowania bez ryzyka uszkodzenia alu-
minium,

•  następuje kompletny demontaż i wszystkie podzespoły we-
wnętrzne są myte w kolejnej myjce przy użyciu środków che-
micznych w celu usunięcia wszystkich oleistych zanieczysz-
czeń,

•  umyte części trafi ają do weryfi kacji, a następnie te zakwalifi -
kowane do ponownego montażu trafi ają do pomieszczenia 
montażowego, gdzie na podstawie dokumentacji technicznej 
następuje kompletacja i montaż,

•  po zmontowaniu następuje napełnienie kompresora odpo-
wiednią ilością i rodzajem oleju PAG, po czym każda jednostka 
przechodzi testy wydajności i szczelności na specjalistycznych 
testerach:

  a) Test szczelności INFICON polega na podłączeniu 
do kompresora przewodów z helem pod ciśnieniem 
15 bar, następnie zamknięciu jednostki w naczyniu, w 
którym wytwarzana jest próżnia. Detektory urządzenia 
wykrywają nieszczelność gdy pojawi się wyciek wielko-
ści zaledwie kilkunastu molekuł helu.

  b) Test wydajności THERMOLAB polega na spraw-

Kompresor klimatyzacji – kupić 
używany, regenerowany czy nowy? 
Marc in  Tursk i

Przed tym dylematem staje użytkownik pojazdu, w 
którym awarii uległ układ klimatyzacji, a diagnoza padła 
- kompresor do wymiany.
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dzeniu wydajności kompresora i 
porównaniu uzyskanych wyników 
z danymi producenta. Test przepro-
wadza się trzykrotnie i każdy wynik 
musi być pozytywny. 

Po tak przeprowadzonym procesie 
regeneracji, parametry technicz-

ne otrzymanego kompresora 
klimatyzacji odpowiadają 

egzemplarzowi nowe-
mu. Klient otrzymuje 

wysokiej jakości pro-
dukt po atrakcyjnej 
cenie.

Dokładnie taki to-
war znajduje się w bardzo 

szerokiej ofercie kompresorów klimatyzacji 4max ECOLINE do 
samochodów osobowych, dostawczych, a także ciężarowych. 
Wszystkie kompresory 4max dostępne są w formie sprzedaży TR 
– z możliwością odpłatnego zwrotu podzespołu wymontowa-
nego z pojazdu.

Początek indeksu: 7608-00-….R

Układy chłodzenia w większości nowo produkowanych samocho-
dów są fabrycznie napełniane bezkrzemianowym płynem chłod-
niczym (zazwyczaj koloru czerwonego), który w niektórych 
modelach aut stosowany jest nawet od kilkunastu lat.

Nowością w ofercie produktów 4max ECOLINE 
jest płyn wykonany na bazie GLYSANTIN G-30 
fi rmy BASF. Jest on mieszalny ze wszystkimi 
produktami markowymi (także VW G-12; G-
11) i ma oczywiście całoroczne zastosowa-
nie. Chroni układ chłodzenia przed osadami 
kamienia, korozją, zamarzaniem oraz pod-
nosi temperaturę wrzenia. Bezkrzemiano-
wy płyn do chłodnic zabezpiecza wszelkie elementy układu 
chłodzenia i nadaje się do napełnienia chłodnic samochodowych 
silników wykonanych z odlewów z żeliwa szarego lub aluminium. 
Nie zawiera amin i fosforanów oraz krzemianów, a temperatura 
krystalizacji wynosi – 35 °C. Zawiera glikol monoetylenowy.

Obecnie płyn ten dostępny jest w sieci sprzedaży Inter Cars S.A. 
jako gotowy do użycia w opakowaniach 1L (1601-01-0001E) oraz 
5L (1601-01-0002E).

Płyny i oleje - nowości 
Marc in  Tursk i

Stosowanie odpowiedniego płynu chłodniczego jest 
niezbędne dla poprawnego funkcjonowania oraz prze-
dłużenia żywotności wszystkich typów silników z chło-
dzeniem cieczowym.

Są to: łączniki stabilizatora, sworznie wahacza, końcówki i drążki 
kierownicze do najpopularniejszych modeli aut jeżdżących po 
naszych drogach. Oferta będzie poszerzona na miarę zapotrze-
bowania rynku.

Lista dostępnych referencji znajduje się na stronie: 
www.4max.org 

Elementy zawieszenia do 
samochodów z USA
Marc in  Tursk i

W szerokiej ofercie elementów układu kierowniczego i 
zawieszenia 4max pojawiły się części do samochodów 
amerykańskich.

4max Oilmax
Na przełomie sezonu lato/ jesień 2007 Inter 
Cars S.A. planuje uzupełnienie swojej ofer-
ty handlowej o nowe, atrakcyjne produkty 
smarne 4max. Zaproponujemy Państwu 
dziewięć dodatkowych grup produktowych 
składających się z:
•  olejów do silników z systemem pom-

powtryskiwaczy (TDI VW 505.01),
•  olejów silnikowych do samochodów cięża-

rowych i dostawczych,
•  olejów przekładniowych,
•  olejów do automatycznych skrzyni biegów 

typu ATF.

Nowe środki smarne pod nazwą Oilmax cha-
rakteryzują się najwyższymi parametrami 
technicznymi, spełniają normy i wymagania 
czołowych, wiodących producentów sa-
mochodów osobowych i ciężarowych m.in. 
Mercedes, VW, Volvo, MAN, MACK. Więcej in-
formacji w kolejnym numerze WIADOMOŚCI, 
jak również wkrótce na www.4max.org
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Sezon wakacyjny jak co roku niesie ze sobą serię wyjazdów 
w różne strony świata. Dla tych, którzy na urlop wybierają się 
własnym autem przygotowana została szeroka gama bagażni-
ków i uchwytów do przewozu rowerów dostępna w ofercie ak-
cesoriów 4max PROFILINE.

Począwszy od tradycyjnych stalowych belek z różnego typu 
uchwytami i zestawami montażowymi, poprzez boxy bagażo-
we i skończywszy na nowatorskiej konstrukcji aluminiowych 
uchwytach rowerowych, każdy użytkownik samochodu znajdzie 
odpowiedni dla swoich potrzeb bagażnik. Taki zakup z pewnoś-
cią ułatwi zabranie większego bagażu i sprzętu sportowego na 
przykład na wakacyjny wyjazd. 

Jeśli chodzi o przewóz rowerów na dachu auta, 
to oferta przedstawia się następująco:

Pełna oferta bagażników, boxów i uchwytów rowero-
wych przedstawiona jest na stronie www.4max.org 

Uchwyt rowerowy rurkowy:
•  stalowy

(indeks: 7803-04-0221P)
•  aluminiowy

(indeks: 7803-04-0222P)

Uchwyt rowerowy rynienkowy:
•  stalowy

(indeks: 7803-04-0200P)
•  aluminiowy

(indeks: 7803-04-0208P)

Uchwyt rowerowy 
„przedni widelec”
• (indeks: 7803-04-0213P)

Uchwyt mocujący przednie koło
• (indeks: 7803-04-0214P) 

7803-04-0203P - Bagażnik rowerowy na hak (średnica gałki 50mm, max 3 rowery)

7803-04-0079P - Box 4max 500 (225x83x38,5) 500 l Carbon (czarny metalik)

Lusterka
Bogata oferta 4max-a roz-
szerzona została o lusterka 
zewnętrzne do samocho-
dów osobowych i dostawczych. 
Najlepszą sprzedażą cieszą się lusterka 
do takich marek jak: Opel Vectra A 88-95 
(6103-00-325-0038-1P),w cenie 142 zł 
brutto, Renault Kangoo (6103-00-328-0026-1P) w cenie 100 zł 
brutto, BMW 3 (6103-00-303-0002-1P) w cenie 243 zł brutto, 
ale baza zawiera ponad 500 różnych indeksów zarówno do 
aut starszych jak i obecnie produkowanych. Początki indek-
sów lusterek 6103-00-…

Szkła lusterek
Firma Inter Cars S.A. wzbogaciła również gamę znanych już 
wcześniej szkieł lusterek 4max. Oferta znacznie powiększyła się 
o nowe typy szkieł do wszystkich modeli samochodów. Mowa 
tu o szkłach asferycznych, wypukłych, płaskich, asferycznych 
podgrzewanych, wypukłych podgrzewanych itd. Indeksy dla 
samych szkieł zaczynają się od 6102-01-…  dla szkieł z wkładem 
6102-02-… Przykład: szkło lusterka lewe płaskie VW T4 (6102-
01-0202P), cena 33 zł brutto, szkło lusterka z wkładem lewe pła-
skie VW PASSAT 88 -> (6102-02-0088P), cena 53 zł brutto.

Spółka na bieżąco także uzupełnia gamę oświetlenia do no-
wych modeli aut, jak również elementy karoseryjne – zderzaki, 
błotniki, maski, lusterka, itp.
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Inter Cars S.A. Filia w Kutnie ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (024) 254 54 30, fax: (024) 254 54 30 e-mail: ickutno@intercars.com.pl
Czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00 -13:00

Inter Cars S.A. Filia w Zamościu ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość
Tel.: (084) 677 58 00 (10) , fax: (084) 677 58 10 e-mail: iczamosc@intercars.com.pl
Czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-14:00

Inter Cars S.A. w Stargardzie Szczecińskim 
ul. Usługowa 2, 73-110 Stargard Szczeciński, tel.: (091) 578-75-00, fax: (091) 578 75 09
e-mail: icstargard@intercars.com.pl Czynne: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 9:00 – 14:00

Witamy w rodzinie 
Agnieszk a  Fi ja łk owsk a

Kolejny kwartał przyniósł obfi ty rozwój sieci Inter Cars S.A. Do mapy polskich oddziałów spółki dołączyły ko-
lejne fi lie w Kutnie, Zamościu i Stargardzie Szczecińskim. Poniżej przedstawiamy Państwu krótkie prezentacje 
nowych lokalizacji.

Kutno
Inter Cars S.A. konsekwentnie realizuje politykę „coraz bliżej klien-
ta”, w związku z tym 24 kwietnia br. otwarto dziewiąty oddział gru-
py łódzkiej. Filia zlokalizowana jest w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 
127. Stworzenie nowego punktu dystrybucyjnego jest wynikiem 
dynamicznego rozwoju fi rmy oraz odpowiedzią na oczekiwania 
klientów tamtejszego regionu.

Nowy oddział Inter Cars S.A. to m.in. 350 m2 powierzchni maga-
zynu, którego zawartość została wyselekcjonowana przy użyciu 
nowoczesnych technik analizy rotacji towaru, co zapewnia niemal 
stu procentowe pokrycie zapotrzebowania w części zamienne 
do samochodów osobowych i ciężarowych. Jak wiele fi lii także 
ten oddział opracował stałą trasę dostaw obejmującą Kutno oraz 
powiaty: Łęczycki, Kutnowski i Łowicki. Filia zatrudnia 6 osób. Dy-
rektorem oddziału został Rafał Kwiatkowski, który z powodzeniem 
zarządza jeszcze ośmioma innymi oddziałami. Kierowanie fi lią po-
wierzone zostało doświadczonemu i wieloletniemu pracowniko-
wi fi rmy Inter Cars S.A. Maciejowi Kłanieckiemu.

Zamość
Dnia 7 maja br. rozpoczęła swoją działalność nowa fi lia Inter 
Cars S.A. zlokalizowana w 
Zamościu, przy ul. Młyń-
skiej 27.  Dyrektorem fi lii 
został Marek Dębowski, 
będący jednocześnie 
dyrektorem takich fi lii 
jak: Siedlce, Biała Podla-
ska i Lublin. Obowiązki 
zastępcy dyrektora pełni 
Tomasz Truchel. 

Obecnie fi lia zatrudnia 20 
osób, w asortymencie fi lii 
znajdują się części do sa-
mochodów osobowych, 
ciężarowych, motocykli 
oraz opony. Filia Zamość 
obsługuje południową 
część województwa lu-
belskiego, powiaty: Kras-
nostawski, Hrubieszowski, 
Biłgorajski, Tomaszowski 

oraz Zamojski. Dla wygody klientów z tamtego regionu fi lia uru-
chomiła cztery trasy zewnętrzne z dostawą dwa razy dziennie i 
jedną trasę miejską z dostawą nawet pięć razy dziennie.

Stargard Szczeciński 
Filia Inter Cars S.A. w Stargardzie Szczecińskim rozpoczęła swoją 
działalność 1. czerwca br. Dyrektorem fi lii został Michał Mędrkie-
wicz, będący jednocześnie dyrektorem dwóch fi lii w Szczecinie. 
Pomysł otwarcia fi lii zrodził się z chwilą wzrostu popytu na lokal-
ne zapotrzebowanie klientów w produkty Inter Cars S.A. 

Obecnie w fi lii zatrudnienie znalazła 7 osobowa załoga, która 
szybko reaguje i spełnia zamówienia klientów z tamtego rejonu. 
Obiekt ma powierzchnię 300 m2, z czego 230 m2 to magazyn. W 
asortymencie fi lii znajdują się części do samochodów osobowych 
oraz części do układów wydechowych. Docelowo oferta posze-
rzona będzie o części do pojazdów użytkowych i motocykli. 
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Kontrola drgaƒ Uszczelnianie Filtrowanie

Bez wzgl´du na to, który produkt zostanie wybrany z rodziny CORTECO®, zawsze otrzymacie Paƒstwo znakomità jakoÊç orygina∏u (OE).

CORTECO® specjalizuje si´ w cz´Êciach zamiennych do samochodów w zakresie uszczelnieƒ i systemów kontroli i t∏umienia wibracji 
i oferuje warsztatom niezale˝nym 18.000 pozycji asortymentowych, a wÊród nich wiodàce marki takie, jak uszczelniacze Simmerring®

uszczelki Meillor® poduszki silnika Vibracoustic® czy filtry kabinowe micronAir®. 

Dla Paƒstwa wygody zosta∏o otwarte biuro informacyjne CORTECO® w Polsce. Zapraszamy na nasze strony www.corteco.pl 
oraz do kontaktu corteco@corteco.com.pl

JesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji.

CORTECO®



Feber Sp. z o.o.
Ul. Mickiewicza 4, 
98-200 Sieradz
Tel.: 043 826 64 00
Dział handlowy:
043 826 64 10 (-12)
wywrotka@intercars.com.pl
www.intercars.com.pl

Wywrotkowy 2007  
M ichał  Wiśn iewsk i

Kolejny rok wpisuje się do kalendarza Febera jako czas dynamicznego rozwoju.

Po dwudziestu miesiącach od momentu zakupu starej fabryki w 
Sieradzu, po czterech miesiącach prac modernizacyjno–adaptacyj-
nych, pod koniec lutego 2005 roku wyjechała pierwsza naczepa. W 
marcu br. bramy fabryki opuścił pojazd z numerem 1000. 

Od lewej: Paweł Kupis - Koordynator ds. operacyjnych Feber Sp. z o.o., Zbigniew Głuszyński - Kierow-
nik produkcji Feber Sp. z o.o., Wojciech Pych - Zakład Produkcji Kruszyw, Jacek Dulkowski -  - Zakład 
Produkcji Kruszyw, Michał Wiśniewski - Dyrektor Zarządzający Feber Sp. z o.o.

Obecnie z zakładu codziennie wyjeżdżają przeszło cztery jed-
nostki. Tegoroczna produkcja naczep i zabudów łącznie prze-
kroczy 1000 sztuk! Wachlarz produktów Febera to 30 podstawo-
wych modeli naczep samowyładowczych przeznaczonych do 
przewozu materiałów budowlanych, opału czy płodów rolnych. 
W produkcji znajduje się gama aluminiowych naczep samowy-
ładowczych w trzech różnych długościach, pięciu wysokościach 
burt oraz z kilkoma rodzajami zamknięcia ściany tylnej. Prawie 
50% udziału w produkcji mają zabudowy samowyładowcze na 
podwoziach. Po niespełna trzech latach działań i rozwoju stali-
śmy się wiodącym producentem pojazdów i naczep samowy-
ładowczych w kraju. Obecnie zakład w Sieradzu zatrudnia 180 
osób. W perspektywie najbliższych dwóch lat fi rma Feber za-
mierza podwoić produkcję i znacznie zwiększyć zatrudnienie w 
zakładzie.

Niezwykle pomyślny dla Febera okazał się pierwszy kwartał br. 
Zaowocował on trzema znacznymi kontraktami po 15 naczep 
każdy. Skutkiem tego największy odbiorca Febera posiada już 
ponad 50 sztuk naczep z logo Inter Cars S.A. Jak do tej pory ni-
komu w Polsce się to jeszcze nie udało. Dotychczas największy 
kontrakt „wywrotkowy” dla jednego odbiorcy opiewał na 40 
pojazdów. Oprócz tych sukcesów spółka wygrała kontrakty na 

dostawy naczep z tak renomowanymi konkurentami jak Meiller, 
Wielton i Bodex.  „Pojazdy Feber nie miały poważniejszych i dłuż-
szych chorób wieku dziecięcego”  - komentuje Wojciech Karwas 
z Transport Techniki Motoryzacyjnej. „Usterki zauważane przez 

klientów zostały szybko wyelimino-
wane, stąd też dobre przyjęcie przez 
rynek. Powszechnie wiadomo, że na-
czepy Feber nie są ani najlżejsze, ani 
najtańsze, ale zachęcają przemyślaną 
konstrukcją, solidnym wykonaniem i 
bogatym wyposażeniem”.

Jak widać to zdanie podzielają również 
klienci, ponieważ składają już kolejne 
zamówienia na rok 2008. 
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Rikardo Sp. z o.o. 
ul. Ceynowy 29
83-200 Starogard Gdański
Tel. i fax: 058/56-222-80 
Godz. otwarcia: 
pon–pt: 8.00-16.00, sob: 8.00 -
14.00
www.rikardo.pl

CT Service Sp z o.o.
ul Sidorska 117 c, Biała Podlaska 
www.ctservice.pl  
e-mail: info@ctservice.pl
Godz. otwarcia: pn:  7.00-19.00, wt-
pt: 7.00-20.00, sob: 7.00-15.00
Kontakt: serwis i części: 083 343 10 
10; tachografy cyfrowe i analogowe: 
083 344 91 66; stacja kontroli pojaz-
dów: 083 344 91 60; serwis 24 h (po 
umówieniu) 0 601 092 432

Warsztaty sieci Q-Service Truck  
Anna Nazorek

Kontynuując cykl prezentacji warsztatów należących do sieci Q-Service Truck przedstawiam 
Państwu kolejne serwisy: Rikardo ze Starogardu Gdańskiego i CT Service z Białej Podlaskiej.

Ciągły rozwój
Firma Rikardo została założona w 1990 roku jako przedsiębior-
stwo rodzinne, której założycielami byli Renata, Ryszard i Krzysz-
tof Kwaśniewscy. Od początku istnienia fi rmy podstawową 
działalnością jest transport towarowy. W 1995 roku serwis nabył 
obiekty warsztatowe po byłej bazie Transrol. Obiekt po gruntow-
nym remoncie służył jako zaplecze biurowe i warsztatowe do 
2000 roku, potem fi rma rozszerzyła działalność o sprzedaż części 
zamiennych i usług warsztatowych.
W 2004 roku serwis Rikardo wstąpił do sieci Q-Service Truck i od 
tego czasu bardzo intensywnie rozwija tę część działalności. Do 
dnia dzisiejszego główną domeną fi rmy są usługi transportowe, 

a także sprzedaż usług warsztatowych 
i części. Od  2006 roku trwa moder-
nizacja warsztatu, której zakończenie 
planowane jest na lipiec br. Po prze-
budowie warsztat będzie posiadać 
pięć stanowisk naprawczych, stanowi-
sko do prostowania ram, serwis opon, 
oraz sklep z częściami do pojazdów 
ciężarowych. Firma zatrudnia obecnie 
36 osób, w tym 10 osób w serwisie. 

Specjalizacją warsztatu są pojazdy marki DAF i Mercedes oraz 
naczepy wiodących marek takich jak KRONE, KOGEL, SCHMITZ 
i inne. Rikardo wykonuje kompleksowe naprawy pojazdów cię-
żarowych i dostawczych w zakresie napraw bieżących, napraw 
silników, układów zawieszenia, układów wtryskowych i pneu-
matycznych i hydraulicznych. Warsztat wyposażono w urządze-
nia diagnostyczne do kontroli układów hamulcowych i kontroli 
zbieżności. Ponadto serwis posiada kompleksowo wyposażony 
serwis opon. Najnowszym na-
bytkiem jest stanowisko do 
prostowania ram pojazdów cię-
żarowych. Przedstawiciele fi rmy 
zapewniają, że kładą nacisk na 
poprawę jakości obsługi klien-
tów i utrzymania ich zadowole-
nia ze świadczonych usług.

Wieloletnia tradycja
CT Service kompleksowo naprawia i obsługuje pojazdy ciężaro-
we, ciągniki, naczepy i autobusy od 1991 roku. Warsztat i maga-
zyny zlokalizowane są w Białej Podlaskiej przy międzynarodowej 
trasie E-30, w Terespolu i Koroszczynie. Na powierzchni ponad 
2000 m2  zlokalizowane są: 4 przelotowe stanowiska kanałowe, 2 
stanowiska nieprzelotowe do remontów i napraw powypadko-
wych oraz dwa stanowiska okręgowej stacji diagnostycznej.
W serwisie znajduje się także stanowisko do remontów silników 
i skrzyni biegów, stanowisko napraw i wymian opon, stano-
wisko  blacharsko – lakiernicze i do obróbki metali i plastików. 
Spółka dysponuje także miejscem do szycia, napraw i malowa-
nia plandek oraz sta-
nowiskiem do na-
praw i kalibracji 
tachografów. Spora 
część magazynu 
poświęcona jest na 
pr zechow y wanie 
części zamiennych.
Rok 2004 to rozpo-
częcie współpracy 
z siecią Q-Service 
Truck, a od ubiegłe-
go roku fi rma należy 
do sieci autoryzowanych serwisów pojazdów ciężarowych VOL-
VO. Obecnie serwis pracuje w grupie 4 fi rm: CT Service - Stacja 
obsługi pojazdów użytkowych, Euro - service - Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów, Kociuk & Magier - Transport międzynarodowy 
i spedycja, California Trailer - Transport międzynarodowy i wyna-
jem naczep. CT Service zatrudnia  20 osób, w tym 12 mecha-
ników. Firma inwestuje w nowoczesne wyposażenie warsztatu, 
nowe technologie oraz szkolenia personelu. Dba o jakość, bez-
pieczeństwo, wysokie standardy usług oraz przestrzega przepisy 
związane ze środowiskiem naturalnym. Posiada także wymaga-
ne certyfi katy m.in. ISO 9001:2000, wydany przez BVQI, oraz au-
toryzacje producentów naczep: KOGEL , KRONE i producentów 
podzespołów: WABCO,  KNORR, WEBASTO, SAF,  BPW, JOST, RO-
CKINGER, HYVA. Ważną dziedzi-
ną działalności jest elektronika 
i diagnostyka komputerowa 
nowoczesnych systemów sto-
sowanych w pojazdach cięża-
rowych, w tym ABS, EBS, ECAS. 
Firma prowadzi sprzedaż części 
zamiennych i akcesoriów, m.in. 
oryginalnych  części Volvo oraz 
części do wszystkich rodzajów 
naczep.
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AutoCrew Chrzanowscy s.c.
Chrzanowski Eugeniusz, Mariusz i Adrian
Ul. Piłsudskiego 23, 43-100 Tychy
tel. 032/217-05-96, www.chrzanowscy.com.pl

Witamy w świecie AutoCrew  
Dwa lata temu rozpoczęła się nasza przygo-
da z fi rmą Chrzanowscy s.c. w ramach sieci 
Q-SERVICE. Ta „znajomość” cały czas się roz-
wijała i przybierała coraz to innych kolorów. 
Aż w końcu przybrała kolor czerwony, barwę 
naszej międzynarodowej i prestiżowej sieci 
AutoCrew. Początki fi rmy sięgają roku 1989, 
jednak za rozpoczęcie działalności w branży 
motoryzacyjnej, właściciele fi rmy przyjęli rok 1994, kiedy to otwo-
rzyli warsztat wulkanizacyjny. Kolejne lata to ciągły rozwój fi rmy i 
poszerzanie jej asortymentu i zakresu usług. Firma oprócz naprawy 
samochodów prowadzi również jedną z największych szkół nauki 
jazdy na Śląsku we wszystkich kategoriach. Właściciele twierdzą, że 
największą satysfakcją i najważniejszym osiągnięciem dla nich  jest 
zadowolenie klientów po skorzystaniu z usług serwisu. Miło nam 

powitać fi rmę Chrza-
nowscy s.c. w gronie sieci 
AutoCrew mając nadzie-
ję, że przełoży się to na 
obopólne korzyści.

Spotkania regionalne   
I lona Sar

Warsztaty Q-SERVICE i AutoCrew razem w Piekarach

Kontynuując potrzebną, jak się okazuje, tradycję spotkań regio-
nalnych, 20.04.br. w Piekarach, w restauracji „Dwór Hubertus”, od-
było się spotkanie z udziałem właścicieli warsztatów Q-SERVICE i 
AutoCrew podlegających pod  fi lie Inter Cars w Piekarach, Rybni-
ku, Raciborzu i Sosnowcu. 

Omawiane były bieżące sprawy dotyczące Inter Cars S.A. jak i 
sieci. Już dawno nie było takiego spotkania, na którym klienci 
w kameralnym gronie mogli porozmawiać z przedstawicielami 
Centrali, a co najważniejsze mogli wymienić spostrzeżenia i do-
świadczenia między sobą. Jeszcze raz utwierdziliśmy się w prze-
konaniu, że takie spotkania ważne są nie tylko dla nas ale przede 
wszystkim dla naszych klientów.
Tradycją takich spotkań są wyróżnienia serwisów, które próbują 
maxymalnie wykorzystywać ofertę Inter Cars S.A., dlatego też, 
nagrody za największy obrót w 2006 roku oraz w I kwartale 2007 
roku nagrody otrzymali: PHU „Zuber” Daria Zuber z Tarnowskich 
Gór, Auto Service P.T.A Sanecznik z miejscowości Rydułtowy, fi r-
ma Zygmunta Piniora z Raciborza oraz fi rma „Wipexim”  Wiesława 
Pstruchy z Chrzanowa. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i 
mamy nadzieję, że dla pozostałych warsztatów będzie to mo-
bilizacja, aby na następnych spotkaniach znaleźć się w gronie 
nagrodzonych. Dziękujemy fi lii w Piekarach za organizację spot-
kania, a klientom, dyrektorom i pracownikom fi lii z Rybnika, Raci-
borza i Sosnowca za przybycie.

Morze, słońce i doborowe 
towarzystwo   
I lona Sar

To nie oferta turystycznej wycieczki, ale spotkanie 
najlepszych klientów podlegających pod fi lie Gdańsk, 
Gdynia, Grudziądz, Ostróda.

Na miejsce spotkania wybrano Ośrodek Przygotowań Olimpij-
skich, w Cetniewie, a zaproszeni goście stanowili grupę najlep-
szych klientów z tego regionu. W sali konferencyjnej odbyły się 
liczne, ciekawe prezentacje i szkolenia prowadzone przez do-
stawców Inter Cars S.A. Obecnością swoją zaszczycili nas przed-
stawiciele następujących fi rm: Centrum Hamulcowe ATE, Castrol, 
Eltek, Febi Polska Sp. z o.o., KYB, NGK, ZUH Sosnowski, Valeo i SKF. 

Blok prezentacji zakończyło spotkanie warsztatów sieci Q-SER-
VICE i AutoCrew. Była to doskonała okazja do omówienia zagad-
nień dotyczących tylko sieci. Z rozmów dowiedzieliśmy się, jak 
wielu jeszcze właścicieli warszta-
tów zamawia towar tradycyjnym 
sposobem czyli przez telefon. 
Nadal istnieje bariera strachu 
przed nieznanym i nowym czyli 
internetem. Aby przełamać ten 
lęk i jednocześnie przedstawić 
Państwu zalety i korzyści zama-
wiania przez internet wszystkich 
zainteresowanych odsyłam do 
22 numeru WIADOMOŚCI, gdzie 
na stronach nr 14 i 15 próbowali-
śmy przekonać Państwa dlaczego 
warto składać zamówienia przez 
internet.
W Cetniewie nagrodziliśmy naj-
lepsze warsztaty z sieci Q-SERVICE w kategorii największy obrót 
w 2006 roku i I kw. 2007: I miejsce – Mechanika Pojazdowa Piotr 
Reimus z Lubichowa, II miejsce – Auto Concept Tomasz i Bogdan 
Kuzikowski z Malborka, III miejsce – PMC Sp. z o.o. z Gdańska. 
Po części ofi cjalnej, korzystając z wolnego czasu i możliwości 
ośrodka, spotkanie uczczono w duchu sportowej rywalizacji. Gra 
zespołowa sprawia, że takie spotkania mają szczególnie integra-
cyjny charakter.
O wspaniałą atmosferę pobytu postarał się gospodarz i szef fi lii 
Gdańsk, Gdynia, Grudziądz, Ostróda - Piotr Gronowski, który zadbał, 
aby jego goście czuli się w tych dniach wyjątkowo i „jak w rodzinie”. 
Dziękujemy dostawcom za przybycie i sponsoring: Centrum Ha-
mulcowe ATE, Castrol, Eltek, Febi Polska Sp. z o.o., KYB, NGK, ZUH 
Sosnowski, Valeo, SKF. 
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Ogłoszenie: Wszystkich chętnych reklamo-
dawców i sponsorów zapraszamy do współ-
pracy. Tor rajdowy można obejrzeć na stronie: 
www.off roadjump.pl Więcej informacji pod 
numerem telefonu: Jacek Capar 508-290-940, 
szczegóły na stronie www.off roadjump.pl

Zawody będą przebiegać według następującej 
kolejności: I etap wyścigi eliminacyjne. Od-
będzie się minimum 5 wyścigów, w każdym z 
nich wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, którzy 
wystartują w półfi nałach. II etap wyścigi półfi -
nałowe. Odbędzie się minimum 5 wyścigów, w 
każdym z nich wyłonionych zostanie 3 zwycięz-
ców, którzy wystartują w fi nałach. III etap wy-
ścigi fi nałowe. Ostatni przejazd, który wskaże 3 
pierwsze miejsca. 

Zwycięzcy fi nału olimpiady wraz ze swoimi nauczy-
cielami (od lewej): Edward Rymaszewski i Wojciech 
Jaszczak ze szkoły w Bydgoszczy (1 miejsce), Se-
bastian Szwed i Jacek Grzegorzewski ze szkoły w 
Częstochowie (3 miejsce), Maciej Filarek i Grzegorz 
Telok ze szkoły w Bielsku-Białej (2 miejsce).

Chciałabym zaprezentować Państwu przykład jednego z naszych 
warsztatów Q-SERVICE, który chcąc zaistnieć na rynku gorzow-
skim uznał, że świetnym sposobem do tego celu będą Gorzow-
skie Targi Motoryzacyjne. Firma PHU Anna Hładka jest “młodym 
warsztatem”, który w lipcu bę-
dzie świętować trzecie urodzi-
ny. Nie mając ugruntowanej 
pozycji na rynku postawili na 
dynamiczne budowanie wi-
zerunku marki “Hładka” w sieci 
Q-SERVICE. Dzięki takiej strate-
gii chcą zaistnieć w świadomo-
ści klientów. Mając na uwadze 
konieczność promowania swojej fi rmy zdecydowali się właśnie 
na uczestnictwo w targach motoryzacyjnych. Gorzowskie targi 
mają niewiele wspólnego z wielkim światem motoryzacji, a fi rma 
Ani Hładki nie jest też potentatem na rynku. Jednak targi okazały 
się udanym przedsięwzięciem, które z pewnością przyniesie wy-
mierne korzyści. Oczywiście na świadomość marki pracuje się la-
tami, więc serwis będzie stawiał na wysoką jakość, szeroką ofertę 
usług i z pewnością będzie się promował na kolejnych regional-
nych targach. Wspominam o tym wydarzeniu dlatego, ponieważ 
chciałabym zachęcić pozostałe warsztaty do promowania swoich 
fi rm oraz marki Q-SERVICE przy okazji lokalnych imprez i targów. 
Życząc dalszych sukcesów gratuluję Ani pomysłu i chęci.

Warto próbować  
I lona Sar,  Ania  H ładk a

Udział Q-SERVICE Hładka w regionalnych targach 
motoryzacyjnych.

Ideą Grand Prix jest start około 10 załóg w jednym wyścigu, jak 
najszybsze przejechanie 10 okrążeń i wyłonienie 
najlepszej załogi. Długość jednego okrążenia 
to 2000 m. Wyścig odbędzie się 30 km od War-
szawy, w okolicach Żyrardowa, na torze w miej-
scowości Budy Józefowskie. W niedzielę 30.09. 
br. o godzinie 10.00 wystartują pierwsze załogi. 
Finał zawodów przewidziano na godzinę 15.30, 
zapowiada się więc wspaniałe widowisko w 
duchu sportowej rywalizacji. GRAND PRIX 
zostanie rozegrane w ciągu jednego dnia na 
specjalnie przygotowanym torze. Trasa wyści-
gu będzie urozmaicona przeszkodami typu: 
trawersy, przejazd przez wodę, dużą ilość 
poprzecznych nierówności, zmienna na-
wierzchnia: szuter, piach, błoto, ziemia, glina, 

kamienie, żwir. Nie ma podziału na 
kategorie, wszyscy są równi, a zwy-
cięzca może być tylko jeden. Jest o 
co powalczyć - główna nagroda 
to 8 500 tysiąca dolarów. 
W rajdzie może wystartować każdy. 
Obecnie prowadzony jest nabór za-
łóg. Więcej o zasadach przystąpienia 
do rajdu oraz formularz zgłoszenio-
wy znajdziecie Państwo na stronie 
www.off roadjump.pl 
Organizator rajdu: Off road Team Fast Forward, Au-
tomobilklub Polska, Automobilklub Rzemieślnik. 
Sponsorzy: Inter Cars S.A., AutoCentrum Capar, 
AutoCrew, Q-Service, VTG Q-Service MotorSport. 
Patron imprezy: Leszek Kuzaj. Media przyjazne 
wyścigom: Autotuning Świat, Auto tydzień, 4x4.

Grand Prix Off road Jump 
WRST  
I lona Sar,  Jacek  Capar

Równoległy Wyścig Samochodów Terenowych.

Tym razem uczniowie wykonywali zadania praktyczne będące 
sprawdzianem ich umiejętności z zakresu diagnostyki i obsługi 
samochodów. Oceniano właściwy przebieg czynności, w tym 
prawidłowy dobór i posługiwanie się narzędziami, odpowiednią 
kolejność działania, umiejętność wnioskowania na podstawie za-
uważonych objawów zużycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także pozostawiania porządku na stanowisku.

Motoryzacyjni olimpijczycy  
Sy lwia  Szaf rańsk a

Olimpiada Techniki Samochodowej.

Każdy z 12 fi nalistów miał do wykonania dwa zadania ocenio-
ne na łączną wartość 60 pkt. Ostateczna punktacja zależała od 
ilości punktów uzyskanych w II i III etapie Olimpiady. Z  podzi-
wem przyglądaliśmy się popisom umiejętności poszczególnych 
uczestników. Zaszczytne I miejsce oraz tytuł Samochodowej 
Szkoły Roku 2007 przypadł  Zespo-
łowi Szkół Samochodowych w Byd-
goszczy, którą reprezentował Woj-
ciech Jaszczak zdobywając 91 pkt. 
Na kolejnych miejscach uplasowali 
się Maciej Filarek z Bielska-Białej i 
Sebastian Szwed z Częstochowy. 
12 fi nalistów ma zagwarantowany 
indeks na Politechnikę Warszawską 
Wydział Samochodów i Maszyn Ro-
boczych, a Politechnika Białostocka 
ma drzwi otwarte dla  pierwszej 
trójki uczestników. Świadomi tego, że sukces tych młodych lu-
dzi jest nie tylko wynikiem ich ciężkiej pracy, ale również pracy 
i zaangażowania ich nauczycieli, chcielibyśmy pogratulować 
pedagogom, którzy podczas tej olimpiady stali w cieniu swoich 
uczniów i potrafi li przekazać młodym ludziom pasję jaką jest 
motoryzacja.
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Narzędzia specjalistyczne 
Jacek  Cza ja

Sprzęgło samonastawne

Sprzęgła SAC są stosowane już od kilku lat. Na początku wypo-
sażano w nie tylko pojazdy z dużymi silnikami. Obecnie zabu-
dowywane są już w prawie wszystkich samochodach. W nieza-
leżnych warsztatach sprzęgło to, poprzez swoją samoregulację, 
było przez kilka lat tematem marginalnym. Z czasem jednak, 
wymiany starych sprzęgieł SAC stały się koniecznością i „prob-
lem SAC“ nabrał znaczenia. Należy zwracać szczególną uwagę 
na małe sprężyny pierścieni nastawczych w docisku sprzęgła. Do 
fachowego wybudowania i zabudowania niezbędny jest zestaw 
narzędzi KLANN do sprzęgieł SAC. Zapobiega on uszkodzeniu 
sprzęgła SAC w trakcie demontażu i montażu oraz skręceniu 
pierścieni nastawczych docisku sprzęgła. Bez tego zestawu na-
rzędzi, sprzęgło zostanie „przeciągnięte” lub uszkodzone przy 
zabudowywaniu. Objawi się to złym wysprzęglaniem lub zrywa-
niem zasprzęglenia.
Zestaw narzędzi KLANN do sprzęgieł SAC pasuje do prawie 
wszystkich sprzęgieł SAC z 3- lub 4-otworowym podziałem

Jeśli śruby będą dokręcone za słabo może to powodować ich 
obluzowanie się lub nieszczelność połączenia, z kolei zbyt 
mocne powoduje nadmierne naprężenia, pękanie elementów, 
nadmierne zużycie łożysk i przekładni. Zbyt silne ściśniecie 
uszczelnień sprawia, że nie pracują one prawidłowo i z czasem 
pojawiają się wycieki. Jeden z wiodących producentów świec 
zapłonowych jako efekty nieprzestrzegania zalecanych momen-
tów dokręcania podaje m.in. spadek stopnia sprężania, obluzo-
wanie się elektrody, poluzowanie świecy, uszkodzenie głowicy 
czy zerwanie gwintu. Z kolei zbyt mocne dokręceni śrub mocu-
jących koła prowadzi do uszkodzenia felg, samych śrub, skrzy-
wienia tarcz lub bębnów hamulcowych, (co objawia się biciem 
podczas hamowania). Ważna jest także kolejność dokręcania 
śrub. Wpływa ona na równomierność przylegania elementów, 
właściwe ułożenie uszczelnień, równy rozkład obciążeń oraz eli-
minację niepożądanych naprężeń. W przypadku dokręcania ele-
mentów wieloma śrubami, stosuje się często metodę „na krzyż”- 
dokręca się kolejno przeciwległe śruby – lub „spirali” – zaczynając 
od śrub wewnętrznych, na zewnętrznych kończąc. W pewnych 
przypadkach podanie momentu dokręcania nie jest wystarcza-
jące dla określenia siły ścisku dwóch elementów. Coraz częściej 
można spotkać technologie montażu określające moment oraz 
kąt obrotu – np. po dokręceniu śruby momentem 80 N.m należy 
ją obrócić o 60º. Do takich zastosowań służą klucze dynamome-
tryczne z pomiarem kąta lub dodatkowe kątomierze mocowane 
między kluczem a nasadką.
Kontrola momentu dokręcania ma istotne znaczenie dla bez-
pieczeństwa użytkownika oraz dla skuteczności dokonanych 
napraw. Ma ona także wymiar ekonomiczny - pozwala obniżyć 

koszty funkcjonowania warsztatu przez redukcję uszkodzeń me-
chanicznych części podczas montażu oraz zmniejszenie liczby 
reklamacji.

Klucz dynamometryczny jest precyzyjnym przyrządem pomia-
rowym i tak trzeba go traktować. Narzędzia powinny być prze-
chowywane w czystości, w ciepłym, suchym miejscu. Niedo-
puszczalne jest stosowanie klucza dynamometrycznego jako 
długiego pokrętła z grzechotką, służącego np. do odkręcania 
zapieczonych śrub zawieszenia.
Zgodnie z zaleceniami normy ISO 6789:2003, jeżeli użytkownik 
nie wprowadził innych wytycznych, klucz dynamometryczny po-
winien być kalibrowany po 5000 operacji, lecz nie rzadziej, niż co 
12 miesięcy. Dla nowego narzędzia czas liczy się od pierwszego 
użycia klucza.

Najważniejsza jest jednak wiedza o tym, jak posługiwać się na-
rzędziami dynamometrycznymi. Często spotyka się, że osoba do-
kręcająca śrubę, po osiągnięciu zalecanego momentu obro-
towego, dociąga połączenie mocniej tak  „na wszelki 
wypadek”, co jest oczywiście błędem. Dlatego 
też szczególnie polecamy narzędzia specja-
listyczne, bo w przypadku zaawanso-
wanych technicznie samochodów 
nie ma miejsca na „wyczucie” 
i należy dokładnie stoso-
wać się do zaleceń 
technologicznych 
producentów. 

Wielu producentów wymaga dokręcenia śrub i nakrętek z konkretnym momentem obrotowym. To już nie 
zalecenia ale wymagania.

Sposób pracy:
• Docisk sprzęgła, przed przystąpieniem do de-
montażu, należy napiąć przyrządem 
ściskającym. W tym celu należy 
wykręcić trzy śruby mocujące 
i wkręcić w ich miejsce trzy 
gwintowane bolce. Na tych 
bolcach osadzić przyrząd 
ściskający i unieruchomić go 
poprzez dokręcenie nakrętek 
radełkowych. Wrzeciono doci-
skowe przyrządu ściskającego 
wkręcać tak, długo aż sprężyna 
membranowa dojdzie do oporu. Po-
zostałe śruby mocujące wykręcić, odciążyć sprężynę membra-
nową wykręcając wrzeciono dociskowe i zdemontować przy-
rząd ściskający z docisku sprzęgła.
• W przypadku centrowania tarczy sprzęgłowej narzędzie cen-
trujące wraz z tarczą sprzęgłową i właściwym trzpieniem centru-
jącym należy osadzić na kole zamachowym.
• Montując docisk sprzęgła należy osadzić docisk sprzęgła na 
kole zamachowym i przyrząd ściskający zamontować tak jak przy 
demontażu. Sprężynę membranową trzeba docisnąć do oporu i 
wkręcić śruby mocujące. 

WYPOSAŻENIE 
WARSZTATÓW



Przygotuj się do targów w Inter Cars S.A. 
K r z ysztof   Marc in iak

Po raz kolejny witam na łamach WIADOMOŚCI, a już niebawem będę miał okazję spotkać się z Państwem na 
7. Targach części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów

Mam nadzieję, że dzięki naszym działaniom promocyjnym oraz 
dzięki publikacjom w prasie motoryzacyjnej, zwróciliście Państwo 
uwagę na coraz szerszy asortyment urządzeń i narzędzi w ofercie 
Inter Cars S.A. Na co dzień proponujemy narzędzia i urządzenia 
uznanych marek i producentów, ale podczas targów pokażemy 
nowości np. narzędzia GEDORE lub znakomite wózki fi rmy HANS 
z wyposażeniem. Przygotowujemy bardzo wiele atrakcyjnych 
promocji, jak również ciekawe prezentacje urządzeń o najwyż-
szej jakości. Oferty specjalne będą wyjątkowe, ale tylko dla tych, 
którzy podejmą decyzję o zakupie urządzenia podczas targów. 
Gorąco zachęcam do zapoznania się z asortymentem na stronie 
www.warsztat.intercars.com.pl. Wielu z Państwa korzysta już z tej 
strony internetowej, co widać po rankingach odwiedzin stron, 
ale szczególnie polecam sprawdzenie oferty przed targami. Wy-
typowanie urządzeń, które są potrzebne do Waszego warsztatu 
pozwoli skorzystać z ofert specjalnych, jakie chcemy Państwu 
zaproponować.

Żeby pomóc Państwu w podjęciu decyzji przygotowaliśmy nową 
formę wsparcia dla Państwa. Wytypowaliśmy inną fi rmę fi nan-
sującą, z tańszym kosztem leasingu, bardzo szybko realizującą 
umowy, a także nowość – kredyty na zakup urządzeń. Programy 
refundacyjne z pewnością spowodują, że staniecie się właścicie-
lem urządzeń bez żadnych nakładów. Zachęcam do korzystania 
z tych form wsparcia, ponieważ będzie to najbardziej atrakcyjny 
program wsparcia dla rozwoju Państwa warsztatu z jakim mo-
żecie spotkać się na rynku. Nasze motto to jakość oferowanych 
produktów, dlatego też jestem pewien, że tegoroczne targi zain-
teresują Państwa nową formułą i zaskoczą  propozycjami. 
W dalszej części rubryki „Wyposażenie Warsztatowe” informuje-
my o konkretnych  produktach, zapraszam też do zapoznania się 
ulotką dołączoną do WIADOMOŚCI. Przypominam, że wszyst-
kie produkty dostępne są na www.warsztat.intercars.com.pl, 
we wszystkich oddziałach na terenie kraju lub pod nume-
rem telefonu 022 714-17-98

Podręczny Hans 

Od połowy maja br. dostępne są w ofercie wózki z wyposażeniem w narzędzia 
fi rmy Hans. Wózek zawiera 137 narzędzi ręcznych w plastikowych wkładkach w 
cenie 2.270zł brutto. Narzędzia Hans są to profesjonalne klucze ręczne od wielu 
lat sprzedawane przez Inter Cars S.A. Narzędzia te zdobyły zaufanie i wyrobiły so-
bie dobrą renomę wśród fachowców warsztatowych i doskonale sprawdzają się 
w samochodowych warsztatach osobowych jak i ciężarowych. Teraz narzędzia 
Hans można nabyć w solidnych, profesjonalnych wózkach. Dzięki temu łatwo 
uzyskać ład i porządek, a na koniec pracy wystarczy tylko jeden „rzut oka” by 

przekonać się czy nie brakuje jakiegoś narzędzia. 

TEXA – automat do obsługi układów klimatyzacyjnych 
KONFORT 650E daje operatorowi wybór pomiędzy szybkim try-
bem automatycznym i trybem programowalnym. Tryb automa-
tyczny używa bazy pojazdów, która zawiera informacje o ilości 
napełnienia chłodziwa i rodzaje kompresorów olejowych dla 
większości dzisiejszych pojazdów dostępnych w Europie. Wtrysk 
oleju i barwnika UV jest automatycznie
kontrolowany przez trzy elektroniczne, precyzyjne wagi. Wbu-
dowana baza danych może być cyklicznie uzupełniana o nowe 
pojazdy dostępne na rynku. Tryb programowalny pozwala wy-
brać poszczególne fazy oraz daje użytkownikowi możliwość 
dowolnie ustawić każdy parametr we własnej konfi guracji do 
poszczególnych pojazdów. Urządzenia do obsługi klimatyzacji 
fi rmy TEXA są dodatkowo certyfi kowane i spełniają najbardziej 

restrykcyjne normy jakościowe 
oraz standardy bezpieczeństwa 
dla tego typu urządzeń. Urzą-
dzenia KONFORT spełniają 
Europejskie wymogi bezpie-
czeństwa CE/PED/TUV oraz 
przestrzegają amerykańskie 
standardy odnoszące się do 
czystości chłodziwa pod-
czas napełniania - SAE J2099 
i rekomendowaną procedu-
rę serwisową do chłodziwa 
R134a - SAE J2210.
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Przy użyciu wyspecjalizowanych narzędzi praca idzie dużo 
sprawniej, dlatego jest ich coraz więcej w każdym warsztacie. 
Sonic zaspokaja popyt na wózki narzędziowe o wymiarach 86 
cm szerokości oraz 102 cm wysokości. W 8 szufl adach z prowad-
nicami na łożyskach znajdziecie Państwo ogromny wybór różne-
go rodzaju narzędzi. Wszystkie szufl ady są całkowicie demonto-
wane, a dodatkowo wózek wyposażony jest w dwa uchwyty na 
napoje oraz jeden na ręczniki papierowe.

Ponieważ każde narzędzie 
ma swoje jedyne i okre-
ślone miejsce w wózku, 
mechanik oszczędza swój 
cenny czas. Dlatego Sonic 
wprowadził model Jumbo 
z systemem SFS. Jest to 
system przechowywania 
narzędzi w formach pian-
kowych, które mają odpo-
wiednie otwory na wszystkie narzędzia. Po pierwsze pozwala 
to na zredukowanie hałasów dobiegających z wózka w trakcie 
suwania szufl ad, po drugie każde narzędzie zawsze będzie znaj-
dowało się w tym samym miejscu, co pozwala na szybkie od-
nalezienie go. Uporządkowane narzędzia dla mechanika to po 
prostu komfort pracy.

Porządek i święty spokój 
z Sonic Jumbo Trolley 

Scangrip 1 jest to jedyny uni-
wersalny Ściągacz Sprężyn Za-
wieszenia na rynku, który można 
stosować do wszystkich sprężyn 
i kolumn McPherson przy użyciu 
tylko jednej pary szczęk. 
Scangrip 1 może być używany 
nie tylko jako tradycyjny ściągacz 
sprężyn zawieszenia, ale może 
być również oddzielnym stano-
wiskiem pracy. Jest to całkowicie 
nowe zintegrowane stanowisko 
zbudowane na zasadzie urządze-
nia pracującego jako “2-w-1”. W 
skład systemu wchodzi ściągacz, 
oraz stół montażowy przystoso-
wany do pracy „2-w-1”. Ściągacz 
pracuje z kluczem udarowym, 
ale bez konieczności używania 
nasadki. Stół montażowy posia-
da natomiast samodzielny napęd elektryczny. W sprzedaży kom-
pletne zintegrowane stanowisko z systemem ściskającym lub 
tylko sam ściągacz.

Super System
System ten prawdopodobnie będzie najbardziej kon-
kurencyjnym cenowo ściągaczem sprężyn zawiesze-
nia na świecie.
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5 minut i po wszystkim? 
Nasza diagnostyka pojazdowa jest szybsza.
Czas to pieniądz. Szkoda nerwów i drogiego czasu na szukanie usterek. Urządzenia diagnostyczne od Gutmann Messtechnik
oprócz przyczyny usterki wskazują przede wszystkim szybkie rozwiązania – bezpośrednio na monitorze. Dla prawie wszystkich
marek samochodów i prawie wszystkich części elektronicznych. Codziennie trochę szybciej kończysz i masz czas na naprawdę
ważne rzeczy. Wypróbuj to w czasie bezpłatnej prezentacji. Zadzwoń do nas.

Informacja firmy Gutmann Messtechnik: +48 (061) 652 40 48 lub polska@gutmann-messtechnik.com

www. gutmann-messtechnik.com
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Nowatorskie rozwiązania KYB
KYB dostawcą amortyzatorów dla Mitsubishi oraz Grupy PSA Peugeot Citroën.

KYB rozwija współpracę w zakresie dostaw na rynek oryginalnego 
wyposażenia (OE). Trzy nowe modele powstałe przy współpracy 
Mitsubishi oraz PSA Peugeot Citroen – Mitsubishi Outlander, 
Peugeot 4007, Citroen C-Crosser - zostały wyposażone oryginal-
nie w amortyzatory wyprodukowane przez KYB. Wszystkie pojaz-
dy zostały zaprezentowane podczas Salonu Genewa 2007. Pod-
czas gdy Outlander kontynuuje sukces Mitsubishi w segmencie 
4x4, modele 4007 oraz C-Crosser są pierwszymi reprezentantami 
tego segmentu w Grupie PSA Peugeot Citroen. Zarówno 4007 jak 
i C-Crosser korzystają ze sprawdzonych rozwiązań Mitsubishi w 
zakresie konstrukcji napędu 4x4. Ponadto, 4007 oferuje doświad-
czenie Peugeot w zakresie konstrukcji komfortowych układów 
zawieszenia. C-Crosser oraz 4007 napędzane są przyjaznymi dla 
środowiska, gwarantującymi wysoką wydajność silnikami wyso-
koprężnymi 2.2 l HDi. W modelu Outlander zastosowanie znalazł 
2 litrowy, 16 zaworowy, turbo doładowany silnik DI-D. 

Poza współpracą z Mitsubishi oraz PSA Peugeot Citroen, KYB 
dostarcza amortyzatory jako wyposażenie oryginalne (OE) dla 
producentów takich jak: Audi-VW Group, Ford, General Motors,  
Nissan, Renault, Toyota. Ponad jedna czwarta wszystkich 
pojazdów opuszczających linie montażowe 
na całym świecie jest wyposażona w 
oryginalne amortyzatory wypro-
dukowane przez KYB, co 
czyni KYB najwięk-
szym dostaw-
cą amorty-
z a t o r ó w 
na rynek 
części ory-
ginalnych 
(OE).

DOSTAWCY

Katalog instrukcji montażowych KYB
Przyczyną znacznej części uszkodzeń amortyzatorów jest ich nieprawidłowy montaż.

Nowy Katalog Techniczny KYB będzie nieocenioną pomocą dla 
mechaników oraz doradców handlowych w zakresie prawid-

łowego doboru oraz montażu 
amortyzatorów. Uszkodzone, 
zgięte, porysowane tłoczysko? 
Zerwany gwint? Wyciek oleju? 
Dlaczego takie objawy 
występują w produktach 
o uznanej, wysokiej jako-
ści? Analiza przypadków 
niesprawności amorty-

zatorów wskazuje na nieprawidłowy montaż jako częstą 
przyczynę powstawania takich uszkodzeń. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom wszyst-
kich mechaników, KYB opubli-
kowała po raz pierwszy w języ-
ku polskim Katalog Techniczny, 
którego główną częścią jest 
zbiór ponad 80 szczegółowych 
instrukcji montażowych do 
najpopularniejszych pojazdów. 
Instrukcje montażowe opisują 
krok po kroku przebieg demon-
tażu starego oraz montażu no-
wego amortyzatora. Zawierają 
wskazania dotyczące zalecanych 
momentów dokręcania połączeń 
gwintowanych, użycia niezbęd-
nych w procesie montażu narzę-

dzi specjalnych, prawidłowej instalacji dodatkowych elementów 
montażowych a także zachowania należytego bezpieczeństwa w 
ciągu całej operacji wymiany amortyzatora. Część ogólna Katalogu 
Technicznego zawiera przewodnik po technice tłumienia drgań 
KYB. Przegląd zastosowanych rozwiązań technicznych, informa-
cje na temat szczegółów konstrukcji wewnętrznej amortyzatora 

KYB, informacje zaszyfrowane w numerze produktu 
będą szczególnie przydatne dla wszystkich 
profesjonalistów chcących wiedzieć więcej.
Katalog analizuje również najczęściej wystę-
pujące przypadki uszkodzeń amortyzatora 
wskazując na ich prawdopodobne przyczy-
ny oraz metody zapobiegania.

Katalog Techniczny KYB został wydany w for-
mie laminowanego segregatora z 202 wypi-
nanymi kartami. Karty zostały wydrukowane 

na papierze odpornym na za-
brudzenia. Dzięki temu będzie 
mógł być używany bezpośred-
nio na stanowisku montażo-
wym. Pierwsze wydanie Kata-
logu Technicznego KYB będzie 
dostępne u dystrybutorów KYB 
w drugiej połowie roku. 

Przygotowywana nowa edycja 
(2008) uzupełniona będzie o 
kolejne szczegółowe instrukcje 
montażowe.
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Podzespoły i systemy hamulcowe DELPHI 
Delphi posiada w świecie opinię fi rmy produkującej akcesoria hamulcowe najwyższej jakości, co ma zasadni-
cze znaczenie w odniesieniu do części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Wszystkie te elementy spełniają surowe kryteria norm technicz-
nych i jakościowych, pozwalające na osiąganie parametrów pra-
cy porównywalnych z parametrami elementów oryginalnego 
wyposażenia, montowanego w nowych samochodach.
Delphi, co roku rozszerza i uzupełnia swoją ofertę podzespołów 
hamulcowych o nowe pozycje. Obecna edycja katalogu „Klocki, 
szczęki, tarcze i bębny hamulcowe Delphi” zawiera 7500 pozycji 
pokrywających 96 % parku samochodowego i jest dostępna w 
wersji papierowej i elektronicznej na CD. 

Klocki hamulcowe - wszystkie klocki hamulcowe składają się z 
dwóch podstawowych elementów - płytki nośnej oraz okładziny 
ciernej plus inne dodatkowe elementy, zależne od konstrukcji i 
danej aplikacji. Delphi posiada w swojej ofercie 19 różnych ty-
pów materiałów ciernych, w tym z rozróżnieniem materiałów na 
przód i tył pojazdu. Zapewnia to opracowanie aplikacji w jak naj-
większym stopniu spełniających wymagania OE. 
Zużyte klocki i tarcze hamulcowe lub szczęki i bębny hamulcowe 
w jednym kole powodują konieczność wymiany tych elemen-
tów przy obu kołach tej samej osi, aby zapewnić równomierne 
zużywanie się i rozkład siły hamowania. W ramach oferty klo-
cków i szczęk hamulcowych Delphi istnieje szereg dodatkowych 
elementów montażowych. Mogą to być sprężyny, zaciski, wskaź-
niki zużycia lub kołki i trzpienie. 
Najczęstsze usterki klocków, to wibracje, złamanie, przegrzanie 
oraz ponadprzeciętne zużycie.

Tarcza hamulcowa – to krótko mówiąc kawałek metalu, od 
którego zależy nasze życie. Tarcza hamulcowa pracuje w bardzo 
ciężkich warunkach. Obraca się z prędkością 1500 obr/min, roz-
grzewa nawet do 500ºC i przenosi olbrzymie obciążenia w czasie 
zatrzymywania rozpędzonej masy pojazdu. Mimo to, nie może 
pęknąć i musi zachować swoje właściwości w czasie kolejnych 
hamowań. O tym czy podoła tak odpowiedzialnej funkcji decy-
duje jakość odlewu, z którego wykonano tarczę, jakość obróbki 
maszynowej powierzchni roboczych tarczy oraz jakość montażu 
tarczy na piaście koła samochodu.
Wyróżniamy dwa rodzaje tarcz hamulcowych. Do samochodów 
lekkich i nierozwijających dużych prędkości lub do hamulców 
tarczowych kół tylnych stosowane są lite tarcze hamulcowe. Do 
samochodów cięższych i/lub rozwijających duże prędkości sto-
suje się tarcze wentylowane, charakteryzujące się znacznie lep-
szym odprowadzaniem ciepła.

Parametry tarcz hamulcowych, których tolerancje wykona-
nia są krytyczne dla ich jakości, to:
•  Grubość tarczy - według Delphi maksymalna różnica grubo-

ści nie może przekraczać dla nowych tarcz 0,015 mm. 
•  Równoległość powierzchni hamujących - odchylenia stożko-

we równoległości w tym przypadku według Delphi powinny 
być mniejsze niż 0,02 mm, co gwarantuje płynność hamowa-

nia i równomierność zużywania się podzespołów trących, a 
co za tym idzie przedłużenie ich działania.

•  Bicie boczne samej tarczy – według Delphi powinno być 
mniejsze niż 0,05 mm, co gwarantuje płynność hamowania 
i brak wibracji. 

Dodatkowe parametry tarczy związane z jej budową, to wykoń-
czenie powierzchni hamujących, rowek rozpraszający ciepło, 
centryczność otworów tarczy, wyważenie oraz oznaczenia.
Diagnostyka - sprawdzenie stanu tarcz i klocków hamulcowych 
powinno wykonywać się przy każdej możliwej okazji np. w cza-
sie sezonowej zmiany opon. Tarcze muszą być w dobrym 
stanie, aby klocki mogły spełniać swoją rolę z mak-
symalna skutecznością.
Obsługa serwisowa tarcz - Delphi zaleca, 
aby zawsze jednocześnie wymieniać 
obydwie tarcze na tej samej osi. Gwa-
rantuje to bezpieczne, równomierne 
działanie hamulców, zapobiega 
asymetrii hamowania powodu-
jącej ściąganie pojazdu na jed-
ną stronę. Wymiana tarcz ha-
mulcowych zawsze pociąga 
za sobą także konieczność 
zamontowania no-
wych klocków.

Najczęstsze 
usterki tarcz hamul-
cowych - z praktyki wy-
nika, że do najczęściej spoty-
kanych usterek należą:
•  Wibracje, których głównym powo-

dem powstawania są odchylania tarczy 
w czasie hamowania. 

•  Złamanie - powodem złamania tarczy jest zazwyczaj za-
blokowany zacisk pływający. 

•  Przegrzanie - następuje w sytuacji, gdy zostaje przekroczona 
pojemność cieplna tarczy i jej zdolność rozpraszania ciepła. 

•  Ponadprzeciętne zużycie - należy zbadać dokładnie działanie 
hamulców tylnej osi, gdyż zła regulacja lub awaria regulatora 
siły hamowania tylnej osi powoduje, że cały ciężar hamowa-
nia przyjmują na siebie przednie koła, co powoduje szybsze 
zużycie elementów tych hamulców.
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KKOMPLEKSOWO II UUNIWERSALNIE
Z  PPROGRAMEM MMAGNETI MMARELLI

ALL MMAKES

Oferowane produkty elektryczne to:

• 

• 

• 

Magneti Marelli (grupa Fiat) to lider branży moto-
ryzacyjnej, czołowy producent części zamiennych,
urządzeń diagnostycznych i wyposażenia 
warsztatów samochodowych. Oferta Magneti
Marelli obejmuje produkty elektryczne i elektron-
iczne, produkty mechaniczne, produkty karoseryjne,
materiały eksploatacyjne.

Magneti Marelli to 30 linii produktowych 
obejmujących 30.000 referencji !

oryginalne alternatory i rozruszniki Magneti
Marelli.
oryginalne części zamienne do alternatorów 
i  rozruszników - obudowy, uzwojenia, regula-
tory napięcia, mostki prostownicze, wirniki, 
szczotkotrzymacze, pokrywy, bendiksy, elektro-
magnesy i inne.
części zamienne uniwersalne „all makes” do
wszystkich dostępnych na rynku alternatorów i
rozruszników  -  regulatory  napięcia, mostki
prostownicze, diody, triody, sprzęgłowe koła 
pasowe, bendiksy, elekromagnesy, szczotki 
węglowe, szczotkotrzymacze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów
Magneti Marelli Aftermarket, światowy lider 
w produkcji samochodowych części zamiennych, 
coraz większą uwagę kieruje na rozwój linii 
produktów elektrycznych. 

Linia produktów elektrycznych, obok oświetlenia,
amortyzatorów, elektroniki, zapłonu oraz urządzeń
diagnostycznych i wyposażenia warsztatów jest
jedną z kluczowych linii produktowych Magneti
Marelli. 

Dostępność szerokiej gamy produktów, 
zawierającej zarówno części oryginalne, jak 
i uniwersalne jest wymaganiem dzisiejszego
rynku i priorytetem dla Magneti Marelli.

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. +48 32 603 61 23
Fax. +48 32 603 61 08
E-mail: ricambi@marelli.rgzgroup.com
Website: www.rgz-magnetimarelli.pl

Program części zamiennych „all makes”:

Regulatory napięcia: 
49 referencji 
+ 46 referencji w przygotowaniu

Mostki prostownicze: 
77 referencji 
+ 44 referencje w przygotowaniu

Diody i triody: 
16 referencji 
+ 19 referencji w przygotowaniu

Bendiksy: 
463 referencje

Sprzęgłowe koła pasowe: 
20 referencji 
+ 1 uniwersalny klucz 
do demontażu sprzęgłowych 
kół pasowych

Elektromagnesy: 504 referencje

Zestawy szczotek węglowych: 
73 referencje

Szczotkotrzymacze: 
21 referencji



Dzięki najnowszym osiągnięciom współczesnej inżynierii ma-
teriałowej, dokonano wiele pozytywnych zmian i ulepszeń w 
technologii materiałów, które mogą mieć zastosowanie do bu-
dowy wiązki. Przewody zapłonowe SENTECH są tego najlepszym 
przykładem. Na osnowie mocnej nici zapewniającej wytrzyma-
łość mechaniczną oparty jest rdzeń ferrytowy. Zadaniem ferryto-
wego rdzenia jest podobnie jak w transformatorze koncentracja 
linii pola elektromagnetycznego oraz tłumienie zakłóceń. Właś-
ciwym przewodnikiem jest gęsto, spiralnie nawinięty, wysokiej 
jakości cienki drut stalowy. Ilość zwojów wynosi 50 na każdy cen-
tymetr rdzenia. Taka konstrukcja zapewnia względnie niski opór 
elektryczny (5.6 kΩ na metr przewodu) oraz ze względu na fakt, 
że przewodnikiem jest metal wyeliminowano zjawisko wzrostu 
oporu w czasie eksploatacji przewodów. Cały układ zachowuje 
się jak cewka z rdzeniem (transformator) ułożony wzdłuż prze-
wodu. Dodatkowo okazuje się, że takie połączenie ma szereg 
zalet dotyczących jego elastyczności. Przewód potrafi  niejako 
dopasować się do pracy układu zapłonowego. Dzieje się tak dla-
tego, że dzięki konstrukcji powstał układ RLC (opór, cewka, kon-
densator), który dostosowuje się do systemu zapłonowego. 
Ze względu na magazynowanie energii w rdzeniu ferrytowym 
czas trwania iskry wydłuża się powodując lepszy zapłon i spala-
nie mieszanki paliwowej. Przewody z rdzeniem ferrytowym SEN-
TECH są obecnie najlepszym pod względem technicznym roz-
wiązaniem. Łączą ze sobą trzy najważniejsze elementy: są trwałe, 

ekonomiczne i niezawodne. W przypadku zasilania silnika gazem 
jest to szczególnie ważne. Trudniejsza do zapalenia mieszanka 
gazowa potrzebuje silniejszej i 
dłużej trwającej iskry  oraz od-
pornej na wysoką temperaturę 
powłoki zewnętrznej, co za-
pewniają właśnie takie przewo-
dy.Unikalna konstrukcja tych 
przewodów sprawia, że są one 
wyjątkowo trwałe, bezpośred-
nio chronią silnik, a pośrednio 
katalizator przed brakiem isk-
ry, jaki może powodować nie-
sprawny przewód zapłonowy.
Markowe przewody SENTECH 
zawierają izolację wymaganą 
przez producenta. Wybierając 
wiązki do swojego samocho-
du z katalogu SENTECH mamy 
pewność, że ich izolacja jest 
dokładnie taka, jaką wskazu-
je producent marki pojazdu. 
Pamiętajmy, że silikon można 
stosować tylko tam, gdzie jest 
to wyjątkowo konieczne.
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Najważniejszy jest rdzeń – to on przewodzi prąd
Przewód o rdzeniu ferromagnetycznym. 
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ContiTech ostrzega 
Podróbki miechów zawieszenia pneumatycznego.

DOSTAWCY

W sprzedaży coraz częściej pojawiają się podróbki miechów 
zawieszenia pneumatycznego ContiTech do pojazdów użytko-
wych i autobusów. Tanie imitacje są najczęściej złej jakości, a ich 
zastosowanie może stać się przyczyną wypadków.

ContiTech Air Spring Systems ostrzega przed podróbkami swo-
ich miechów. Oferuje się je w bardzo korzystnej cenie, gdyż 
wykonane są z taniej gumy i złej jakości kordu oraz są niedbale 
wykończone. Okucia i tłoki falsyfi katów nie spełniają norm jakoś-
ciowych założonych dla części oryginalnych.

Wyjątkowo tanie imitacje produkowane są na Dalekim Wscho-
dzie. Dla laika są one nie do odróżnienia od miechów Conti. Rów-
nież pochodzące z Turcji podróbki nieco odbiegające wyglądem 
od oryginału nie spełniają norm bezpieczeństwa produktu. Po-
jawiły się one najpierw w Rosji i Azji, a obecnie również w Eu-
ropie.

Próby obciążeniowe i testy mające na celu sprawdzenie produk-
tu w eksploatacji wykazują, że podróbki dalece odbiegają od 
oryginału:
– Produkty ContiTecha charakteryzuje jakość pierwszego montażu. 
Gwarantuje się ich bezpieczną eksploatację na minimum dwa mi-
liony cykli zmiany obciążenia – zapewnia Meike Zettel-Sümnick 
z działu części zamiennych do pojazdów użytkowych w Conti-
Tech Air Spring Systems.
Większość z testowanych w ContiTechu podróbek pękała już 
przy pierwszej próbie pod obciążeniem zaledwie 5 barów. 
Tanie imitacje w żadnym wypadku nie spełniają norm bezpie-
czeństwa obowiązujących dla tak ważnych części pojazdu, jak 
miechy zawieszenia pneumatycznego.

Pęknięcie miecha w pojeździe po-
ruszającym się po drodze z dużą 
szybkością zagraża życiu kie-
rowcy i pasażerów.
– Użytkowanie podróbki mie-
cha niesie ze sobą nie tylko nie-
bezpieczeństwo utraty zdrowia 
ludzi, ale oznacza również straty 
materialne dla spedytora i prze-
woźnika – zauważają specjaliści 
z działu części zamiennych do 
pojazdów użytkowych w Conti-
Tech Air Spring Systems.
Złej jakości miech może pęknąć 
wszędzie, niekoniecznie akurat w 
pobliżu warsztatu. Należy się zatem 
liczyć z wielogodzinnym lub nawet wielodniowym 
przestojem pojazdu, koniecznością zwrotu kosz-
tów transportu, drogą naprawą i odszkodowaniami 
za opóźnienie w dostawie towarów. Gwarancję bez-

pieczeństwa daje tylko miech oryginalny.

Liczba tanich imitacji znacznie wzrosła w ostatnim czasie.
– Wielu naśladowców uprawia obecnie agresywny i zuchwały mar-
keting – ostrzega Zettel-Sümnick. – Drobne różnice w wyglądzie 
oryginałów i imitacji tłumaczy się niekiedy tym, że te drugie miałyby 
być rzekomo drugą linią ContiTecha.

Oryginalne miechy ContiTecha wyróżniają m.in. charakterystycz-
ny wzór na membranie przy podstawach miecha i logo marki 
Continental ContiTech z sylwetką konia. Są one opatentowane. 
Kto chce zyskać całkowitą pewność, że kupuje oryginał, po-
winien udać się do autoryzowanego sprzedawcy produktów 
ContiTech. Informacje na temat dystrybucji miechów ContiTech 
można uzyskać u przedstawiciela fi rmy na Polskę oraz na stronie 
internetowej www.contitech.pl

Fot. Miechy zawieszenia pneumatycznego oryginalnej jako-
ści: charakterystyczny dla ContiTecha wzór na membranie 
przy podstawach miecha i logo marki Continental Conti-
Tech z sylwetką konia są chronione patentem.
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ContiTech zaprojektował specjalne miechy zawieszenia pneu-
matycznego do autobusów EvoBusa. Wyprodukowany przez 
spółkę-córkę DaimlerChryslera dalekobieżny Citaro LE przyciąga 
oko. Ten autobus nowej konstrukcji jest połączeniem niskopod-

łogowego autobusu miejskiego i 
wysokopodłogowego autobusu 
dalekobieżnego. Doskonałe właś-
ciwości jezdne wyniosły go na 
pierwsze strony gazet.

Nowe zawieszenie pneumatyczne 
wyprodukowane przez ContiTech 
podnosi komfort jazdy. System 
obniża podłogę autobusu na przy-
stankach, co pozwala zaoszczędzić 
na trasie cenne sekundy. Zasto-
sowanie w nowych modułowych miechach części z tworzy-
wa sztucznego spowodowało, że są one odporne na korozję i 
lżejsze o ponad 20 procent. Dzięki zastosowaniu niezależnego 
zawieszenia kół przednich i umieszczeniu mostu napędowego 
z tyłu pojazdu, a także dzięki zwiększeniu pojemności miechów 
zamontowanych na obu osiach autobus posiada bardzo dobrą 
stabilność na trasie. Nawet gdy najeżdża na mocno obniżoną w 
stosunku do jezdni pokrywę kanału, pasażerowie nie odczuwają 
dyskomfortu.

Tak doskonałe właściwości miechów są efektem czteroletniej współ-
pracy konstruktorów spółek EvoBus i ContiTech Air Spring Systems.

– „Ponieważ od początku braliśmy udział w pracach konstrukcyj-
nych, mogliśmy konsekwentnie wykorzystać przestrzeń montażową 
i wpasować w nią zawieszenie pneumatyczne, jakby było skrojone 
na miarę” – mówi Rüdiger Vogt, menadżer ds. kluczowych klien-

tów w dziale pojazdów użytko-
wych fi rmy ContiTech.

Aby osiągnąć taki efekt, wymyślo-
no miechy o konstrukcji moduło-
wej i wyposażono je w elementy 
demontowalne, dzięki czemu 
miechy można dostosowywać do 
potrzeb i montować we wszyst-
kich autobusach Citaro – zarówno 
tych miejskich, jak i dalekobież-
nych. Miechy mają liczne zalety 
techniczne:
– „Podstawy górne wykonaliśmy nie 
z metalu, lecz z tworzywa sztucz-
nego, co powoduje, że miech jest 
odporny na korozję. To oraz zasto-
sowanie lżejszej podstawy dolnej 
umożliwiło nam redukcję ciężaru 
miecha o ponad 20 procent – dużo, 
biorąc pod uwagę wymagania 
względem ciężaru pojazdu” – mówi 
Dieter Off ermann, specjalista ds. 
rozwoju produktu z działu części 
na pierwszy montaż w ContiTech 
Air Spring Systems. 

Nowe miechy obniżają podłogę 
pojazdu, gdy ten zatrzymuje się na 
przystanku. Pozwala to zaoszczę-
dzić na trasie cenne sekundy.
– „Dzięki ścisłej współpracy z fi rmą 
ContiTech mogliśmy wspólnie za-
dbać o optymalne wykorzystanie 

przestrzeni montażowej” – uważa Jürgen Gerwert, konstruktor 
EvoBusa. – „Dzięki temu Citaro zostawił w tyle konkurencję. Dobre 
wyniki odbijają się pozytywnie na współpracy ContiTecha z EvoBu-
sem: po raz pierwszy ContiTech skonstruował taki miech moduło-
wy, który nadaje się do różnych typów autobusów: miejskich, dale-
kobieżnych i turystycznych. W tej chwili trwają właśnie prace nad 
wprowadzeniem nowych miechów do autobusów turystycznych.”

Współpracując ze sobą, fi rmy EvoBus i ContiTech od lat podno-
szą komfort jazdy autobusów. Obecnie ContiTech dostarcza Evo-
Busowi około 100 000 miechów rocznie, a w przyszłości ma być 
ich jeszcze więcej.

Nowe zawieszenia pneumatyczne ContiTech dla EvoBusa 
ContiTech Air Spring Systems jest największym producentem miechów zawieszenia pneumatycznego na 
pierwszy montaż – dostarcza części do wszystkich liczących się producentów pojazdów. Najnowsze osiągnię-
cie spółka wypracowała sobie wspólnie z konstruktorami EvoBusa.

DOSTAWCY
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Miechy zawieszenia fi rmy ContiTech stosowane w nowym Citaro LE produkowanym przez 
EvoBusa, spółkę-córkę DaimlerChryslera, obniżają podłogę pojazdu na przystanku i tym 
samym pozwalają zaoszczędzić czas na trasie.



Ich zadaniem jest przenoszenie momentu obrotowego na koła. 
Muszą one również kompensować wychylanie się zawieszenia 
podczas jazdy po nierównościach, a w autach z przednim napę-
dem – również skręcenie kół na zakrętach. Półoś napędowa skła-
da się z przegubu homokinetycznego (od strony koła), przegubu 
trójpalczastego (od strony skrzyni biegów) i łączącego je wałka. 
Dodatkowymi elementami są pierścień ABS oraz tłumik drgań. 
Błędy montażowe popełniane w warsztacie mogą spowodować 
uszkodzenie przegubów, co może przyczynić się do poważnej 
awarii pojazdu.
Firma GKN, jest czołowym światowym producentem elementów 
przenoszenia napędu, zarówno na pierwsze wyposażenie, jak i 
na rynek części zamiennych. Warto zapoznać się z jej wskazów-
kami, które pozwolą uniknąć błędów podczas montażu przegu-
bów i półosi napędowych.

Wymień stare
Często zdarza się, że podczas montażu przegubów stare pier-
ścienie zabezpieczające nie są wymieniane na nowe. Jest to po-
ważny błąd. Zestawy przegubów marki LOBRO fi rmy GKN zawsze 

zawierają te elementy. Producent oferuje również zróżnicowany 
asortyment opasek zaciskowych do przegubów różnej wielko-
ści. GKN zaleca również stosowanie do montażu opasek zacisko-
wych specjalnych kleszczy montażowych.

Problemy z działaniem półosi mogą być również spowodowane 
zamontowaniem przegubu od strony przekładni z użyciem sta-
rych śrub mocujących kołnierz. Z kolei do montażu przegubu od 
strony koła często stosowane są stare elementy służące do mo-
cowania piasty (śruby, nakrętki). Takie postępowanie jest oczywi-
ście nieprawidłowe. Części te również powinny być wymienione 
na nowe. Kolejną ważną czynnością towarzyszącą montażowi 
przegubów jest smarowanie, przy czym jakość smaru odgrywa 
istotną rolę. Do zestawów przegubów i pierścieni uszczelniają-
cych fi rmy GKN dołączony jest odpowiedni smar, zachowujący 
właściwości smarne w szerokim zakresie temperatur: od –30 do 
150 st. C. Smar powinien być odpowiednio zaaplikowany. Nie-
którzy mechanicy popełniają błąd smarując wyłącznie przegub 
lub jego osłonę. Tymczasem należy odmierzyć zalecaną przez 
producenta ilość smaru, a następnie nanieść jedną jego połowę 

na przegub, drugą zaś pod osłonę. Smar powinien być dobrze 
rozprowadzony.

Upewnij się, że pasuje
Przed przystąpieniem do montażu półosi należy dokładnie 
sprawdzić, czy część pasuje do samochodu. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku aut japońskich. Należy więc porównać nowy 
element ze starym, baczną uwagę zwracając na wielowypust. 
Różnice są często na pierwszy rzut oka niewidoczne. Dopiero 
podczas montażu okazuje się, że elementy do siebie nie pasują. 
Próba ich zamontowania może się skończyć uszkodzeniem czę-
ści. Należy też pamiętać, że raz nasmarowanych przegubów nie 
można już wymienić. Dlatego zanim przystąpimy do montażu, 
upewnijmy się najpierw, że element będzie pasował.
Przed zamontowaniem przegubu w samochodzie należy skon-
trolować, czy jego osłona jest prawidłowo założona i szczelna. 
Jakikolwiek wyciek smaru jest niedopuszczalny.

Wrażliwy przegub
Podczas demontażu półosi często popełnia się błąd polegający 

na pozostawianiu jej wiszącej z przykręconym do skrzyni biegów 
kołnierzem. Na przegub działa wówczas spora siła, która może 
spowodować jego uszkodzenie. Podczas montażu należy pa-
miętać, że śruby i nakrętki powinny być dociągane z właściwym 
momentem. Dlatego konieczne jest użycie klucza dynamome-
trycznego.

Uwaga na osłony
Od jakości osłon zależy trwałość i bezawaryjne działanie przegu-
bów homokinetycznych. Podczas ich montowania również po-
pełniane są błędy. Zdarza się, że osłony zakładane są odwrotnie 
(na lewą stronę), nie są odpowietrzane lub też opaski zaciskowe 
nie są odpowiednio naprężone (do ich mocowania powinno się 
używać specjalnych kleszczy). Nieprawidłowy montaż może być 
przyczyną nieszczelności, która spowoduje wyciek smaru oraz 
wniknięcie wody i zabrudzeń do środka, a to najpewniejszy spo-
sób na awarię i reklamację klienta.
W przypadku montowania osłon z tworzywa Hytrell, należy 
przestrzegać podanego przez producenta momentu dociągania 
podczas mocowania specjalnej opaski ze stali szlachetnej. 
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Fachowy montaż półosi i przegubów 
Półosie napędowe to elementy, od których zależy bezpieczeństwo jazdy.
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Wszystkim wymagającym kierowcom, którzy chcą wykorzysty-
wać maksimum możliwości swoich silników, Shell poleca nowy 
olej Shell Helix Ultra Extra 5W-30. Dzięki niemu silnik generuje 
ekstra energię przy jednoczesnej gwarancji jego maksymalnej 
ochrony. 
Ten innowacyjny produkt Shell to syntetyczny olej silnikowy 
przeznaczony do stosowania 
w silnikach benzynowych z trójdrożnym katalizatorem oraz 
silnikach Diesla, także tych wyposażonych w fi ltr cząstek 
stałych (DPF). Spełnia wszystkie najnowsze wymagania 
renomowanych producentów samochodów: Volks-
wagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz. Olej trafi  
do sprzedaży detalicznej w kwietniu 2007 
roku.
 
Shell Helix Ultra Extra 5W-30 to syntetycz-
ny olej silnikowy, opracowany w najnow-
szej technologii „low SAPS”. Dzięki wy-
jątkowym właściwościom czyszczącym 

zapewnia ekstra 
energię i maksy-
malną ochronę wszyst- kim silnikom 
benzynowym wyposażonym w trójdroż-
ny katalizator oraz silnikom Diesla z fi ltrem 

cząsteczek stałych (DPF). W porówna-
niu ze zwykłymi olejami silniko-

wymi, Shell Helix Ultra Extra 
zawiera zdecydowa-

nie mniej związ-
ków siarki 

i fo-

sforu. Dlatego jego stosowanie oznacza skuteczne zapobiega-
nie powstawaniu zanieczyszczeń, które mogłyby blokować fi ltry 
sadzy montowane w układach wydechowych nowoczesnych 
pojazdów. Nowy olej z rodziny Shell Helix został również wzbo-
gacony o pakiet specjalnych dodatków, które aktywnie usuwają 
szkodliwe osady z silnika, utrzymując go w doskonałym stanie 
w trakcie całego okresu intensywnej eksploatacji. Oczyszczanie 

i ochrona silnika mają szczególne znaczenie podczas 
wydłużonych okresów użytkowania oleju. Stosowanie 
Shell Helix Ultra Extra umożliwia wydłużanie okresów 

między wymianami oleju 
do 30.000 km w przypadku silników ben-

zynowych i do 50.000 km dla silników 
Diesla (zgodnie z zaleceniami produ-
centa silnika).

Dzięki innowacyjnej technologii fi rmy 
Shell, zastosowanej w nowym oleju 
Shell Helix Ultra Extra obniża się po-
ziom odczuwalnych wibracji silnika, co 
wpływa na bardziej cichą i płynną jaz-

dę. Niska lepkość gwarantuje szybki przepływ oleju i zmniejsza 
tarcie, co zapewnia bezproblemowy start silnika nawet w niskich 
temperaturach oraz wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa.

Shell Helix Ultra Extra jest idealnym rozwiązaniem dla większości 
aut. Co ważne, dzięki swoim unikalnym właściwościom, dosko-
nale chroni silnik zarówno podczas jazdy po mieście w systemie 
start-stop, jak i na dłuższych dystansach, również w przypadku 
bardzo długiej ciągłej pracy silnika, np. podczas długotrwałych 
podróży z dużą prędkością, po autostradach. I nie bez powodu. 
To głównie dzięki ścisłej sześćdziesięcioletniej współpracy z fi rmą 
Shell, Ferrari zasłynęło z niezawodności i mocy swoich silników.

Olej Shell Helix Ultra Extra jest dostępny na rynku od kwietnia 
2007 roku. 

Nowy Shell Helix Ultra Extra 
Ekstra energia, maksymalna ochrona silnika
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Parametry techniczne 

SHELL HELIX ULTRA EXTRA

Klasa jakości ACEA C2, C3, A3/B4

Wskaźnik lepkości SAE 5W-30 

Temperatura płynięcia -39 stopni C

Rekomendacje producentów samochodów

BMW Longlife-04 

Chrysler MS-11106

Mercedez-Benz MB 229.51

VW 504.00/507.00

Rekomendowana cena detaliczna brutto 

Opakowanie 1 litr 58,00 zł/litr

Opakowanie 4 litry 54,97 zł/litr 
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WYÂLIJ ZNAJOMYM 
POCZTÓWK¢ Z TURCJI!

TYDZIE¡ NA RIWIERZE TURECKIEJ!
4 GWIAZDKOWY HOTEL ALL INCLUSIVE
PRZELOT SAMOLOTEM

Zbierz 1200 punktów 
za dowolne produkty 
zakupione w opakowaniach 
warsztatowych (Beczki – 209L i Kegi – 55L)*

*  Punkty zebrane za produkty nie obj´te ˝adnà innà promocjà. 
 (209 L + 48 L gratis, 55 L +12 L gratis).

Wybierz dogodny termin wyjazdu:
03-10 paêdziernika 2007 r.
lub
10-17 paêdziernika 2007 r.
 
Mo˝esz dokupiç dodatkowe 
miejsca dla najbli˝szych 
w cenie 2280 pln brutto/
osob´.

Czas promocji:
1 marca – 31 sierpnia 2007 r.

EKSTRA 
LITRY!

Szczegóły promocji dost´pne w InterCars S.A. tel.: 022 71 41 976.

Kup olej Shell Helix Ultra Extra
16 LITRÓW a otrzymasz 
4 LITRY GRATIS!
55 LITRÓW a otrzymasz 
12 LITRÓW GRATIS!

Inne produkty obj´te promocjà:

 Shell Helix Ultra 
 Shell Helix Diesel Ultra 
 Shell Helix Plus 
 Shell Helix Diesel Plus   
 Shell Helix Super 
 Shell Helix Diesel Super
 
Kupujàc karton promocyjny oleju Shell Helix 
Super High Mileage p∏acisz za 12 litrów, 
a dodatkowe 4 litry otrzymujesz GRATIS.



Zdj. 1) stare, wydłużone śruby zagrażają 
funkcji uszczelniającej

Zdj. 2) Dokręcanie śrub głowicy przy pomocy 
tarczy kątowej

Rys 1) element odprzęgający w przekroju

Funkcja śrub głowicy cylindrów odgrywa podczas fachowych 
napraw silników elementarną rolę. Mimo oczywistych prawd, 
nadal w 50 % przypadków są stosowane ponownie stare śruby. 

Wówczas naprawa silnika nie jest 
przeprowadzona prawidłowo, a 
100 % uszczelnienie i optymalna 
moc silnika nie są zagwaranto-
wane. Należy zwracać klientom 
uwagę niebezpieczeństwa temu 
towarzyszące. Stare śruby są w 
wyniku montażu wydłużone (na-
wet do kilku milimetrów), gwint 
jest zdeformowany, a trzon śruby 
przewężony. Jeżeli tak zdeformo-
wane śruby zostaną użyte po-
nownie, zagrożona jest funkcja 
uszczelniająca całego połączenia 
kadłub silnika –głowica, ponieważ 
nie wytwarzają one wystarczającej 
siły, aby zapewnić wymagalny do-
cisk uszczelniający przy wysokich 
obciążeniach silnika. Uszczelka 
podgłowicowa po przebiegu za-
ledwie kilku tysięcy kilometrów, 
nie spełnia swojej funkcji uszczel-
niającej – skutkiem tego jest awa-
ria silnika.

Zapobieganie utracie dobrego imienia 
Dlatego prawidłowa naprawa, 
powinna odbywać się w nastę-
pujący sposób:
•  należy stosować nową uszczel-

kę podgłowicową z nowymi 
śrubami głowicy cylindrów

•  przestrzegać momentów i ką-
tów dociągających (zawarte są 
w każdym opakowaniu Elring)

•  montować nie skrzywione, 
nie odkształcone czyste części 
konstrukcyjne silnika

•  montaż tylko przez wykwalifi -
kowany personel

•  używać tylko jakościowych 
narzędzi (m.in. klucze dyna-
mometryczne)

Tylko przy przestrzeganiu tych wskazówek, możliwe jest opty-
malne naprężenie oraz połączenie uszczelniające. W ten sposób 
unikamy zarówno uszkodzeń, takich jak wycieki i wynikających z 
tego kosztów naprawy, jak i zirytowanych klientów i utraconego 
dobrego imienia warsztatu.

Kompletne zestawy śrub głowicy
Kompletne zestawy śrub głowicy El-
ring są dostępne prawie do wszyst-
kich samochodów osobowych i 
pojazdów użytkowych w zestawach 
danej konstrukcji silnika.
Katalog śrub głowicy Elring jest 
dostępny na stronie internetowej: 
www.elring.de 

Wskazówki montażowe
Serwisowanie modułów z tworzyw sztucznych w nowoczes-
nych silnikach pojazdów użytkowych
Wymagania dotyczące ustawicznego wzrostu obciążenia użyt-
kowego pojazdów ciężarowych, przy równoczesnej redukcji po-
ziomu zużycia paliwa, powodują, że silniki tych pojazdów, stają 
się konstrukcjami lekkiego typu. Redukcja emisji hałasu jest osią-
gana poprzez elastyczne odprzężenie płyty rezonansowej tak jak 
to ma miejsce w nowoczesnej pokrywie zaworów silnika samo-
chodu ciężarowego. Jest ona produkowana z wyspecyfi kowane-
go tworzywa sztucznego – poliamidu.

Prawidłowa naprawa
Jeżeli podczas prac serwisowych zachodzi konieczność wymia-
ny uszczelki pokrywy zaworów, jest konieczna, także wymiana 
elementu odprzęgającego razem ze śrubami mocującymi, po-
nieważ ulegają one naturalnemu zużyciu i przy ponownym 
ich zastosowaniu nie uszczelniają już one optymalnie. Ponadto 
przy montażu, należy pamiętać, że śruby mocujące powinny 
być dokręcone właściwym momentem dociągającym (w tym 
przypadku, krzyżowo, zaczynając od środka na zewnątrz). Tylko 
w ten sposób zapewniamy całkowicie pewną, przyjazną dla śro-
dowiska naturalnego oraz długowieczną funkcję uszczelniającą. 
Kompletne zestawy pokrywy zaworów, zawierające wszelkie nie-
zbędne komponenty są dostarczane przez Elringa.

W przypadku pytań, mogą Państwo dzwonić na bezpłatną linię 
techniczną: + 49 800 / 357 46 43

Stare śruby – pozbądź się ich!
Tylko nowe śruby głowicy cylindrów gwarantują niezawodne uszczelnienie.
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D O B R A  P R A K T Y K A
Optymalne uszczelnienie – Gwarancja doświadczenia: Elring Service.
Uszczelnienia, kompletne zestawy uszczelnień oraz części 
serwisowe do fachowych napraw silników. W oryginalnej jakości
Elring. Wszystko, co niezbędne z jednej ręki. Aby nic nie stało 
na przeszkodzie, bezpiecznemu funkcjonowaniu i optymalnej pracy
silnika To doświadczenie znajdziesz tylko w oryginale.

MK SERVICES – biuro przedstawicielskie
Tel. +48 22 762 69 60
Fax. +48 22 762 69 70
e-mail: mkolo@ipgate.pl

www.elring.de



W strategii Hella - „4” – odpowiada głównym grupom produkto-
wym należącym do podstawowych obszarów działalności fi rmy. 
A są to: oświetlenie, elektronika, elektrotechnika oraz systemy 
termiczne Behr Hella Service. „+2” natomiast  oznacza wspoma-
ganie sprzedaży i serwis techniczny, w tym m.in. szkolenia. 

Na rynku polskim, Hella już od kilkunastu lat zaopatruje z po-
wodzeniem polskich producentów i rynek wtórny w części do 
samochodów osobowych i ciężarowych z obszarów oświetlenia, 
elektroniki i elektrotechniki samochodowej. Oferuje także akce-
soria oświetleniowe dla klientów indywidualnych oraz fi rm tu-
ningowych. 

Poniżej przedstawiamy krótki przegląd asortymentu oferowane-
go na rynku polskim.

Oświetlenie
Hella zajmuje się oświetleniem samochodowym już ponad sto 
lat. Firma posiada imponującą paletę części, urządzeń i osprzętu 
z zakresu oświetlenia o dobrym pokryciu rynkowym, do samo-

chodów osobowych i ciężarowych. Hella jest liderem rynkowym 
w dziedzinie refl ektorów ksenonowych oraz przyszłościowych 
technik oświetleniowych takich jak: VARILIS (refl ektory inteli-
gentne), diody świetlne LED czy oświetlenie oparte na światło-
wodach. Oferta obejmuje m.in.: refl ektory główne, lampy tylne, 
kierunkowskazy, refl ektory dodatkowe, światła odblaskowe, 
refl ektory robocze, przyrządy do ustawiania świateł, optyczne i 
akustyczne systemy ostrzegawcze, żarówki. Hella posiada rów-
nież szeroki asortyment z zakresu akcesoriów oświetleniowych: 
refl ektory i lampy do tuningu optycznego oraz wiele innych 
przydatnych produktów (np. lampki do czytania mapy).

Elektrotechnika
W asortymencie Helli znajduje się szeroki program produktów, 
takich jak: przekaźniki, przekaźniki sterujące, sterowniki (regula-
tory wycieraczek i spryskiwaczy, sterowniki mechanizmu podno-
szenia szyb, regulatory świateł i kierunkowskazów, przełączniki 
czasowe i regulatory świec żarowych, przełączniki zamków cen-
tralnych), regulatory napięcia do alternatorów, moduły zapło-

nowe, przełączniki (przełączniki ciśnienia oleju, świateł, skrzyni 
biegów, włączniki zapłonu), sygnały dźwiękowe, części instala-
cyjne (bezpieczniki, konektory zaciskowe etc.), elektryczne złącza 
wtykowe (gniazda i wtyczki, połączenia wielobiegunowe, zapal-
niczki), lusterka oraz pompki, pojemniki do płynu i regulatory 
wycieraczek.

Elektronika
Udział elektroniki w całkowitej wartości samochodu cały czas 
rośnie. To z kolei oznacza wzrost zapotrzebowania na kompo-
nenty elektroniczne. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku 
Hella w ciągu 2 lat poszerzyła paletę części elektronicznych aż 
o ponad 850 pozycji. Rozbudowa oferty produktowej dotyczy 
w szczególności czujników kontroli do jednostek napędowych, 
elektroniki karoseryjnej i siłowników. 

Asortyment Helli obejmuje m.in.: czujniki spalania stukowego, 
położenia wału korbowego, wałka rozrządu, temperatury po-
wietrza zasysanego, temperatury wody chłodzącej, ilości zasy-
sanego powietrza, położenia przepustnicy, prędkości obrotowej 

koła, poziomu cieczy, zużycia okładzin ciernych, skrzyni biegów, 
pomiaru prędkości, zawory wolnych obrotów i wtryskiwacze. W 
zeszłym roku do obrotu na rynku polskim wprowadzone zostały 
także czujniki ciśnienia w kolektorze ssącym.

Systemy Termiczne (Behr Hella Service)
Rozszerzony program asortymentowy dzięki współpracy firm 
Hella i Behr w ramach firmy Behr Hella Service, to szeroka 
oferta z zakresu klimatyzacji i chłodzenia silnika - ponad 6 000 
produktów.

Wspomaganie sprzedaży i serwis techniczny
Behr Hella Service oferuje wsparcie marketingowe i technicz-
ne. Corocznie prowadzi kilka dużych kampanii promocyjno-
informacyjnych (np. jesienna kampania oświetleniowa), a także 
rozwija partnerską sieć warsztatową Hella Service Partner. Firma 
prowadzi szkolenia oraz doradztwo produktowe i techniczne.

www.hella.com.pl

4 + 2 = Hella  
Hella na rynku wtórnym reprezentuje strategię „4+2”, także w odniesieniu do polskiego rynku.
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OÊwietlenie Elektrotechnika
Systemy
termiczne

Serwis
techniczny 

Nasze pomys∏y,
Paƒstwa sukces.

Wspomaganie
sprzeda˝yElektronika

Hella s∏ynie od dawna jako dostawca wysokiej jakoÊci produktów 
i us∏ug.To co jest dla Paƒstwa oczywiste w zakresie oÊwietlenia 
i elektrotechniki, sta∏o si´ teraz standardem je˝eli chodzi o elek-
tronik´ i systemy termiczne. Oferujemy atrakcyjny asortyment
oraz profesjonalne wsparcie w zakresie sprzeda˝y i serwisu tech-
nicznego.

Hella Polska Sp. z o.o., Ul. Muszkieterów 15 A, 02-273 Warszawa
Telefon: 0-22/868 66 88 Telefax: 0-22/868 66 94 
Internet: www.hella.com.pl

PoszerzyliÊmy drog´ do sukcesu: 

Atrakcyjny asortyment plus wsparcie,

na którym mo˝na polegaç.
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Wspomaganie
sprzeda˝y

Serwis 
techniczny

OÊwietlenie Elektrotechnika Elektronika Systemy
termiczne



Pierwotna nazwa fi rmy brzmiała SÜD-WEST-AUTOTEILE GmbH i 
została zmieniona w 2000 roku z chwilą włączenia fi rmy do gru-
py Bilstein.  Aktualna nazwa fi rmy to: SWAG AUTOTEILE GmbH

Oferta Swaga obejmuje bardzo szeroki zakres części samocho-
dowych. Znajdziecie Państwo w naszej ofercie m.in. części ukła-
du kierowniczego i zawieszenia, części układu elektrycznego i 
inne. Jednak w dalszym ciągu najważniejszą linią w naszej ofercie 
są elementy układu rozrządu. Oferujemy bardzo bogaty program 
części układu przenoszenia napędu w silniku. 

Opierając się na partnerskiej współpracy z fi rmą IWIS od 1957 
roku, jesteśmy największym dystrybutorem łańcuchów rozrządu 
tego producenta. Poszerzając ofertę o rolki, koła prowadzące, na-
pinacze pasków rozrządu fi rmy INA oraz koła zębate wałów na-
pędowych i wałków rozrządu zapewniamy naszym partnerom 
handlowym najszerszy program części do układu rozrządu.

Oczywiście dostępne są też dalsze części potrzebne do przenie-
sienia napędu. Są to: amortyzatory drgań układu rozrządu, paski 
rozrządu, napinacze hydrauliczne, pompy wody.

Cała oferta spełnia oczekiwania naszych odbiorców
i surowe normy jakościowe naszych dostawców. 
Ciągle się rozwijamy. Na tym możesz polegać! Przyczyni się do 
tego planowana rozbudowa istniejącej linii produktów do peł-
nego asortymentu jak również krótkoterminowa implementacja 
nowych linii programowych np. komponenty 
głowicy cylindrów, ciecze robocze 
lub zamocowanie kół.

Wszystko, czego jeszcze
potrzebujesz .
Istnieje wielu sprzedawców 
części. SWAG wspiera Cię profe-
sjonalną poradą przy sprzedaży, 
szkoleniami, prezentacjami na 
targach i obszernym serwisem 
posprzedażnym.
Jesteśmy Twoim partnerem 
w spełnianiu życzeń Two-
ich klientów oraz przy 
wspaniałych perspekty-
wach zysku.

S jak SWAG - Sukces gwarantowany 
Historia fi rmy Swag sięga roku 1954 i od tamtej pory fi rma ta należy do światowej czołówki partnerów handlo-
wych samochodowych części eksploatacyjnych na wolnym rynku części zamiennych. 
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SWAG
G E R M A N Y

www.swag.deSWAG Autoteile GmbH · Gewerbestraße 18-20 · 58285 Gevelsberg · Germany
T +49 2332 5539-0 · F +49 2332 5539-710 · E-Mail info@swag.de

Best Choice for Spare Parts

¸aƒcuchy rozrzàdu

Firma SWAG oferuje ∏aƒcuchy rozrzàdu w jakoÊci pierwszego
wyposa˝enia, na najwy˝szym poziomie.

Produkty te spe∏niajà wszystkie wymagania odnoÊnie:

> niezawodnoÊci i trwa∏oÊci
> precyzyjnego sterowania silnikiem
> jak równie˝ optymalnych wymiarów i wagi



Na rynku samochodowych części zamiennych, duński koncern 
Nissens A/S znany jest przede wszystkim jako specjalista w dzie-
dzinie samochodowych układów termicznych na rynek after-
market. Jednak Nissens to nie tylko doskonałe chłodnice i ich 
wysoka jakość, stosowane w pojazdach codziennego użytku. Od 
pewnego czasu Nissens uczestniczy również w opracowaniach 
kompleksowych rozwiązań chłodzenia dla zwycięskich teamów, 
najważniejszych wyścigów na całym świecie. 

Wszystko zaczęło się w roku 2003, kiedy to Nissens wraz z jedną z 
włoskich fi rm opracował system chłodnic O.E. dla pojazdu Lam-
borghini Gallardo. Warto dodać, że model ten stał się prawdzi-
wym hitem rynkowym koncernu Lamborghini. Modele te wypo-
sażane są w dwie aluminiowe chłodnice produkcji Nissensa. Ten 
krok stał się początkiem Nissensa w niszy rynkowej dla rozwiązań 
chłodzenia w samochodowych sportach ekstremalnych. 

W czerwcu 2005 roku, angielska fi lia Nissens nawiązała kontakt 
handlowy z brytyjską fi rmą NAR-Group. Koncern zainteresowany 
był rozwiązaniem kwestii chłodzenia, zestawem ultra wydajnych 
chłodnic o powiększonej pojemności, dla pojazdów Aston Mar-
tin. Pierwszy test wykonany został poprzez zastosowanie rdzenia 
chłodnicy Nissens, przeznaczonego dla ciężarówki Scania. Test 
wypadł pomyślnie już za pierwszym razem. Od sierpnia tego 
samego roku, około 200 egzemplarzy Astona Martina, model 
Vanquish S, zostało wyposażonych w chłodnice produkcji Nis-
sens/NAR-group. Aston Martin Vanquish posiada 12 cylindrowy 
silnik o pojemności 5.9 litra i charakteryzuje się potężną mocą 
460 koni mechanicznych. 

Auto było testowane w Nürburgring. Testy wypadły na tyle po-
myślnie, iż podjęto decyzję kolejnego testu w Dubaju, którego 
tory uważane są za najlepsze środowisko testowe dla pojazdów o 
największych prędkościach. Próba odbyła się przy temperaturze 
powietrze o wartości 42°C, wzięły w niej udział dwa auta Aston 

Martin Vanquish S, z których jeden wyposażono w chłodnicę Nis-
sens/NAR-Group, drugi w chłodnicę innego dostawcy. Wyniki te-
stów wykazały ponad 30% lepszą wydajność chłodnicy Nissens, 
co spowodowało, że konstruktorzy z Aston Martin zdecydowali 
się zastosować te właśnie produkty w autach sportowych. W ten 
sposób Aston Martin DBR9, biorący udział w amerykańskim wy-
ścigu GP1, wyposażony został w bardzo wydajną chłodnicę Nis-
sens. Wkrótce później kolejne chłodnice Nissensa zostały użyte 
w autach ścigających się w American NASCAR Series oraz eu-
ropejskim Le Mans, gdzie Aston Martin uplasował się na drugiej 
pozycji w swojej klasie. W amerykańskich wyścigach natomiast 
odnotował kilka pierwszych pozycji np. na Donnington Indiana-
polis, Daytona, Martinsville Speedway oraz w Petit Le Mans.

Jednym z najważniejszych powodów dla zwycięstw Astona 
Martina, w legendarnym wyścigu Le Mans, jest fakt, że auta wy-
posażane w chłodnice Nissensa, mogą używać przez cały czas 
wyścigu swoich maksymalnych prędkości. Inne grupy wyścigo-
we zmuszone są do jej redukcji, w obawie przez uszkodzeniem 
jednostki napędowej, szczególnie w 3-4 ostatnich godzinach 
pojedynku. Chłodnice produkcji Nissensa posiadają podwój-
nie zaginane żaluzje odprowadzające ciepło. Wpływa to na ich 
znaczną wydajność oraz trwałość, szczególnie kiedy narażane są 
na zewnętrze uszkodzenia resztkami opon czy kamieni, obec-
nych na torze. 

Jeśli chodzi o amery-
kańskie wyścigi serii NA-
SCAR, chłodnice Nissen-
sa były jedynymi, które w 
pełni wykorzystano pod-
czas wszystkich sześciu 
zwycięskich etapów. Po 
trzech wyścigach chłod-
nice zostały wyczyszczo-

ne i ponownie zamontowane na kolejne trzy etapy. Chłodnice 
pojazdów innych stajni musiały zostać całkowicie wymieniane 
pomiędzy wszystkimi następującymi wyścigami. Sukcesy pro-
duktów Nissens/NAR-Group powodują, że spotykają się one z 
coraz szerszym zainteresowaniem ze strony innych stajni dla róż-
nych wyścigów oraz producentów. W obecnej chwili używane 
są lub testowane w kilku modelach aut oraz wyścigach, z pośród 
których można wymienić:
• Aston Martin Vanquish, OEM (dostępny na rynku od 2007)
• Aston Martin DBR9, wyścigi Le Mans oraz NASCAR
• Lamborghini Gallardo, OEM
• Jaguar XKR, GT3 class USA (2 x intercooler + chłodnica cieczy)
• Honda, IndyCar/F1 USA
• Lexus/Toyota, GP2 class USA
• Lexus, Daytona 24 godzinny (zwycięzca)
• Pontiac, Daytona 24 godzinny
• Porsche , Daytona 24 godzinny
• Ford, Daytona 24 godzinny

Chłodnice samochodowe dla wielkich prędkości 
Wielkie sukcesy Nissensa w ekstremalnych sportach samochodowych.
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Nowoczesne Centrum Badawczo - Rozwojowe BERU
Beru jako lider przemysłu motoryzacyjnego, specjalista od zapłonu, podgrzewania Diesla i elektroniki, nie-
ustannie inwestuje w nowoczesne technologie, aby zapewnić najwyższą jakość swoich produktów.

Ostatnie przedsięwzięcie to rozbudowa Centrum Badawczo – 
Rozwojowego w  Ludwigsburgu. Uroczystego przecięcia wstęgi 
9 maja 2007 dokonał członek zarządu Dr Podeswa.

Marka zobowiązuje 
Dzięki badaniom i wdrożeniom wielu projektów, powstają pro-
dukty spełniające oczekiwania najbardziej wymagających Klien-
tów: świeca zapłonowa Beru Bi-Hex, najnowsza żarowa świeca 
ceramiczna, stosowany przez wszystkich wiodących producen-
tów samochodów system szybkiego podgrzewania Diesla - Beru 
ISS, jak również najnowsza Higtech świeca żarowa z sensorem 
ciśnienia Beru PSG.

Nowym pomiesz-
czeniem w Cen-
trum Badawczym 
jest hamownia 
podwoziowa 4 x 
4 w komorze kli-
matycznej. Można 
w niej prowadzić 
testy pojazdów o 
rozstawie osi od 
2,1 do 4,2m, szero-
kości osi max. 2,7 
m max. masie 3,5t, 

Technologia BERU
Produkty Beru są montowane fabrycznie w prawie 
wszystkich modelach Porsche. Najnowszy przykład 
Porsche Cayenne po Liftingu - pod maską o 60 koni 
więcej oraz świece zapłonowe i cewki Beru.

max mocy 200kW na oś i prędkościach do 250 km/h. Wszystko to 
odbywa się w temperaturach od –40 do +30 °C. Taki mechanizm 
pozwala na precyzyjne zestrojenie świec zapłonowych i żaro-
wych, systemów ISS i elektroniki z wymaganiami producentów 
samochodów. 

Dotychczasowe hamownie silnikowe zostały doposażone w urzą-
dzenia pomiarowo sterujące do pełnej automatycznej symulacji 
testów długodystansowych, zimnych rozruchów  oraz termicz-
nych i mechanicznych pomiarów wszystkich elementów. 
W Centrum można dokonać również symulacji drgań zmęcze-
niowych bardzo istotnych do sprawdzenia wytrzymałości me-
chanicznej produktów. 

Nowa 50m2 duża komora EMV pomiaru odporności na zakłóce-
nia elektromagnetyczne o wysokości 6m pozwala badać nie tylko 

pojedyncze elementy, ale również całe systemy zamontowane 
w pojazdach. Aktualnie w Dziale Rozwoju  BERU zatrudnionych 
jest 224 pracowników. W ubiegłym roku  fi rma zainwestowała aż 
33,5 mil. euro w badania i rozwój, co stanowi ponadprzeciętną 
wartość 7,5% obrotu.

58

DOSTAWCY

Fot 1. Dwuosiowa klimatyzowana hamownia podwoziowa – pozwala na badanie świec 
zapłonowych i żarowych oraz elektroniki w ekstremalnych temperaturach -40°C.

Fot 2. Kabina EMV – test odporności na zakłócenia elektromagnetyczne.

Fot 3. Nowa linia produkcyjna ceramicznych korpusów świec żarowych. 
Nowe Porsche Cayenne ponownie z technologią Beru
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Tarcze hamulcowe ze zintegrowanym 
łożyskiem i pierścieniem czujnika ABS

Wprowadzenie tego zakresu asortymentu to kolejny przykład na 
to, że TRW realizując swoje podstawowe założenia: „najwyższa ja-
kość, zadowolenie klienta i innowacyjność” umacnia swoją pozy-
cję europejskiego lidera w zakresie podwozi samochodowych.

Pierwsze referencje produkowa-
ne są na potrzeby takich produ-
centów pojazdów jak Renault i 
Citroen i pokrywają zapotrzebo-
wanie w zakresie modeli: Renault 
Laguna, Renault Megane, Renault 
Scenic, Renault Espace, Renault 
Vel Satis oraz Citroen C4.

Marko Loth, Senior Produkt Manager odpowiedzialny w TRW Au-
tomotive Aftermarket za układy hamulców tarczowych i układy 
zawieszeń stwierdził: „Łożyska i pierścienie czujnika ABS to ele-
menty krytyczne wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo 
i powinny być wymieniane przy każdym montażu tarcz hamul-
cowych, gdyż istnieje ryzyko ich uszkodzenia w czasie wymiany. 
Próba zamontowania z powrotem wyjętego łożyska bądź pier-
ścienia czujnika ABS może pogorszyć właściwości każdego z tych 
elementów lub zniszczyć je całkowicie, powodując utratę bezpie-
czeństwa i zwiększając ryzyko niesprawności całego układu”.
Pierwsza partia zintegrowanych tarcz wyprodukowana przez 
TRW zawiera łożyska piasty zmontowane z innowacyjnym 
oprzyrządowaniem zapewniającym prawidłowe zamontowanie 
łożyska piasty w pojeździe. Zestaw dopełnia „zębaty” bądź  „mag-
netyczny” pierścień czujnika ABS, w zależności od specyfi kacji OE  

(wersja magnetyczna zawiera aktywny czujnik systemu ABS). W 
dodatku pakiet zintegrowanych tarcz hamulcowych TRW uzu-
pełniają śruby mocujące i osłony przeciwpyłowe łożyska piasty.
Tomasz Pędzikiewicz Marketing Manager TRW Automotive Af-
termarket w Polsce dodaje: „Pakiet zintegrowanych tarcz został 
wprowadzony dla zaspokojenia potrzeb zarówno mechaników 
jak i użytkowników końcowych jako bezpośredni odzew na po-
trzeby klientów. Tarcze hamulcowe stanowią ważną część naszej 
oferty, i po uruchomieniu kolejnej linii produkcyjnej w zeszłym 
roku w naszej fabryce w Republice Czeskiej, obecnie przeszło 
90% asortymentu TRW wytwarzamy w naszych fabrykach wypo-
sażenia oryginalnego i zakładach dedykowanych rynkowi czę-
ści zamiennych. TRW to wciąż jedyna fi rma wytwarzająca pełny 
zakres części układu hamulcowego we własnym zakresie. Zbu-
dowaliśmy pozycję lidera rynku części zamiennych w zakresie 
elementów podwozi samochodowych dzięki ciągłemu inwesto-
waniu w produkcję, kontrolę jakości i gwarancji, aby być pew-
nym, że wszystkie nasze produkty odpowiadają specyfi kacjom 
wyposażenia oryginalnego. Jakość produktu i najwyższe bezpie-
czeństwo kierowcy to nadrzędne priorytety TRW, a produkcja 
dedykowana pozwala nam przekonać naszych odbiorców – co 
za tym idzie także klientów końcowych, że ich przyszłość z TRW 
jest bezpieczna”- dodaje T. Pędzikiewicz. Nowe tarcze w jaskrawo 
czerwonych opakowaniach z białym logo TRW łatwo jest roz-
poznać: na końcu standardowego numeru części TRW widnieje 
dodatek BS (Bering/Single Packaged Disc) (B- łożysko/ S- tarcza 
pakowana pojedynczo).

Tarcze lakierowane

W ramach realizacji odważnego planu rozwoju na rok 2007 fi rma TRW Automotive Aftermarket prezentuje nową, 
unikalną gamę produktów – tarcze hamulcowe ze zintegrowanymi łożyskami i pierścieniami czujnika ABS.

Firma TRW Automotive Aftermarket zapowiedziała wprowadzenie na europejski rynek części 
zamiennych nowej unikalnej gamy produktów – lakierowanych tarcz hamulcowych.

Nowości te stanowią uzupełnienie obecnego programu tarcz ha-
mulcowych TRW dla wszystkich marek pojazdów jeżdżących po 
drogach Europy i nadają nowy wymiar ofercie TRW. Program ten 
potwierdza zaangażowanie TRW na rynku części zamiennych i 
wzmacnia wiodącą pozycję fi rmy jako dostawcy układów i części 
podwozi samochodowych. Nowa gama produktów jest już do-
stępna w sprzedaży. Wprowadzone nowe referencje pokrywają 
szerokie spektrum marek pojazdów, w tym: Renault, Audi, BMW, 
Alfa Romeo, Mercedes, Lotus, Nissan, Ford, Opel oraz Mitsubishi.
Marko Loth, Senior Produkt Manager odpowiedzialny w TRW 
Automotive Aftermarket za układy hamulców tarczowych i 
układy zawieszeń komentuje: „Nowa gama tarcz hamulcowych 
pokryta jest warstwą czarnego lakieru. To rozwiązanie, opraco-
wane przez TRW zapewnia utrzymanie przez długi czas warstwy 
przeciwkorozyjnej. Pod względem estetycznym warstwa lakieru 

nadaje tarczy wygląd zadowalający nawet 
wymagających kierowców, dla których 
coraz częściej liczy się estetyka części, 
więc chcemy dać im wybór tam, gdzie jest to możliwe.” Nowa 
gama tarcz produkowana jest w jednym z wiodących zakładów 
należących do TRW we Frydlant w Czechach, i tak jak wszystkie 
tarcze TRW poddawana jest najbardziej rygorystycznym testom, 
takim jak Test Wysokich Obciążeń Termicznych, Test Drogowy i 
Test Korozyjny w Komorze Solnej. Loth dodaje: „TRW rozpoczę-
ło już produkcję tarcz lakierowanych na potrzeby producentów 
samochodów – szare dla Volvo i czarne dla Forda. W odniesieniu 
do rynku wtórnego oznacza to wzrost naszej wiarygodności i 
wzmocnienie porozumień z producentami samochodów. Nowa 
gama produktów dostępna w sieci lokalnych dystrybutorów. 
Znaleźć ją można także na stronie www.trw-eos.com.
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Z okazji 25-lecia firmy, z prawdziwą przyjemnością,  
pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w wielkiej 
sprzedaży promocyjnej filtrów marki FILTRON.

Zasady promocji są bardzo proste. Wystarczy kupić filtry 
oznaczone specjalną naklejką promocyjną. Po zebraniu 
określonej ilości naklejek i wybraniu nagrody, kupon 
promocyjny z naklejonymi naklejkami należy przesłać do 
firmy WIX-FILTRON. Katalog nagród, jaki przygotowaliśmy 
jest bardzo atrakcyjny. Możecie Państwo otrzymać nagrody, 
które można wykorzystać w pracy, domu czy w czasie letniego 
wypoczynku.

Dla 25 najaktywniejszych uczestników promocji przygo-
towaliśmy specjalną dodatkową nagrodę – wycieczkę na 
SRI LANKĘ. Chcielibyśmy pokazać Państwu jeden z naj-
piękniejszych zakątków świata. Tropikalną wyspę herba-
ty, słońca, pereł i słoni. 

Zachęcam bardzo do wspólnej zabawy poprzez czynne 
uczestnictwo w promocji, życząc wspaniałych nagród 
oraz znalezienia się w grupie 25 uczestników wycieczki na 
SRI LANKĘ.

Promocja trwa od 1 maja do 31 lipca 2007 r. i obejmuje 60 
typów filtrów.

Szanowni Państwo,
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Od 1913 roku marka Textar dysponuje najwyższą, opatentowaną 
jakością hamulców i odgrywa znaczącą rolę na światowym ryn-
ku części zamiennych zarówno do samochodów osobowych jak 
i użytkowych. Ciągła świadomość potrzeby wdrażania nowych 
innowacyjnych technologii gwarantuje klientom większą pew-
ność i bezpieczeństwo na drogach.  

Okładziny hamulcowe Textar produkowane są przez koncern 
TMD Friction, jednego z największych producentów okładzin, 
skupiający, oprócz wyżej wymienionej fi rmy, takich producen-
tów jak: Mintex, Pagid, Don. Firma zatrudnia cztery i pół tysiąca 
pracowników w 15 ośrodkach w 10 krajach. Produkuje okładziny 
na podstawie 160 receptur wytwarzanych w ciągu roku, w skład 
których wchodzi ponad 25 różnych surowców, specjalnie dosto-
sowanych do różnych pojazdów. 

Specyfi kacja wymagań fi rmy przewiduje zdecydowanie wyższe 
parametry niż regulacje Wspólnoty Europejskiej (regulacja ECE 90 
sformułowana w Dyrektywie UE 98/12/EEC z 27 stycznia 1998r.) 
w sprawie dopuszczenia okładzin hamulcowych do sprzedaży. 
Koncern TMD Friction jest jednym z liderów wprowadzających 
nowe, innowacyjne technologie w zakresie łączenia i procesów 
produkcji,  na  które fi rma otrzymuje patent.

W 2006 fi rma TEXTAR  opracowała i wprowadziła na rynek okła-
dziny hamulcowe do pojazdów użytkowych z płytkami nośnymi 
wykonanymi z żeliwa.  Pozwalają one na lepsze wiązanie mate-
riału  ciernego, są lżejsze, twardsze i odporniejsze niż wszystkie 
konwencjonalne płytki ze stali.

Kolejną innowacyjną technologią Textara jest obok specjal-
nych klejów i mechanicznych metod łączenia metodą klino-
wej warstwy pośredniej, także skośny kształt okładziny marki 
TEXTAR do pojazdów użytkowych pozwala zoptymalizować 
układ hamulcowy.

Klinowa warstwa pośrednia jest opatentowanym projektem fi r-
my TMD Friction. Ma ona następujące właściwości:
•   ulepszone połączenie materiału ciernego z płytą nośną okła-

dziny,
•  pozytywny wpływ na kompresyjność okładziny hamulcowej

•  pozytywny wpływ na przepływ ciepła,
•  zoptymalizowane wprowadzenie temperatury do tarczy ha-

mulcowej.

W przypadku skosu chodzi o specjalne ścięcie okładziny hamul-
cowej  na powierzchni ciernej. Dzięki tej opatentowanej meto-
dzie wysoka temperatura powstająca podczas hamowania jest 
równomiernie przenoszona na tarczę hamulcową co powoduje 
komfort  (odgłosy i tarcie) oraz odporność tarczy na pęknięcia 
mogą się znacznie poprawić.

Ulepszone właś-
ciwości cierne 
zapewnia spe-
cjalna powłoka 
na powierzchni 
ciernej. Dzięki niej 
świeżo zamonto-
wane okładziny 
hamulcowe mają 
optymalny współ-
czynnik tarcia i 
gwarantują opty-
malne bezpieczeń-
stwo bez koniecz-
ności dłuższego 
docierania.

Ponadto marka 
Textar aktywnie uczestniczy w największej akcji promocyjnej 
prowadzonej przez Inter Cars S.A. pod hasłem „Nie klucz - mon-
tuj produkty oryginalnej jakości” sponsorując nagrody łącznej 
wartości: 51.280zł.
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Magia nowych technologii
Klocki hamulcowe Textar.
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www.textar.com

Od 1913 roku marka Textar dysponuje produktem, 
który daje najwyższą jakość i komfort hamowania.  

Nasza jakość oryginalnego wyposażenia to nie 
czary ale nowe technologie i świadomość potrzeby 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Tak postają 
hamulce, które gwarantują większą pewność i 

bezpieczeństwo na naszych drogach. To nie czary 
to nowe technologie.

Magia nowych technologii 

Textar is a registered trademark of TMD Friction.



NGK ponownie z BMW Sauber 
F1 Team
W sezonie 2007 Formuły 1 NGK Spark Plug jest po-
nownie ofi cjalnym dostawcą zespołu BMW Sauber F1 
Team. Ten wiodący światowy producent świec zapło-
nowych oraz sond lambda zaopatruje zespół wyści-
gowy po raz drugi z kolei w świece zapłonowe.

Kiedy Robert Kubica oraz Nick Heidfeld robią okrążenia w samo-
chodach BMW Sauber F1.07 podczas każdego z 17 wyścigowych 
weekendów tegorocznego sezonu, technika zapłonowa NGK 
jest zawsze „na pokładzie.” NGK jest również w 2007 roku ofi cjal-
nym dostawcą i partnerem do spraw technicznych zespołu BMW 
Sauber F1 Team. Jest to następstwem pełnego wyjątkowych suk-
cesów dla zespołu sezonu 2006, w którym po raz pierwszy wy-
stąpiło jako partner do spraw technicznych. 

Dyrektor ds. 
Sportów Mo-
t o r o w y c h 
w BMW - dr 
Mario Theis-
sen: „2007 
jest drugim i 
ostatnim ro-
kiem naszej 
fazy przygo-
towawczej. W 

2006 roku przeszliśmy nasze oczekiwania, w związku z czym w 
tym sezonie dużo sobie obiecujemy. Chcielibyśmy zakryć lukę 
w powołanych zespołach i dzięki swojej sile znaleźć się na po-
dium.” 

Dostawcy odgrywają tutaj decydująca rolę. Wyścigowe świece 
zapłonowe, które stosuje się w silniku BMW P86/7 – 8-cylindro-
wym silniku o pojemności skokowej 2.400 ccm i czterema za-
worami na cylinder– zostały zaprojektowane przez NGK w ści-
słej współpracy z technikami zespołu, w celu zagwarantowania 
optymalnego zapłonu w każdej sytuacji podczas wyścigów. 
Theissen dodaje: „W Formule 1 prawie każda część jest idealnie 
dopasowana do samochodu. W związku z tym zdajemy się wy-
łącznie na wysokowyspecjalizowanych partnerów podczas pro-
jektowania, dysponujących wiedzą techniczną oraz długoletnim 
doświadczeniem w sportach wyścigowych”. 

Zespół BMW Sauber F1 Team oraz NGK bardzo dobrze rozpoczęli 
współpracę w ubiegłym roku. NGK również w 2007 roku będzie 
wspierać zespół jako partner techniczny, ponieważ obecność w 
Formule 1 jest dobrą okazją do pokazania naszych możliwości.
 
W bieżącym roku NGK jest Ofi cjalnym Dostawcą czterech wio-
dących zespołów Formuły 1. W ubiegłym sezonie te same dru-
żyny wyposażone w świece zapłonowe NGK stanęły 34 razy na 
podium. 
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NGK Spark Plug Europe GmbH Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Polsce

Nr 1 na świecie*

NGK jest na oryginalnym wyposażeniu w: Alfa Romeo
AMG Mercedes · Aston Martin · Audi · Bentley · BMW
Citroën · Daewoo · Daihatsu · DaimlerChrysler · Ferrari
Fiat · Ford · General Motors · Honda · Hyundai · Isuzu
Jaguar · Kawasaki · Kia · Lancia · Lexus · Lotus · Maserati
MCC (SMART) · Mazda · Mitsubishi · Nissan · Opel
Peugeot · Renault · Rolls-Royce · Rover · Saab · Seat
Skoda · Subaru · Suzuki · Toyota · VW · Volvo 
*najczęściej sprzedawana świeca zapłonowa na świecie

www.ngkntk.pl



66WIX-FILTRON Sp. z o.o., 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 145, Poland, tel.: +48 65 572 89 00, fax: +48 65 572 89 22, e-mail: filtron@filtron.pl; www.filtron.pl

25 lat za nami... uwieńczone sukck esami!

istoria firmy WIX-FILTRON sięga 1982 
roku, kiedy Piotr Giermaziak założył w 
Gostyniu zakład rzemieślniczy pod nazwą 

FILTRON, który od początku specjalizował się w 
produkcji i dystrybucji filtrów. 

W pierwszych latach swojej działalności firma 
zatrudniała kilka osób, by na początku lat dzie-
więćdziesiątych osiągnąć liczbę 85, a już w 2000 
roku 400 pracowników. Obecnie zatrudnienie 
wynosi 950 osób.

Wraz ze wzrostem zatrudnienia proporcjo-
nalnie rosła powierzchnia hal produkcyjnych 
i magazynów z 13 m2 w roku założenia firmy do 
obecnych 27 000 m2.

Przełomowym momentem w historii firmy FIL-
TRON był dzień 1 października 1997 roku, kiedy 
to podpisano umowę o połączeniu firmy z ame-
rykańskim koncernem DANA CORPORATION. 
W efekcie podpisanej umowy powstała polsko-
-amerykańska spółka WIX-FILTRON.

Uznano, że gwarancją utrzymania osiągniętego 
tempa rozwoju jest połączenie się z jednym ze 
światowych potentatów rynku motoryzacyjne-
go. By móc sprostać dynamicznie rozwijające-
mu się rynkowi motoryzacyjnemu, firma poszu-
kiwała partnera strategicznego, który mógłby 
zaoferować najnowsze światowe technologie, 
międzynarodowe kontakty oraz zaawansowa-
ną współpracę z renomowanymi producentami 
w zakresie opracowywania systemów filtracyj-
nych do nowych samochodów. 

Tak dynamiczny rozwój nie pozostawił na dru-
gim miejscu dbałości o wysoką jakość filtrów. 
Ukierunkowanie na spełnienie wszystkich wy-
magań klientów zarówno tych zaliczanych do

O.E. (ang. Original Equipment), jak i funkcjonu-
jących na rynku części zamiennych spowodo-
wały konieczność wprowadzenia najnowszych 
standardów systemowego podejścia do jako-
ści.

Już w 1997 r. WIX-FILTRON jako pierwsza firma 
branży filtracyjnej w Polsce zdobyła certyfikat 
ISO-9001 nadany przez TÜV Managment Ser-
vice GmbH. Był to bardzo duży sukces na polu 
działań projakościowych.

Sukces ten został powtórzony w 2002 r., kiedy 
wdrożono system zarządzania jakością spełnia-
jący wymagania norm ISO/TS 16949 oraz sy-
stem zarządzania środowiskiem ISO 14001.

Specyfika branży motoryzacyjnej wymaga cią-
głego udoskonalania zarówno technologii wy-
twarzania, jak i samego produktu. 

Aby sprostać wymaganiom tych norm, grun-
townie zmodernizowano w firmie laboratorium 
badawcze, uznawane obecnie za jedno z najno-
wocześniejszych w Polsce. Nowoczesne urzą-
dzenia umożliwiają przeprowadzenie szerokiej 
gamy specjalistycznych badań filtrów, dokład-
nie określających ich właściwości eksploatacyj-
ne. Firma korzysta również z centrum badań i 
rozwoju firmy macierzystej WIX FILTRATION 
CORPORATION mieszczącej się w USA.

Od 2004 roku WIX-FILTRON należy do między-
narodowego koncernu motoryzacyjnego AFFI-
NIA Group – części amerykańskiej grupy kapita-
łowej The Cypress Group z siedzibą w Nowym 
Jorku.

Obecnie oferta handlowa to ponad 1 750 ty-
pów filtrów, w jakości wyposażenia fabryczne-
go, do prawie wszystkich typów samochodów. 

W 2006 r. sprzedaliśmy 30 mln szt. filtrów. Posia-
damy 43% udział w polskim rynku filtracyjnym.

Ponad połowę naszych wyrobów eksportuje-
my m.in. do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, 
Irlandii, Szwecji, Szwajcarii, Rosji, Włoch, Bułga-
rii, Czech, na Ukrainę, Węgry oraz do Ameryki 
i Afryki.

Dostarczamy filtry na „pierwsze wyposażenie” 
między innymi do takich firm jak: FORD, VOLKS-
WAGEN, SEAT, GM, FIAT, CHEVROLET, MERCE-
DES, SUZUKI, JAGUAR, LOTUS, LAND ROVER, 
MG ROVER.

Jesteśmy „Liderem Polskiego Biznesu” oraz „Fi-
nalistą Polskiej Nagrody Jakości”. Jako pierw-
sza firma w branży filtracyjnej wprowadziliśmy 
ogólnopolski system utylizacji sprzedawanych 
przez siebie filtrów.

Dzisiaj WIX-FILTRON to największa i najnowo-
cześniejsza polsko-amerykańska spółka, spe-
cjalizująca się w produkcji i dystrybucji filtrów 
powietrza, oleju, paliwa, przeciwpyłkowych, 
hydraulicznych i dla przemysłu.

Dotychczasowe osiągnięcia firmy WIX-FILTRON, 
jej olbrzymi potencjał i dynamiczny rozwój 
stwarzają korzystne warunki dla realizacji stra-
tegicznego celu jakim jest: 

„Utrzymanie pozycji lidera na rynku pro-
duktów filtracyjnych w Polsce i wiodą-
cej pozycji na rynkach Europy środkowo-
-wschodniej”.

Obecnie WIX-FILTRON buduje oddział swojej 
firmy na Ukrainie. Produkowane w nim fil-
try trafiać będą do krajów Europy Centralnej 
i Wschodniej.
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Ósma edycja przewodnika Pole 
Position
Zadaniem kolejnej edycji przewodnika Pole Position 
jest dalsze poszerzanie wiedzy o układach napędu 
rozrządu i osprzętu.

Książka koncentruje się na aktualnych nowościach i tendencjach 
na przyszłość w dziedzinie układów napędu silnika nowoczes-
nych samochodów. Książka zawiera wskazówki w zakresie ser-
wisowania i napraw oraz omawia pomysły, na których możecie 
oprzeć rozwój swoich warsztatów. 

Poza tym książka zawiera szczegółowy przegląd nowości w za-
kresie elementów układu napędu silnika z wyszczególnieniem 
dlaczego są one tak ważne dla układu, przykłady częstych uste-
rek i sposoby ich unikania. W publikacji znajduje się również 
szczegółowa analiza przypadku z instrukcjami dla silnika PSA 1.8 
16V XU7JP4, gdzie napinacz ręczny zostaje zastąpiony automa-
tycznym.

W książce znajduje się również plakat przedstawiający układy 
napędu silnika. Można wykorzystać to przydatne narzędzie w 
czasie rozmów z klientem i pokazać na nim, które części silnika 
zostaną wymienione i wyjaśnić dlaczego. Łatwiej w ten sposób 
pokazać jak części na siebie wpływają i jak ważna jest całościowa 
naprawa. Pokazane są zdjęcia nowych części na tle części sta-
rych, uszkodzonych.

DOSTAWCY

Spełnione marzenie
Bartek Ogłaza – wspierany przez fi rmę SKF - podczas 
rundy Mistrzostw Świata we Freestyle Motocrossie po 
raz pierwszy skoczył salto w tył, tzw. Backfl ipa..

Kolejną rundę serii IFMXF / FIM World Championship rozegrano 
12. maja w Belgradzie (Serbia). Bartek Ogłaza od kliku tygodni 
intensywnie trenował u Libora Podmola (Wicemistrz Świata we 
Freestyle Motocrossie) salto w tył. Wykonał kilkadziesiąt popraw-
nych skoków do basenu treningowego z gąbkami. Ogłaza opa-
nował również kombinacje Backfl ipa z innymi trikami, np. Flip 
Nac czy Clicker Flip. Jednak nigdy jeszcze nie skoczył salta w tył 
z lądowaniem na ziemię. Ostatnia sesja treningowa w Belgradzie 
dobiegała końca, gdy Bartek Ogłaza poprosił ekipę zabezpiecza-
jącą tor o dwie dodatkowe minuty. Organizatorzy zgodzili się, a 
Bartek ustawił się na końcu hali i w skupieniu patrzył na stojącą 
przed nim rampę. Po chwili ruszył i skoczył swojego pierwszego 
Backfl ipa na ziemię! 

Podczas kon-
kursu Ogłaza 
startował jako 
trzeci zawodnik. 
Głośna muzyka, 
prawie dziesięć 
tysięcy wrzesz-
czących kibiców, 
mocne światła i 
spiker dodatko-
wo podkręca-
jący atmosferę 
– te warunki nie 
ułatwiały po-
wtórzenia Ba-
ckfl ipa. Bartek 
był tak przejęty 
czekającym go 
wyzwaniem, że 
pomylił się przy 
swoich standar-
dowych trikach. 
W końcu nad-
szedł decydu-
jący moment: 
Double Up, czyli 
podwójna pre-
mia punktowa, 
przyznawana po ostatnim skoku. 

Bartek znów stanął swoim Suzuki RM250 na końcu hali, publicz-
ności poderwana okrzykami spikera zgotowała mu gorący do-
ping. Rozpęd, mocne odchylenie do tyłu, chwila oczekiwania i 
Ogłaza perfekcyjnie wylądował pierwszego Backfl ipa podczas 
konkursu Mistrzostw Świata! W Belgradzie zajął 9. miejsce.
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Firma Castrol wprowadziła na polski rynek linię najnowocześ-
niejszych olejów silnikowych EDGE, stanowiącą kompletną 
gamę w pełni syntetycznych olejów dla wysilonych jednostek 
napędowych. Zostały one zaprojektowane by spełniać 7 kluczo-
wych korzyści dla silnika, takich jak: ochrona przed zużyciem, za-
pewnienie mocy, osiągi w ekstremalnych warunkach, czystość 
silnika, zmniejszenie zużycia paliwa, długotrwałe działanie oleju 
i ustabilizowana temperatura pracy. W tym numerze, omówie-
niem dwóch pierwszych czynników, rozpoczynamy cykl poświę-
conych im artykułów. W kolejnych wydaniach „WIADOMOŚCI” 
przedstawimy pozostałe korzyści.

Cooler running – obniżenie temperatury pracy
Praca oleju w podwyższonej temperaturze wywołuje nieko-
rzystne zjawiska: tworzenie niebezpiecznych nagarów i laków 

blokujących pierścienie tłokowe. 
Wpływają one na zwiększone zu-
życie oleju i zużycie pierścieni tło-
kowych z tulejami cylindrowymi, 
czyli elementów bezpośrednio 
uszczelniających komorę spala-
nia.
Gdy w układzie olejowym znajdu-
je się zbyt mała ilość oleju, oprócz 
chwilowego zaniku smarowania 
występują także trudności z za-
pewnieniem odpowiedniego 

chłodzenia przez olej. Pojemność normalnie funkcjonującego 
układu olejowego jest tak obliczona, aby pochłonąć ok. 30% 
ciepła powstałego w procesach spalania i tarcia w silniku. Jeśli 
poziom oleju jest zbyt niski, temperatura jego pracy gwałtownie 
się zmienia. Normalne warunki pracy oleju to 85-130 stopni Cel-
sjusza. Wówczas zapewnia on najlepsze smarowanie, uaktywnia 
wszystkie dodatki, doskonale chroniąc silnik. Podniesienie tej 
temperatury o kilka lub kilkanaście stopni prowadzi do przyspie-
szonego starzenia się i utleniania oleju, co powoduje rozkład jego 
głównego składnika – bazy olejowej.Obniżenie temperatury pra-
cy silnika o kilka lub kilkanaście stopni hamuje proces utleniania 
oleju, dzięki czemu uzyskujemy wydłużony okres przebiegowy. 
Utrzymanie niskiej temperatury pracy jest jednym z kluczowych 
parametrów wykorzystywa-
nych w olejach typu Long 
Life. Przez obniżenie tempe-
ratury pracy silnika dopro-
wadzamy do zmniejszenia 
stresu olejowego. Redukcji 
ulega także ilość tworzących 
się osadów – silnik staje się 
czystszy i daje możliwość 
dłuższej eksploatacji na tym 
samym oleju.

7 kluczowych korzyści dla silnika
Cooler running – obniżenie temperatury pracy. Performance in extreme cold conditions – osiągi w ekstremalnie 
niskich temperaturach.

Performance in extreme cold conditions – osiągi 
w ekstremalnie niskich temperaturach
Istotą tego parametru jest płynność oleju w niskich temperatu-
rach, czyli możliwość szybkiego wypełniania układu olejowego 
w całości. Parametr ten jest szczególnie istotny podczas eksplo-
atacji silnika w warunkach zi-
mowych. Czas docierania do 
najdalej położonych elemen-
tów układu olejowego jest 
niezwykle ważny dla unikania 
przerw w smarowaniu. Pozwa-
la też na uzyskiwanie wyso-
kiego ciśnienia i wypełnianie 
układu olejowego rozrządu (w 
regulatorach hydraulicznych 
o małych przekrojach panuje 
wysokie ciśnienie). Rodzina 
Castrol EDGE jest pod tym 
względem  wzorcowa, speł-
niając wszystkie wymogi dla 
ekstremalnie niskich tempe-
ratur. Czas wypełniania wyno-
si dla tych olejów poniżej 4 sekund, temperatura płynię-
cia zaś utrzymana jest na poziomie -60 stopni Celsjusza.
Część tych parametrów potwierdzana jest również za pomocą 
testów porównawczych, fi zyko-chemicznych. Takim spraw-
d z i a n e m 
jest test 
p o m p o -
walności 
z użyciem 
p o m p y 
o l e j owe j 
z ę b a t e j 
Audi. Jest 
w nim mie-
rzony czas 
przejścia oleju przez odpo-
wiednią kapilarę przy tempe-
raturze -25 stopni Celsjusza.
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Fot. 1 – Test VW Tdi PD 130 – pomiar 
temperatury oleju w dwóch eta-
pach: przy 4750 oraz 1900 obr./min. 
w ciągu czterech godzin.

Rys. 2. Parametry pompowalności przy -15oC Rys. 3. Parametry pompowalności przy -20oC

Rys. 1. Temperatura płynięcia

Fot. 1 - test pompowalności: zębata 
pompa Audi jest używana jako pompa 
oleju w teście niskotemperaturowym, 
który mierzy czas przejścia oleju przez 
tubę od jednego znacznika do drugiego. 
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Identyfi kacja klocków hamulcowych

System hamulcowy samochodu składa się z wielu elementów i 
układów, których zadaniem jest zatrzymanie samochodu. Wszyst-
kie z nich są starannie zaprojektowane przez konstruktorów sy-
stemu a poszczególne jego części dostarczane są przez homo-
logowanych, specjalizowanych, wybranych producentów. Do 
najistotniejszych modułów systemu należą:
• układ hydrauliczny hamulców,
• zacisk hamulcowy,
• klocki hamulcowe,
• tarcze hamulcowe.

Ich konfi guracja oraz parametry techniczne muszą w całości speł-
niać wymagania producenta samochodu. W Europie jest kilku 
twórców systemów hamulcowych. Należą do nich m.in. Bosch, 
ATE, Lucas/TRW. Jest też jedynie trzech producentów klocków 
hamulcowych, których wyroby wchodzą w skład w/w systemów 
hamulcowych i są dostarczane na pierwszy montaż samochodu. 
Należą do nich: Textar, Jurid i Ferodo. We wszystkich samocho-
dach europejskich można w oryginale znaleźć klocki hamulcowe, 
pochodzące jedynie od tych trzech producentów. Wynika to z 
pełnego zaufania zarówno producenta samochodu oraz twórcy 
systemu hamulcowego do doświadczenia, jakości oraz zaawan-
sowania badawczo-technicznego tych dostawców oraz ich wy-
robów.

Każdy klocek hamulcowy dostarczany na pierwszy montaż (OE) 
ma określone, stałe oznaczenia wskazujące na producenta pojaz-
du, twórcę systemu hamulcowego oraz producenta klocka.
Fot.1 przedstawia jeden z takich przykładów.

Jest to klocek do samochodu Daimler/Chrysler, do którego sy-
stem hamulcowy opracowało TRW, a klocek wykonany jest przez 
fi rmę Ferodo. Pozostałe symbole literowo cyfrowe oznaczają we-
wnętrzne numery partii, datę produkcji itp.

Innymi przykładami są klocki hamulcowe do samochodów marki 
Opel czy Ford (Fot.2), gdzie twórcami systemu hamulcowego jest 
ATE, a producentem klocków fi rma Ferodo.

Fot.2 Tak oznaczane są klocki hamulcowe dostarczane na pierw-
szy montaż (OE).

W przypadku dostaw wolnorynkowych (aftermarketowych), z 
klocka znikają inicjały producenta samochodu oraz twórcy sy-
stemu hamulcowego, a dodawany jest numer i pełna nazwa 
producenta klocka oraz numer certyfi katu dopuszczeniowego 
regulaminu R90. Przypadek ten zilustrowano na fot.3 dla klocka 
hamulcowego VW Golf V.                                    

Fot.3
Pamiętajmy o tych faktach, zwłaszcza podczas zamiany wyeks-
ploatowanego klocka OE na wersję aftermarketową.
Często logo twórcy systemu hamulcowego mylone jest z produ-
centem klocka. 

Pamiętajmy także, że różnorodna oferta klocków na rynku pol-
skim ma niewiele wspólnego z ich występowaniem w montażu 
pierwotnym. Jeszcze raz podkreślamy – jest tylko trzech produ-
centów klocków wyposażenia oryginalnego europejskich samo-
chodów osobowych: Textar, Jurid i Ferodo. 

A zatem, przy wymianie klocków hamulcowych, używajmy w 
pierwszej kolejności te, które są wskazywane przez producenta 
samochodu. Dzisiaj klocki hamulcowe Ferodo są instalowane ory-
ginalnie w 75% najlepiej sprzedających się samochodach osobo-
wych w Europie.

Michał Łyziński
Federal-Mogul/Ferodo

System oznakowania.



Układ hamulcowy powinien być zaprojektowany dla konkretne-
go modelu pojazdu. Problem komplikuje fakt, że obecnie każdy 
model występuje na rynku z szeroką gamą jednostek napędo-
wych i w różnych konfi guracjach wyposażenia. Różnica masy 
między najlżejszą a najcięższą wersją bywa czasami tak duża, że 
konieczne jest zróżnicowanie charakterystyki elementów tłumią-
cych zawieszenia i odpowiednia modyfi kacja układu hamulco-
wego pod względem doboru tarcz lub bębnów, wkładek cier-
nych, szczególnie zaś nastawów układów ABS, ASR czy ESP. 

Firma Bosch dysponuje od-
powiednimi laboratoriami i 
torami testowymi umożliwia-
jącymi badania układu ha-
mulcowego każdego pojaz-
du w warunkach zimowych 
i letnich. Ośrodki badawcze 
mieszczą się więc w różnych 
strefach klimatycznych. 
Badania w warunkach na-

turalnych są szczególnie ważne, bowiem wyniki pomiarów na 
rzeczywistej nawierzchni lodowej w ujemnych temperaturach 
powietrza są inne od pomiarów na nawierzchni imitującej lód w 
temperaturach dodatnich. 

Nie popsuć
Pracę włożoną w optymalne dostrojenie układu hamowania 
można łatwo popsuć w wyniku niewłaściwej eksploatacji pojaz-
du. Dążąc do obniżenia kosztów, użytkownicy samochodów sto-
sują tanie wkładki cierne niskiej jakości, ryzykując pogorszenie 
warunków własnego bezpieczeństwa. Wkładki cierne hamulców 
tarczowych, tzw. klocki, muszą być ściśle dopasowane do okre-
ślonego modelu pojazdu z danym silnikiem. Klocki przechodzą 
badania pod kątem przydatności eksploatacyjnej, trwałości i 
komfortu użytkowania. W wyniku badań dobierane są składniki 
mieszanki, z której wykonany jest dany klocek. Dla pojazdów o 
znacznej masie (np. klasy wyższej) stosuje się mieszanki zawiera-
jące więcej materiałów zwiększających współczynnik tarcia. Gdy 
współczynnik tarcia wkładki jest zbyt wysoki, koła będą często 
blokowane. Wybranie klocka ze zbyt niskim współczynnikiem 
tarcia powoduje niepotrzebne wydłużenie drogi hamowania. 
Właściwy wybór kompromisowego składu mieszanki wymaga 
przeprowadzenia wielu kosztownych badań. Dlatego czołowi 
producenci klocków hamulcowych mają w swoich programach 
produkcyjnych wiele mieszanek o różnym składzie. Np. Bosch w 
linii klocków Premium stosuje ponad 160 różnych mieszanek, 
dzięki temu można łatwo dobrać dany klocek do określonego 
pojazdu. Producenci tanich wkładek stosują 3 do 8 mieszanek, 
w związku z tym jeden klocek przeznaczony jest do wielu pojaz-
dów o różnej masie i wielkości. Norma (ECE R90) dopuszczająca 
wkładki cierne do sprzedaży na naszym rynku jest tak liberalna, 
że jej wymagania spełniają nawet wyroby najniższej jakości. 

Ryszard Polit

Skuteczne hamulce 
Zadaniem układu hamulcowego jest zamiana energii kinetycznej w ciepło. Bosch od lat jest światowym lide-
rem w konstrukcji i produkcji układów hamulcowych.
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Bezpieczeństwo, efektywność ECE-R90 Bosch

Wsp. tarcia - hamulce zimne x x

Wsp. tarcia - hamulce gorące x x

Zależność wsp. tarcia od prędkości pojazdu x x

Tarcie statyczne - hamulec postojowy x x

Droga hamowania x

Testy przy prędkościach max. x

Test górski x

Test w niskich temp. x

Test w warunkach wilgotnych x

Stabilność wsp. tarcia x

Zjawiska fi zyczne

Sprężystość okładzin x x

Odporność na ścinanie x x

Przewodność cieplna x x

Korozja x

Odporność na płyny i oleje x

Puchnięcie okładziny x

Trwałość

Okładziny x

Tarcze x

Rysowanie tarcz x

Komfort

Piszczenie x

Bicie tarcz x

Wibracje x

Reakcja pedału hamulca x

Wymagania dla wkładek ciernych
Badania wkładek ciernych obejmują cykl pomiarów współczyn-
nika tarcia podczas hamowania przy różnych prędkościach i w 
różnych temperaturach. Mierzy się także liczbę zahamowań do 
ustabilizowania współczynnika tarcia nowych wkładek ciernych 
(podatność na docieranie), ubytek grubości wkładki (zużycie), 
ściśliwość i wytrzymałość na ścinanie. 
Czołowi producenci układów hamulcowych stosują także włas-
ne cykle pomiarowe i własne normy. Np. metoda pomiarowa 
Boscha Dyno Wear-Test obejmuje 2432 cykle pomiarowe (roz-
pędzanie- hamowanie) w warunkach jazdy miejskiej, autostra-
dowej i górskiej. 

Wymagania jakościowe 

1.  Bezpieczeństwo:
•  wytrzymałość na ścinanie,
•  stabilność współczynnika 

tarcia,
• ściśliwość,
• stałość objętości,
• przewodność cieplna,
• zapalność,

• podatność na docieranie,
• odporność na korozję.

2. Komfort:
• własności akustyczne,
• tłumienie drgań,
• skuteczność działania

3. Trwałość:
• odporność na zużycie.
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Wżery w tulejach cylindrowych
Często mechanicy stają przed problemem tulei, na powierzchni których pojawiają się niepożądane wyżłobienia. 

Diagnoza brzmi: wystąpiła kawitacja. Co powoduje to zjawisko? 
Co mogą zrobić użytkownicy, by tego uniknąć?
Tuleje cylindrowe tzw. ”mokre”, posiadają płaszcz wodny, na któ-
rym stykają się bezpośrednio z czynnikiem chłodzącym. W tym 
rozwiązaniu powstające ciepło spalania jest efektywnie przeno-
szone i rozpraszane przez układ chłodzenia.
 
Jak wygląda uszkodzenie spowodowane kawitacją? 
W jaki sposób powstaje?   
Kawitacja powoduje powstanie na powierzchniach tulei  cylin-
drowych, stykających się z chłodziwem, głębokich wżerów. To 

zjawisko jest spowodowa-
ne drganiami silnika pod-
czas jego pracy. Wibracje 
są przenoszone na otacza-
jący tuleje  płaszcz wodny, 
wprowadzają go w drgania. 
Kiedy ściana tulei powraca 
do pozycji podstawowej w 
cyklu wibracyjnym, zasysa-
ne są również cząstki płynu 
chłodzącego, co prowadzi  
do powstania bąbelków 
powietrza w tym obszarze. 
Kiedy tuleja wibruje z po-
wrotem, bąbelki powietrza 
pękają do wewnątrz i wybi-

jają strumień pojedynczych atomów z jej powierzchni. Efektem 
jest punktowa korozja.

Kawitacja, czy normalna korozja 
Istnieją dwie cechy charakteryzujące uszkodzenie kawitacyjne:
•  wgłębienia znajdują się tylko w obszarze płaszcza wodnego,
•  w przeciwieństwie do normalnej korozji powierzchniowej, 

uszkodzenia powierzchni tulei  następują w głąb materiału. 
Postępująca erozja może doprowadzić do powstania otworu 
i  przedostania się chłodziwa w obszar pracy pierścieni tłoko-
wych.

Przyczyny powstawania wyrwań materiału
Brak dodatku zapobiegającemu powstawaniu pęcherzyków po-
wietrza, w cieczy chłodzącej. Powszechną przyczyną uszkodzeń 
kawitacyjnych jest skład płynu chłodzącego. Wiele silników jest 
eksploatowanych bez dodatku zabezpieczającego przed  zama-
rzaniem chłodzącej go wody. Dodatek  zapobiegający zamarza-
niu nie tylko chroni przed mrozem, ale także zapobiega korozji 
nagrzewnicy, silnika i pompy chłodzącej.
Odpowiedni środek zapobiegający zamarzaniu wpływa na cechy 
fi zyczne i chemiczne środka chłodzącego  - obniża temperaturę 
zamarzania jednocześnie  podnosząc  temperaturę wrzenia.
To zmniejsza tendencję do powstawania pęcherzyków powie-
trza, a tym samym ryzyko powstawania zmian kawitacyjnych.

Nieszczelność układu chłodzenia
W normalnych warunkach działania, kiedy nadciśnienie w ukła-
dzie chłodzenia  jest wystarczające,  redukuje ono tendencje do 
powstawania pęcherzyków powietrza na powierzchni płaszczy 
wodnych tulei. Jednak nieszczelności w układzie chłodzenia, a 
zatem zmniejszenie  nadciśnienia w układzie może prowadzić 
do wystąpienia zjawiska kawitacji.
Podobnie wada  termostatu  może zmniejszyć temperaturę silni-
ka do takiego stopnia, że nadciśnienie  w systemie chłodzącym 
jest niewystarczające.

Eksploatacja  silnika  w niższym zakresie temperatury 
Uszkodzenia kawitacyjne zostały zaobserwowane w silnikach, 
które pracują w niższych temperaturach  (50-70 stopni Celsju-
sza). W wyższych temperaturach (90-100 stopni) wzrastające ciś-
nienie wody zapobiega parowej kawitacji.

Naprawa silnika po uszkodzeniu kawitacyjnym – wska-
zówki praktyczne
Jeżeli tuleje cylindrowe zostały uszkodzone w wyniku wystą-
pienia kawitacji, jedynym rozwiązaniem jest ich wymiana.  Po 
wymontowaniu uszkodzonych tulei należy starannie sprawdzić 
stan powierzchni osadczych. W przypadku ich zanieczyszczenia 
wystarczy staranne ich oczyszczenie i możliwe jest zastosowanie 
tulei nominalnych. Jeżeli na powierzchniach osadczych wystą-
piła korozja, konieczne jest jej mechaniczne usunięcie. Wówczas 
zamiast tulei nominalnych musimy zastosować  tuleje nadwy-
miarowe. Oczywiście wówczas muszą zostać zastosowane tłoki 
nadwymiarowe. Ważne jest aby do płynu chłodzącego ciągle do-
dawać  środka chroniącego przed zamarzaniem i korozją, jest to 
zalecane przez producentów – nawet jeśli silniki są używane  w 
rejonach ciepłych, bez mrozu. Również jakość wody stosowanej 
w układzie chłodzenia  jest istotna, użycie wody destylowanej 
lub ze znacznym odczynnikiem kwasowości lub zasadowości nie 
jest  wskazane.
Aby utrzymywać układ chłodzenia w należytym stanie technicz-
nym należy regularnie kontrolować stan termostatów, wentyla-
torów, przewodów  oraz wymienników ciepła. 

Zapobieganie szkodom spowodowanym przez kawitacje 
– z komponentami silnikowymi Mahle
Długa żywotność silnika bez kawitacji, to gładko poruszający się 
tłok. Mahle optymalizuje rozmiar tłoka, tak aby wyeliminować 
powstawanie jakichkolwiek drgań silnika podczas jego pracy. 
Przeprowadza się długotrwałe testy, aby optymalnie dobrać 
wymiary współpracujących części oraz parametry współpracu-
jących ze sobą powierzchni. Najważniejsza ochrona od kawitacji 
polega na minimalizowaniu przenoszenia drgań. Tuleje Mahle 
są produkowane z bardzo dużą dokładnością, przy zachowaniu 
minimalnych  tolerancji,  tak aby wyeliminować  wibracje w blo-
ku cylindra i zapewnić jego odpowiednie funkcjonowanie przez 
cały okres eksploatacji.
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Fot. Typowe uszkodzenia części wodnej tulei, 
powstałe w wyniku kawitacji.



75

MAHLE – 

ESTETYKA

Tak, przyznajemy się: jesteśmy zakochani w naszych produktach. Nasi inżynierowie są zafascynowani tło-
kami, tulejami, zestawami cylindrowo–tłokowymi, kompletami pierścieni tłokowych, łożyskami ślizgowymi 
i zaworami. Także filtrami powietrza, oleju, paliwa i kabinowymi. Nasze zespoły produkcyjne są wprost
opętane bezkompromisową walką o jakość wyrobów. Rezultat: części silnikowe i filtry dostarczamy do
wszystkich znaczących producentów przemysłu samochodowego. Ta sama, bezkompromisowa jakość 
produktów obowiązuje dla Aftermarketu. Czy to nie jest piękne? www.mahle-aftermarket.com

PRECYZJI.



Brembo dostawcą Toyota Motor Corporation
Rozpoczęcie dostaw układów hamulcowych do nowego Lexusa IS-F jest kamieniem milowym w rozwoju 
fi rmy Brembo.

Toyota w 2008 roku wprowadza samochód Lexus IS-F, wizja 
samochodu wyczynowego Lexusa. Cechy IS-F to silnik V8 o 
pojemności 5 litrów osiągający moc przekraczającą 400 koni 
mechanicznych. Jest to jeden z najszybszych samochodów 
testowanych na błotnistym torze “Old Nürburgring”.

Inżynierowie Brembo opracowali układ hamulcowy dedyko-
wany do tego super-samochodu: przednie nacinane tarcze 
hamulcowe 360 x 30, na których pracują sześciu-tłoczkowe 
zaciski oraz tylne nacinane tarcze hamulcowe 345 x 28 na 
których pracują dwu-tłoczkowe zaciski.
Produkcja nowego Lexusa IS-F rozpocznie się w drugiej po-
łowie 2007 roku. Będzie to pierwszy samochód na świecie 
wyprodukowany przez japońskiego lidera, którego układ 
hamulcowy będzie pochodził z fi rmy Brembo.

Jednocześnie dzięki tej umowie Brembo umocni swoją 
pozycję na japońskim rynku samochodów wyczynowych, 
gdzie już jest obecny jako producent i dostawca komponen-
tów dla innych japońskich producentów. 
„Jesteśmy zachwyceni, iż możemy stawić czoła nowemu 
wyzwaniu, jakie niesie za sobą wyprodukowanie układu 
hamulcowego i połączenie go ze stylem Lexusa. Jesteśmy 
przekonani, że spodoba się Wam to, co otrzymacie i mamy 
nadzieję, że będzie to jednocześnie rozpoczęcie długotermi-
nowej współpracy z fi rmą Toyota” - powiedział Prezes Brem-
bo, Alberto Bombassei.

Brembo, z siedzibą we Włoszech i dziewięcioma fabrykami 
w różnych krajach, jest rozpoznawanym na całym świecie 
producentem rozwiązań układów hamulcowych do samo-
chodów wyczynowych. Jest dostawcą układów hamulco-
wych dla najbardziej znanych producentów samochodów 
osobowych oraz motocykli na całym świecie. Brembo udo-
wodniło swoją jakość i wiarygodność jako dostawca ukła-
dów do sportów motorowych, a pojazdy wyposażone w 
hamulce Brembo już ponad 200 razy zdobywały tytuły na 
mistrzostwach świata.
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Specjalistyczne narzędzia i przyrządy po-
miarowe to tylko cześć oferty Inter Motors 
dla warsztatów motocyklowych.

Filia Inter Motors w Szczecinie

SUPERTEST 2007 okazał się zwycięski
dla Triumph Daytona 675i. 

Punktacja: 

1. Triumph Daytona 675 - 539 

2. CBR600RR - 492 

3. ZX 6R - 472 

4. GSX R600 - 469 

5. R6R - 458 

Specjalnie skomponowana pro-
pozycja obejmuje wyposaże-
nie i urządzenia niezbędne 
do profesjonalnego remontu 
i obsługi serwisowej motocy-
kli wszelkich typów. Znajdziecie 
tu pełną gamę specjalistycznych 
narzędzi, podnośników, urządzeń 
pomiarowych, oświetleniowych, 
stołów warsztatowych, a skoń-
czywszy na hamowniach. Mechanicy mogą się wyposażyć w 
ubiory i profesjonalną chemię warsztatową: środki smarne, kon-
serwujące, czyszczące, kleje do gwintów i wiele, wiele innych 
elementów niezbędnych w profesjonalnym warsztacie. W ofercie 
znalazły się produkty: Beta, Draper, Omega, HP, Fast, Werther, Uni-
Trol, Airpress, Mod-Du-El, Lena Lighting, Liqui Moly, Pro Seal i CRC. 
Infolinia: 0 801 88 20 88.

Warsztat pełną parą 
Tomasz  Borek

Oferta wyposażenia warsztatowego to kolejna szero-
ka gałąź w ofercie Inter Motors. 

Motocykle Triumph 
Tomasz  Borek

Bezkonkurencyjna Daytona 675i - mistrzyni klasy Su-
persport.

Triumph Daytona 675i to niekwestionowany król klasy Super-
sport. Po ubiegłorocznym sukcesie w wyczerpującym teście MA-
STERBIKE 2006, tym razem Daytona przeszła kolejną karkołomną 
próbę - SUPERTEST 2007. To test, w którym bezlitośni dzienni-
karze motocyklowi dają w ekstremalnych warunkach wycisk 

każdej maszynie i sprawdzają 
wszelkie właściwości motocykli. Ocenie podlega zawieszenie, 
układ jezdny, wszelkie parametry silnika, prowadzenie, hamulce 
i inne czynniki odpowiadające za ogólnie pojętą jakość jazdy. 

SUPERTEST, to nie pokaz mody, w którym 
jedynym kryterium oceny jest zewnętrzne 
piękno, chociaż tego atutu również cięż-
ko odmówić Daytonie. To wyczerpujące, 
punktowane próby, po których przyzna-
wane punkty decydują o fi nalnie zajętym 
miejscu. Magazyny oceniające Daytonę 
675i: Solo Moto 1m, Motojornal 1m, Due 

Ruote 2 m, El Periódico 1m, Motorrad MO 1m, Moto Revue 1m, 
0-300 2m, Young Machine 2m, L’Integral 1m, 
SM30 1m, Moto73 1m, Motor Sport Sch-
weiz 2m, MC Folket 2m, Moto! 2m.

Sieć sprzedaży 
Tomasz  Borek

Nowe fi lie - to już 17 oddziałów.

Sieć sklepów/hurtowni Inter Motors stale się rozrasta. Jest już 17 
fi lii w całym kraju. W ostatnim czasie powstały trzy nowe oddziały: 
w Szczecinie, ul. Marii Dąbrowskiej 34, tel.: (091) 466 81 41, Kali-
szu, ul. Majkowska 34, tel.: (062) 501 62 40 
i druga fi lia w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 
199/205, tel.: (42) 642 01 10. Generalny re-
mont przeszedł również fl agowy sklep Inter 
Motors w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 

55. W nowo otwartych sklepach do-
stępna jest pełna oferta Inter Motors: 
ubrań, akcesoriów, części zamiennych i eksploatacyjnych 

oraz wyposażenia warsztatowego. Zapraszamy! Inter Motors, 
www.intermotors.pl, infolinia: 0801 88 20 88. Rynek motocyklowy –

nowa oferta dla odbiorców 
hurtowych
Pakiety rabatowe i programy inwestycyjne.

Inter Motors przygotował nową, atrakcyjną ofertę dla sklepów 
motocyklowych i serwisów, które chciałyby nawiązać współpra-
cę hurtową. Nowe warunki zawierają nie tylko korzystne pakie-

ty rabatowe, ale również możliwość skorzystania z programów 
inwestycyjnych, czy też wsparcia marketingowego Inter Motors. 
Szczegóły dotyczące nowej oferty zaprezentowane zosta-
ną podczas 7.Targów w Inter Cars S.A., które odbędą się w 
dniach 8-9 września 2007r. w Czosnowie k. Warszawy. Z każ-
dej fi lii Inter Cars w Polsce zapewniony będzie bezpłatny transport 
w obie strony. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza-
my. Więcej szczegółów na stronie www.intermotors.pl oraz pod 
numerem infolinii 0801 88 20 88.
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Mimonske Walky to olbrzymia impreza na kilkanaście tysięcy 
samochodów, w której w wystartowały także najszybsze auta z 
Polski. Reprezentacje stanowiły dwa auta z teamu „Dunlop VTG 
No Limit” - aktualni mistrzowie Polski w swoich klasach – GMC 
Typhoon i Honda Civic Turbo, oraz unikalna na skalę światową 
Corvette 4x4 Turbo reprezentująca barwy Castrol Edge/ Q-Ser-
vice Motor Sport. W pierwszym przejeździe Marcin Blauth star-
tujący GMC Typhoonem poprawił dotychczasowy rekord Czech 
(ET 10.5s.) uzyskując czas przejazdu 9.9s. Gdy przyszła kolej na 

start Corvetty, prowadzący 
ją Grzegorz Staszewski, po-
prawił rekord na 9.5s. Jakby 
tego było mało w kolejnym 
przejeździe Grzegorz poje-
chał jeszcze szybciej i już 
po 9.18s. przekroczył linię 
mety. Rewelacyjnie zapre-

zentował się także Witold Karałow, który za kierownicą Civica 
Turbo uzyskał czas 11.8s - najlepszy wynik auta z napędem na 
przednią oś. W ten sposób całe podium w najmocniejszej klasie 
„Special” należało do polskich kierowców. 

Rekordowa Majówka 
w Czechach 
R afa ł  Jaskułk a

Sukcesy Corvetty - maj 2007. Trasa piękna, bardzo trud-
na, dla mnie nawet mor-
dercza. Do 47km spoko. 
Natomiast jak zaczęły się 
góry, po nich zjazdy na 
hamulcach, aby nie wy-
rżnąć, i nie mające końca 
wzniesienia, straciłam siły. 
Dwa razy całkiem “umar-
łam”. Potem taplanie się 
w błocie po kostki, tam gdzie nie dało 
się przejechać. I znowu wzniesienia. Na 
końcu szutrówka, dzięki której można 
było jeszcze kogoś wyprzedzić przed 
metą. Szczęśliwa, przejechałam 62km 
w ekstremalnych warunkach i to wcale 
nie ostatnia. Tak, w dużym skrócie, moimi oczami wyglądają trasy, 
które pokonuje zespól Inter Cars MTB. 
Pierwszy Maraton MTB odbył się 1.04 w Otwocku. Startowali: 
A. Krzak, M.Tołczyk, D. Gutkowski z synem Kacprem, W. Smoniewski, 
J. Bartnik, P. Mularczyk i D.Tomczyk. W 15 kilometrowym „Hobby” po-
jechałam razem z moją Olą i Jankiem Smoniewskim. Potem kolejne 
maratony. W między czasie do naszego teamu dołączyli P. Sachajski, 
T. Olawa, K. Rokicki z synem Jankiem, A. Karpiński i M. Wnuk. 
W Mazovi MTB może wziąć udział każdy, kto ma chęci i zapał by 
spróbować sił w kolarstwie MTB. Dla początkujących dystans „Hob-
by” do 25km. Zawodnicy w klasie „Mega” pokonują 35-65km, naj-
wytrwalsi aż 75-120km, stąd miano „Giga”. Nasza grupa Inter Cars 
MTB „rośnie w siłę”, a każdy z naszych kolegów ma wielkie ambicje 
na coraz lepsze miejsca w swojej grupie i w klasyfi kacji drużyno-
wej. Liderem Inter Cars MTB jest Michał Tołczyk, który w Piasecznie 
uplasował się na 78 pozycji, co dało mu 30 miejsce w klasie. W 
klasyfi kacji drużynowej jesteśmy na 30 pozycji. Wakacje już się za-
częły, ale mimo urlopów planujemy uczestnictwo w maratonach 
w Nidzicy i Mławie. Do zobaczenia na trasie maratonów.

Rowerowy maraton 
Małgos ia  Tomcz yk

Mazovia MTB – Inter Cars MTB Supraśl – 60km.

Najmocniejsze auta Europy w Polsce
Zawody King of Europe odbyły się tym razem w Polsce, w dniach 
30.06-01.07 na lotnisku w Kamieniu Śląskim. Można było zobaczyć 
najszybsze europejskie auta ścigające się na dystansie 1/4 mili. 
Był m.in. Andy Frost i jego Vauxhall Victor o mocy blisko 2000KM, 
a także JetCar z napędem odrzutowym. W sobotnich zawodach 
SSS WRMP Grzegorz Staszewski zajął II miejsce w klasie MAXI, a 
w klasie Outlaw poprawił rekord Polski na 9.1s zajmując pierwszą 
lokatę. Podczas niedzielnego wyścigu Staszewski wygrał bieg z 

Andy Frostem i pobił rekord na 
9,001s., ocierając się dosłownie 
o „magiczne 8 sekund”. Korzysta-
jąc z okazji zespół VTG Q-Service 
Motor Sport dziękuje fi rmie Inter 
Cars S.A. oraz osobom zaangażo-
wanym w przygotowanie i reali-
zację przedsięwzięcia.

Najstarsze wyścigi na świecie 
Lech Pot yńsk i

Tourist Trophy to najbardziej znane i najstarsze wyścigi motocy-
klowe na świecie. Ponieważ impreza obchodziła w tym roku set-

ną rocznicę, jej oprawa miała wyjątkowo uroczysty charakter. 
Po raz pierwszy w historii wyspy pojawiła się tam ofi cjalnie 

reprezentacja z Polski. Nasz start w Vintage TT był możli-
wy między innymi dzięki wsparciu Inter Motors, za co 

Oldtimerclub Poland składa fi rmie gorące podzię-
kowanie. Bardziej szczegółowa relacja z wyścigów 

ukaże się w następnym numerze WIADOMOŚCI.
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Oprócz tego warszawiacy wzięli udział w Rajdzie Mazowieckim 
będącym rundą Pucharu PZM. Impreza zakończyła się piątym re-
zultatem. Słowacki Rajd Tatry odbył się również z udziałem Maćka 
i Andrzeja. Tam jednak nie ominęły ich kłopoty. Polacy startują-
cy Subaru Imprezą po pierwszym dniu zostali sklasyfi kowani na 
14. pozycji. Drugi etap rozpoczął się odrabianiem strat z odcinka 
specjalnego nr 2, na którym złapali kapcia. Wszystko szło zgodnie 
z planem i awansowali na 12 pozycję. Niestety na 17. próbie po-
nownie musieli zmieniać koło i spadli o oczko niżej w klasyfi kacji. 

To był trudny i wymagający rajd. Odcinki specjalne w 
dużej mierze były bardzo zniszczone i zabrudzone. Było 
sporo naniesionych kamieni, które często przysparza-
ły zawodnikom kłopotów. My dwukrotnie złapaliśmy 
kapcia stąd ta nasza trzynasta pozycja – powiedział 
na mecie Maciek. 

Po Tatrach przyszła kolej na drugą eliminację krajowego czem-
pionatu, czyli asfaltowy Rajd Elmot. Impreza z bazą w Świdnicy 
obfi towała w mnóstwo zaskakujących rozstrzygnięć i w ocenie 
wielu mediów była najciekawszą pod względem rywalizacji 
imprezą w ostatnich latach. Nasza załoga po nie zbyt udanym 
początku w ostateczności uplasowała się na punktowanym 8. 
miejscu w klasyfi kacji generalnej. 

Sezon w pełni 
Dominik  K a lamus

Maciej Oleksowicz wraz ze swoim pilotem Andrze-
jem Obrębowskim mają już za sobą trzy starty w te-
gorocznym kalendarzu Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski.

- Na pierwszych dwóch odcinkach nie byłem pewien jeszcze możli-
wości naszych nowych opon. Stąd nasze nie w pełni satysfakcjonu-
jące czasy. Później jednak okazało się, że te Micheliny są rewelacyjne.
Po prostu trudno było mi uwierzyć w to, że opona może tak trzymać. 
Generalnie rajd był bardzo ciekawy i widać, że obecnie mamy na-
prawdę mocną ligę w tym roku. Konkurencja jest niezwykle silna 
a tempo wyśrubowane do tego stopnia, że gdybyśmy tak szybko 
jeździli dwa lata temu, to wygrywalibyśmy odcinki i kto wie czy nie 
rajdy – powiedział Maciek.

Po asfaltowych zmaganiach załodze Castrol Q-Service przy-
szło ścigać się na szutrowych odcinkach 64. Rajdu Polski. W 
tej międzynarodowej imprezie wziął udział również Krzysztof 
Oleksowicz, ojciec Maćka i za razem prezes fi rmy Inter Cars S.A. 
Co prawda wystartował jako drugi Vorlaufer z numerem 00, ale 
jak mówił był to dla niego doskonały sprawdzian i nauka rajdo-
wego rzemiosła. Pan prezes prowadził treningowy egzemplarz 
Subaru Imprezy.

Natomiast Maciek z Andrzejem jechali bardzo rozsądnie utrzy-
mując równe tempo. Taka jazda zaowocowała 12 miejscem w 
generalce, co z uwagi na udział wielu znakomitych kierowców 
z zagranicy trzeba uznać za wynik bardzo przyzwoity. Teraz kie-
rowcy czekają na kolejną eliminację RSMP, która odbędzie się w 
połowie lipca podczas Rajdu Subaru.
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Drogowy   

R afa ł  Małek

Spodziewacie się Państwo wykładu w stylu Jana 
Miodka? 

Nic bardziej mylnego. Ten zagadkowy tytuł bierze się z kolejnej 
zaobserwowanej przeze mnie sytuacji jakiej świadkiem byłem 
jeżdżąc trasą Łódź – Warszawa. 
Żyjemy coraz szybciej, co przekłada się na sposób w jaki poko-
nujemy codzienne odległości jadąc do szkoły, pracy czy domu. 
Użytkowników dróg z dnia na dzień przybywa nie współmiernie 

do ilości oddawanych 
rocznie kilometrów, 
przez co, na ulicach robi 
się tłoczno, a co za tym 
idzie, mniej kulturalnie 
zachowują się w sto-
sunku do siebie kierow-
cy. Ileż to razy podczas 
podróży spotykamy się 
z dość specyfi cznym 
okazywaniem sympatii 
w postaci wyprostowa-
nego środkowego palca 

lub z wypowiadaniem w naszym kierunku jakiejś wiązanki słów? 
Większość uważa, iż prym wiodą w tym pojazdy, które swoim 
dizajnem bez problemu mogłyby wystąpić w kolejnej części 
„Gwiezdnych wojen” wraz ze swoimi załogami, które nie mają nic 
wspólnego z przedstawicielami kosmosu. Zapewne myślimy, iż 
są to ostatni osobnicy zdolni do okazywania kulturalnych zacho-
wań na drodze, ale czy na pewno?
Podczas mojej ostatniej podróży wspomnianą wcześniej trasą, 
pewna załoga jednego z takich pojazdów, wprawiła mnie w nie 
lada zaskoczenie. Na jednym ze skrzyżowań stały dwa pojazdy. 
Pierwszy z nich, także z nazwy, to czerwone dzieło turyńskich 
stylistów z czasów panowania u nas Italo disco, za nim zaś coś, 
co pomimo sporej instalacji urządzeń poprawiających w mnie-
maniu właściciela aerodynamikę, i kolorystyki godnej Picassa, 
podobne było do pojazdu bawarskiej myśli technicznej produ-
kowanego onegdaj w kraju gdzie dwóch panów falsetem śpie-
wało o Cadillacu. Owym pojazdem poruszało się czterech mło-
dzieńców, o charakterystycznej fryzurze, czyli jej ogólnym braku, 
miłośników tężyzny fi zycznej w jednokolorowych, sportowych 
strojach, które nijak się miały do elegancji pary w średnim wieku 
w pojeździe przed nimi. Podkręcane obroty  silnika oznajmiły o 
gotowości do dalszej podróży gdy nagle, spod czerwonego po-
jazdu, zaczął wydobywać się jasny dym mówiący jednoznacznie 
o kłopotach co do dalszej podróży. Zobaczywszy to, pasażerowie 
owego monstrum własnej myśli tuningowej, dzięki sportowym 
strojom, rychło wyskoczyli z samochodu i udali się w stronę po-
jazdu, który stal w zasłonie dymnej wywołując u pasażerów nie 
lada przerażenie. Strach przed spotkaniem objawił się wymu-

Jazda
Rak  – Letnie rozleniwienie Raku nie wróży Ci sukce-
sów zawodowych. Będzie dobrze, jeśli nie podpad-
niesz klientom szykującym auta przed wakacjami. 

Dodatkowe punkty w IC-Premii czekają na Ciebie! Możesz za-
planować większe zakupy do sklepu/warsztatu. Zadbaj o kon-
dycję, nie unikaj spacerów ani… stomatologa.

Lew – Problemów zawodowych Lwie mieć nie 
będziesz. Zdrowie - jak dawno, nie bywałe!. Finan-
sowy dołek- nie dotyczy Cię w żadnym stopniu. 

Warto może przejrzeć ofertę wyposażenia warsztatowego. W 
miłości mocne emocje przesłonią Ci rozwagę, ale cóż kiedyś 
trzeba poszaleć...

Panna – Doskonałe wróżby Panno dla Twoich fi nan-
sów. Warto wziąć udział w akcji  „Nie klucz”. Mimo, że 
dobiega końca, z taką gotówką masz jeszcze szansę 

na wygraną. To także inwestycja na przyszłe miesiące. Zdrowie 
coraz lepsze, a w miłości emocje przegonią rozsądek i długo 
będziesz za nim gonił…

 

- Dlaczego w silniku mamy iskrę?
- Żeby tłok w cylinder po ciemku nie uderzył. 

- Co to jest: Teściowa i żona w jednym samochodzie? 
- System nagłaśniający!

szonym uśmiechem na twarzy i pośpiesznym wciskaniu kołków 
ryglujących drzwi.
Młodzieńcy dopadli do pojazdu z minami w stylu Sylwestra Sta-
lone i z okrzykiem na ustach: „Spoko, pomożemy!” Jakież było 
moje zdziwienie, kiedy dziarsko przekładając swą silę fi zyczną 
na masę auta, niczym zabawkę, w kilka sekund zepchnęli je na 
pobocze i poczęli pomagać przestraszonym i zdziwionym ele-
ganckim pasażerom. Obserwując tę scenę pomyślałem - czy to 
możliwe? A może to coś w stylu ukrytej kamery? 
Cała ta krótka sytuacja nasunęła mi taką myśl. Nie można ulegać 
stereotypowemu myśleniu o zachowaniach takiej czy innej gru-
py i pozytywnie się rozczarować kiedy pomocną dłoń w naszą 
stronę wyciągnie ktoś, kogo nigdy byśmy o to nie podejrzewa-
li w czasach gdzie tak trudno o codzienną, zwykłą życzliwość. 
Życzę Państwu jak i sobie coraz więcej Drogowego   

 podczas wakacyjnych podróży po naszych drogach. 
Szerokiej drogi!

Wrzuć na LUZ! Wygraj atrakcyjne LUZ gadżety!
Szczegóły na www.intercars.com.pl/ WIADOMOSCI/Konkurs
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