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ZF w każdym samochodzie.
Naszym markom zawsze 
można zaufać.

www.zf.com

Gdzie bezpieczeństwo i niezawodność części zamiennych odgrywają ważną rolę, nie ma żadnej alternatywy dla jakości. 
Oryginalne części zamienne SACHS, LEMFÖRDER, BOGE i ZF Parts gwarantują niezależnym warsztatom jakość 
produktów identyczną, jak na pierwszy montaż. Do samochodów osobowych i ciężarowych.

ZF Trading GmbH Sp. z o. o. Przedstawicielstwo w Polsce, Al. Jana Pawła II nr 15, 00-828 Warszawa

Technika układów kierowniczych i zawieszeń



Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością, pragniemy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w wielkiej sprzedaży 

promocyjnej filtrów marki FILTRON. Aby uczestniczyć w promocji wystarczy kupić filtry oznaczone na 

opakowaniu specjalną naklejką promocyjną. Po zebraniu określonej ilości naklejek, wypełniony kupon 

promocyjny z zaznaczoną, wybraną nagrodą z foldera nagród, należy przesłać do firmy WIX-FILTRON. 

20 najaktywniejszych uczestników promocji otrzyma specjalną nagrodę – wycieczkę do Meksyku. 

Meksyk to kraj o fascynującej przyrodzie, pięknych, kolonialnych miastach i wspaniałych, zagadkowych 

piramidach, które zazdrośnie strzegą tajemnic Majów i Azteków. W czasie naszej podróży poznamy 

historię i kulturę kraju, gdzie słońce świeci przez cały rok, a średnia temperatura wynosi 27° C. 

Zachęcam bardzo do wspólnej zabawy poprzez czynne uczestnictwo w promocji, życząc wspaniałych 

nagród oraz znalezienia się w grupie 20 osób – uczestników wycieczki do Meksyku.

Szczegóły promocji na www.filtron.pl



LuK INA FAG Products Services News

S e r v i c e .  P o w e r .  P a r t n e r s h i p . S c h a e f f l e r  G r o u p  A u t o m o t i v e  A f t e r m a r k e t 

Dwumasowe koło zamachowe LuK 
W wyposażeniu seryjnym ponad 50 milionów samochodów w Europie.

240 referencji dwumasowych kół zamachowych 
w ofercie LuK: 

LuK oferuje bezkonkurencyjnie najszerszy asortyment 

dwumasowych kół zamachowych i kompaktowych 

sprzęgieł DFC. Ponad 50 000 000 samochodów oso-

bowych i dostawczych było seryjnie wyposażonych 

w dwumasowe koła zamachowe i kompaktowe sprzę-

gła DFC produkcji LuK. 

Państwa korzyści:
Większy komfort jazdy dzięki wyraźnej redukcji drgań

Niższe zużycie paliwa

Techniczne wsparcie LuK dla serwisów samochodowych

Telefon : (022) 878 31 65
E-Mail:  aaminfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

210x297_Dvouhm_setr_inz.indd   1 30.1.2008   16:04:17
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Połączenie spółek Inter Cars S.A. i JC Auto 

S.A. oprócz wielu wymiernych dla Klientów 

korzyści zaowocowało m.in. powiększeniem 

nakładu WIADOMOŚCI. Dlatego też, korzysta-

jąc z okazji, chciałabym serdecznie przywitać 

nowych Czytelników, którzy wcześniej współ-

pracowali z JC Auto. Mamy nadzieję, że nasza 

gazeta fi rmowa pomoże Państwu w przystęp-

ny sposób zorientować się w najnowszej ofer-

cie, aktualnych promocjach i innych ważnych 

wydarzeniach z życia fi rmy. 

 

W marcowym numerze prezentujemy dwa 

tematy sezonu. Pierwszy z nich nawiązuje do 

klimatyzacji, która już niedługo przypomni o 

sobie wszystkim użytkownikom pojazdów. 

W dodatku technicznym poruszamy temat 

czyszczenia klimatyzacji z zanieczyszczeń 

bakteryjnych oraz zaleceń technicznych doty-

czących obsługi klimatyzacji. Drugim, aktual-

nym na tę porę roku tematem, jest wymiana 

opon zimowych na letnie. Nasi renomowani 

dostawcy zaprezentują Państwu najciekawsze 

modele opon na nadchodzący sezon. 

 

Ponadto w numerze poświęciliśmy sporo 

uwagi rozpoczętej akcji „Nie klucz – Montuj 

produkty oryginalnej jakości”. Druga edycja 

konkursu przyniosła kilka ważnych zmian, o 

których informujemy na pierwszych stronach 

naszego kwartalnika. Zachęcamy do zapozna-

nia się z regulaminem oraz do szybkiej reje-

stracji Państwa fi rmy w akcji promocyjnej. W 

tym celu dołączyliśmy do WIADOMOŚCI for-

mularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić 

i odesłać pod wskazany adres. Przypomina-

my także, że na stronie www.intercars.com.

pl znajduje się formularz internetowy, który 

obecnie jest najłatwiejszym i najszybszym 

sposobem rejestracji.

Życzymy udanych zakupów i wysokich wy-

granych.

Kwartalnik WIADOMOŚCI Inter Cars S.A.

Adres redakcji: Inter Cars S.A. 

Ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów

Tel.: 022 71 41 420 lub 71 41 425

www.intercars.com.pl

Redaktor prowadzący: Joanna Król

Współpraca: W. Chrobak, A. Fiedorczuk, R. Grześkowiak, R. Kierzek, S. Koniec, 

T. Ładosz, S. Majek, K. Marciniak, P. Nowak, D. Panek, I. Sar, K. Stachowicz, 

S. Szafrańska, M. Szarpak, M. Turski, J. Wasilewski, M. Wiśniewski, T. Żukowski

T. Rodziewicz (fotografi e autorów)

Projekt grafi czny: Marek Popławski 

Montaż elektroniczny: Tomasz Maliński

Druk: Elanders Polska Sp. z o.o.

Korekta reklam: Artur Mędrzecki

Biuro Reklamy: J. Król, tel.: 022 71 41 420, e-mail: Joanna.Krol@intercars.com.pl

Aneta Fiedorczuk, tel.: 022 71 41 425, e-mail: Aneta.Fiedorczuk@intercars.com.pl

Prenumerata: marketing@intercars.com.pl

D O D A T K I :

Obsługa klimatyzacji cz. II

Formularz zgłoszeniowy

S P I S  T R E Ś C I

J o a n n a  K r ó l
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29.02.2008 
zostało dokonane 
formalne połączenie 
Inter Cars S.A. i JC Auto S.A.

Szanowni Państwo!

3600 pracowników (łącznie z fi liami), setki ty-

sięcy metrów powierzchni magazynowej, pla-

nowane przekroczenie dwóch miliardów zło-

tych obrotu, może sprawiać wrażenie wielkiej 

i nieelastycznej organizacji. Dzięki jednak in-

nowacyjnym rozwiązaniom dystrybucyjnym, 

opartym całkowicie na franszyzie, udaje nam 

się zachować elastyczność małej fi rmy przy 

sile, którą może dać tylko duża organizacja. 

Nasza konkurencja doceniła nasz system dys-

trybucji, pozwolę sobie tu zacytować pana 

Bohdana Stankiewicza, prezesa fi rmy Fota 

S.A. „Strategicznym celem „Foty” jest stopnio-

we przekształcenie własnych oddziałów w 

jednostki franszyzowe”. Zawsze byłem prze-

konany, że najsprawniej działają ci, którzy 

pracują na własny rachunek. Dlatego szefami 

naszych fi lii są właściciele, codziennie podej-

mujący decyzje, borykający się z problemami 

pracowniczymi. Ich problemy są podobne do 

tych, które przeżywają właściciele warsztatów. 

Stąd relacja między naszymi dyrektorami fi lii a 

właścicielami warsztatów jest bardzo natural-

na i nacechowana wzajemnym zrozumieniem. 

Zbudowanie tak wielkiej grupy fi lialnej było 

możliwe dzięki stworzeniu systemu dzielenia 

się zyskiem oraz wzajemnemu zaufaniu. Moż-

na powiedzieć, że wraz z wami drodzy Klienci 

tworzymy ogromną grupę zakupową, której 

O D  Z A R Z Ą D U

skala pozwala nam zaoferować coraz lepsze 

warunki wszystkim naszym partnerom. 

Zaufaniem obdarzają nas nie tylko klienci, bo 

przecież u nas kupują najwięcej, ale także inwe-

storzy giełdowi. Po połączeniu wartość fi rmy 

według aktualnego kursu, wzrosła do 1,7 mld 

zł. Jest to aż osiem razy więcej niż wycena gieł-

dowa naszego konkurenta, fi rmy „Fota”, już po 

konsolidacji z trzema podmiotami. A przecież 

obie te fi rmy zaczęły działalność rozpoczęły 

działalność w tym samym czasie 18 lat temu. 

Od momentu podpisania umowy o połącze-

niu nie miałem wątpliwości o słuszności tej 

decyzji. Wzrost obrotów, poszerzenie wolu-

menu asortymentu, w wielu przypadku lep-

sze ceny, dodatkowe trasy zaopatrzeniowe, to 

pierwsze zauważalne korzyści.

Łatwo mówić o sukcesach, trudniej o niepo-

wodzeniach. Zawsze byłem przekonany, że 

największym kapitałem fi rmy JC Auto są jej 

pracownicy. Niestety kilkunastu dobrych fa-

chowców, zdecydowało się odejść z fi rmy, nie 

akceptując nowej sytuacji. Wierzę jednak, że 

kiedy emocje opadną, przynajmniej część z 

nich pomyśli o wizji,  jaką mogliby dzielić ze 

mną, budowania największej fi rmy dystrybuu-

jącej części do samochodów w Europie.

Spodziewam się, że bieżący rok, będzie rokiem 

obfi tości dla niezależnego rynku motoryzacyj-

nego w Polsce. Dlatego podjęliśmy decyzję o 

poszerzeniu oferty inwestycyjnej skierowanej 

do warsztatów, bo widzimy jak wielkie jest 

zapotrzebowanie na nowoczesne narzędzia i 

wyposażenie warsztatowe. Wiedząc, że war-

sztaty coraz częściej wybierają produkty Pre-

mium, podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu 

akcji „Montuj produkty oryginalnej jakości”. 

W tym roku pula nagród osiągnie rekordową 

wartość 2 milionów złotych. Wśród produk-

tów objętych tą promocją znajdą się także 

części producentów japońskich.

Wszyscy ciężko pracujemy, nie możemy 

jednak zapominać o wypoczynku. Organizu-

jemy wiele imprez pozwalających na wspól-

ną zabawę w gronie branżowych kolegów. 

Ostatnio miałem przyjemność szusować po 

alpejskich trasach z niektórymi z Państwa, 

zwycięzcami akcji promocyjnej „Z nami za-

wsze wygrywasz”.

Kończąc chciałbym wszystkim Państwu 

jeszcze raz podziękować za wspólny suk-

ces jaki odnosi nasza firma. Dzięki naszej 

współpracy polska firma ma szansę stać się 

największą firmą działającą na niezależnym 

rynku w Europie. 

K r z y s z t o f  O l e k s o w i c z 

P R E Z E S  Z A R Z Ą D U  I N T E R  C A R S  S . A .
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Czas trwania akcji: od 03.03.2008r. do 28.02.2009r. 

Nagrody: Pula nagród wynosi 2 000 000 złotych! 

Zarejestrruj się już dzziś! Wypełniij formularz zgłoszenioowy na wwww.intercars.com.pl

Szczegóły akcji: www.intercars.com.pl   Infolinia: 0801 80 20 20 

Druga edycja 
druga szansa na wygraną

N I E  K L U C Z

R a d o s ł a w  G r z e ś k o w i a k

3. marca br. wystartowała 

druga edycja kampanii pod 

hasłem Nie klucz – mon-

tuj produkty oryginalnej 

jakości

Dokładnie rok temu Inter Cars S.A., najwięk-

szy dystrybutor części zamiennych w Euro-

pie Środkowo-Wschodniej rozpoczął akcję 

promocyjną pod hasłem „Nie klucz – montuj 

produkty oryginalnej jakości”. Jej celem było 

przekonanie właścicieli warsztatów do zasad-

ności i korzyści płynących z faktu montowania 

części oryginalnych w naprawianych samo-

chodach. Jednym z założeń akcji było również 

zwrócenie uwagi użytkownika samochodu na 

aspekt bezpieczeństwa, ponieważ sprawdzo-

ne podzespoły o najwyższej jakości są gwa-

rancją dłuższej eksploatacji pojazdu, a także 

mają istotny wpływ na komfort i bezpieczeń-

stwo jazdy. Organizatorzy akcji chcą nadal 

zachęcać właścicieli samochodów do serwi-

sowania aut w niezależnych 

warsztatach mechanicznych, 

oferujących części zamienne 

o jakości oryginalnej, podkre-

ślając jednocześnie, że pełna 

oferta części do wszystkich 

marek pojazdów dostępna jest 

w Inter Cars S.A.

ZBIERAJ ELEKTRONICZNE 
KUPONY    

W pierwszej edycji akcji „Nie 

klucz – montuj produkty ory-

ginalnej jakości” udział wzięło 

ponad 5 tysięcy klientów.  Pula nagród w pro-

mocji wyniosła ponad 1 000 000 zł. Uczestnicy 

akcji kupując określone produkty z oferty Inter 

Cars S.A. zdobywali specjalne elektroniczne 

kupony konkursowe, dzięki którym w drodze 

losowania wygrywali cenne nagrody w po-

staci wkładu pieniężnego na karcie płatniczej. 

Wielkość środków pieniężnych na kartach 

była różna i wahała się od 5 tys. zł do aż 40 tys. 

zł. Laureaci akcji sami decydowali na co prze-

znaczyć nagrodę, a zdobyte pieniądze mogli 

przeznaczyć na dowolny cel. Organizator nie 

zapomniał także o klientach, którzy dokonali 

największych zakupów w wybranych liniach 

produktowych. Oni także dostawali atrakcyjne 

nagrody pieniężne!

CO SIĘ ZMIENI W DRUGIEJ EDYCJI?

Olbrzymie zainteresowanie promocją i jej 

ubiegłoroczny sukces skłoniły Inter Cars S.A. 

wraz ze swoimi kluczowymi dostawcami do 

przygotowania w tym roku kolejnej odsłony 

akcji promocyjnej „Nie klucz – montuj produk-

ty oryginalnej jakości II”. W tegorocznej, dru-

giej edycji konkursu, zasady 

akcji nie zmienią się znacząco. 

Usprawniony natomiast zo-

stanie system rejestracji klien-

tów, tak aby był jeszcze bardziej przyjazny dla 

użytkowników. Z pewnością na uwagę zasłu-

gują dwie zmiany, które będą miały istotny 

wpływ na jej przebieg. Pierwsza to wydłuże-

nie czasu promocji do 12 miesięcy, a druga 

to zwiększenie puli nagród do 2 000 000 zł. W 

trakcie trwania promocji nie zabraknie także 

dodatkowych konkursów z atrakcyjnymi na-

grodami w postaci narzędzi, 

wyposażenia warsztatów i 

wielu innych. 

Nowym pomysłem będzie 

wręczenie po pierwszych 

sześciu miesiącach trwania 

akcji specjalnych nagród dla 

klientów, którzy dokonują naj-

większych zakupów. Odbędzie 

się to podczas 8. Targów części 

zamiennych, narzędzi i wypo-

sażenia warsztatów, w dniach 06-07.09.2008r. 

na terenie Centrum Logistycznego Inter Cars 

S.A. w Cząstkowie Mazowieckim.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI?

Każdy, kto zarejestruje się jako klient w Inter 

Cars S.A. wypełniając odpowiedni formularz 

oraz robiąc zakupy będzie zbierał elektronicz-

ne kupony konkursowe, które wezmą udział w 

losowaniu nagród. 

Do tegorocznej edycji akcji „Nie klucz 

– montuj produkty oryginalnej jakości” 

przystąpiło jeszcze więcej renomowa-

nych dostawców takich jak: ATE, BERU, 

BOSAL, BOSCH, CASTROL, CONTI-

TECH, DELPHI, EVR, FEBI, FEDERAL 

MOGUL, FILTRON, GMB, LUK-FAG-INA, 

HELLA, KNECHT, KYB, LUMAG, NGK, 

MOBIL, OCAP, SACHS, SKF, TEXTAR, 

TRW, VALEO, 555*. 

W promocji pojawią się również ory-

ginalne części zamienne do aut azjaty-

ckich, co jest konsekwencją ubiegłorocz-

nego połączenia Inter Cars S.A. z JC Auto 

S.A. /więcej informacji na str.7/

Dla właścicieli warsztatów samocho-

dowych oraz sklepów motoryzacyjnych 

oznacza to zwiększenie możliwości wy-

granych, ponieważ będą mogli robić 

zakupy w większej liczbie linii produk-

towych. 

* Dostawcy zgłoszeni do akcji na dzień 

17.03.2008r.  Aktualna liczba dostawców biorą-

cych udział w akcji na www.intercars.com.pl

Montując części oryginalnej jako-

ści montujesz bezpieczeństwo.

Kupując te części masz mniej re-

klamacji zgłaszanych przez klienta.

Zadowolony klient chętnie wróci 

do Twojego warsztatu, a nawet 

zarekomenduje go innym.
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Pow yższa  tabe lka  s tanowi  poglądow y „w yc iąg  z  Regulaminu”.  Szczegółow y Regulamin  promocj i  jes t  dostępny  na  w w w. intercars.com.pl

Zasady: 

Wejdź na www.intercars.com.pl i  

wypełnij formularz, który znajduje się 

także w 115 fi liach Inter Cars S.A. na 

terenie całego kraju.

Dla każdej linii produktowej po- 

chodzącej od określonego dostawcy 

ustalone zostały progi zakupowe, 

po przekroczeniu których klient 

automatycznie staje się posiadaczem 

specjalnego, elektronicznego kuponu 

konkursowego, biorącego udział w 

losowaniu nagród.

Przykład: dla danej linii produkto- 

wej, np. HELLA ustalono, że za każde 

N I E  K L U C Z

wydane 150 zł netto (przewidywana 

wartość progu) uczestnik otrzymuje je-

den elektroniczny kupon konkursowy.  

Kupując produkty fi rmy HELLA w całym 

okresie trwania akcji np. na kwotę 

15.001 zł dostaje więc 100 elektronicz-

nych kuponów konkursowych. 

Oznacza to, że szanse uczestnika na 

zdobycie nagrody są 100 krotnie wyż-

sze niż kogoś, kto dokonał przykładowo 

zakupów tylko o wartości 150 zł. Oczy-

wiście im większe obroty tym większe 

szanse na wygraną. Taki system daje 

możliwość zdobycia nagród również 

klientom o mniejszym potencjale i 

zachęca ich do kupowania określonych 

produktów w Inter Cars S.A.  

Każdy z uczestników konkursu  

będzie mógł w dowolnym momencie 

sprawdzić ile kuponów konkursowych 

uzbierał w danej linii produktów i o ile 

wzrosły jego szanse na wygraną. 

Więcej szczegółów dotyczących  

akcji w Regulaminie Konkursu znajdu-

jącym się na stronie internetowej 

wwww.intercars.ccom.pl . Ponadto 

szczegółowych informacji o konkursie 

udzielać będą fi lie i przedstawiciele 

handlowi Inter Cars S.A.

jeedna prommocja
- ccztery roddzaje naggród !

ZASADY
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Milion 
części pod 
jednym 
dachem

A K T U A L N O Ś C I

J o a n n a  K r ó l

29.02.2008 roku Sąd Rejo-

nowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie postanowił o reje-

stracji połączenia spółek Inter 

Cars S.A. i JC Auto S.A.

Fuzja jest już faktem prawnym. Co to ozna-

cza dla Klientów?

Połączenie fi rm oznacza dwa razy więcej 

zalet. Teraz w ofercie spółki znajduje się ponad 

milion różnych części zamiennych, co prze-

kłada się na ponad 19 mln sztuk dostępnych 

dla Klientów we wszystkich magazynach w 

Polsce. Bez względu na to czy samochód jest 

marką europejską czy azjatycką klienci mają 

pod ręką pełny asortyment części oraz olbrzy-

mią ilość narzędzi i wyposażenia warsztatowe-

go. Taka różnorodność sprawia, że w tej chwili 

jest to najbogatsza oferta w Polsce. 

„1 + 1 = 1 000 000” – to główne hasło 

trwającej od początku roku kampanii mar-

ketingowej. 

„Nic dodać, nic ująć – to zaledwie cztery 

słowa, ale bardzo trafnie określające naszą 

ofertę” - mówi Robert Kierzek V-ce Prezes Za-

rządu Inter Cars S.A. „Fuzja, która się właśnie 

dokonuje jest wydarzeniem spektakularnym, 

wyznaczającym nowe kierunki w dystrybucji 

części zamiennych nie tylko w Polsce, ale i w 

Europie. Nigdzie, żadnej z fi rm dystrybucyj-

nych nie udało się stworzyć tak kompleksowej 

oferty jak w Inter Cars S.A. Zawiera ona części 

do samochodów osobowych, ciężarowych, 

opony, tuning, akcesoria, oraz narzędzia i ele-

menty wyposażenia warsztatów. Praktycznie 

wszystko to, czego potrzebuje warsztat może 

znaleźć pod jednym dachem w sieci dystry-

bucji naszej spółki. Jesteśmy zadowoleni i 

dumni, że możemy wyznaczać nowe trendy.” 

– dodaje na koniec R. Kierzek.

NAJWIĘKSZE W POLSCE SIECI WARSZTATOWE

Rozbudowana sieć dystrybucji – aż 115 fi -

lii to w tej chwili największa liczba oddziałów 

należących do jednego dystrybutora. Dzięki 

sprawnej i szybkiej logistyce zamówiony to-

war trafi a pod Państwa drzwi w ciągu kilku, 

maksymalnie kilkunastu godzin. Możliwość 

zamawiania części przez internet usprawnia i 

przyspiesza ten proces jeszcze bardziej. Jako 

największy gracz na rynku Inter Cars S.A. może 

zaproponować Państwu atrakcyjne ceny i ra-

baty, daje możliwość uczestniczenia w szko-

leniach produktowych, zapewnia dostęp do 

wiedzy technicznej oraz oferuje korzystne 

programy wsparcia warsztatowego m.in. lea-

sing uproszczony przy zakupie drogich urzą-

dzeń, sprzedaż ratalną, czy olejowe umowy 

inwestycyjne Castrol i Shell.
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Sprzedaż Krajowa RPU

Paweł Dziedzic

KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Witold Smoniewski
Z-CA DYREKTORA DS. SPRZEDAŻY RPU

Mariusz Kozubek

KOORDYNATOR SIECI Q-SERVICE TRUCK

Roman Szymański Rafał Gorgoń Arkadiusz Mocek wakat

W i t o l d  S m o n i e w s k i

8. Targi

Solidna ósemka

8. Targi części zamiennych, narzędzi i wy-

posażenia warsztatów

Informujemy czytelników WIADOMOŚCI, że 

kolejne 8. już Targi części zamiennych narzędzi 

i wyposażenia warsztatów zorganizujemy dla 

Państwa 6. i 7. września na terenie Centrum 

Logistycznego Inter Cars S.A. w Czosnowie. 

Jak zawsze organizatorzy postarają się o 

wysoki poziom targowy, ciekawą i różnorod-

ną ofertę do wszystkich typów pojazdów oraz 

bogatą ofertę narzędzi i wyposażenia warszta-

towego. Na odwiedzających czekać będzie 

ekscytujący park maszyn i wiele innych atrak-

cji związanych z motoryzacją.

Zapraszamy! Więcej informacji już wkrótce 

na www.intercars.com.pl oraz w kolejnym nu-

merze WIADOMOŚCI. 

Zróżnicowanie oferty Inter Cars pociąga za 

sobą konieczność koncentracji działań przy 

obsłudze poszczególnych rynków zbytu. Ry-

nek ciężarowy, często postrzegany jako bar-

dziej specjalistyczny, stanowi poważny obszar 

działalności fi rmy.

Od początku 2008 roku w strukturach Inter 

Cars S.A. został wydzielony Pion Sprzedaży 

Krajowej RPU (Rynek Pojazdów Użytkowych). 

Decyzja ta zbiega się w czasie z fi nalizowa-

niem fuzji Inter Cars i JC Auto, co czyni ją jesz-

cze bardziej uzasadnioną. 

Sieć sprzedaży Inter Cars 

S.A. jest stale powiększana. 

Z uwagi na coraz szerszy 

zakres działalności, w Cen-

trali fi rmy powstają specjali-

styczne działy dedykowane 

do opieki nad siecią oraz 

klientami.

Pojazdy 
użytkowe

W momencie, gdy oczy większości zwróco-

ne są na rynek osobowy, naszą rolą jest potę-

gowanie działań wspomagających sprzedaż 

w segmencie ciężarowym, co przy wykorzy-

staniu potencjału fi rmy pozwoli nam jeszcze 

pełniej zagospodarować rynek.

Będziemy kłaść nacisk na konieczne zróż-

nicowanie podejścia do sieci oraz klienta, ko-

rzystając przy tym z bogatych doświadczeń, 

ale także poszerzając portfolio stosowanych 

rozwiązań. Konsolidacja prac w ramach sprze-

daży fi lialnej oraz prowadzonych napraw 

w sieci warsztatów Q-Service Truck, w dłuż-

szym okresie z całą pewnością doprowadzi do 

polepszenia obsługi i zwiększenia zadowole-

nia klientów Inter Cars.

Zespół składa się ze specjalistów, którzy 

od dłuższego czasu zajmują się segmentem 

ciężarowym w Inter Cars S.A. Kierownikiem 

Sprzedaży jest Paweł Dziedzic, Koordynato-

rem Sieci Q-Service Truck jest Mariusz Kozu-

bek a pracą w terenie zajmuje się zespół Opie-

kunów Rynku Ciężarowego, Arkadiusz Mocek, 

Roman Szymański oraz Rafał Gorgoń.

* Mariusz Kozubek częściowo pełni obowiązki Opiekuna Rynku.
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Oryginalnie z Azji

A K T U A L N O Ś C I

R o b e r t  K i e r z e k

Produkty z Japonii znajdą 

się w akcji “Montuj produkty 

oryginalnej jakości”

Od momentu powstania, Inter Cars S.A. 

przywiązywał szczególną wagę do jakości 

produktów, które oferował swoim partnerom 

handlowym. Dlatego zawsze stawialiśmy na 

współpracę z renomowanymi producentami 

zarówno w zakresie produktów premium, jak 

również produktów sprzedawanych pod włas-

nym brandem. Z jednej strony promujemy 

sprawdzoną jakość w ramach akcji „Montuj 

produkty oryginalnej jakości”, z drugiej strony 

zbudowaliśmy rzetelną ofertę skierowaną do 

właścicieli starszych samochodów, którym 

oferujemy części dobrej jakości pochodzące z 

krajów o niskich kosztach produkcji. Stąd bie-

rze się atrakcyjna cena tych produktów. 

Obecnie po połączeniu z JC Auto oferuje-

my szeroką paletę części do samochodów 

azjatyckich. Tak jak w przypadku samocho-

dów europejskich będziemy chcieli dokonać 

podziału na części oryginalne i na ich tańsze 

odpowiedniki. Chcemy bowiem uniknąć za-

mieszania jakie czasem jest udziałem takich 

fi rm jak Nipparts, Blue Print czy Japan Parts, 

które sprzedają wszystkie części do samocho-

dów japońskich pod własną marką. Klient nie 

ma więc możliwości sprawdzenia rzeczywi-

stego pochodzenia kupowanej części

Produkty oferowane przez takich japoń-

skich producentów jak GMB, 555, MK Kashiy-

ama, Mitsuboshi, Koyo, Tsubaki, MKK, Paraut  

chcemy i będziemy promować w ramach 

znanej już akcji „Nie klucz - Montuj produk-

ty oryginalnej jakości”. Pomoże to zwiększyć 

rozpoznawalność tych marek oraz wzmocnić 

zaufanie co do jakości tych części. Każdy z 

naszych klientów będzie więc miał pewność, 

że to, co kupuje rzeczywiście odpowiada jego 

potrzebom.

V-CE PREZES ZARZĄDU INTER CARS S.A.
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Nowy katalog 
elektroniczny Lauber
Lauber wydaje 

pierwszą w tym 

roku edycję 

katalogu elek-

tronicznego

Nowy katalog zawiera pełną 

ofertę produkowanych przez  

fi rmę części samochodowych: 

przekładnie kierownicze ze wspoma-

ganiem i bez wspomagania, pompy wspo-

magania układu kierowniczego, alternatory, 

rozruszniki, silniki wycieraczek, zaciski hamul-

cowe.

Katalog dostępny na stronie producenta 

www.lauber.pl lub na płycie CD – w tym 

celu prosimy o kontakt z działem sprzedaży:

Lauber Sp. z o.o.

Ul. Braci Staniuków 40, 76-200 Słupsk

Tel.: 0 59 848 11 36, Fax. 0 59 848 11 38 

NOWA MARKA CQ

Podzespoły 
alternatora i roz-
rusznika CQ Car 
Equipment

W marcu br. oferta Inter Cars S.A. została 

rozszerzona o podzespoły rozruszników 

i alternatorów marki CQ Car Equipment 

Pod nową marką CQ Car Equipment znajdą 

się części alternatora:

regulatory napięcia, łożyska alternatora, • 
szczotki, koła pasowe, silentblocki, śruby, komu-

tatory, płytki diodowe, plastiki łożysk, simeringi, 

pokrywy, stojany, diody prostownicze, zestawy 

naprawcze alternatora, pokrywy alternatora / 

stojan – zestaw, wirniki, wentylatory, uszczelki 

stojana;

oraz części rozrusznika:

bendiksy, tulejki, włączniki elektromagne-• 
tyczne, szczotki, szczotkotrzymacze, przekład-

nie rozrusznika, bieżnie przekładni, zestawy 

naprawcze rozrusznika, widełki, łożyska, wirniki, 

uzwojenia stojana, cięgła rozrusznika, stojany 

rozrusznika, sprzęgła wielotarczowe rozruszni-

ka, zaciski rozrusznika.

ZALETY KATALOGU:

 przyjazna wyszukiwarka umożliwia • 
szybkie znalezienie części wg wy-

branego modelu samochodu lub 

dowolnego numeru zamiennika,

zdjęcia części,• 

 możliwość złożenia zamówienia • 
przez e-mail,

6 wersji językowych• 

 opisane zasady funkcjonowania • 
sprzedaży TR wybranych towarów z 

możliwością zwrotu wymontowanej 

części,

 kryteria przyjęcia wymontowanych • 
części

LAUBER Dostawcze i ciężarowe

Nowa linia pro-
duktów Lauber 
do samochodów 
dostawczych i 
ciężarowych

Lauber wprowadził do swojej oferty al-

ternatory, rozruszniki i zaciski hamulco-

we do samochodów dostawczych, cięża-

rowych oraz off road.

W podstawowej 

ofercie znalazło 

się ponad 200 

referencji al-

ternatorów i 

rozruszników 

oraz ponad 

200 referen-

cji zacisków 

h a m u l c o -

wych.

Dział Rozwoju Produktu dokonał zmiany 

indeksów na niektórych grupach towaro-

wych producenta GMB. 

Zmianie uległy indeksy pomp wody, ukła-

du rozrządu, krzyżaków kolumny kierowniczej 

i krzyżaków wału napędowego. Wszystkie 

indeksy z w/wym. grup towarowych zostały 

zamienione z oryginalnych numerów produ-

centa na indeksy z systemu JC Auto. 

JC AUTO Zmiany w systemie

Zmiana indeksów Przykład: pompa wody GWT-31A od dziś 

jest sprzedawana pod indeksem D12001. 

Uwaga! Można korzystać cały czas z nume-

rów oryginalnych producenta i zamiennikiem 

przejść pod właściwy numer z bazy JC Auto. 

Indeksy w grupie towarowej „Zawieszenie” po-

zostają bez zmian. 

Zmiana ta ma na celu ułatwienie sprzedaży 

towarów tego producenta poprzez wykorzy-

stanie bardzo dokładnych i czytelnych katalo-

gów z JC Auto. W niedługim czasie dokonamy 

także zmian indeksowych dla producentów 

MITSUBOSHI oraz CTR.
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Oleksowicz 
w nowych barwach

Złoto, czerń i czerwień.Początek sezonu 2008 przyniósł zmianę 

barw, w których Maciej Oleksowicz z An-

drzejem Obrębowskim będą rywalizować na 

rajdowych trasach. Złoto-czarne kolory z czer-

wonymi akcentami mają bardziej nawiązywać 

i podkreślać wizerunek oleju Castrol EDGE. Nie 

zmieniła się natomiast lista sponsorów tytular-

nych i już szósty rok z rzędu, zespół reprezen-

tował będzie fi rmę Castrol oraz sieć warszta-

tów samochodowych Q-Service. Obok nich 

na liście partnerów znajdują się fi rmy: Hella, 

Ferodo, Sachs, Fast Forward oraz Novol, który dołączył w tym roku. 

Jak niektórzy z Państwa zapewne pamięta-

ją, w trakcie ubiegłorocznych targów domo-

wych w Inter Cars S.A., fi rma Febi  sprzeda-

wała swoje katalogi deklarując przekazanie 

całego dochodu na cele charytatywne. 

A K T U A L N O Ś C I

Dzięki Państwa ofi arności udało się zgro-

madzić pięć tysięcy złotych, które to pienią-

dze zostały przekazane na rzecz Rodzinnego 

Domu Dziecka w Głusku. Pieniądze na ręce p. 

Teresy Rybki, przekazał Hubert Wójcik z Febi 

Polska.

FEBI Akcja charytatywna

Febi pomaga
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pod jednym dachem

70×
więcej

10zł = 1pkt. 70pkt.

1 000 000 części
www. icpremia .p linfolinia: 0 801 80 20 20

W dniach 18.02.–05.04.2008r. 
kupując świece zapłonowe firmy BOSCH 
za każde wydane 10zł otrzymasz aż 70pkt. 
w programie IC Premia.
Promocją objęte są wszystkie świece zapłonowe firmy BOSCH.

pod jednym dachem

12×
więcej

10zł = 1pkt. 12pkt.

1 000 000 części

www. icpremia .p l
infolinia: 0 801 80 20 20

W dniach 18.02.–19.04.2008r. 

kupując paski rozrządu firmy CONTITECH za każde wydane 10zł otrzymasz aż 12pkt. 

w programie IC Premia.

Promocją objęte są tylko paski rozrządu firmy CONTITECH.

pod jednym dachem

15×
więcej

10zł = 1pkt. 15pkt.

1 000 000 części

www. icpremia .p l

infolinia: 0 801 80 20 20

W dniach 06.02.–26.04.2008r. 

kupując produkty firmy LIQUI MOLY za każde wydane 10zł otrzymasz aż 15pkt. 

w programie IC Premia.

Promocją objęte są wszystkie produkty firmy LIQUI MOLY.

Premiuj na wiosnę W o j c i e c h  K o p a c z

Rozpoczął się kolejny rok 

trwania programu lojalnoś-

ciowego IC Premia, który 

cieszy się niesłabnącym po-

wodzeniem wśród Klientów

Tradycyjnie przypominamy Państwu, ja-

kie promocje przygotowaliśmy dla Państwa 

w nadchodzącym kwartale. W najbliższym 

czasie możecie Państwo zdobyć dodatkowe 

punkty w następujących liniach:

Nazwa promocji Czas trwania Przelicznik punktów (zł/pkt)

CONTITECH - paski rozrządu 18.02 – 19.04.2008 10 zł = 12 punktów

BOSCH - świece zapłonowe 18.02 – 05.04.2008 10 zł = 70 punktów

Liqui Moly - cały asortyment (chemia warsztatowa) 06.02 – 26.04.2008 10 zł = 15 punktów

PROMOCJA Castrol

Wygraj z Castrolem
bilet na Euro 2008

W okresie od 03.03. do 28.04.2008r. zakupy 

o wartości 3000 zł netto będą premiowane 

jednym kuponem, który weźmie udział w lo-

sowaniu 10 biletów jednoosobowych na 

mecz eliminacyjny reprezentacji Polski 

podczas Euro 2008. Akcja promocyjna doty-

czy następujących produktów Castrol z oferty 

Inter Cars S.A.: Castrol Edge, Magnatec oraz 

produktów motocyklowych. 

Dodatkowo w okresie od 03.03.do 

30.06.2008r. za zakupy Castrol Edge, Mag-

natec oraz produktów motocyklowych 

można wygrać: • Koszulkę polo za zakup 

o wartości 1000 zł netto • Kombinezon Ca-

strol za zakup o wartości powyżej 2000 zł 

netto • Kombinezon Castrol Edge za zakup o 

wartości powyżej 4500 zł netto

PROMOCJA Liqui Moly

Akcja Futbolowa z LIQUI MOLY

VALEO

Spotkajmy się na 
Le Mans!
Kupuj produkty Valeo i dołącz do naj-
lepszych!

Promocja zdrapkowa dedykowana jest do 

serwisów samochodowych, warsztatów oraz 

sklepów. Kupując produkty Valeo w okresie 

od 01.03 do 15.05.2008r. zbieracie Państwo 

zdrapki o różnej wartości punktów, w zależ-

ności od wybranego produktu. 

Przykład: opakowanie wycieraczek Valeo to 

1 zdrapka o wartości 5 punktów, opakowanie 

chłodnicy, oświetlenia bądź sprzęgła to 1 zdrap-

ka o wartości 30 punktów. Promocją objęty jest 

asortyment do samochodów osobowych jak i 

dostawczych. 

Pod polem zdrapkowym znajduje się uni-

kalny kod liczbowy, dzięki któremu Klient 

będzie mógł zbierać punkty i wymieniać je 

na nagrody. Przy rejestracji pierwszego kodu 

ze zdrapki na stronie www.promocja.valeo.pl 

Klient założy konto, na którym będzie zbierać 

punkty. Po wpisaniu swojego loginu i hasła 

będzie mógł logować się dowolną ilość razy i 

kumulować punkty na swoim koncie, poprzez 

wprowadzanie kolejnych kodów ze zdra-

pek. Zebranie odpowiedniej liczby punktów 

umożliwi wybór nagród spośród wycieraczek, 

odtwarzaczy DVD, Mp3, aparatów cyfrowych i 

rowerów ATB. 

Nagrodą specjalną jest wyjazd dla 5 naj-

lepszych uczestników promocji (za naj-

większa ilość zebranych punktów) na wy-

ścig 24 h Le Mans w czerwcu 2008r.

Więcej informacji na stronie nr 75. Zdrapki cze-

kają na Państwa w oddziałach Inter Cars S.A.

Indeks IC:

 LIM1307+PIłKA - PROMOCJA-• 
PIŁKA NOŻNA z POMPKĄ GRA-

TIS! OLEJ SYNT. 5W40 SM/CF 

ACEA A3, B3, B4/98, 5L

 LIM3701+PIŁKA - PROMOCJA-• 
PIŁKA NOŻNA z POMPKĄ GRA-

TIS! OLEJ SYNT. Top Tec 4100 

5W40 API SL/CF, ACEA

Promocja dotyczy 

dwóch rodzajów olei 

silnikowych LIQUI 

MOLY:

 TOP TEC 4100 5 W-40 • 
5l

 SYNTHOIL HIGH TECH • 
5 W-40 5l

Do każdego opakowa-

nia 5l dołączamy wyso-

kiej jakości piłkę nożną. 
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Nowoczesny 
diesel i FSI  

N O W O Ś C I

SZKOLENIA W INTER CARS S.A. 

S y l w i a  S z a f r a ń s k a

Czy Rudolf Diesel umierając 

w 1913 roku, przypuszczał, 

że jego wynalazek, jakim 

jest silnik wysokoprężny, 

będzie tak pożądanym i 

rozpowszechnionym urzą-

dzeniem?

Patrząc na obecny rynek samochodowy, 

widzimy prawdziwy boom na silniki wysoko-

prężne z turbodoładowaniem i sterowanym 

elektronicznie wtryskiem bezpośrednim. Z 

roku na rok są to coraz nowsze konstrukcje. 

Specjaliści z fi rmy Bosch, czołowego produ-

centa układów wtryskowych na świecie, prze-

widują, że podstawowym napędem małych 

aut staną się niewielkie diesle o coraz wydaj-

niejszym turbodoładowaniu. Pracując nad no-

wymi rozwiązaniami nie zapominają również 

o silnikach benzynowych. Najnowszym dzie-

ckiem są silniki z bezpośrednim wtryskiem 

paliwa FSI. Potencjalni nabywcy nowych 

samochodów coraz częściej decydują się na 

auto z oszczędnym silnikiem. Dlaczego? Po-

nieważ wiedzą, bądź gdzieś słyszeli, że to do-

bra inwestycja. Patrząc na tą sytuację z punktu 

widzenia warsztatu lub serwisu wiemy, że fak-

tycznie jest coraz więcej klientów szukających 

warsztatu, któremu mogą powierzyć naprawę 

swojego „diesla” lub nowego FSI.

TRUDNE PYTANIA

Ile razy zastanawialiście się Państwo, czy 

jesteście w stanie pomóc swojemu klientowi? 

Dlaczego odsyłać go do stacji ASO, jeśli nie 

potrafi my tego naprawić? 

Może warto zastanowić się nad rozbudo-

waniem swojej wiedzy na temat nowoczes-

nych układów zasilania? Czy to już czas, żeby 

poszerzyć zakres usług świadczonych przez 

mój warsztat i zainwestować w szkolenia? Jak 

przyciągnąć do siebie nowych klientów?

PROSTA ODPOWIEDŹ

Odpowiedź jest jedna i wydaje się bardzo 

prosta: należy zapoznać się z ofertą szkolenio-

wą fi rmy Inter Cars S.A. 

Więcej informacji na stronie 

www.intercars.com.pl  w zakładce: 

O Inter Cars/Szkolenia, bądź bezpo-

średnio w Dziale Szkoleń: 

Tomasz Ładosz  Tel.: (0-22) 714-17-04, 

e-mail: Tomasz.Ladosz@intercars.com.pl 

Sylwia Szafrańska Tel.: (0-22) 714-17-03, 

e-mail: Sylwia.Szafranska@intercars.com.pl

Istnieje możliwość zgłaszania się na szkolenia 

poprzez wypełnienie poniższego formularza.  
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Proszę zaznaczyć odpowiednie szkolenie:

  Elektronika silników spalinowych. 
Diagnostyka czujników silnika
(Kajetany, 03.04.2008*) - brak miejsc

  Budowa i  diagnostyka układów 
klimatyzacji samochodowych
(Kajetany, 08.05.2008*)

  Budowa i diagnostyka systemów 
sterowania silników wysokoprężnych z 
pompowtryskiwaczami
(Kajetany, 11.06.2008*) - brak miejsc

  NOWOŚĆ RYNKOWA - Układy bezpośrednie-
go wtrysku paliwa FSI
(Kajetany, 02.07.2008*)

Wypełniony formularz należy wysłać pocztą na adres:  Sylwia Szafrańska Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowie-

cki, 05-152 Czosnów lub faxem pod numer: (022) 714-17-11. Wycięte zgłoszenie można również przekazać przedstawicielowi 

handlowemu w najbliższej fi lii IC lub JC.

NR SAFO                                                NAZWA FIRMY                                                                                                                                                                                        

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA                                                                                                                                                                                                                        

ADRES FIRMY ( ADRES DO KORESPONDENCJI )                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                      TELEFON KONTAKTOWY  

NUMER FAX                                                                       ADRES E-MAIL                                                                                                                                                            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inter Cars S.A i podmioty związane z ze spółką w celu marketingowym, w tym na otrzymy- 
wanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz i prawo ich poprawienia.

 

                                                                     PODPIS KLIENTA 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- SZKOLENIA

Wnętrze pompowtryskiwacza

* Aktualnie dostępne terminy znajdują się na www.intercars.com.pl/O Inter Cars/Szkolenia 

Po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia Dział Szkoleń zaproponuje dogodny termin i lokalizację na terenie Polski.



Zdj. 1

Zdj. 2

Zdj. 3
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Całkowita 
nowość!

Helpdesk 
techniczny

Wypełniony formularz należy wysłać pocztą na adres:  Sylwia Szafrańska, Inter Cars S.A., ul. Gdańska 15, Cząstków 
Mazowiecki, 05-152 Czosnów. Wycięte zgłoszenie można również przekazać przedstawicielowi handlowemu w 
najbliższej fi lii IC lub JC.

NR SAFO                                                NAZWA FIRMY                                                                                                                                                                                        

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA                                                                                                                                                                                                                        

ADRES FIRMY ( ADRES DO KORESPONDENCJI )                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                      TELEFON KONTAKTOWY  

NUMER FAX                                                                       ADRES E-MAIL                                                                                                                                                            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inter Cars S.A i podmioty związane z ze spółką w celu marketingowym, w tym na otrzymy- 
wanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz i prawo ich poprawienia.

 

                                                                     PODPIS KLIENTA 

FORMULARZ 
ZGŁOSZENIOWY

Całkowita nowość!  

N O W O Ś C I

To m a s z  Ł a d o s z

Inter Cars S.A. stworzył nową 

możliwość dostępu do in-

formacji technicznej

W czasach tak dynamicznego rozwoju 

motoryzacji wiedza przestała być ogólnie 

dostępna. Inter Cars S.A. przygotował pod-

stawowe rozwiązanie wspierające warszta-

ty w tym trudnym okresie. Dbając o jakość i 

pełnie zadowolenie klientów spółka przed-

stawia nowy produkt: Help Desk Techniczny 

jako funkcjonalne i sprawne narzędzie. Tym 

samym powstał prekursorski na rynku części 

zamiennych projekt dostarczania informacji 

technicznej, który skierowany jest głównie do 

serwisów sieciowych. W pierwszej kolejności 

dostęp do systemu uzyskają tylko serwisy 

spełniające określone kryteria obrotowe i rea-

lizujące zakupy drogą ON-LINE. W najnowszej 

edycji IC-Katalogu został umieszczony moduł 

łączący warsztat z systemem IC.

JAK TO ZROBIĆ?

Wybieramy Pojazd, Model, Silnik, Grupę 

Części i na konkretnej części (w zakładce  Wy-

niki), naciskamy prawy klawisz myszy. Pojawi 

się menu z kategorią „Wyślij zapytanie tech-

niczne”. (Zdj.1) Klikamy w nie i system przepro-

wadzi nas przez cały proces. Pojawi się okno 

wyboru kategorii (Zdj.2) i ostatecznie okno do 

wpisania zapytania (Zdj.3). 

WYŚLIJ ZAPYTANIE, OTRZYMASZ KOMUNIKAT 
SMS-EM

Kiedy odpowiedź na zapytanie będzie 

wysyłana mailem na skrzynkę Klienta w tym 

samym czasie Klient dostanie powiadomie-

nie sms-em o informacji oczekującej na jego 

poczcie.

Wszystkich zainteresowanych podłącze-

niem do systemu i uzyskaniem szerszych in-

formacji, prosimy o wysłanie poniższego for-

mularza zgłoszeniowego. 



Oleje Comma 
w ofercie Inter Cars S.A. 

W o j c i e c h  C h r o b a k

Marka olejowa Comma jest 

częścią jednego z najwięk-

szych światowych kon-

cernów naftowych - fi rmy 

EXXONMOBIL.

Oleje Comma powstają w jednej z nowo-

cześniejszych fabryk olejów i chemii motory-

zacyjnej zlokalizowanej w Kent w południowej 

Anglii. Dzięki najnowocześniejszym technolo-

giom, bazom produktowym oraz najlepszym 

dodatkom uszlachetniającym są znane i ce-

nione w Europie już od 40 lat. 

Pod marką Comma znajdziecie Państwo 

oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne 

do samochodów osobowych i ciężarowych, 

smary, środki czyszczące, środki myjące oraz 

inne produkty olejowo-chemiczne branży 

motoryzacyjnej. Wszystkie składniki niezbęd-

ne do produkcji są gruntownie badane w la-

boratorium, a nad całością procesu mieszania 

czuwa nowoczesny system komputerowy, 

oparty na standardach ISO. Szczegółowy ka-

talog produktów w języku polskim pod adre-

sem: www.commaoil.pl.

Inter Cars S.A. jest ofi cjalnym i wyłącznym 

dystrybutorem produktów marki Comma na 

Polskę.

SYNER-G 5w40 - SYNTETYCZNY

Przeznaczony do 

samochodów z silni-

kiem benzynowym 

i Diesla z turbodo-

ładowaniem i bez. 

Zapewnia doskonałą 

ochronę silnika przy 

wysokich i niskich 

t e m p e r a t u r a c h . 

Utrzymuje silnik w 

czystości. Dzięki ni-

skiej lepkości zwiększa oszczędność paliwa i 

moc wyjściową silnika. Klasa jakości: ACEA B3 

B4, API SL/CF, inne klasyfi kacje: MB 229.3, VW 

505.00, BMW Longlife 98.

EUROLITE 10w40 -PÓŁSYNTETYCZNY 

Szczególnie za-

lecany do silników 

benzynowych i Diesla 

samochodów sporto-

wych i o dużej mocy, 

wielozaworowych, z 

wtryskiem i z katali-

zatorem. Zapewnia 

doskonałą ochronę 

silnika przy wysokich 

i niskich temperatu-

rach. Dzięki niskiej lepkości zwiększa oszczęd-

ność paliwa i moc wyjściową silnika. Klasa ja-

kości: ACEA A3 B3, API SL/CF, inne klasyfi kacje: 

MB 229.1, WW 505.00.

SUPER 15w40 - MINERALNY

Jego optymalna lepkość czyni go odpo-

wiednim do większości 

silników starszych aut, 

szczególnie polecany do 

silników z katalizatorem. 

Chroni turbo-sprężarki, 

zapobiega osadzaniu 

się nagaru. Klasa jakości: 

ACEA A2, API SL, inne kla-

syfi kacje: MB 229.1, VW 

505.00.

N O W O Ś C I

PRZYKŁADOWE PRODUKTY I CENY: 
CENY DETAL. NETTO

SYNER-G 5W40 1L   27,09

SYNER-G 5W40 5L  122,23

EUROLITE 10W40 1L   17,75

EUROLITE 10W40 5L   79,02

SUPER 15W40 1L   15,92

SUPER 15W40 5L  63,06

Części do 
wózków widłowych  

To m a s z  Ż u k o w s k i

W ofercie dostępne są części do takich ma-

rek wózków widłowych jak: Toyota, Nissan, Ko-

matsu, Mitsubishi, Linde, Hyster, Jungheinrich, 

Yale, Still, TCM, Clark oraz Daewoo. Asortyment 

podzielono według grup produktowych:

 CZĘŚCI SILNIKOWE 

  ELEMENTY SKRZYNI BIEGÓW (KOŁA ZĘ-

BATE BIEGÓW, PIERŚCIENIE SYNCHRONI-

ZATORÓW ITD.)

 FILTRY 

  ELEMENTY UKŁADU PRZENIESIENIA NA-

PĘDU (TJ. TARCZE SPRZĘGŁA, DOCISKI, 

ŁOŻYSKA OPOROWE) 

 ELEMENTY UKŁADU HAMULCOWEGO 

 ELEMENTY UKŁADU HYDRAULICZNEGO 

 ELEMENTY ZAWIESZENIA 

 OŚWIETLENIE (LAMPY I KLOSZE LAMP) 

  ELEMENTY UKŁADU ZAPŁONOWEGO (KOPUŁKI, 

PRZEWODY, PALCE, CEWKI, MODUŁY) 

 STACYJKI, LUSTERKA I LINKI

W ramach oferty silnikowej szczególną 

uwagę należy zwrócić na pompy wody. Spół-

ka w swojej ofercie posiada doskonałe pompy 

GMB w atrakcyjnych cenach. Sprawna i szyb-

ka logistyka gwarantuje, że zamówiony towar 

trafi a do klientów w ciągu kilku, maksymalnie 

kilkunastu godzin. Oprócz 

zamówień komplekso-

wych realizowane są za-

mówienia pod indywidu-

alne potrzeby klientów. 

Części do wózków widło-

wych dostępne są teraz w wybranych fi liach 

Inter Cars w całej Polsce, a wykwalifi kowani 

pracownicy działu części do wózków widło-

wych oferują także profesjonalne doradztwo 

w zakresie doboru i identyfi kacji części.

Więcej informacji w dziale części do wóz-

ków widłowych: 

Tel.: 022 730 83 60, e-mail: wozki@jcauto.pl, 

www.intercars.com.pl, infolinia: 0801 80 20 20

Połączenie Inter Cars 

S.A. i JC Auto to także 

całkowita nowość: 

części do wózków 

widłowych
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Wyjazd na Majówkę

N O W O Ś C I

P r z e m y s ł a w  N o w a k

Czy to naprawdę takie 

proste?

Czy nasze samochody są idealnie dostoso-

wane i seryjnie wyposażone we wszystko, co 

może nam być potrzebne w czasie podróży? 

Otóż nie. Z pomocą przychodzą nam wszel-

kiego rodzaju dodatkowe akcesoria samocho-

dowe wpływające na poprawę funkcjonalno-

ści auta i wygody podróży dla pasażerów.  

Siatki dobre i tanie

Różnego rodzaju elastyczne siatki bagażo-

we potrafi ą utrzymać w jednym miejscu sto-

sunkowo małe i lekkie elementy, jak np. trójkąt 

bezpieczeństwa czy apteczkę, ale i większe 

przedmioty - pudło, torbę, bańkę z olejem sil-

nikowym czy innym płynem, zakupy. Gdy nie 

są używane, nie trzeba ich demontować, skła-

dać - przytwierdzone na zaczepach właściwie 

w ogóle nie zajmują miejsca.

Czysty bagażnik

Bardzo wskazanym dopełnieniem siatek 

elastycznych są maty przeciwpoślizgowe. 

Chronią one bagażnik przed zabrudzeniem i  

zabezpieczają również bagaż przed przesu-

waniem i ewentualnym uszkodzeniem.

Sportowy ekwipunek

Jadąc na wyjazd nie musimy rezygnować 

z uprawiania ulubionego sportu. Z pomocą 

przychodzą nam różnego rodzaju bagażni-

ki zewnętrzne do przewozu np. rowerów. W 

ofercie Inter Cars S.A. znajdą Państwo wszyst-

kie modele oferowane przez renomowaną 

fi rmę THULE (oferta jest stale rozszerzana o 

nowości) jak również akcesoria bagażnikowe 

innych producentów sprzedawanych pod 

marką 4MAX.

Dodatkowe miejsce bagażowe

Często podczas „pakowania” samochodu 

spotykamy się z problemem braku miejsca 

na bagaże. Dla większych walizek możemy 

stworzyć dodatkowe miejsce poprzez montaż 

bagażnika dachowego wraz z boxem. Dzięki 

temu można uzyskać od 200 do nawet 650 

litrów dodatkowej powierzchni bagażowej.

Natomiast, jeżeli chcemy zabrać różne małe 

przedmioty jak mała torebka, butelka z napo-

jem czy mapa drogowa pomocne okażą przy-

borniki samochodowe tzw. „torbacze”. Są to 

dodatkowe organizery przestrzeni mocowa-

ne na lub pomiędzy fotelami. Posiadają one z 

reguły komorę termiczną utrzymującą odpo-

wiednią temperaturę napoju, jak i mnóstwo 

innych kieszonek, w których zmieści się cała 

masa przedmiotów niezbędnych w podróży. 

Bezpieczeństwo

Sprawą, która nie może być przez nas ba-

gatelizowana jest sprawdzenie ważności gaś-

nicy i czy pojazd jest wyposażony w trójkąt 

bezpieczeństwa, apteczkę, kamizelki odbla-

skowe czy zapasowy zestaw żarówek. Może 

nie wszystkie te elementy są wymagane przez 

ustawodawcę i muszą być w samochodzie 

obligatoryjnie, jednak warto się w nie zaopa-

trzyć, gdyż podróż nie zawsze przebiega „bez 

przygód” i czasami w najmniej spodziewanym 

momencie przydałaby nam się rzecz (np. za-

pasowe żarówki), której akurat nie mamy w 

aucie, a mogliśmy bez problemu kupić przed 

wyjazdem. 

Podsumowanie

To jedynie skrót tego, co może się przy-

dać i co powinno znaleźć się w dobrze wy-

posażonym aucie. Wszystkie opisane wyżej 

akcesoria są dostępne w sieci Inter Cars S.A. 

i bez problemu możecie je Państwo kupić w 

przystępnych cenach. Dzięki temu kierowca i 

pasażerowie pojazdu będą przygotowani na 

sytuacje awaryjne.  

IC_Technika Truck 
w w w. i n t e r c a r s . c o m . p l

Encyklopedia wiedzy do samo-
chodów ciężarowych jest już do-
stępna w ofercie Inter Cars S.A.

Encyklopedia zawiera dane dotyczące 

przeglądów okresowych, czasów oraz danych 

regulacyjnych silnika, osi, układu kierownicze-

go, układu hamulcowego i skrzyni biegów.

Inter Cars S.A. zaprasza do testowania en-

cyklopedii wiedzy. Istnieje możliwość otrzy-

mania miesięcznego kodu testowego on-

line. Aby uzyskać kod testowy oraz wszelkie 

informacje dotyczące zakupu licencji rocznej     

on-line, wystarczy skontaktować się z najbliż-

szą fi lią ciężarową Inter Cars S.A. 

Aktualna lista filii dostępna na stronie:

www.intercars.com.pl w zakładce Sieci 

dystrybucji.
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Dodatki do paliw 
Flashlube 

N O W O Ś C I

K o n r a d  S t a c h o w i c z

Zakupy na raty 0% 

LEPSZA PRACA SILNIKA NA ZASILANIU LPG Większość właścicieli pojaz-

dów pragnie aby ich samo-

chody wyglądały czysto i 

schludnie.
Na rynku dostępnych jest wiele produktów 

do czyszczenia, pielęgnacji oraz nabłyszczania 

karoserii. Ale czy wiecie Państwo, że dostępne 

są produkty do czyszczenia układów paliwo-

wych silnika, które również 

ulegają zabrudzeniom? W 

przeciwieństwie do zabrudzeń 

zewnętrznych, zabrudzone 

układy paliwowe silnika spo-

wodują, że będzie on działał 

niepoprawnie oraz będzie 

zużywał większe ilości paliwa. 

Nagar osadzający się w komo-

rze spalania i na grzybkach za-

worowych powoduje z jednej 

strony gorsze warunki chłodze-

nia zaworów, ale także podczas 

pracy silnika na zasilaniu LPG 

lub CNG zatykanie dysz wtry-

skiwaczy benzynowych.  

Problemy te rozwiązuje suplement paliwo-

wy Flashlube Valve Saver Fluid. Płyn ten jest 

skoncentrowanym dodatkiem zastępującym 

ołów. Ta sprawdzona formuła zawiera kombi-

nację dodatków czyszczących wtryskiwacze 

paliwa i układy paliwowe, korzystnie wpływa-

jąc na oszczędność paliwa i zmniejszenie emi-

sji szkodliwych substancji. Minimalizuje także 

zużycie gniazd zaworów tworząc warstwę 

ochronną pomiędzy zaworem a gniazdem 

zaworu. Płyn Flashlube ułatwia uruchamianie 

silnika, utrzymuje w czystości świece zapłono-

we oraz obszar komory spalania, wydłużając 

żywotność silnika oraz polepszając płynność 

jego pracy. 

Wprowadzenie płynu do silnika odbywa się 

za pomocą Flashlube Valve Saver Kit (Lubryfi -

kator). Zestaw składa się ze zbiornika, elemen-

tów montażowych oraz płynu Flashlube Valve 

Saver, który wystarcza na ok. 5000km. Montaż 

całego zestawu nie jest skomplikowany, zale-

ca się jednak aby był przeprowadzony przez 

zakład mechaniki pojazdowej. Dawkowanie 

płynu Flashlube Valve Saver odbywa się samo-

czynnie przy wykorzystaniu 

podciśnienia panującego w 

kolektorze dolotowym. 

Nowy, innowacyjny zestaw 

Electronic Valve Saver Kit zosta-

nie uzupełniony o programo-

walny układ sterujący, który na 

potrzeby konkretnego silnika 

sam ustawi ilość podawanej 

dawki płynu i będzie na bie-

żąco ją kontrolował. Ponadto, 

zestaw będzie wyposażony w 

elektroniczny czujnik poziomu 

płynu Flashlube, a kontrolka 

ostrzegawcza LED, którą można 

będzie zamontować na desce 

rozdzielczej pojazdu, poinformuje o obniżeniu 

się poziomu płynu i zasygnalizuje kiedy należy 

napełnić ponownie zbiornik płynem. Modyfi ka-

cji ulegnie również konstrukcja zestawu, dzięki 

Dzięki tak dużemu zainteresowaniu z 

Państwa strony możliwość zakupu w 

systemie ratalnym na stałe weszła do 

oferty Inter Cars S.A.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klien-

tów zmodyfi kowaliśmy warunki programu, 

tak aby oferta była jeszcze bardziej atrakcyjna.

Tak duże zainteresowanie świadczy o tym, że 

chcecie Państwo w dalszym ciągu inwestować 

w modernizacje warsztatów, a tym samym 

stale podwyższać jakość swoich usług. Mamy 

nadzieję, że system sprzedaży ratalnej w pełni 

to umożliwi.

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie skorzystali 

z naszej oferty lub też chcieliby z niej skorzystać 

ponownie, informujemy, że możliwość zakupu 

na raty dotyczy urządzeń warsztatowych. Naj-

ważniejsza wiadomość: w dalszym ciągu 

oprocentowanie rat dla klienta wynosi 0%. 

Dodatkowo w ramach promocji każdy 

uczestnik programu otrzyma 1 miesięczną 

karencję w spłacie rat, co oznacza, że kupując 

towar w marcu pierwszą ratę płaci się dopiero 

w maju. Program daje możliwość pozyskania 

wyposażenia warsztatowego na dogodnych 

warunkach. 

Aby uzyskać informacje o szczegółach pro-

gramu sprze-

daży ratalnej 

i zgłosić swe 

uczestnictwo 

w y s t a r c z y 

skontaktować 

się z najbliższą 

fi lią Inter Cars 

S.A. Życzymy 

udanych za-

kupów. Ofer-

ta dotyczy 

urządzeń w 

cenach katalo-

gowych.

czemu jej nowy ergonomiczny kształt pozwoli 

na jeszcze łatwiejszy montaż. Prototyp zestawu 

Electronic Valve Saver Kit został zaprezentowa-

ny w połowie marca na XII Międzynarodowym 

Forum Gazowym w Warszawie. W sprzedaży 

zestaw będzie dostępny na przełomie kwiet-

nia/maja br. 

 Wszelkie dodatkowe informacje na temat 

FLASHLUBE dostępne są na www.fl ashlube-

europe.com.  

Źródło:  GMS Europe
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Fot. Johnson Controls Akumulatory Sp. z o.o.

Fot. Johnson Controls 
Akumulatory Sp. z o.o.

Akumulatory 
specjalnego zastosowania

N O W O Ś C I

D a r i u s z  P a n e k

Akumulatory z uwagi na ich przeznaczenie i wykorzystanie 

można podzielić na: rozruchowe, głębokiego rozładowania i 

głębokiego rozładowania z możliwością rozruchu.

Akumulatory rozruchowe służą praktycz-

nie do rozruchu silnika w samochodach, 

następnie za dostarczanie energii odpowie-

dzialny jest alternator. Ich konstrukcja jest tak 

zaprojektowana, żeby zapewnić duży prąd 

rozruchu, ale nie jest odporna na głębokie 

rozładowanie. Akumulatory głębokiego rozła-

dowania nie mają dużych prądów rozrucho-

wych, ale można z nich pobierać mniejszą 

energie przez dłuższy okres. Silnik elektrycz-

ny lub inny odbiornik pobiera wielokrotnie 

mniejszy prąd niż rozrusznik, ale ciągle przez 

kilkanaście godzin. Są to dwa zupełnie różne 

cykle pracy. Dlatego też do zasilania różnego 

rodzaju urządzeń elektrycznych, potrzebuje-

my akumulatora skonstruowanego specjalnie 

do takich zastosowań. 

STABILNOŚĆ MOCY

W tym numerze WIADOMOŚCI omówimy 

akumulatory głębokiego rozładowania FREE-

DOM MARINE - VARTA ENERGY. Akumulato-

ry te charakteryzują się wysoka stabilnością 

mocy. Mają zastosowanie tam gdzie w energię 

trzeba zaopatrzyć wiele różnych odbiorników 

prądu przez dłuższy okres czasu. Budowa Var-

ty Energy jak i Freedom Marine to: separator 

kopertowy wyłożony włókniną (fl izelina), któ-

ra utrzymuje elektrolit. Grube płyty wykonane 

w technologii wapiennej z dodatkiem srebra, 

charakteryzują się wysoką wydajnością elek-

trochemiczną. Dzięki takiej konstrukcji można 

je głęboko rozładować do 25% pojemności 

znamionowej (do osiągnięcia napięcia10,5V) 

bez obawy o jego uszkodzenie.

W następnym numerze omówimy aku-

mulatory głębokiego rozładowania z 

możliwością rozruchu w technologii AGM: 

Optima,  Ultra Dynamic, Deep Cycle

TYP POJEMNOŚĆ 

[AH] PRZY K-20

POJEMNOŚĆ 

[AH] PRZY K-5

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

DŁ. SZER. WYS.

WAGA AKUMU. BIEGUN

VARTA

VA95502 60 50 246 x 175 x 190 16,1 +P

VA95551 70 55 260 x 175 x 225 20,6 +P

VA95602 80 60 278 x 175 x 190 19,5 +P

VA95752 90 75 353 x 175 x 190 23,7 +P

VA95902 110 90 394 x 175 x 190 29,7 +P

VA96351 180 135 513 x 223 x 223 50,7 - +P

FREEDOM

BE06020M 60 246 x 175 x 190 14,40 +P

BE07030M 70 260 x 175 x 225 16,90 +L

BE09020M 90 353 x 175 x 190 23,30 +P

CECHY

Duża pojemność przy niewielkich rozmiarach.• 
 Szybkie przyjmowanie ładunku, zawsze i szybko • 
można doładować akumulator.

 Niska oporność wewnętrzna gwarantuje nieza-• 
wodne oddawanie skumulowanej energii.

 Bezobsługowość: specjalne stopy gwarantują mi-• 
nimalne ubytki wody.

 Niski poziom samorozładowania, wielomiesięcz-• 
ne przerwy sezonowe nie są żadnym proble-
mem.

 Szczelny – skonstruowany do zastosowań na • 
wodzie, w razie wywrotki łodzi lub zanurzenia, 
środowisko naturalne nie zostanie skażone.

ZASTOSOWANIE

 Akumulatory te zapewniają zasilanie w pojaz-• 
dach rekreacyjnych, łodziach i wszelkiego rodzaju 
urządzeniach gdzie potrzebne jest zasilanie prą-
dem elektrycznym, a gdzie nie mamy dostępu do 
gniazdka zasilającego.

 Napędzają wózki na polu golfowym, kosiarki do • 
trawy czy wózki inwalidzkie. 

 Służą także, jako zasilanie dla źródeł światła na • 
placach budowy, campingach, domkach letni-
skowych.
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Witamy w rodzinie  

F I L I E

NOWA FILIA W SOCHACZEWIE 

A n e t a  F i e d o r c z u k

Mamy przyjemność powitać 

nowe fi lie w strukturze Inter 

Cars S.A. Poniżej przedsta-

wiamy informacje o naszych 

oddziałach.

Dnia 12 lutego br. rozpoczęła działalność ko-

lejna nowa fi lia INTER CARS S.A.  zlokalizowana 

w Sochaczewie przy ulicy Spartańskiej 12/14.

Kierownikiem fi lii został Dariusz Tomaszew-

ski, wieloletni pracownik IC, a zastępcą Dariusz 

Leszczyński, znakomity specjalista z rynku 

LKW. Filia należy do Grupy Filialnej Czosnów 

i obecnie w jej szeregach znalazło zatrudnie-

nie 15 osób, głównie z terenu Sochaczewa. 

W trosce o szybką dostępność oferty IC dla 

klientów fi lii uruchomione zostały trasy z do-

stawami towaru na terenie Sochaczewa oraz 

okolicznych miejscowości. Dwupoziomowy 

magazyn o powierzchni 720m2 wraz z syste-

mem dostaw w ciągu dnia z magazynów w 

Cząstkowie Mazowieckim i Kajetanach po-

zwala zaoferować naszym klientom bardzo 

dobrą dostępność towaru. W asortymencie 

fi lii znajdują się części i akcesoria do samo-

chodów osobowych (Europa i Japonia) oraz 

ciężarowych. Silny akcent na asortyment czę-

ści do pojazdów ciężarowych wraz z doświad-

czoną kadrą stanowi mocną stronę fi lii z racji 

dużego potencjału w tym segmencie rynku 

Sochaczewa i  okolicy. Pomimo młodego wie-

ku fi lii jej kadra ma już bogate doświadcze-

nie w strukturach IC i mamy nadzieję, że ten 

profesjonalizm pomoże nam zapewnić jak 

najlepszy serwis obsługi w tej branży na tym 

rynku. Zapraszamy wszystkich do korzystania 

z oferty Inter Cars S.A., gwarantujemy szybką i 

profesjonalną obsługę. 

NOWA FILIA W KRAKOWIE

 W marcu rozpoczęła działalność fi lia w Krako-• 
wie przy Al. 29 Listopada 106. 

Tel.: (012) 415 97 67, fax: (012) 415 97 66. • 
 Godziny otwarcia: pon-pt: 8.00-18.00, • 
sob: 8.00-13.00

e-mail: ickrl@intercars.com.pl• 

ZMIANA LOKALIZACJI FILII 
W KATOWICACH

 Informujemy, że fi lia Inter Cars mieszcząca się • 
w Katowicach przy Al. W. Roździeńskiego 170 

przeprowadziła się do  fi lii w Katowicach przy 

ul. Obroki 77.

NOWA FILIA W KOZIENICACH

 W marcu rozpoczęła działalność fi lia w Kozie-• 
nicach przy ul. Lubelskiej 73. 

Tel.: (048) 611 74 60 68, • 

Fax: (048) 611 74 69, • 
E-mail: ickozienice@intercars.com.pl. • 
 Godziny otwarcia: pon-pt: 8.00-18.00,• 
sob: 8.00-13.00.

NOWA FILIA W KRAKOWIE

 Informujemy o otwarciu nowej fi lii w Krako-• 
wie przy ul. Zakopiańskiej 301. 

Tel./ fax: (012) 267 47 77. • 
 Godziny otwarcia: pon-pt: 8.00-18.00,• 
sob: 8.00-13.00

e-mail: ickrz@intercars.com.pl • 

PRZEPROWADZKA FILII MOTOCYKLOWEJ 
W POZNANIU

 Filia motocyklowa w Poznaniu przy ul. Dru-• 
skiennickiej 8/10 przeprowadziła się do nowego 

obiektu przy ul. Dąbrowskiego 181

Tel.: (061) 840 28 28, fax: (061) 840 28 48. • 
e-mail: poznan.moto@intermotors.pl• 

 Godziny otwarcia: pon-pt: 10.00-18.00, • 
sob: 10.00-14.00

PRZEPROWADZKA FILII W WAŁCZU

 Informujemy, że fi lia w Wałczu przeprowa-• 
dziła się do nowego obiektu przy ul. Wojska 

Polskiego. 

Telefony pozostają bez zmian.• 

PRZEPROWADZKA FILII MOTOCYKLOWEJ 
WE WROCŁAWIU

 Filia motocyklowa we Wrocławiu przy ul. Ar-• 
mii Krajowej 62 przeprowadziła się do obiek-

tu w Długołęce przy ul. Wrocławskiej 33B.

Telefony pozostają bez zmian, • 
e-mail: wroclaw.moto@intermotors.pl• 
 Godziny otwarcia: pon-pt: 8.00-18.00, • 
sob: 8.00-14.00 

INTER CARS S.A. FILIA W SOCHACZEWIE 

ul. Spartańska 12/14, 96-500 Sochaczew• 
tel.: (046) 863 94 00, fax: (046) 863 94 09• 
Godziny otwarcia: pon-pt: 8.00-18.00, sob: 9.00-14.00• 
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Fot.1 (Źródło: Behr)

Fot.2 (Źródło: Daimler)

Fot.3 Wykres prezentuje pożądane zakresy temperatur (PZT) poszczególnych części ciała człowieka (nr od 1 do 8). Pierwsza 
od góry linijka wykresu pokazuje pożądany zakres temperatury dla całego ciała człowieka. (Źródło: DaimlerChrysler Hightech 
Report 1/2007)

Fot.4 Komfort termiczny kierowcy jest oceniany w testach. 
Przed i po jeździe, wykonywany jest test rozszerzania się 
źrenicy oka (1). W trakcie jazdy mierzone jest: napięcie 
mięśni karku (2), częstotliwość bicia serca (4), napięcie 
mięśni ramion (5) i przewodność elektryczną skóry stóp. 
Ponadto podczas jazdy kierowca odpowiada na pytania an-
kiety (3), celem oceny sprawności podejmowania decyzji. 
(Źródło: Daimler)

Komfort termiczny

T E M A T  S E Z O N U

M g r  i n ż .  S t e f a n  M y s z k o w s k i

Z punktu widzenia tech-

nicznego, kierowca w samo-

chodzie, jest regulatorem 

w wielu różnych układach 

regulacji.

Na podstawie otrzymywanych informacji, 

również od własnych „czujników”, np. oczy, 

uszy, podejmuje on decyzje o np. skręcaniu, 

hamowaniu lub przyspieszaniu. Aby ilość 

błędnych decyzji, które mogą powodować 

zagrożenie, była jak najmniejsza, jak najmniej 

czynników powinno wpływać na niego nie-

korzystnie, np. odczuwana przez niego tem-

peratura. Firma Behr ocenia, że w kabinie 

ciężarówki (fot.1), bez klimatyzacji, przy tem-

peraturze zewnętrznej 35OC, w okolicy piersi i 

głowy kierowcy panuje temperatura 25OC. W 

tej temperaturze, jego zdolność do koncen-

tracji i refl eks, odpowiadają zachowaniu się 

kierowcy o zawartości 0,5 promila alkoholu 

we krwi.

TEMPERATURA I JEJ ODCZUWANIE

To, jak czujemy się w powietrzu o określo-

nej temperaturze, nie jest mierzalne. Oczy-

wiście temperaturę można zmierzyć, ale jeśli 

powietrze, zamiast być w spoczynku, będzie 

na nas dmuchać, ocenimy, że ma ono niższą 

temperaturę, niż wynika to z pomiaru. Tak 

działają wentylatory - nie obniżają tempera-

tury powietrza, a tylko wprawiają go w ruch. 

Na odczuwanie temperatury przez człowieka 

wpływa też wilgotność. Lepiej znosimy upał, 

gdy powietrze ma mniejszą wilgotność. Go-

rzej czujemy się w klimacie tzw. tropikalnym, 

o dużej wilgotności.

Aby poznać zachowania człowieka prowa-

dzącego samochód, którego kabinę wypełnia 

powietrze o różnych wartościach tempera-

tury i wilgotności, fi rma Mercedes prowadzi 

od wielu lat badania w kalifornijskiej Dolinie 

Śmierci (fot.2).

To, czy kierowca lub pasażer czuje się do-

brze lub nie, gdy odczuwa określone tem-

peratury różnych części swojego ciała, jest 

sprawą indywidualną. Na podstawie badań 

ochotników określono, które części ciała i ich 

temperatura, ma podstawowe znaczenie dla 

poczucia tzw. komfortu termicznego, lub jego 

braku. Części te na fot.3, są oznaczone cyframi 

od 1 do 8.

Dla ok. 80 do 90% osób temperatury te są 

podobne. Określono, więc tzw. pożądany za-

kres temperatury (PZT), istotnych dla poczu-

cia komfortu części ciała człowieka. Gdy od-

czuwana temperatura jest niższa, większość z 

nas czuje chłód, a gdy jest wyższa, czujemy, 

że jest za ciepło. Głowa i górne części ciała 

powinny mieć niższą temperaturę niż dolne. 

Ponadto pożądane zakresy temperatur dla 

głowy i stóp są węższe niż dla innych partii 

ciała. Jeśli nie ma możliwości zróżnicowania 

temperatur dla różnych części ciała - jest ona 

taka sama dla całego ciała, to pożądany za-

kres temperatury pokazuje pierwsza od góry 

linijka wykresu na fot.3. Dla 10 do 20% osób, 

temperatury części ciała lub jego całości, da-

jące poczucie komfortu, są inne niż należące 

do zakresu pożądanego.

Wyniki badań przedstawionych na fot.3, są 

Klimatyzacja 
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Fot.5 (Źródło: DaimlerChrysler Hightech Report 1/2007)

Fot.6 Jedną z miar komfortu termicznego kierowcy, poruszającego się po różnych rodzajach dróg, jest częstotliwość bicia ser-
ca. Im jest ona niższa, tym komfort termiczny jest wyższy. Linie na wykresie obrazują, jak rozwój konstrukcji układu klima-
tyzacji zmienił wartość częstotliwości bicia serca, u przeciętnego kierowcy kolejnych modeli Mercedesa klasy S, z lat: A) 1979 
- 1992; B) 1991 - 1998; C) 1998 - 2005; D) model aktualny. (Źródło: Daimler)

weryfi kowane praktycznie w badaniach dro-

gowych: reakcji organizmu kierowcy, zdolno-

ści do podejmowania prawidłowych decyzji i 

refl eksu - patrz fot.4.

KLIMATYZACJA W SAMOCHODZIE

Jej zadaniem jest stworzenie osobom ja-

dącym w przedziale pasażerskim komfortu 

termicznego. Będzie on wyższy, jeśli klimaty-

zacja umożliwi uzyskanie różnych temperatur 

ciała, w jego różnych punktach. Nie jest to ła-

twe, gdyż na odczuwanie temperatury przez 

człowieka wpływa temperatura powietrza, 

szybkość, z którą opływa ciało człowieka oraz 

jego wilgotność. Ponadto w słoneczne dni, 

pasażerowie samochodu, są ogrzewani świat-

łem słonecznym, wpadającym przez szyby 

samochodu, oraz przez elementy nadwozia, 

uprzednio nagrzane słońcem.

Aby uzyskać pożądane zakresy temperatur, 

dla różnych punktów ciała, powietrze napły-

wa do kabiny przez 3 grupy dysz, skierowane 

w dolną i środkową strefę przedziału pasażer-

skiego, oraz na szyby. Temperatura powietrza 

napływającego do poszczególnych stref prze-

działu pasażerskiego, również powinna być 

różna.

Prędkość powietrza wypływającego przez 

dysze, nie powinna być za duża, gdyż więk-

szość osób odbiera „przeciągi” jako nieprzy-

jemne. Jednak, gdy słońce świecące przez 

szybę, z jednego kierunku, nadmiernie ogrze-

wa niektóre partie ciała, np. pasażera, a układ 

klimatyzacji ma czujniki, które umieją to wy-

kryć, to przez zwiększenie prędkości opływu 

powietrza wokół nagrzewanej partii ciała, 

można obniżyć odczuwaną wartość tempera-

tury tej części ciała.

Problemem w układach klimatyzacji jest 

wilgotność powietrza, czyli zawartość w nim 

pary wodnej. Przeciętnie wynosi ona ok. 30%. 

Taka wilgotność powietrza, według meteo-

rologów jest w klimacie pustynnym. Część 

osób, przy tak niskiej wilgotności, odczuwa 

podrażnienie śluzówek nosa, suchość warg i 

gałek oczu. Powodem niskiej wilgotności jest 

schładzanie powietrza przez parowalnik do 

temperatury ok. 3OC. Optymalną jest wilgot-

ność ok. 40%, co jednak ogranicza temperatu-

rę chłodzonego powietrza do od 7 do 10OC, z 

wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne jest wyko-

rzystywanie maksymalnej mocy chłodzącej.

Innym problemem, związanym z wilgot-

nością powietrza, jest pokrywanie się szyb 

parą wodną. Z punktu widzenia bezpieczeń-

stwa, co często akcentują sprzedawcy sa-

mochodów, korzystna jest niska wilgotność 

powietrza dostarczanego przez klimatyzację, 

bo zapobiega ona roszeniu szyb, ale nie jest 

to korzystne dla organizmów osób jadących 

samochodem. Wyższa wilgotność powietrza, 

jest korzystniejsza dla ludzi, ale zwiększa ryzy-

ko roszenia szyb. W droższych pojazdach są 

montowane czujniki: wilgotności powietrza 

i temperatury szyby przedniej, co pozwala 

utrzymać możliwie wysoką wilgotność po-

wietrza w kabinie, bez ryzyka roszenia szyb.

Przy niskich temperaturach zewnętrznych, 

gdy parowalnik nie pracuje, dla uzyskania 

pożądanej wilgotności powietrza, nowoczes-

ny układ klimatyzacji może zasysać część 

powietrza z przedziału pasażerskiego (obieg 

wewnętrzny), aby pozostawić w kabinie parę 

wodną oddawaną przez jadące osoby (z czło-

wieka odparowuje ok. 70 do 100g wody na 

godzinę).

Aby pogodzić wymagania, często przeciw-

stawne, fi rma Mercedes przy opracowaniu 

układów klimatyzacji wykorzystuje manekina 

(fot.5) wyposażonego w 32 czujniki prędkości 

przepływu powietrza, 73 czujniki temperatury 

i 13 czujników wykrywających promieniowa-

nie cieplne. Pomiary wykonywane z jego po-

mocą, umożliwiają rozwój układów klimatyza-

cji, co prezentuje fot.6.

TYPY SAMOCHODOWYCH 
UKŁADÓW KLIMATYZACJI

Dzielimy je w zależności od ilości stref w ka-

binie pasażerskiej, w których można uzyskać 

różne temperatury. 

Podstawowe typy układów klimatyzacji to:

jednostrefowe - można ustawić tylko jedną, • 
tę samą temperaturę w przedziale pasażer-

skim,

dwustrefowe - można ustawić oddzielne • 
wartości temperatury dla kierowcy i osoby sie-

dzącej obok, ale osoby jadące na tylnej kanapie, 

mogą je odczuwać jako inne niż ustawione,

trójstrefowe - można ustawić oddzielne war-• 
tości temperatury dla kierowcy, osoby siedzą-

cej obok i pasażerów tylnej kanapy,

czterostrefowe - można ustawić oddzielne • 
wartości temperatury dla kierowcy, osoby sie-

dzącej obok i pasażerów zewnętrznych miejsc 

tylnej kanapy,

Firma Mercedes podaje, że układy klima-

tyzacyjne jej samochodów mogą mieć do 6 

stref.

UKŁADY REGULACYJNE UKŁADÓW 
KLIMATYZACJI

W układach klimatyzacji, podstawową wiel-

kością regulowaną, przez człowieka (układy z 

regulacją ręczną, tzw. „manualne”) lub auto-

matykę, jest temperatura powietrza, mimo że 

T E M A T  S E Z O N U

Klimatyzacja 
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na odczuwanie temperatury przez człowieka 

wpływa więcej wielkości. W układach „ma-

nualnych” człowiek pełni zadanie regulatora 

temperatury. Jeśli chce utrzymać przyjemną 

dla siebie temperaturę powietrza, musi kory-

gować jej wahania. Układ regulacji automa-

tycznej zastępuje w tym człowieka. 

Jednak typowe układy regulacji układów 

klimatyzacji, nie potrafi ą np.:

 zwiększyć wilgotność powietrza w prze-• 
dziale pasażerskim, gdy jej wyższa wartość 

nie zagraża roszeniu szyb,

 zapobiec odczuwaniu wyższej tempera-• 
tury części ciała pasażera samochodu, na-

grzewanych promieniami słonecznymi.

Z powyższych powodów, układy klimaty-

zacji samochodów wyższych klas, są wypo-

sażane również w czujniki:

 natężenia wypływu powietrza przez dysze • 
układu klimatyzacji,

 wilgotności powietrza w przedziale pasa-• 
żerskim,

 wykrywające promieniowanie cieplne np. • 
słoneczne - określają kierunek, kąt padania 

i natężenie promieniowania,

 temperatury szyby przedniej,• 
 zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego • 
- gdy jest ono za duże, układ klimatyzacji 

jest przełączany na obieg wewnętrzny.

Ponadto praca układów klimatyzacji może 

być wspierana przez dodatkowe nagrzewni-

ce elektryczne i wentylatory, przez które po-

wietrze płynie w okolice tylnej kanapy.

PROFILE TEMPERATURY W PRZEDZIALE 
PASAŻERSKIM

Automatyczne układy regulacji tempera-

tury, umożliwiają uzyskanie rozkładu tem-

peratur, zgodnego z pożądanym (fot.3). Jak 

wspomniałem, jest on akceptowany przez 80 

do 90% osób. Pozostałe czują się dobrze przy 

innych temperaturach. 

Są układy klimatyzacji np. fi rmy Behr, które 

oferują możliwość wyboru tzw. profi lu tem-

peratury w przedziale pasażerskim:

 neutralny (neutral) - rozkład akceptowany • 
przez 80 do 90% procent ludzi;

 świeży (fresh) - może być bardziej odpo-• 
wiedni dla osób przyzwyczajonych do 

przebywania w pomieszczeniach klimaty-

zowanych; w porównaniu do neutralnego 

profi lu temperatury, przez środkowe dy-

sze wypływa z większą prędkością nieco 

chłodniejsze powietrze.

 ciepły (warm) - profi l dla osób wrażliwych • 
na „przeciągi”, lubiących wyższe tempera-

tury; w porównaniu do neutralnego pro-

fi lu temperatury, więcej, cieplejszego po-

wietrza jest kierowane na stopy.

Klimatyzacja 

T E M A T  S E Z O N U

AIRSTAL
Kompresory
klimatyzacji

M a r c i n  Tu r s k i

W ofercie części zamien-

nych do napraw i serwisu 

układów klimatyzacji w 

pojazdach samochodowych 

pojawiły się regenerowane 

kompresory klimatyzacji 

producenta AIRSTAL.

Firma ta, należąca do stowarzyszenia APRA 

(Automotive Parts Remanufacturers Assosia-

tion) jest specjalistą w branży regeneracji tych 

produktów, która z powodzeniem sprzedaje 

każdego roku kilka tysięcy sprężarek na rynek 

całej Europy. Inter Cars S.A. jest wyłącznym 

dystrybutorem tych wyrobów w Polsce.

Oferta kompresorów klimatyzacji AIRSTAL 

to 875 referencji, które znajdują zastosowanie 

w ponad 5000 samochodach osobowych, 

ciężarowych oraz specjalistycznych, co daje 

pokrycie ponad 90% zapotrzebowanie rynku 

na te produkty.

Proces regeneracji odbywa się zgodnie z 

normami producentów kompresorów. Do 

naprawy zostają stosowane tylko wysokiej ja-

kości podzespoły, których jakość gwarantują 

renomowani producenci, a po zakończonym 

procesie każda jednostka poddawa-

na jest testom na sprawność, wydaj-

ność i szczelność (za pomocą helu) 

na specjalnych testerach (Infi con, 

Thermolab). Do każdego kompresora 

dołączony jest wydrukowany raport 

z tych testerów, przedstawiający rze-

czywiste parametry danej jednostki. 

Dzięki tak surowym wymogom i cią-

głej kontroli jakości parametry tech-

niczne stają na poziomie fabrycznie 

nowych produktów, a klient dostaje 

12 miesięczną gwarancję jakości na 

zakupiony towar. Kompresory AIR-

STAL są już napełnione przez pro-

ducenta odpowiednią ilością oleju 

typu PAG (ilość wlanego oleju jest 

podana na etykiecie zamieszczonej 

na towarze), a wewnątrz opakowania 

znajduje się karta gwarancyjna wraz 

z kryteriami przyjęcia wymontowa-

nych sprężarek. Produkty te są oczy-

wiście dostępne w formie sprzedaży 

TR – tzn. z możliwością odpłatnego 

zwrotu starego kompresora.

 

Dobór sprężarek do poszczególnych po-

jazdów ułatwi drukowany katalog, który jest 

dostępny w sieci sprzedaży Inter Cars S.A. od 

marca br. Równolegle referencje pojawią się 

również w IC_Katalogu.

c.d. ze str.19
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Środki chemiczne
do pielęgnacji klimatyzacji 

S ł a w o m i r  K o n i e c

W ofercie Inter Cars S.A. 

oprócz części i urządzeń 

do obsługi klimatyzacji 

znajdziecie Państwo także 

pełny asortyment środków 

chemicznych do pielęgna-

cji i konserwacji. Poniżej 

prezentujemy najciekawsze i 

atrakcyjne cenowo produkty.

Czyszczenie

CRC AIRCO CLEANER 

to pianka do czyszczenia układu klimatyzacji 

samochodowej. Usuwa drażniący zapach po-

wodowany przez zanieczyszczenia parownika 

w układzie klimatyzacji. Pozostawia świeży za-

pach. Pojemność 400ML.

INDEKS INTER CARS: CRC10702113

AMTRA - NanoSilver 

jest preparatem do 

czyszczenia klimaty-

zacji. Pozwala na efek-

tywne oczyszczenie 

układu klimatyzacji w 

samochodzie, a w po-

równaniu z konwencjo-

nalnymi środkami dzia-

ła permanentnie, a nie 

tylko doraźnie w chwili 

zabiegu. Efektywnie 

oczyszcza układ klima-

tyzacyjny w samocho-

dzie. Eliminuje bakterie 

i grzyby, odświeża oraz 

zabezpiecza przed 

nieprzyjemnym zapa-

chem na okres od 3 do 

5 miesięcy. Pojemność 

200ML.

INDEKS INTER CARS: NANO 

19-535 200ML

LOCTITE HYGIENE SPRAY
to wielofunkcyjny 

środek do czyszcze-

nia i odgrzybiania 

układów klimatyzacji 

samochodowej. Za-

bija bakterie, grzyby 

i wirusy (opryszczki i 

grypy) a nieprzyjem-

ne zapachy zastępu-

je świeżą mentolo-

wo-eukaliptusową 

wonią. Pojedynczy 

spray może odświe-

żyć do 50m3 powie-

trza. Opakowanie 

150ML.

INDEKS INTER CARS: 

LOC 731336 150ML 

SPRAY

Specjalny płynny 
oczyszczacz fi rmy 
LIQUI MOLY 

w sposób optymal-

ny, oszczędnie i bez 

demontażu oczysz-

cza parownik klima-

tyzatora z grzybów i 

bakterii. Pojemność 

250ML. 

INDEKS INTER CARS: 

LIM4087

Profesjonalny prepa-

rat do czyszczenia i 

odgrzybiania klima-

tyzacji VPS VALVO-
LINE zabija i usuwa 

pleśń i grzyby. Za-

wartość opakowania 

wystarcza na trzy samochody. Opakowanie 

500ML.

INDEKS INTER CARS: VPS AIRCO ODOR TREATMENT

Zestaw do klimatyzacji LIQUI MOLY 

składa się z profesjonalnego urządzenia do 

nanoszenia klimatyzacji i dwóch sztuk 5L 

płynu do odgrzybiania klimatyzacji. Jest to 

specjalny pienny oczyszczacz, który w opty-

malny sposób, oszczędnie i bez demontażu 

oczyszcza klimatyzator z grzybów i bakterii. 

Usuwa nieprzyjemny zapach, niszczy grzyby 

i bakterie, jest bardzo wydajny, a długotrwały 

efekt osiąga dzięki „fi lmowi”, który pozostaje 

na parowniku i zapobiega tworzeniu się no-

wych grzybów.

INDEKS INTER CARS: LIM4090 PROMOCJA

T E M A T  S E Z O N U

Klimatyzacja 

Odświeżanie

PARYS - ATAS 
to preparat odświeżający 

do klimatyzatorów. Pre-

parat ten gwarantuje do-

skonałą higienę wewnątrz 

samochodu oraz eliminuje 

nieprzyjemny zapach, który 

jest wynikiem obecności w 

samochodzie przez dłuższy 

czas brudu bakterii oraz róż-

nego rodzaju owadów. Ilość 

preparatu wystarcza na 3-4 

krotne zastosowanie. Po-

jemność 400ML. 

INDEKS INTER CARS: CLIM 

400ML

Smarowanie

Olej syntetyczny fi rmy Liqui Moly
przeznaczony do urzą-

dzeń klimatyzacji na bazie 

poliglikogenu. Służy do 

smarowania, uszczelnia-

nia i chłodzenia obroto-

wych części w układzie 

chłodzenia. W ofercie 

rozróżniamy trzy rodzaje 

olejów do klimatyzacji: 

PAG 46, PAG 100 i PAG150. 

Pojemność 250ML

INDEKSY INTER CARS: 

LIM4083, LIM4089, LIM4082

21



Dane techniczne SW N 1000:

Sprężarka Danfoss: BD350GH

Czynnik chłodzący: R 134a

System napełniony fabrycznie

Napięcie 24V

Zużycie energii: min 7,5Ah – max 

14,5Ah

Wydajność: min 650W – max 950W

Polecamy:

Popularną na rynku chłodnicę klima-

tyzacji do Opel Astra G z silnikami 

1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 16V/2.0DI, 

w cenie detalicznej netto 552zł, 

Indeks: TSP0225196 

Fot 1. Klima model top i back  

Chłodzenie 
na postoju

 

Grupa Indel B jest wiodącą 

europejską fi rmą produkują-

cą urządzenia chłodzące do 

samochodów ciężarowych, 

autobusów i jachtów

Dwie linie produktowe to klimatyzacje po-

stojowe oraz lodówki samochodowe. Slee-

ping Well 1000 jest sprężarkową klimatyzacją 

postojową przeznaczoną do samochodów 

ciężarowych. Produkt fi rmy Indel B zapewnia 

komfortowe warunki wewnątrz kabiny korzy-

stając wyłącznie z zasilania akumulatorowego. 

Przeznaczony jest dla ludzi ceniących sobie ja-

kość i niezawodność za przystępną cenę.

Klimatyzacja postojowa Sleeping Well 1000 

jest dostępna w wersji TOP- montowanej na 

dachu kabiny i BACK – umieszczonej na tylniej 

ścianie ciągnika ( fot. 1). Niewielkie rozmiary i 

konstrukcja sprawia, że pasuje do większości 

pojazdów ciężarowych. Bardzo ciekawym i 

równocześnie funkcjonalnym rozwiązaniem 

modelu TOP jest montaż urządzenia na dachu 

kabiny sypialnej, między oknem dachowym a 

tylną ścianą. Dzięki temu montaż klimatyza-

tora nie powoduje konieczności rezygnacji z 

zalet szyberdachu.

Sleeping Well 1000 chłodzi i osusza kabi-

nę samochodu podczas postoju przy wy-

łączonym silniku. Klimatyzacja pracuje na 

ekologicznym czynniku R134a. Obudowa 

wykonana jest z niezwykle trwałego tworzy-

wa ABS odpornego na działanie promieni 

UV, warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia 

mechaniczne. Sercem urządzenia jest agre-

gat sprężarkowy fi rmy Danfoss wykorzystany 

zarówno w modelu TOP jak i BACK. Agregaty 

te charakteryzuje duża wydajność, wytrzyma-

NOWOŚĆ

Klima 
to już standard

Takich aut na polskich drogach z roku na 

rok jeździ coraz więcej. Klimatyzacja jest syste-

mem, który wymaga specjalistycznej obsługi, 

tak więc w ostatnich czasach pojawiło się 

bardzo dużo warsztatów zajmujących się jej 

serwisowaniem i naprawą. Inter Cars S.A. wy-

chodzi naprzeciw wymaganiom stawianym 

przez ten segment rynku motoryzacyjnego i 

oferuje swoim klientom szeroką gamę części 

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, łącz-• 

ników itp.) od czołowych producentów syste-

mów termicznych.

Spółka przygotowana jest już do letniego se-

zonu i oferuje kilkaset referencji dostępnych 

od ręki w konkurencyjnych cenach. 

Więcej informacji na www.intercars.com.pl 

lub www.warsztat.intercars.compl

Układy klimatyzacji są coraz 

częściej wyposażeniem 

standardowym zarówno w 

samochodach osobowych 

jak i ciężarowych.

łość i cicha praca. Cechuje je również niskie 

zużycie energii, co w przypadku klimatyzacji 

postojowej jest bardzo istotnym parametrem. 

Zabezpieczenie napięciowe i kontrolowa-

nie zużycia energii zapobiega rozładowaniu 

akumulatorów w stopniu uniemożliwiającym 

uruchomienie pojazdu.

Sterowanie klimatyzato-

rem odbywa się manualnie za 

pośrednictwem cyfrowego 

panelu lub zdalnie za pomo-

cą pilota radiowego. Istnieje 

możliwość korzystania z sa-

mego nawiewu bez urucha-

miania sprężarki powodując 

przewietrzenie kabiny. Optymalne parametry 

pracy klimatyzacji, prosty system obsługi po-

zwalają cieszyć się wypoczynkiem i korzystnie 

wpływają na samopoczucie kierowcy.

M a c i e j  S t a s i a k

T E M A T  S E Z O N U

Klimatyzacja 
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Marka Uniroyal jest produkowana od 1895r. przez 

belgijskiego producenta wyrobów gumowych Engle-

berta, którego klientem była między innymi fi rma Conti-

nental AG. Po połączeniu z amerykańską fi rmą US Rub-

ber w 1958 roku przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na 

Uniroyal Englebert. W 1979 roku prawo do marki kupił 

niemieckim koncernem Continental AG.

Mabor Sport Jet 2. Nie-
miecka technologia – dobra 
jakość w niskiej cenie

Nowa marka w seg-
mencie „środka” –
Uniroyal

Chcąc zaspokoić potrzeby klientów i posze-

rzyć paletę opon Projekt Koło wprowadził do 

oferty „Lato 2008” opony marki Uniroyal, która 

należy do niemieckiego koncernu Continental 

AG. Oferta marki skierowana jest do użytkow-

ników każdej klasy samochodu: począwszy od 

aut małych, miejskich oraz samochodów klasy 

średniej, kończąc na autach ekskluzywnych i 

sportowych.

Opony marki Uniroyal produkowane są w 

fabrykach koncernu na nowoczesnych liniach 

technologicznych z zachowaniem najwyższych 

wymogów jakościowych. Elementem, na który 

kładzie się największy nacisk przy konstrukcji 

opon marki Uniroyal jest najwyższy poziom 

bezpieczeństwa i zadowolenie klientów. Dą-

żenie do osiągnięcia najlepszych parametrów 

opony na mokrej nawierzchni to tradycja mar-

ki Uniroyal. Wyśmienite zachowanie zarówno 

na suchych jak i na mokrych nawierzchniach, 

poparte renomowanymi testami to efekt wie-

loletnich doświadczeń i dążeń do sprostania 

najbardziej wymagających klientów. 

Opony deszczowe - potoczna nazwa opon 

marki Uniroyal - to z pewnością dowód uzna-

nia i najwyższej oceny użytkowników samo-

chodów.

Mabor Sport Jet 2 
- asymetria w seg-
mencie „budżet” 

Firma Inter Cars S.A. to wyłączny dystrybutor 

marki Mabor na rynku polskim. Fabryka Mabor 

powstała w 1946 roku przy współpracy amery-

Projekt Koło
prezentuje

kańskiej fi rmy General Tire oraz grupy inwesto-

rów portugalskich. Wybudowana od podstaw 

fabryka opon w Lusado w Portugalii wykorzy-

stywała amerykańskie technologie w produkcji 

opon. Opony eksportowane były do wielu kra-

jów świata. W 1993 roku Mabor wszedł w skład 

Koncernu Continental AG i przejął nowoczesne 

rozwiązania techniczne tej marki oraz uzyskał 

nowe rynki zbytu. 

Opony Mabor zostały zaprojektowane i wy-

produkowane nie tylko z myślą o zapewnieniu 

dobrych właściwości pod względem bezpie-

czeństwa i komfortu, lecz oferują również od-

powiednią relację ceny produktu do jego jako-

ści. Sport Jet 2 to:

asymetryczny • 
bieżnik zapewnia-

jący optymalne 

osiągi w każdych 

warunkach

Atrakcyjny de-• 
sign

Wyjątkowo do-• 
bre właściwości 

trakcyjne i sku-

teczność hamo-

wania

Bardzo duży • 
komfort jazdy, mi-

nimalne odgłosy 

toczenia

Pasta montażowa 
Cartechnic

Kolejna nowość to pasta do montażu opon 

w opakowaniu 5kg. Cartechnic jest nazwą han-

dlową należącą do ATR Germany (Inter Cars jest 

członkiem tej grupy od 1999 roku). W chwili 

obecnej pod nazwą Cartechnic dystrybuowa-

ne są następujące produkty: płyny do chłodnic, 

chemia warsztatowa, oleje, żarówki, płyny do 

spryskiwaczy itp. Marka ta jest obecna już od 

wielu lat na wymagającym rynku niemieckim, 

ponieważ produkty te pochodzą tylko od 

sprawdzonych, renomowanych dostawców. 

Indeks SAFO – CARP5, produkt dostępny jest 

od 1 lutego 2008. 

Ciężarki stalowe

Jak długo będziemy 

korzystać z ciężarków 

ołowianych? To częste 

pytanie, jakie zdajemy 

sobie w środowisku 

„oponiarzy”. Na począt-

ku października 2005 

r. Ministerstwo Gospo-

darki i Pracy wydało rozporządzenie w sprawie 

listy materiałów, przedmiotów i części pojaz-

dów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm 

oraz sześciowartościowy chrom. Rozporządze-

nie to jest zgodne z artykułem 7 ust. 3 ustawy 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploa-

tacji (Dz. U. nr 25, poz. 202 i nr 175 poz. 1458) i 

praktycznie rozszerza ten artykuł o szczegóło-

we rozwiązania w zakresie stosowania ołowiu, 

kadmu, rtęci i chromu. 

Zakaz stosowania ciężarków ołowianych w 

samochodach osobowych, dostawczych do 

3,5 tony dotyczy tylko pojazdów wyproduko-

wanych po 1.07.2003 roku, co nie jest w 100% 

spójne z dyrektywami UE, według których do 

żadnego samochodu osobowego nie można 

stosować ciężarków ołowianych. Kwestią czasu 

jest fakt, aby ciężarki ołowiane zostały zastąpio-

ne przez cynkowe lub stalowe.

Mając na uwadze ochronę środowiska i 

względy ekonomiczne (ciężarki cynkowe są 

dwa, trzy razy droższe od ołowianych) fi rma 

Inter Cars S.A. wprowadza do swojej oferty 

wysokiej jakości ciężarki stalowe (powleka-

ne do felg aluminiowych, nabijane i klejone) 

oraz- nabijane do felg stalowych. Asortyment 

będzie dostępny od połowy kwietnia 2008r. 

w zdecydowanie niższych cenach. Dostępna 

gramatura: 

• ciężarki nabijane do felg stalowych od 5 g 

do 50 g 

• ciężarki powlekane, nabijane do felg alu-

miniowych od 5 g do 50 g

• ciężarki powlekane, klejone do felg alumi-

niowych w paskach 60g - 4x5g i 4x10g, w pa-

skach 60g 12x5g oraz płaski klejony (2,8 mm) 

30g – 6x5g.

T E M A T  S E Z O N U

M a r e k  S z a r p a k
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Fot. Rain Sport 2 Uniroyal. Żródło: Continental.

Nowe opony Uniroyal RainSport 2 to kolejna 

odsłona opon deszczowych produkowanych 

przez koncern Continental. Połączenie bez-

pieczeństwa na mokrych nawierzchniach z 

doskonałą przyczepnością zapewniającą pew-

ne prowadzenie i krótką drogę hamowania, 

pokazuje, że możliwe jest ciągłe udoskonala-

nie opon deszczowych. Nowe struktury tech-

nologiczne w dnach i bokach rowków wraz z 

profi lem w kształcie litery V umożliwiają szyb-

sze odprowadzanie wody z powierzchni styku 

opony z podłożem, a specjalnie opracowana 

aktywna mieszanka z dodatkiem krzemionki 

– efektywniejsze hamowanie. Nietypowy układ 

żeber bieżnika – daje w efekcie dalsze skró-

cenie drogi hamowania na suchym asfalcie. 

Umieszczenie wskaźnika zużycia na barkach 

opony informuje kierowcę o aktualnym stanie 

technicznym ogumienia. Nowe opony Uniroy-

al RainSport 2 są już dostępne w 51 rozmiarach, 

z indeksami prędkości od V (do 240 km/h) do Y 

(do 300 km/h).

PERFEKCYJNE ZABEZPIECZENIE PRZED AQUA-
PLANINGIEM

Konstruując nowe sportowe opony desz-

czowe Uniroyal, inżynier Oliver Woidtke, wpro-

wadził najnowocześniejsze technologicznie 

struktury w ściankach i dnach rowków bież-

nika. Ułatwiają one odprowadzanie wody po-

przez jej tłoczenie na zewnątrz opony, zanim 

bieżnik zetknie się z podłożem. „Trójwymiarowa 

struktura 3D ścianek i dna rowków sportowe-

go, kierunkowego bieżnika o rzeźbie w kształ-

cie litery V jest w tym wypadku optymalnym 

rozwiązaniem” – wyjaśnia inż. Woidtke. „Takie 

rozwiązanie pozwala na szybsze i bardziej 

efektywne odprowadzanie wody i lepsze za-

bezpieczenie przed aquaplaningiem”. Innowa-

cyjna rzeźba bieżnika zapewnia dalszą ochronę 

przed aquaplaningiem, gwarantując, że nacisk 

na podłoże wytwarzany jest od środka bieżnika 

na zewnątrz. Równomierne rozłożenie nacisku 

na każdy element bieżnika to kolejna korzyść 

wynikająca z jego nowatorskiej rzeźby. W efek-

cie droga hamowania na suchych nawierzch-

niach ulega dodatkowemu skróceniu. „Tu udało 

się nam polepszyć wyniki o 3% w porównaniu 

z poprzednim modelem” – informuje Woidtke.

Nowe opony
sportowe Uniroyal      

NOWA, AKTYWNA MIESZANKA KRZEMIONKI 
POMAGA SKRÓCIĆ DROGĘ HAMOWANIA 

Inżynierom ds. rozwoju opon w koncernie 

Continental udało się również osiągnąć postęp 

pod względem doboru składników bieżnika, 

co sprawia, że jazda na mokrej nawierzchni 

stała się bezpieczniejsza. Zastosowanie inno-

wacyjnej, aktywnej mieszanki krzemionki po-

lepsza przyczepność, niezależnie od sytuacji 

na drodze – dzięki cząstkom wypełnienia krze-

mionkowego bieżnik może dostosować się do 

nierówności nawierzchni. Powoduje to zwięk-

szenie powierzchni styku opony z podłożem, a 

przez to polepszenie przyczepności zarówno 

na mokrej, jak i na suchej nawierzchni. 

WSKAŹNIKI AKTUALNEGO STANU TECHNICZ-
NEGO OPONY  

Wskaźniki równomiernego zużycia – to ko-

lejna praktyczna nowość w konstrukcji  opon 

Uniroyal RainSport 2. Są one widoczne na każ-

dym barku opony i składają się z trzech lameli. 

Ich stopień zużycia pozwoli kierowcy ocenić 

aktualny stan techniczny eksploatowanych 

opon.

SZEROKA GAMA ROZMIARÓW NOWYCH OPON 
RAINSPORT 2 

Dzięki ofercie obejmującej 51 rozmiarów dla 

felg od 14 cali do 19 cali, Uniroyal pokrywa aż 

93% zapotrzebowania rynku motoryzacyjnego 

i to już od chwili premiery nowych opon. Pro-

ducent oferuje ogumienie o szerokości od 195 

do 275 mm, profi lu od 30 do 55. Opona wystę-

puje z indeksami prędkości V  (do 240 km/h), W 

(do 270 km/h) i Y (do 300 km/h). 

Opony RainSport 2 to najnowsze osiągnię-

cie konstruktorów marki Uniroyal w dziedzinie 

opon deszczowych do pojazdów o sportowym 

zacięciu. Już poprzednie modele – RTT 1, RTT 2 

i RainSport 1 – łączyły w sobie wysoki poziom 

bezpieczeństwa jazdy na mokrych nawierzch-

niach ze sportowymi osiągami i były m.in. uży-

wane jako standardowe ogumienie pojazdów 

biorących udział w wyścigach Uniroyal FunCup 

organizowanych w wielu krajach europejskich.

T E M A T  S E Z O N U

Uniroyal RainSport 2 –

bezpieczna na każdą

pogodę!

Projekt Koło
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Fot. Energy Saver Michelin. Żródło: Michelin.

Nowa opona zastąpi, cieszącą się olbrzymią 

popularnością, gamę Energy E3A i będzie mia-

ła za zadanie powtórzyć jej sukces rynkowy. 

Obecnie opony Energy są najlepiej sprzedają-

cą się gamą opon w Europie. Energy Saver jest 

seryjnie montowany w nowym Peugeot 308 

– konstruktorzy Michelin brali również udział w 

pracach projektowych - oraz w Renault Twin-

go. W 2008 nowa opona zastąpi niemal całko-

wicie swojego poprzednika (Energy E3B będzie 

wciąż dostępny w rozmiarach 13 calowych).

KONSTRUKCJA MICHELIN ENERGY SAVER

Michelin Energy Saver posiada asymetrycz-

ną budowę bieżnika, którego kształt zależy od 

rozmiaru opony. Bieżnik opon o rozmiarze 14 

cali wyposażony jest w jedno żebro centralne 

i dwa wzdłużne kanały, z kolei w rozmiarze 

15 cali i większych są już dwa żebra i trzy ka-

nały wzdłużne. Różnice w budowie wynikają 

przede wszystkim z potrzeby zoptymalizo-

wania powierzchni kontaktu czoła bieżnika z 

nawierzchnią jezdni. Niezależnie od wielko-

ści koła zadaniem kanałów wzdłużnych jest 

odprowadzanie wody i w efekcie oddalenie 

zjawiska aquaplaningu. Skuteczniejsze „rozci-

nanie” fi lmu wodnego przez żebro centralne 

jest możliwe dzięki nacięciom, które - przy od-

powiednim rozmieszczeniu - zmniejszają także 

hałas toczenia.

WYJĄTKOWO DOBRE WŁAŚCIWOŚCI W ZAKRE-
SIE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ŚRODOWI-
SKA I DŁUGOWIECZNOŚCI 

To efekt zastosowania nowego składu mie-

szanki wykorzystywanej w nowej oponie. Za-

chowanie gumy bieżnika jest w dużym stopniu 

zależne, od jakości wiązań międzycząsteczko-

wych pomiędzy 14 składnikami bieżnika. Pod-

czas produkcji Michelin Energy Savera wszyst-

kie komponenty mieszane są równocześnie, a 

skład mieszanki i zachodzące reakcje są ściśle 

kontrolowane. W nowej oponie zastosowano 

także mieszankę DSC, wykorzystującą nowe 

składniki i eliminującą stosowane dotychczas 

oleje wysoko aromatyczne. Technologia ta 

umożliwia też zachowanie pierwotnych właś-

ciwości gumy podczas całego okresu eksplo-

atacji. W Michelin Energy Saver sadza została 

niemal całkowicie zastąpiona krzemionką no-

wej generacji, co powoduje mniej strat energii 

związanych z deformacją opon i spadek opo-

rów toczenia. 

Nowa opona
Energy Saver

Bieżnik Michelin Energy Saver stworzono 

z myślą o maksymalnej oszczędności ener-

gii. Dla uzyskania pożądanego efektu w tym 

zakresie oponę wyposażono w nowoczesne 

opasanie. Jest ono wykonane z cieńszych, ale 

gęsto splecionych linek stalowych, dzięki której 

opona toczy się płynniej. Na zmniejszenie ilości 

pochłanianej energii wpływa też elastyczność 

strefy stopki opony, która dodatkowo ułatwia 

jej montaż i demontaż.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Dzięki optymalnemu połączeniu kompo-

nentów i rzeźby bieżnika Michelin Energy Sa-

ver ma cechy niezwykle istotne dla wszystkich 

użytkowników. Zużycie paliwa w olbrzymim 

stopniu zależy od oporów toczenia. Testy TUV1  

wykazały, że w przypadku nowego modelu 

Michelin udało się zmniejszyć te siły o 20% w 

stosunku do największych konkurentów, co 

wydatnie wpływa na ograniczenie spalania. 

Dzięki Michelin Energy Saver można zmniej-

szyć zużycie paliwa o ok. 0,2l na 100 km2 , dzię-

ki temu w czasie użytkowania kompletu opon 

możemy zaoszczędzić równowartość jednej z 

nich. Energy Saver, podobnie jak jego poprzed-

nik, wyznacza także standardy w długowiecz-

ności. Nowa opona Michelin może pokonać 

o 25%3 dłuższy dystans niż ogumienie innych 

czołowych producentów.

Dla Michelin, bezpieczeństwo jest prioryte-

tem. Energy Saver zapewnia drogę hamowania 

na mokrej nawierzchni do 3 metrów krótszą od 

swojej poprzedniczki4 i pięciu najważniejszych 

rynkowych konkurentów. Dzięki asymetrycznej 

budowie opona zapewnia pewne zachowanie 

się samochodu w zakrętach, a dzięki DURABLE 

SECURITY COMPOUND opona nie traci swoich 

dobrych właściwości jezdnych wraz ze zuży-

ciem i wiekiem.

OPONA DBAJĄCA O ŚRODOWISKO

Energooszczędne opony Michelin można 

rozpoznać po umieszczonym na ich ścianach 

bocznych znaku „Green X”. Oznacza on, że 

T E M A T  S E Z O N U

Michelin wprowadził na 

rynek nową oponę 

Energy Saver.

mamy do czynienia z oponą ekologiczną o bar-

dzo dobrych parametrach energetycznych.

Opona Michelin Energy Saver jest dostępna 

docelowo w rozmiarach od 14 do 16 cali, w 

trzech indeksach prędkości: T, H oraz V.

1) Test przeprowadzony przez TÜV SÜD Automotive w 2007 

na zakupionych w sklepie oponach rozmiarów 175/65 R14, 

195/65 R15 i 205/55 R16 pięciu wiodących producentów

2) J.w.  

3) J.w.  

4) W porównaniu z Energy E3A – testy przeprowadzone w 

2007 r. przez niezależne centrum testów TUV

Projekt Koło
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* w porównaniu do poprzedniej edycji opony wg testu Goodyear Technical Center w Luksemburgu

Fot. Dębica Passio 2. Żródło: Dębica S.A.

Oponiarska Dębica S.A. wprowadziła na ry-

nek oponę letnią Dębica Passio 2. Nowa opona 

z Dębicy jest następczynią Passio – najpopular-

niejszej opony letniej w Polsce. Dębica Passio 2 

to całkowicie nowa konstrukcja, która zapew-

nia o 20% lepsze przebiegi w porównaniu z po-

przedniczką*. Poprawia również osiągi niemal 

we wszystkich parametrach, przede wszystkim 

w zakresie bezpieczeństwa, czyli prowadzenia 

i hamowania na mokrej nawierzchni oraz od-

porności na aquaplaning. Dzięki temu Dębica 

Passio 2 doskonale sprawdza się na wszystkich 

drogach, w samochodach kompaktowych, 

średnich i małych. Nowa Passio zapewnia pre-

cyzję kierowania, wygodę i bezpieczeństwo 

jazdy.

LEPSZE PRZEBIEGI

„Głównymi założeniami przy tworzeniu Dę-

bica Passio 2 było osiągnięcie lepszych przebie-

gów bez utraty parametrów odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo oraz przy równoczesnym 

zachowaniu konkurencyjnej ceny” - powie-

dział Leszek Szafran, Dyrektor ds. Handlowych 

Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. „W ten sposób 

powstała nowa opona, dopasowana do ocze-

kiwań klientów, dla których właśnie te elemen-

ty (w badaniach) okazały się najważniejsze. Je-

stem przekonany, że Dębica Passio 2 osiągnie 

sukces przynajmniej taki jak jej poprzedniczka 

i będzie równie popularna wśród polskich i eu-

ropejskich kierowców” - pdsumował L. Szafran.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Nowoczesne rozwiązania zastosowane w 

Passio 2, takie jak optymalna pozycja klocków 

oraz kontur opony, odpowiadające za rozkład 

ciśnienia i zrównoważony odcisk opony, za-

pewniają bardziej równomierną pracę oraz 

lepsze przebiegi. Precyzyjny układ bieżnika nie 

Dębica Passio 2  
nowa letnia opona
z Dębicy

tylko zmniejsza zużycie opony, ale wpływa tak-

że na przyczepność, co przekłada się na krótszą 

drogę hamowania na mokrej nawierzchni.

ZALETY PASSIO 2

W nowej Dębicy Passio 2 zastosowano 

nowe, faliste klocki bieżnika, które zwiększa-

ją łączną długość krawędzi, co przyczynia się 

do lepszej przyczepności przy hamowaniu na 

mokrej nawierzchni. Usztywniona konstrukcja 

opony – karkas oraz bloki w strefi e barkowej 

– poprawiają kontrolę kierowcy nad pojazdem, 

przy równoczesnym zachowaniu wysokiego 

komfortu jazdy. Łączniki w centralnym bloku 

scalają bloki w głównych żebrach i powodują, 

że bieżnik jest sztywniejszy. W rezultacie po-

wierzchnia bieżnika jest w stałym kontakcie z 

drogą, nawet podczas mocnego skręcania.

Podłużne szerokie rowki Dębica Passio 2 po-

zwalają w łatwy sposób odprowadzać wodę, 

zwiększając odporność na aquaplaning, a 

zwiększona liczba promieniowych rowków 

poprawia wydajność usuwania wody ze strefy 

barkowej opony.*

Nowa Dębica Passio 2 jest dostępna w 12 

kluczowych rozmiarach, co pokrywa 80% za-

potrzebowania w segmencie opon letnich w 

Polsce. Nowa opona produkowana w Dębicy 

będzie sprzedawana niemal w całej Europie.

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest liderem 

polskiego rynku opon do samochodów oso-

bowych i dostawczych. Od 1995 roku inwesto-

rem strategicznym w Spółce jest amerykański 

koncern The Goodyear Tire & Rubber Compa-

ny. Firma produkuje opony takich marek, jak: 

Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Sprze-

daje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na 

sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, 

Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i 

Brazylii.

Nowa letnia opona 

Passio 2 zapewnia o 20%* 

lepsze przebiegi

T E M A T  S E Z O N U
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Feber Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 4, 98-200 Sieradz 

Tel.: 0 43 826 64 00 

Dział handlowy: 0 43 826 64 10 (-12)

e-mail: wywrotka@intercars.com.pl 

www.intercars.com.pl

Jakie będzie 
najważniejsze wydarzenie?

N A C Z E P Y

M i c h a ł  W i ś n i e w s k i 

Feber. Najważniejszym wy-

darzeniem w 2008r. będzie 

otwarcie nowego zakładu 

produkcyjnego przy ul. Mi-

ckiewicza 2 w Sieradzu.

Będzie to nowoczesna hala produkcyjna 

o powierzchni 4200m2, dedykowana zauto-

matyzowanej produkcji zabudów samowyła-

dowczych. 

Docelowo do końca tego roku spółka 

planuje wyprodukować w nowej lokalizacji 

ponad 1000 wywrotek głównie na podwo-

ziach Scania, Man, Mercedes, Renault. Będą 

to wywrotki tylnozsypowe i trójstronne rów-

nież typu half-pipe. Do zabudowy wywrotek 

o objętości od 12 do 21m3 posłużą podwozia 

wszelkich możliwych konfi guracji m.in. 6x4, 

6x6, 8x4, 8x6, 8x8. W miarę potrzeb fi rma bę-

dzie produkować również mniejsze pojazdy 

na podwoziach 4x2 i 4x4 o objętości wg ży-

czenia Klienta. 

Nowością wprowadzoną w roku 2008 bę-

dzie pneumatyczne i hydrauliczne otwieranie 

ścian tylniej i bocznych tzw. Hydroboard. W 

związku z ulokowaniem produkcji zabudów 

na podwoziach samochodowych, w nowej 

hali w obecnym zakładzie, Feber zreorgani-

zuje  produkcję naczep. W tym celu oprócz 

zwiększenia kapitału zakładowego Feber do 

20.000.000zł zakupionych zostało kilka no-

woczesnych maszyn (ze sterowaniem cyfro-

wym CNC), które przyczynią się do dalszego 

podnoszenia jakości produktu, optymalizacji, 

oraz wzrostu wydajności. Czynniki te powinny 

wpłynąć na znaczne skrócenie czasu ocze-

kiwania na wyroby i tym samym zapewnić 

klientowi większą jego dostępność rynkową. 

W roku 2008 fi rma planuje wyprodukować 

ok. tysiąc pojazdów ciągnionych, z czego lwią 

część będą stanowić trzyosiowe tylnozsypo-

we naczepy wywrotki. Typoszereg obejmuje 

ok. 100 modeli o różnej objętości 22-72m3, 

kilku zamknięciach ściany tylnej, w wydaniu 

stalowym lub aluminiowym. Do tego należy 

dołożyć szeroki wachlarz wyposażenia dodat-

kowego według indywidualnych upodobań 

Klienta.

Nowinką techniczną będzie zastosowanie 

w wyrobach marki Feber nowej generacji 

oświetlenia – wiązki Hella Easy-Conn II. Od 

2008r. spółka posiada wyłączność na ten pro-

dukt wśród polskich producentów naczep. W 

ramach wyposażenia seryjnego opcjonalne-

go oferta została rozszerzona o osie z hamul-

cami bębnowymi SAF i BPW, oraz o osie ROR z 

hamulcem tarczowym. Niezmiennie, seryjnie 

w standardzie, Feber montuje  swoją fl agową 

oś, czyli tarczowy agregat Mercedes-Benz. Co-

raz większy udział stanowić będzie produkcja 

pojazdów zbiornikowych oraz podwozi do 

nich. W 2007r. udział tych pojazdów wyniósł 

niemal 8% i spółka planuje go systematycznie 

zwiększać. Obecnie w ofercie znajdują się cy-

sterny do przewozu produktów spożywczych 

m.in. soku, koncentratów, mleka, a także do 

przewozu wody. 

W 2007 r. jakość pojazdów potwierdziło licz-

ne grono klientów poza granicami kraju (43% 

produkcji stanowił export): do Rosji, Białorusi, 

Ukrainy, Rumunii, Bułgarii, Czech, Słowacji, 

Niemiec, Austrii, Sudanu, Szwecji, Holandii. 

Rok 2008 zapowiada nowe kierunki expor-

tu i nowe rynki zbytu.
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Zapewniamy wynajem 

odzieży roboczej na 

dogodnych warunkach 

cenowych.

Wynajem 
odzieży roboczej

I l o n a  S a r

W celu podniesienia standardów i większej identyfikacji z siecią AC, 

QS, QS-Truck i PS życzylibyśmy sobie, aby wszystkie warsztaty należące 

do sieci pod patronatem Inter Cars S.A. skorzystały z oferty wynajmu 

odzieży roboczej. 

Państwa fachowi pracownicy na co dzień powinni być ubrani w ochron-

ne ubrania, dlatego też zapewniamy wynajem odzieży roboczej na dogod-

nych warunkach cenowych. Nie muszą już Państwo martwić się o częste, 

uciążliwe pranie ubrań, które 

pod wpływem smarów, olejów 

są trudne do wyczyszczenia. 

Wraz z fi rmą BOCO podpisa-

liśmy stosowne porozumienie 

na mocy, którego ceny są takie 

same dla wszystkich członków 

sieci, niezależnie od miejsca pro-

wadzenia działalności i od ilości zatrudnianych pracowników. Dodatkową 

korzyścią dla Państwa jest częściowa refundacja miesięcznych kosztów: za 

każde wydane 10 zł na wynajem odzieży proponujemy 20 punktów 

w IC PREMII.

Więcej informacji uzyskacie Państwo u swoich przedstawicieli handlowych 

lub na stronach: www.q-service.com.pl lub www.perfectservice.pl 

(info na stronie dostępne tylko dla członków sieci po zalogowaniu)

Zgłoszenia proszę kierować do:

1. Przedstawicieli handlowych swoich fi lii

2. Ilony Sar 022/714-17-14 lub  ilona.sar@intercars.com.pl

3. HTS Polska Wojciech Skorupa   wojciech.skorupa@hts.com

W A R S Z T A T

DLA SIECI WARSZTATÓW AUTOCREW, Q-SERVICE, 
Q-SERVICE TRUCK I PERFECT SERVICE
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W A R S Z T A T

DROGI KLIENCIE

Wspólnie z Tobą chcielibyśmy przeprowa-

dzić rozeznanie, co jest dla Ciebie najbardziej 

korzystne przy wyborze sieci warsztatowej? 

Czym sieć warsztatowa musi Cię zaintereso-

wać, co Ci zaoferować żebyś chętnie do niej 

przystąpił? Na które aspekty sieci zwracasz 

uwagę najbardziej? 

Obok przedstawiam kilka propozycji, które 

może oferować sieć warsztatowa. 

Proszę zaznaczyć te pozycje, które uwa-

żacie za najważniejsze dla siebie, stawia-

jąc w kratce odpowiednią cyfrę od 1 do 7, 

przy czym 1 oznacza najmniej ważne, a 7 

najważniejsze.

I Ty możesz mieć wpływ na zmianę sieci 

warsztatowej na taką, jaka Ciebie w pełni 

zadowoli!

Czego oczekuje właściciel 

serwisu od sieci warsztato-

wych? 

Wyrwij
wypisz
wyślij
wygraj!

Część 1

Postaw w kratce odpowiednią cyfrę od 1 do 7, przy czym 1 oznacza najmniej ważne a 7 najważniejsze.

1. WSPARCIE MARKETINGOWE  

 Gadżety gratis Np.: kombinezony, długopisy   
Ulotki, gazetki, foldery, plakaty 
 Wizualizacja warsztatu, czyli reklamy świetlne, pylony informacyjne, fl agi, banery 
Akcje promocyjne 
 Prasa ogólnopolska, telewizja ogólnopolska np.: TVN Turbo 
Prasa i telewizja lokalna 
Spotkania integracyjne 

2. WSPARCIE HANDLOWE

 Dogodne warunki handlowe – rabaty z racji uczestniczenia w sieci 
 Programy lojalnościowe czyli za dokonywane zakupy warsztat otrzymuje 
bonus (punkty)

3. INNE

 Szkolenia na dogodnych warunkach fi nansowych  
 Zintegrowany program warsztatowy 
 Łatwy dostęp do informacji technicznej 
 Uproszczona procedura reklamacyjna 
 Częste wizyty przedstawiciela handlowego (przynajmniej raz na miesiąc) 
 Możliwość podpisania umowy fl otowej 

Część 2

1. Czy jesteś w stanie uiszczać opłatę kwartalną za uczestnictwo w sieci wiedząc, 

na co konkretnie pieniądze są przeznaczane?                          TAK   NIE 

2. Ile według Ciebie powinna wynosić opłata członkowska sieci?                                 zł

3. Czego oczekuje właściciel warsztatu przystępując do sieci?

Ta strona bierze udział w losowaniu nagrody. Na pierwszych 50 osób, które przy-

ślą wypełnioną ankietę czekają kombinezony.

Jakie są Twoje oczekiwania wobec sieci?
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Kartki z odpowiedziami prosimy przesyłać:

• na nr fax: 022/714-17-15

• do swojego przedstawiciela handlowego

•  do Centrali, na adres: Inter Cars S.A., 

Ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów Ilona Sar

Ta strona bierze udział w losowaniu 

nagrody. Na pierwszych 50 osób, któ-

re przyślą wypełnioną ankietę czekają 

kombinezony.
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Razem w sieci I l o n a  S a r

Sieć Perfect Service ma 

się dobrze i po połączeniu 

Spółek Inter Cars S.A. i JC 

Auto S.A. obie strony liczą 

na owocną współpracę.

Chcąc rozwiać wszelkie obawy dotyczące 

istnienia sieci pragnę przekazać, że klienci 

sieci PS są dla nas równie ważnymi, strate-

gicznymi klientami jak pozostałe warsztaty 

sieciowe, dlatego też dołożymy wszelkich 

starań abyście Państwo poczuli się dobrze 

pod skrzydłami Inter Cars S.A. 

Największa pozytywna zmiana w sieci PS, 

po połączeniu to fakt, że oferta części samo-

chodowych została zwiększona, bo teraz znaj-

dziecie Państwo ponad milion różnych części 

pod jednym dachem, tzn. u jednego dystry-

butora. Wcześniej bonus był naliczany od za-

kupów części azjatyckich teraz premia będzie 

się należała od całości dokonywanych zaku-

pów. Im większy obrót tym większy bonus.

Serwis na „5 z +” K r z y s z t o f  K o t

Firma ST PLUS z siedzibą 

w Sanoku, której właścicie-

lem jest Pan Adam Tabisz 

wyróżnia się z pośród fi rm 

znajdujących się w czołów-

ce najlepiej wyposażonych 

serwisów sieci AutoCrew 

w Polsce.

Urządzenia znajdujące się w „ST-Plus” zasłu-

gują na miano najlepiej rozwiązanych techno-

logicznie w ostatnich latach.

Jako przykład należy tu wymienić miedzy 

innymi wyposażenie stacji diagnostycznej o 

dopuszczalnej masie nie przekraczającej 3,5 

tony. Stanowisko składa się między innymi z 

podnośnika nożycowego przeznaczonego do 

diagnostyki układu zawieszenia oraz urządze-

nia do geometrii. Nowoczesne stanowiska do 

pomiarów geometrii zawieszenia pojazdów 

powinny posiadać urządzenia, które umożli-

wią szybkie ustawienie kół i osi pojazdu przy 

jak najmniejszej liczbie czynności dodatko-

wych i udziale człowieka, który może popełnić 

błąd. Aby wyjść na przeciw tym ideom fi rma 

Hunter opracowała urządzenie serii 811 z tzw. 

głowicami pasywnymi pracujące w technolo-

gii cyfrowej. 

Dzięki tzw. programom wsparcia war-

sztatów oferowanych przez Inter Cars S.A., 

właściciele swoich serwisów w całej Polsce 

mają możliwość doposażenia stanowisk 

naprawczych i diagnostycznych korzysta-

jąc z bardzo szerokiej oferty urządzeń i na-

rzędzi specjalistycznych, czego dowodem 

jest fi rma Pana Tabisza. 

Oceniając fi rmę ST PLUS można stwierdzić, 

że jest to zsynchronizowany innowacyjnie 

serwis pozwalający na dogłębną i precyzyjną 

ocenę stanu technicznego pojazdu, usunięcie 

usterek, a tym samym zaspokojenie potrzeb 

najbardziej wymagających klientów.

W A R S Z T A T

FUH “ST-PLUS” Tabisz Adam 

38-500 Sanok 

ul. Krakowska 190 

tel. 013/46-46-444

e-mail: stplus@pro.onet.pl 

http://www.stplus.pl/
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Kazimierz Neyman Prezes Zarządu Q-Service Truck

Sumienność i 
odpowiedzialność

W A R S Z T A T

J a c e k  W a s i l e w s k i

Rozmowa z Kazimierzem 

Neymanem, Prezesem 

Zarządu Stowarzyszenia 

Q-Service Truck.

Jacek Wasilewski: Hasłem przewodnim 

Stowarzyszenia jest: „Po pierwsze – bez-

pieczeństwo ruchu drogowego”…

Kazimierz Neyman: Jest to jednocześnie 

główny cel naszych działań. Poprzez różnego 

rodzaju akcje i programy o szerokim zasięgu 

chcemy aktywnie wpływać na poprawę bez-

pieczeństwa na naszych drogach. Warszta-

towcom nie trzeba tego tłumaczyć. Niemal 

codziennie mają do czynienia z przykładami 

pojazdów, które ze względu na stan technicz-

ny w ogóle nie powinny wyjeżdżać na drogi. 

Chcemy dotrzeć do kierowców, przewoźni-

ków, chcemy przekonać ich, że w pełni spraw-

ny pojazd to bezpieczeństwo nas wszystkich, 

a konkretnie dla nich – bezpieczeństwo ich 

działalności gospodarczej.

JW: Ale przecież takich programów i 

działań było, jest i pewnie będzie jesz-

cze wiele. Co Stowarzyszenie ma do za-

oferowania nowego, odmiennego w tej 

dziedzinie?

KN: To prawda, ale przecież Polska nadal 

przoduje w Europie w statystykach wypad-

ków drogowych, w których giną ludzie. Z dru-

giej strony, Polska jest chyba jedynym krajem 

w Europie, gdzie ofi cjalną przyczyną ponad 80 

procent wypadków jest nadmierna prędkość 

lub alkohol. Pomija się natomiast kwestię, czy 

pojazd był sprawny technicznie, co nawet w 

przypadku przekroczenia prędkości pozwoli-

łoby było uniknąć dzięki temu często tragicz-

nego fi nału. Chcemy wykazać kierowcom i 

przewoźnikom, że chwilowe oszczędności 

dokonywane na przeglądach, remontach czy 

odwlekanie ich w konsekwencji bardzo często 

powodują znacznie większe wydatki w przy-

szłości, nie mówiąc już o możliwym zagroże-

niu na drogach. Chcemy również uwrażliwić 

mechaników, a niestety jeszcze zdarzają się 

wśród nich niesolidni, na odpowiedzialność 

za naprawę, a tym samym poprawę bezpie-

czeństwa na drogach.

JW: Przejdźmy może do konkretów. Ja-

kie działania związane z bezpieczeństwem 

na naszych drogach prowadzi Stowarzy-

szenie? 

KN: Na stronach Forum Stowarzyszenia 

(http://forum.q-servicetruck.org) 

zamieszczamy – jak to nazwał ostatnio jeden 

z kolegów – „księgę głupoty”. Jest to „Galeria” 

wielu przykładów nieodpowiedniej eksploa-

tacji pojazdów użytkowych oraz, co muszę 

przyznać ze zmartwieniem, również wadli-

wych, niefachowych napraw dokonywanych 

w warsztatach. Czasem wprost trudno uwie-

rzyć, że coś takiego w ogóle ma miejsce, że 

niefrasobliwość ludzi potrafi  osiągać takie 

granice. Owe przykłady już teraz służą jako 

materiał instruktażowy podczas prowadzo-

nych w wielu warsztatach-członków Stowa-

rzyszenia szkoleń dla mechaników. „Galeria”, 

znacznie poszerzona, zostanie wydana w po-

staci broszury skierowanej do mechaników, 

kierowców, przewoźników, właścicieli fi rm 

transportowych oraz pracowników służb 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na 

naszych drogach. Jej głównym celem będzie 

dobitne wykazanie, że wykonywanie przez 

nich codziennych obowiązków jest ściśle 

związane z bezpieczeństwem wszystkich 

uczestników ruchu drogowego. Trzeba pa-

miętać, że każda awaria pojazdu stwarza za-

grożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zamieszczone obok zdjęcie ilustruje skutki 

niefachowej naprawy. 

JW.: Jakie działania planuje Stowarzy-

szenie w najbliższym czasie?

KN: Finalizujemy duży projekt współpracy 

ze szkołami samochodowymi. Chcemy tuż 

przed podjęciem pracy przez absolwentów 

tych szkół uczulić ich właśnie na problem od-

powiedzialności za bezpieczeństwo wszyst-

kich użytkowników dróg. Odpowiedzialności 

związanej oczywiście bezpośrednio z sumien-

nością i poprawnością wykonywanych przez 

nich w przyszłości obowiązków zawodowych. 

Chcemy wpoić naszym przyszłym kolegom 

przekonanie, że ceną niefachowości zawo-

dowej w ostatecznym rachunku może być 

ludzkie życie. Projekt ten będzie realizowany 

ze środków unijnych w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 

7.2.1 oraz przy wsparciu producentów czę-

ści zamiennych, do których zwrócimy się w 

najbliższym czasie. Nasza propozycja zakłada 

odbycie z uczniami serii szkoleń, po których 

najlepsi z nich będą mieli szanse odbycia 

praktyk zawodowych w najlepszych warszta-

tach w Polsce.

JW: Dziękuję za rozmowę.

Niefachowy montaż skrzyni biegów spowodował całkowi-
te jej uszkodzenie. Na zdjęciu: „zmielone” części skrzyni w 
fi ltrze oleju 
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MOTO-HANDEL-
USŁUGI S.S. 
Kopczyńscy

AUTO-SERVICE
D. Sygut

PRZEDSIĘBIORSTWO 
WIELOBRANŻOWE 
R.P. Lewiccy

AEK - TECH
E. Kasprzyk

Wręczenia dyplomów Liderom Programu za 2007 rok

AUTO - ELEKTRO
A. Stanclik

Samochodowe
systemy wtryskowe  

W A R S Z T A T

S y l w e s t e r  M a j e k

Niezależne Warsztaty Samo-

chodowe rozszerzają swój 

profi l działalności.

PARK SAMOCHODOWY ZMIENIA SIĘ

Konwencjonalne rozwiązania systemów 

zasilania silników, zarówno w obszarze silni-

ków benzynowych jak i dieslowskich coraz 

wyraźniej ustępują pola nowoczesnym syste-

mom wtryskowym zintegrowanych z elektro-

nicznym sterowaniem i kontrolą poprawności 

ich działania. Park samochodowy w Polsce 

zmienia się coraz intensywniej, szczególnie 

w ostatnim okresie, w obliczu sprzyjających 

przeobrażeń rynkowych.

CO NA TO NIEZALEŻNE WARSZTATY?

Niezależne Warsztaty obsługi i napraw 

samochodów, obserwując rozwój sytuacji 

nie mają zamiaru pozostawać biernymi. Oni 

wiedzą jedno, że skomplikowane, nowo-

czesne samochody będą dla nich łatwe w 

diagnostyce i naprawach, jeżeli się do tego 

odpowiednio przygotują. Zbagatelizowanie 

tego nieuchronnie doprowadzi ich Firmy w 

nieodległej przyszłości do utraty Klientów na 

rzecz innych, którzy już będą przygotowani i z 

sukcesem obsłużą samochód Klienta.

CO W OBLICZU ZMIAN ROBI INTER CARS S.A. I 
JEGO PARTNERZY BIZNESOWI?

Inter Cars S.A. zawsze wspierał swoich 

Klientów i Partnerów biznesowych, dlatego 

też z końcem 2006r., wspólnie z fi rmą Bosch, 

jednym z głównych konstruktorów i produ-

centów nowoczesnych systemów wtrysko-

wych, zaoferował program wsparcia i rozwoju 

możliwości serwisowych. 

W ramach 

programu „Czę-

ści i Diagnosty-

ka Samocho-

dowa” Spółka 

p r o p o n u j e 

serwisom sze-

reg wspólnych 

przedsięwzięć 

w zależności od ich obecnego profi lu, ale w 

pierwszej kolejności przygotowujących war-

sztat do stawiania pierwszych, samodzielnych 

kroków w profesjonalnym diagnozowaniu, 

weryfi kacji usterek i naprawach silników sa-

mochodowych wyposażonych w nowoczes-

ne systemy wtryskowe.

Pierwsze kroki, niezależnie od okoliczności 

zazwyczaj bywają trudne, czasami wymaga-

ją niekonwencjonalnych decyzji, wywołują 

kontrowersje i szereg dyskusji. Ale gdy jedną 

z zasadniczych cech wspólnego biznesu jest 

dążenie do znalezienia kompromisu satysfak-

cjonującego Partnerów, to rozwiązanie każde-

go problemu jest w zasięgu ręki.      

LIDERZY PROGRA-
MU W 2007 ROKU

W 2007r. ponad 

100 warsztatów o 

zróżnicowanym 

potencjale i profi lu 

dotychczasowej 

działalności wyra-

ziło chęć przystą-

pienia do współ-

pracy. Większość z 

nich uczestniczyło 

w szkoleniach, do-

konało zakupu lub 

już posiadało nie-

zbędne urządze-

nia diagnostyczne wraz z aktualną licencją ESI 

[tronic], podpisały z nami umowy współpracy 

i z powodzeniem realizowało swoją działal-

ność warsztatową w aktualnie rozszerzanym 

obszarze.

Z przyjemnością przedstawiamy fi rmy, któ-

re uzyskały doskonałe wyniki i zajęły czołowe 

miejsca w Programie w 2007 roku. W ramach 

uznania rzetelnej postawy w podjętej współ-

pracy i osiągnięcia nietuzinkowych wyników 

Inter Cars S.A. uhonorował Liderów Programu 

poprzez przyznanie punktów IC Premia w wy-

sokości pozwalającej na sfi nansowanie zaku-

pu narzędzi warsztatowych w zróżnicowanym 

zakresie oraz dyplomem uznania, wręczanym 

przez Regionalnych Menadżerów Sprzedaży 

Inter Cars S.A.

CO NOWEGO W 2008 ROKU? 

Wynikiem kolejnych rozważań i w myśl za-

sady „lepsze nie może być wrogiem dobrego”, 

rozpoczynamy wdrażanie kolejnych etapów 

Programu Wsparcia i partnerskiej współpracy 

z Warsztatami w przedmiotowym obszarze w 

sieci dystrybucji Inter Cars S.A.

Model działania Programu zakłada rozwój 

przedsięwzięć w już realizowanym obszarze 

samochodowych systemów wtryskowych 

produkcji Bosch oraz wdrożenie poszczegól-

nych etapów z zakresu dieslowskich syste-

mów wtryskowych produkcji fi rmy Delphi.

Program będzie działał przy intensywnym 

wsparciu ze strony renomowanych Producen-

tów systemów wtryskowych. 

Przedstawiciele Handlowi Filii w najbliż-

szym czasie będą prezentować wszystkim za-

interesowanym elementy składowe i zasady 

współpracy w pełnym zakresie tematycznym 

Programu.

Zdając sobie sprawę, że podejmowane 

działania będą budziły wątpliwości zapraszam 

do ich wyjaśniania, których udzielać będą PH 

Filii i Regionalni Menadżerowie Sprzedaży a 

wszelką merytoryczną pomocą służyć bę-

dzie Zespół Projektu „Samochodowe Systemy 

Wtryskowe”.

Serdecznie dziękujemy za uwagę i zapra-

szamy do współpracy.
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Janusz Bujak 
właściciel serwisu P.H. AUTOZBYT Spółka Jawna

wygrał nagrodę główną w linii Castrola, w konkursie 

„Nie klucz – Montuj produkt oryginalnej jakości” w 

2007r. 

Akcja Nie klucz – Montuj 
produkty oryginalnej jakości

S O N D A

Laureaci z ubiegłego roku 

zachęcają do wzięcia udzia-

łu w drugiej edycji

Pierwsza edycja konkursu „Nie klucz – Mon-

tuj produkty oryginalnej jakości” zakończyła 

się sukcesem dla wielu uczestników. Postano-

wiliśmy zapytać laureatów z 2007 roku o to, jak 

ocenili poprzednią edycję i czy planują podjąć 

próbę walki o nagrody pieniężne w tym roku. 

Przypominamy, że druga edycja trwa przez 

cały rok, a więc od 3 mar-

ca 2008 do 28 lutego 

2009 roku, a podczas 8. 

Targów wręczone zostaną 

nagrody półfi nałowe.

„Przystępując do konkursu wcale nie my-

ślałem o zdobywaniu nagród. Od początku 

swojej działalności jesteśmy związani z moto-

ryzacją poprzez sprzedaż części zamiennych, 

serwis, jak również sprzedaż samochodów no-

wych, używanych, osobowych, dostawczych i 

autobusów. Robimy to dbając o jak najlepszy 

wizerunek fi rmy, bo najważniejsze jest dla nas 

zadowolenie klienta. 

Początkowo klienta trzeba było przeko-

nywać, „pracować nad nim” pokazując zalety 

korzystania z oryginalnych części, takich jak: 

SKF, CONTITECH, BOSCH, VALEO czy TRW, a 

także olejów  CASTROL, MOBIL. Pomocne w 

tym są negatywne doświadczenia, jakie mają 

klienci z zamiennikami różnego pochodzenia. 

Klient, który zdecyduje się na oryginał, np. olej 

CASTROL to po pewnym czasie sam jest w 

stanie zauważyć płynące z tego korzyści. Przy 

kolejnej wymianie chętnie wraca do serwisu 

decydując się na oryginał i podejmując taką 

decyzję zawsze jest pewny dobrej jakości 

produktu. Dla nas jako serwisu zrzeszonego 

w sieci AUTOCREW, montaż tylko części ory-

ginalnej jakości oznacza pewność wykony-

wanych usług, a co za tym idzie zadowolenie 

klientów, co dzisiaj jest najważniejsze.  

Z pewnością i w tym roku weźmiemy udział 

w konkursie, ponieważ jesteśmy wierni swoim 

zasadom i polityce fi rmowej. Wszystko co ro-

bimy, to w trosce o zadowolenie klienta, dla-

tego oryginalne części nadal będziemy stoso-

W A R S Z T A T
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Zbigniew Banasiak  
właściciel serwisu PHU AUTO SERWIS BANASIAK

wygrał nagrodę główną w linii Egon von Ruville w 

konkursie „Nie klucz – Montuj produkty oryginalnej 

jakości” w 2007r.

wać i polecać. Jesteśmy bardzo zadowoleni, 

że nagrodę otrzymaliśmy od fi rmy CASTROL, 

ponieważ od zawsze oferujemy naszym 

klientom tylko oleje najwyższej jakości i od 

pewnych dostawców. Jeśli mamy okazję coś 

wygrać - to świetnie, a już całkiem wspania-

le, jeśli los się do nas uśmiechnie i przyniesie 

nam kolejną wygraną”.

Nagrodę w wysokości 30.000 zł, za zakup 

produktów CASTROL Pan Janusz Bujak prze-

znaczył na rozwój fi rmy, doposażenie i popra-

wę usług, w tym promocje i szkolenia. 

P.H. AUTOZBYT Spółka Jawna

ul. GUMNISKA 2

39-200 DĘBICA

W A R S Z T A T

„Informacja o wygranej w ubiegłorocznym 

konkursie „Montuj produkty oryginalnej jako-

ści” spadła na mnie dosłownie jak z nieba. Ab-

solutnie nie spodziewałem się żadnych pro-

fi tów z tego, że montuję części oryginalne w 

swoim serwisie. Powiem może nieskromnie, 

ale moi klienci mają do mnie pełne zaufanie 

i większość z nich zupełnie nie wnika, jakie 

części im montujemy. Jestem jakby gwaran-

tem jakości, dlatego też czuję na sobie dużą 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo moich 

klientów i nie mogę ich zawieść. 

O konkursie poinformował mnie Robert 

Wocis–Krycki przedstawiciel handlowy z Fir-

my Inter Cars S.A. oddział Jelenia Góra. Dzię-

ki niemu wysłałem zgłoszenie, które nie było 

wcale czasochłonne i trudne do wypełnienia 

i po prostu pracowałem, montowałem, dora-

dzałem, aż pewnego dnia dowiedziałem się, 

że wygrałem aż 30 tysięcy złotych! Naprawdę 

bardzo się ucieszyłem, tym bardziej, że jest to 

moja pierwsza taka duża nagroda, a pieniądze 

przeznaczyłem na rozwój fi rmy. Właśnie umó-

wiłem się z Przedstawicielem Handlowym na 

spotkanie, ponieważ już słyszałem, że druga 

edycja znowu rozpoczęła się. Chciałbym do-

wiedzieć się więcej szczegółów, np. czy zasady 

uległy zmianie i czy muszę deklarować swój 

udział w jednej linii czy w całym asortymen-

cie, ponieważ na co dzień montuję części roż-

nych dostawców jak np. rozrząd EVR czy SKF, 

paski Bosch lub Contitech, przeguby Spidan, 

zawieszenie Lemfoerder. Najwięcej montuję 

części Boscha, ale mimo to będę próbował 

swoich sił w pozostałych liniach. 

Moja współpraca z fi rma Inter Cars S.A. od-

dział Jelenia Góra zaczęła się 3 lata temu. Po-

czątki współpracy były dość skomplikowane 

ze względu na trudności logistyczne. Jednak 

po zmianie konfi guracji rozwozu części na te-

renie miasta Jeleniej Góry wszystko się zmie-

niło. Obecnie towar z magazynu Inter Cars S.A. 

oddział Jelenia Góra jest dostarczany do mnie 

5 razy dziennie. Współpraca układa się bardzo 

dobrze i to w dwie strony, dlatego w tym roku 

także wezmę udział w akcji zachęcającej do 

montowania i korzystania z oryginałów”.

PHU AUTO SERWIS BANASIAK 

UL. GODUSZYŃSKA 9

58-500 JELENIA GÓRA 
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Temat odpadów jest istotny nie tylko dla dużych fi rm, 

ale również dla fi rm, w których pojawiają się niebezpiecz-

ne odpady w ilości powyżej 100kg rocznie, choćby dla 

warsztatów samochodowych. 

RADY NA ODPADY 

Firma Inter Cars S.A. dbając o interesy sieci warsztatów 

Q-SERVICE, Q-SERVICE Truck, AutoCrew i Perfect Service 

oraz w przyszłości serwisów pozasieciowych oferuje 

możliwość kompleksowego rozwiązania problemów 

związanych z przekazywaniem odpadów wytwarzanych 

w Państwa warsztatach. Państwo podpisują we własnym 

zakresie umowę na odbiór odpadów z wybraną przez 

siebie fi rmą lokalną lub ogólnopolską. Inter Cars S.A zo-

bowiązuje się zrefundować Państwu koszty wynikające z 

odbioru przez jedną z fi rm odpadów fi ltrów oleju do wy-

sokości zakupu fi ltrów w naszej sieci. Zwrot powyższych 

kosztów odbywać się będzie w systemie kwartalnym na 

podstawie zestawień z kart przekazania odpadów.     Za-

praszam do odwiedzenia strony www.q-service.com.pl lub 

www.perfectservice.pl , gdzie znajdziecie Państwo więcej 

szczegółów dotyczących naszej oferty.

Nowa strona 
internetowa narzędzi
i urządzeń warsztatowych

K r z y s z t o f  M a r c i n i a k

Zaledwie w 2 lata po 

wprowadzeniu strony 

internetowej dotyczącej 

narzędzi i urządzeń

warsztatowych nadeszła 

pora na jej modyfi kacje

Na zmiany zdecydowaliśmy się dlatego, 

ponieważ według rankingów odwiedzin 

strona www.warsztat.intercars.com.pl  

z narzędziami i wyposażeniem warsztato-

wym jest jedną z najczęściej odwiedzanych 

stron w Inter Cars S.A. 

Wspólna oferta wyposażenia warsztatowe-

go po fuzji ze spółką JC Auto rozrosła się do 

ponad 25 tys. indeksów i zdajemy sobie spra-

wę, że przy tak szerokiej ofercie bardzo istotne 

staje się szybkie wyszukiwanie potrzebnego 

narzędzia zarówno dla naszych klientów jak i 

sprzedawców w fi liach.

Poza nowym wyglądem najistotniejszą 

zmianą jest rozszerzone drzewo produktowe. 

W tej chwili będzie to ponad 700 kategorii 

produktów. Z pewnością jest to ogrom, ale 

jak Państwo sprawdzicie będzie bardzo łatwo 

wyszukać poszukiwany produkt.

Przykład: Do tej pory, jeżeli chcieliśmy zna-

leźć nasadkę długą ½” rozmiar 13, musieliśmy 

przejrzeć wszystkie nasadki, ¼”, ½”, ¾”, 1”. Na 

nowej stronie z łatwością znajdziecie nasadkę 

długą ½” w rozmiarze 13 zawężając wyszuki-

wanie do katalogu nasadki długie ½”.

Tak rozbudowane drzewo asortymentowe, 

spowoduje znaczące skrócenie czasu wyszu-

kiwania. Oczywiście jest również wyszukiwar-

ka po słowach kluczowych, lub indeksach, ale 

po kilku odwiedzinach strony i kliknięciach 

docenicie Państwo wygodę w posługiwaniu 

się nowym przyjaznym narzędziem.

Zachęcam gorąco do sprawdzenia nowej 

wersji strony internetowej. Oczywiście to 

samo drzewo będzie w SAFO i katalogu elek-

tronicznym.

Ewentualne sugestie i uwagi będą mile 

widziane, abyśmy jeszcze bardziej mogli do-

pasować nasz produkt do Państwa potrzeb. 

Wszelkie sugestie prosimy przesyłać na adres 

e-mail: diagnostyka@intercars.com.pl 

W A R S Z T A T

www.warsztat. intercars.com.pl

Refundujemy
utylizację
odpadów I l o n a  S a r

Obowiązek 

zagospodarowania

odpadów

W ubiegłym roku informowaliśmy Państwa 

o obowiązku zagospodarowania odpadów. W 

tym numerze WIADOMOŚCI przypominamy 

Państwu przepisy, jak również, co należy zała-

twić by spełnić wymogi prawne.

PRZEPISY PRAWNE:
Każdy zakład obsługujący samochody 

osobowe, dostawcze czy ciężarowe zobo-

wiązany jest do opracowania programu go-

spodarki odpadami niebezpiecznymi i uzy-

skania decyzji zatwierdzającej ten program 

lub uzyskania pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów. 

Obowiązek ten wynika z obecnie obo-

wiązującego prawodawstwa w ochronie 

środowiska, określonym w ustawie Prawo 

ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. 

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 r. z później-

szymi zmianami), ustawie o odpadach z 

27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 

2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz inny-

mi przepisami szczegółowymi wynikający-

mi z ww. ustaw.

ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH
Warsztat ma obowiązek opracować ope-

rat wodno-prawny omawiający zagadnienia 

odprowadzenia do gruntu wód deszczo-

wych z powierzchni utwardzonych i z da-
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W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 
Dział sieci warsztatów niezależnych Q-Service i AutoCrew
Ilona Sar tel.: 022 71 41 714
e-mail: ilona.sar@intercars.com.pl

chu budynku. Pomoc w opracowaniu całej 

dokumentacji związanej z badaniem wód 

gruntowych oferują firmy hydrologiczne, 

które średnio za przygotowanie operat wo-

dono-prawny pobierają 1500zł. Taka pełna 

dokumentacja trafia do Starostwa Powia-

towego wraz z planem gospodarki odpa-

dami niebezpiecznymi, w którym to trzeba 

umieścić informacje o rodzajach odpadów, 

ilości, w jakim czasie i jak często odpady są 

odbierane. Pakiet dokumentów trafia do 

akceptacji Starostwa Powiatowego. Organ 

ten, również wydaje zezwolenie na pro-

wadzenie działalności w zakresie zbierania 

odpadów.

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU 
Następnym krokiem jest „karta przekaza-

nia odpadu”, którą wystawia fi rma zajmująca 

się odbiorem odpadów. Karta jest jednym 

z wymaganych dokumentów w przypadku 

kontroli warsztatu przez organy Wojewódzkiej 

Inspekcji Ochrony Środowiska. Działania te 

mocno nasilają się w związku z dyrektywami 

UE. Posiadanie „karty przekazania odpadu” jest 

jednym z niezbędnych warunków, jakie musi 

spełniać warsztat samochodowy. 

RAPORT RAZ NA KWARTAŁ, KSIĄŻKA RAZ W 
TYGODNIU

Serwis ma obowiązek sporządzania rapor-

tu o korzystaniu ze środowiska raz na kwartał, 

który trafi a do Inspektoratu Ochrony Środowi-

ska. Natomiast książkę poboru wody uzupeł-

nia się raz na tydzień.

ŚRODKI CZYSTOŚCI
Zgodnie z obecnymi wymogami prawnymi 

wszelkie środki czystości, płyny do mycia czę-

ści, detergenty np. do mycia podłóg powinny 

zawierać atest od fi rmy, która je sprzedaje.
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dla których neleży zawsze wy-
mieniać DKZ w jakości zgodnej 
z oryginałem:

DKZ zamontowane do dnia dzisiejszego w 

ponad 50 mln. pojazdów. Oznacza to, że w 

samochodach z silnikami Diesel’a i z silnika-

mi benzynowymi o dużych mocach, jest już 

na właściwej drodze by stać się wyposaże-

niem standardowym. 

W związku z tym poniższe argumenty 

są dla Was profesjonalnych mechaników 

przekonującymi powodami do stosowa-

nia oryginalnych DKZ  w jakości pierw-

szego montażu marki LuK! 

Gdyż ...

1 Jest tak zaprojektowany przez produ-

centa pojazdu i również konsekwen-

tnie stosowany przez ASO.

2 Bez sprawnego DKZ może wskutek 

drgań dojść do uszkodzenia w układzie 

napędowym, a DKZ spełnia również funkcję 

bezpiecznika pomiędzy silnikiem a skrzynią 

biegów.

3 Tylko oryginalne DKZ spełnia wymaga-

ne parametry:

• skuteczna redukcja drgań i hałasu,

• większy komfort jazdy dzięki odciążeniu 

wału korbowego i skrzyni biegów,

• redukcja zużycia paliwa.

4 Regenerowane DKZ nie stanowi żadnej 

alternatywy, z uwagi na brak możliwo-

ści jego ponownej obróbki. Powód: grubość 

materiału po stronie wtórnej nie przewiduje 

tego. Osłabienie powierzchni ciernej koła 

obniża wytrzymałość na jego rozerwanie 

poniżej dopuszczalnej wartości.

5 Tzw. alternatywna oferta – zestaw 4-

elementowy – NIE odpowiada specy-

fi kacji producenta pojazdu. Sztywne koło 

zamachowe nie podwyższa momentu bez-

władności masy skrzyni biegów, a zastoso-

wana tarcza nie zapewnia wymaganego 

poziomu tłumienia drgań. W konsekwencji 

- wibracje karoserii i głośna praca skrzyni 

biegów oraz uszkodzenia w układzie prze-

niesienia napędu.

6 Warsztat musi udzielić gwarancji właś-

cicielowi pojazdu, w chwili pojawienia 

się awarii, wskutek zastosowania zestwu 4 

– elementowego.

6 przyczyn

SCHAEFFLER AUTOMOTIVE AFTERMARKET 
POLSKA

LuK jako pierwszy w Europie już od 1985 

produkuje seryjnie Dwumasowe Koła Zama-

chowe (DKZ). To rewolucja w układzie napę-

dowym, gdyż LuK wytycza tu nowy poziom 

redukcji drgań i hałasu.

Wprowadzone wtedy nowe silniki Diesel’a 

generowały tak duże wibracje, że nie nadawa-

ły się do zastosowania w wyższej klasie pojaz-

dów. Było to możliwe dopiero w połączeniu z 

DKZ i to przy zachowaniu komfortu jazdy. Po-

czątkowo DKZ było montowane jako produkt 

niszowy w około 100 pojazdach dziennie. 

Obecnie dzięki dużej popularności silników 

Diesel’a, zalety DKZ wykorzystuje tak wielu 

producentów, że dziennie z taśm montażo-

wych w zakładach LuK schodzi ich dziesiątki 

tysięcy sztuk.

CZYM JEST DKZ? 

Dwumasowe koła zamachowe są „pogrom-

cami drgań“ w układzie napędowym. Dławią 

niepożądane rezonanse i zapewniają rów-

nomierną pracę silnika – dodatkowo odcią-

żając skrzynię biegów. Umożliwia to podział 

mas: jedna z nich przynależy do momentu 

bezwładności masy silnika. Druga powiększa 

moment bezwładności masy skrzyni biegów. 

Oddzielone od siebie obie masy są połączone 

poprzez układ sprężyn tłumiących. W ten spo-

sób tłumione są drgania generowane przez 

silnik. DKZ posiada wiele zalet: technicy są 

zachwyceni poziomem tłumienia drgań i od-

dciążeniem wału korbowego oraz skrzyni bie-

gów. Kierowca ceni przede wszystkim cichą 

i komfortową jazdę w dolnych przedziałach 

obrotów silnika, przy jednoczesnej redukcji 

zużycia paliwa.

DOBRE CZASY PRZED DKZ

Krążyła opinia, że DKZ nie zagości zbyt dłu-

go w rynku motoryzacyjnym, gdyż nowoczes-

ne silniki wyprą ten element jako zbędny. Stało 

się jednak inaczej! Z uwagi na coraz ostrzejsze 

normy poziomu CO2, przyszłe silniki będą 

pracować na jeszcze niższych, redukujących 

emisję CO2 obrotach, generując przy tym 

więcej drgań. To dotyczy nie tylko silników 

Diesel’a, ale również benzynowych. Jedno-

cześnie skrzynie biegów będą zoptymalizo-

D O S T A W C Y

Zaawansowana technologia do ponad 50 mln. europej-

skich pojazdów.

wane przez coraz dłuższe przełożenia, tak że 

będą miały mniejsze straty redukując zużycie 

paliwa. To prowadzi jednak do większej wraż-

liwości skrzyni na drgania. DKZ rozwiązuje te 

problemy i jako kluczowa technologia, umoż-

liwia zaistnienie na rynku oszczędnym po-

jazdom. Z tej to przyczyny spodziewany jest 

dalszy wzrost światowego zapotrzebowania 

na DKZ. Do dziś wyposażono w DKZ ponad 

50 mln. europeiskich samochodów. Schaeffl  er 

Automotive Aftermarket Polska oferuje szero-

ki program szkoleniowy w temacie tej nowo-

czesnej technologii sprzęgła. 

Dwumasowe koło 
zamachowe Luk
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S ystem czujników koła w nowoczesnych 

układach hamulcowych takich jak SBD 

ASR, EDS i ESP ma za zadanie przekazywanie 

informacji o ilości obrotów koła odpowied-

niemu sterownikowi. Im dokładniejsza jest ta 

informacja, którą przekazuje ten system, tym 

lepsza i bardziej komfortowa regulacja, a tym 

samym lepszy i bardziej komfortowy system 

hamulcowy. 

CZUJNIK PASYWNY (INDUKCYJNY) 

W pierwszych latach działania systemów- 

ABS wystarczało kiedy czujniki koła dostarcza-

ły sygnał od momentu osiągnięcia prędkości 

ok. 7km/h. Po rozszerzeniu ABS o dodatkowe 

funkcje jak ASR-, EDS- i ESP- koniecznością 

stało się zaprojektowanie takich systemów 

czujników kół, które przy niewielkich prędkoś-

ciach będą w stanie przekazywać pełnowar-

tościowy sygnał. Czujniki pasywne udoskona-

lono na tyle, że diagnozował prędkości juz od 

3 km/h, ale była to granica ich możliwości.

CZUJNIK AKTYWNY (MAGNETYCZNO-REZY-
STENCYJNY) 

Poznaj tajemnice czujników
w samochodzie

Nowa generacja czujników aktywnych jest 

jako pierwsza w stanie zdiagnozować pręd-

kość już od 0 km/h.

NIEWIELKA RÓŻNICA

Jeśli porównać oba systemy czujników 

można zauważyć, że dotychczasowe czujniki 

pasywne wytwarzały sygnał w kształcie si-

nusoidy. Sygnał ten sterowniki ABS przetwa-

rzały na sygnał czworokątny, gdyż tylko takie 

sygnały pozwalają sterownikom na zrobienie 

niezbędnych obliczeń. Właśnie to zadanie 

sterowników ABS – przetwarzanie sygnału 

sinusoidalnego czworokątnego zostało prze-

kazane do wykonania przez aktywny czujnik 

koła. To znaczy, że czujnik aktywny wysyła na 

wyjściu sygnał czworokątny, który bezpośred-

nio służy sterownikowi ABS do niezbędnych 

obliczeń. Wartość sygnału czujnika z uwagi na 

skok, prędkość koła i prędkość pojazdu pozo-

staje przy tym bez zmian. 

BUDOWA I FUNKCJE CZUJNIKA PASYWNEGO

Czujnik indukcyjny zbudowany jest z pły-

tek magnetycznych otoczonych cewką. Obie 

końcówki cewki są połączone ze sterowni-

kiem ABS. Pierścień zębaty ABS znajduje się na 

piaście albo półosi. Przy obrocie koła linie pola 

magnetycznego czujnika koła zostają pocięte 

poprzez pierścień zębaty ABS, podczas czego 

w czujniku koła wytworzone (indukowane) 

zostanie napięcie w kształcie linii sinusoidal-

nej. Poprzez stałe zmiany ząb, przerwa, ząb, 

przerwa powstaje częstotliwość, która przeno-

szona jest do sterownika ABS. Częstotliwość ta 

jest uzależniona od prędkości obrotu koła.

BUDOWA I FUNKCJE CZUJNIKA AKTYWNEGO

Magnetyczno - rezystancyjny czujnik zbu-

dowany jest z: 

 czterech oporników zmienianych magne-• 
tycznie; 

źródła napięcia; • 
komparatora (wzmacniacz elektryczny).• 
Zasada pomiaru poprzez cztery oporniki 

znana jest w fi zyce jako most Wheatston’a. 

Aby ten system czujników mógł sprawnie 

funkcjonować potrzebne jest koło dekodują-

ce. Pierścień zębaty czujnika zasłania podczas 

jazdy dwa z oporników i tym samym rozstra-

ja most pomiarowy i wytworzony zostaje 

sygnał sinusoidalny. Elektronika odczytująca 

W tym numerze zdradzamy 

pierwszą część tajemnicy doty-

czącej czujników w samocho-

dzie. Ciąg dalszy już w kolejnym 

numerze.  

– komparator przekształca sygnał sinusoidal-

ny w sygnał czworokątny. Sygnał ten może 

sterownik ABS bezpośrednio zastosować do 

dalszych obliczeń. 

CZUJNIK AKTYWNY W POJAZDACH Z KOŁEM 
DEKODUJĄCYM 

składa się z czujnika i małego magnesu 

podporowego

Koło dekodujące: Koło dekodujące cha-

rakteryzuje się naprzemienną polaryzacją: bie-

gun północny i południowy – naprzemiennie. 

Warstwa namagnetyzowana jest osłonięta 

powłoką gumową. Koło dekodujące może być 

wbudowane także bezpośrednio w piaście. 

TAK MOŻNA SPRAWDZIĆ SYSTEMY
CZUJNIKÓW KÓŁ

1. Czujniki pasywne. Metody sprawdzania 

tych czujników znane i stosowane są od lat. 

Miernikiem sprawdzamy:

• Oporność czujnika

• Napięcie czujnika przy obrocie kołem na se-

kundę albo na rolkach 

Kable łączące ze sterownikiem:

• przejście

• spięcie do plus lub masy (minusa)

Pierścień zębaty ABS pod względem:

• Uszkodzenia

• Ewentualnych braków któregoś z zębów.

2. Czujniki aktywne

Czujniki te nie mogą być 

tak samo mierzone jak 

czujniki pasywne, gdyż aby 

sprawdzić ich funkcjono-

wanie trzeba dostarczyć im 

napięcie.

Tylko Tester Czujników ATE 

Nr katalogowy 03.9301-

0110.4 / 760132

W kolejnym numerze 

przedstawimy zalety no-

wego testera ATE AST

PORADY OD CENTRUM HAMULCOWEGO ATE

D O S T A W C Y
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P odstawowym składnikiem większości 

płynów hamulcowych jest Glycol etyle-

nowy, uzupełniany dodatkami antykorozyjny-

mi, stabilizatorami chemicznymi itp. 

SPRĘŻYSTY PEDAŁ

Niestety, Glycol etylenowy jest hygroskopij-

ny i stopniowo absorbuje wilgoć z powietrza 

(przez przewody gumowe, odpowietrzacz 

zbiorniczka płynu itp). Wzrost temperatury 

elementów układu hamowania podczas ha-

mowania powoduje rozgrzewanie się także 

płynu hamulcowego, często do temperatury 

przewyższającej jego temperaturę wrzenia 

(która wynosi ca 240 °C dla płynu nowego 

DOT4). Powoduje to odparowywanie części 

płynu hamulcowego i tworzenie się „poduszek 

gazowych” w układzie hamulcowym, a to w 

następstwie objawia sie okresowym zanikiem 

hamowania, ’’sprężystym pedałem” itp. Samo-

chody o dużej mocy lub używane w warun-

kach górskich, zestawy ciągnące przyczepy 

czy choćby dynamicznie jeżdżący kierowcy, są 

najbardziej narażeni na to zjawisko.

Dlatego też, w trosce o bezpieczeństwo 

kierowców, należy okresowo sprawdzać stan 

płynu hamulcowego (tradycyjnie odbywa się 

to poprzez sprawdzanie zawartości wody w 

płynie hamulcowym metodą pomiaru jego 

oporności elektrycznej  – woda jest czynni-

kiem obniżającym temperaturę wrzenia pły-

nu, która zbyt niska powoduje wcześniejsze 

zjawisko tej tzw. „blokady gazowej”). Ponieważ 

jest to metoda pośrednia, wyniki jej mogą być 

zniekształcone przez rodzaj płynu oraz wa-

runki zewnętrzne (np. niewłaściwe warunki 

składowania-wilgoć, różnice pomiędzy dosta-

wami, dodatki uszlachetniajęce itp.)

PUNKT WRZENIA

Podstawowym w tym momencie pytaniem 

powinno być zatem nie „jak dużo wody jest w 

płynie hamulcowym”, ale jaka jest jego rzeczy-

wista temperatura wrzenia (czyli tzw. ”punkt 

Płyn hamulcowy to jeden z 

ważnych elementów układu 

hamulcowego, którego sku-

teczność działania zmniej-

sza się podczas eksploata-

cji samochodu. 

Płyny hamulcowe FERODO  

wrzenia”). Oczywiście jeśli znamy zawartość 

wody w płynie oraz dokładnie rodzaj tego 

płynu (lub jego dostawcę), możemy przy po-

mocy tablic wyznaczyć jego „punkt wrzenia”. 

Tradycyjnie spotykane mierniki przydatno-

ści płynu hamulcowego spotykane w Polsce 

oparte są na określaniu zawartości wody po-

przez pomiar jego oporności elekrtycznej. Im 

więcej wody w płynie, tym większa jego opor-

ność i tym samym, proporcjonalnie, niższy 

jego „punkt wrzenia”.

Była to dotychczas dość skuteczna metoda, 

zwłaszcza przy niskich kosztach dostępnych 

przyrządów pomiarowych, podczas gdy bez-

pośredni pomiar temperatury wrzenia płynu 

(a zatem metoda dokładniejsza i jedyna w 

wielu wypadkach) odbywał się do niedawna 

jedynie w laboratoriach.Dzisiaj istnieją już na 

rynku przyrządy do bezpośredniego pomiaru 

temperatury wrzenia płynu hamulcowego, 

dostępne dla każdego warsztatu i w przystęp-

nej cenie. Jeden z takich przyrządów pokazu-

je fotografi a. (Fot.1) Przy pomocy tego testera 

można określić dokładnie temperaturę wrze-

nia płynu hamulcowego dosłownie w jedną 

minutę. Klient zawsze woli widzieć liczbową 

wartość temperatury niż tę określoną metodą 

kolorowych pasków, czy diod wyświetlaczy 

przyrządów opornościowych.

Wszystkie dzisiejsze normy światowe, po-

cząwszy od SAE J1703 (Society of Automotive 

Engineers), ISO4295 czy FMVSS 116 (United 

States Federal Motor Safety Standards), okre-

ślają konieczność pomiaru właściwości płynu 

hamulcowego metodą „punktu wrzenia”, jed-

nocześnie nie zalecają żadnych innych metod 

(opornościowych, pojemnościowych, refrak-

cyjnych, pasków z kolorami itp.) do dokony-

wania tych pomiarów. Współczesne płyny 

hamulcowe, oprócz podstawowego składni-

ka jakim jest Glycol etylowy, zawierają szereg 

dodatków poprawiających ich odporność 

na korozję czy anty-utleniaczy poprawiają-

cych stabilność chemiczną. Niektóre dodatki 

uszlachetniające powodują jednakże wzrost 

oporności elektrycznej płynu co może być 

powodem błędnych wskazań tradycyjnych 

testerów opartych na pomiarze jego prze-

wodności elektrycznej. 

Federal-Mogul/Ferodo wprowadza na ry-

nek nowe testery oparte na bezpośrednim 

pomiarze punktu wrzenia plynu hamulcowe-

go (Fot.1), a więc jedynego rozwiązania, ktore 

uwzględnia najnowsze trendy w dziedzinie 

rozwoju płynów hamulcowych. 

Michał Łyziński

źródło: Federal-Mogul/Ferodo

Fot.1 Tester do pomiaru temperatury wrzenia płynu hamulcowego Ferodo
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System szybkiego 
rozruchu BERU ISS 
zapewnia „benzyno-
wy” start w nowym 
VW Tiguanie

Najnowszy SUV Volkswagena - Tiguan stoi 

od kilku dni w salonach. Pod maską nowy 

silnik Clean TDI wyposażony w Hightech sy-

stem szybkiego rozruchu BERU ISS. System 

ISS składa się z elektronicznego sterownika, 

przewodów oraz świec żarowych wysokiej 

mocy. Zapewnia on „benzynowy” rozruch w 

ekstremalnie niskich temperaturach do - 25°C 

oraz stabilną pracę zimnego silnika. Pozwala 

również na redukcję szkodliwych związków w 

spalinach oraz obniżenie zużycia paliwa. TDI 

modele nowego Tiguana spełniają już dziś 

obowiązującą dopiero od 2009 roku normę 

Euro-5. 

Od 2001r.  samochody Audi BMW, Chevrolet, 

Chrysler, General Motors, Isuzu, Mercedes-Benz, 

Seat, Skoda i inne Volkswagey są także seryjnie 

wyposażane w system ISS.

Peugeot 308 nowy 
kompakt z klasą 

Czterocylindrowy benzyno-

wy silnik VTi o pojemności 

1.4 lub 1,6 litra jest seryjnie 

wyposażany w innowacyjne 

platynowe świece zapłonowe 

BERU Bi-Hex. Zredukowana 

średnica i wydłużona długość 

gwintu wymagała od kon-

struktorów BERU modyfi kacji 

kształtu izolatora oraz użycia do jego produk-

cji specjalnego, wyjątkowo czystego tlenku 

aluminium. Wyładowanie koronowe w połą-

czeniu z cienkim stożkiem izolatora zapobie-

ga tworzeniu się nagarów i sadzy.

Tanio? Oj, będzie 
kosztować!

R ynek części samochodowych jest wprost 

zalewany przez tanie „podróbki”. Wyglą-

dają one wprawdzie bardzo podobnie do ory-

ginalnych, ale technicznie budzą bardzo duże 

wątpliwości. Przedwczesne uszkodzenie mają 

wręcz zaprogramowane, a często powodują 

uszkodzenie dalszych podzespołów. Z tego 

powodu odpowiedzialny mechanik lub sprze-

dawca nie powinien proponować takich pro-

duktów swoim klientom. Na przykładzie cew-

ki i modułu zapłonowego wyjaśnimy Wam 

kolosalną różnicę „drobnych” szczegółów. 

BERU i Inter Cars radzą – montuj tylko 

produkty oryginalne! 

BERU produkt OE potrójne uszczelnienie, cewka 

osadzona osiowo. 

Tania podróbka – niewystarczające uszczelnienie 

oraz brak osiowości powodują przeciekanie i osadzanie 

się wody w kanale na świece oraz drgania uszkadzające 

cewkę. Skutek - uszkodzenie cewki, przebicia, całkowity 

brak iskry – unieruchomienie samochodu.

BERU oryginalny moduł zapłonowy – za-

awansowane elementy mikroelektroniczne, precyzyjne 

automatyczne luty.

Tania podróbka – wygląda podobnie. Po otwar-

ciu obudowy szok - totalny bałagan, ręczne luty dużej 

ilości prymitywnych elementów, nie będących w sta-

nie zastąpić funkcji drogiej elektroniki. Brak dodatko-

wego podłączenia masy
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Świece zapłonowe Bosch 
nowy pakiet mocy

Parę miesięcy po premierze limuzyny Mercedes-Benz zaprezentował 

Model T nowej C klasy. Wciąż ulepszany 4-cylindrowy silnik w wersji 

podstawowej modelu C180 KOMPRESSOR osiąga 115 kW (156 KM). 

Wypuszczono również C200 KOMPRESSOR z silnikiem o 15 kW silniej-

szym (135 kW / 184 KM).  Mercedes-Benz stosuje w tym modelu w wy-

posażeniu fabrycznym wyłącznie platynowe świece zapłonowe Bosch, 

typ YR 6 NPP 332.

SZCZEGÓLNE CECHY YR 6 NPP 332

•  elektroda środkowa i masowa 

składa się z wysokoodpornego 

na zużycie stopu niklowo-

itrowego 

•  sztyfty platynowe – zostały 

zespawane (zgrzane) laserowo 

(elektroda środkowa) bądź 

wtopione (elektroda masowa) 

– zapewniają wysokie osiągi i 

ponadprzeciętną wytrzyma-

łość

•  rdzeń miedziany w elektrodzie 

środkowej i masowej zwiększa zdolność przewodnictwa cieplnego i 

redukuje zużycie. 

Wprowadzając nowe BMW 1 Coupe, fi rma BMW uzupełniła klasę 

kompakt o bardzo sportowy wariant. Wyjątkowy design i bezpośredni 

wtrysk benzyny 2 generacji wyjechały na ulice z mocą 225 kW (306 KM). 

BMW stosuje w 3-litrowej wersji 

silnika wyłącznie świece Bosch 

Super, typ ZGR 6 STE 2.

SZCZEGÓLNE CECHY ZGR 6 STE 2

•  elektroda środkowa i masowa 

składa się z wysokoodpornego 

na zużycie stopu niklowo-

itrowego

•  technologia iskry powietrzno-

ślizgowej gwarantuje pewny 

zapłon i chroni przed nagarem

•  rdzeń miedziany w elektrodzie 

środkowej i masowej 

zwiększa zdolność 

przewodnictwa 

cieplnego 

i redukuje 

zużycie.

Informacje ogólne

Numer zamówieniowy 0 242 140 512

Rodzaj świecy podwójna platyna

Typ świecy YR 6 NPP 332

Parametry

Gwint M12 x 1,25

Długość gwintu 26,5 mm

Szerokość klucza 16 mm 

Opornik przeciwzakłóceniowy 6 Ω

Odstęp elektrod 0,8 mm

Informacje ogólne

Numer zamówieniowy 0 242 140 507

Rodzaj świecy Bosch Super

Typ świecy ZGR 6STE 2

Parametry

Gwint M12 x 1,25

Długość gwintu 26,5 mm

Szerokość klucza 14 mm 

Opornik przeciwzakłóceniowy 6 Ω

Odstęp elektrod 0,7 mm

BMW 

n i chroni przed nagarem

miedziany w elektrodzie

owej i masowej 

sza zdolność 

odnictwa 

ego 

kuje

e.

Odstęp elektrod 0,7 mm

Mercedes-Benz
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NGK V- line Typ świecy 

NGK 

Numer

 Bosch

Typ 

świecy 

Bosch

Numer 

skrócony 

Bosch

NGK V-LINE NO.  1 BUR6ET1 0 242 235 664 WR7LTC+ +2

NGK V-LINE NO.  2 BPR6E 0 242 235 663 WR7DC+ +1

NGK V-LINE NO.  3 BPR6H 0 242 235 665 WR7BC+ +10

NGK V-LINE NO.  4 BP6E 0 242 235 663 WR7DC+ +1

NGK V-LINE NO.  5 BP6EF 0 242 235 661 HR7DC+ +5

NGK V-LINE NO.  6 BPR5E 0 242 229 656 WR8DC+ +3

NGK V-LINE NO.  7 BPR6EF 0 242 235 661 HR7DC+ +5

NGK V-LINE NO.  8 BP5E 0 242 229 656 WR8DC+ +3

NGK V-LINE NO.  9 BPR5EY 0 242 229 656 WR8DC+ +3

NGK V-LINE NO. 10 BPR6EY-11 0 242 235 707 WR7DCX+ +21

NGK V-LINE NO. 11 BCPR6E-11 0 242 235 667 FR7DCX+ +11

NGK V-LINE NO. 12 BCPR6E 0 242 235 666 FR7DC+ +8

NGK V-LINE NO. 13 BPR6ES-11 0 242 235 707 WR7DCX+ +21

NGK V-LINE NO. 14 BKR6E-11 0 242 235 667 FR7DCX+ +11

NGK V-LINE NO. 15 ZGR5A 0 242 229 779 WR8LC+ +34

NGK V-LINE NO. 16 BCP5E 0 242 229 659 FR8DC+ +6

NGK V-LINE NO. 17 BCP6E 0 242 235 666 FR7DC+ +8

NGK V-LINE NO. 18 BP6H 0 242 235 665 WR7BC+ +10

NGK V-LINE NO. 19 BPR7E 0 242 240 592 WR6DC+ +12

NGK V-LINE NO. 20 BKR6EK 0 242 235 668 FR7LDC+ +7

NGK V-LINE NO. 21 BUR5ET-10 0 242 229 658 WR8LTC+ +4

NGK V-LINE NO. 22 BUR5ET 0 242 229 658 WR8LTC+ +4

NGK V-LINE NO. 23 BKR5EK 0 242 229 654 FLR8LDCU+ +9

NGK V-LINE NO. 24 BKUR6ET-10 0 242 235 668 FR7LDC+ +7

NGK V-LINE NO. 25 PTR5A-13 0 242 229 785 HR8MCV+ +39

NGK V-LINE NO. 26 BKR6EKC 0 242 235 668 FR7LDC+ +7

NGK V-LINE NO. 27 BKUR6ET 0 242 235 668 FR7LDC+ +7

NGK V-LINE NO. 28 BKR6E 0 242 235 666 FR7DC+ +8

NGK V-LINE NO. 29 BKUR5ET 0 242 235 668 FR7LDC+ +7

NGK V-LINE NO. 30 BKR6EQUP 0 242 236 562 FGR7DQP+ +48

NGK V-LINE NO. 31 PTR5D-10 0 242 229 641 HR8DPP22U -

NGK V-LINE NO. 32 BCPR5ES 0 242 229 659 FR8DC+ +6

NGK V-LINE NO. 33 BKR5E-11 0 242 229 660 FR8DCX+ +19

NGK V-LINE NO. 34 PZFR5D-11 0 242 236 566 FR7HPP33+ +52

NGK V-LINE NO. 35 BKR5E 0 242 229 659 FR8DC+ +6

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Bosch – nr 1 w Europie na pierw-
szym wyposażeniu. 
Co drugi samochód posiada świece 
zapłonowe Bosch. 

Tylko 19 typów świec Super i Super Plus fi rmy Bosch 
zamiast 35 V-Line NGK. 

Bosch

inni dostawcy

0 20 40 60 80 100%

Krótki program świec Bosch

D O S T A W C Y
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Febi Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 17, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
Tel.: 022 717 56 16
Fax: 022 717 56 14
www.febi.com 

Szybkość febi. Łatwe zamówienie, szybka
dostawa. Potrzebna część zamienna w krótkim
czasie dostarczona do naszego partnera hand-
lowego. Za tym kryją się nasze rozwiązania
logistyczne i nowoczesny magazyn. Na tym
można polegać!

Oryginalne części zamienne febi bilstein
dostępne u naszych partnerów handlowych.
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S amochodów takich po Polsce jeździ już ponad 2 miliony, 

a więc ich właściciele stanowią wielką i atrakcyjną grupę 

klientów dla wielu fi rm, w tym m.in. producentów przewodów 

wysokiego napięcia. Wytwórcy zabiegając o względy posiadaczy 

zgazyfi kowanych aut starają się tworzyć linie wyrobów przezna-

czone do pojazdów zasilanych LPG. Czy jednak oznacza to, że są 

specjalne przewody wyłącznie do pojazdów LPG?

Nie ma kabli zapłonowych przeznaczonych jedynie do samo-

chodów z instalacją gazową. Są jednak takie, których konstrukcja 

sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu zapłonu w autach zasi-

lanych propanem-butanem lub sprężonym gazem ziemnym. 

Mowa tu o przewodach z rdzeniem ferrytowym.

PRZEWODY Z RDZENIEM FERRYTOWYM

Kable tego typu cechują się dobrym przewodnictwem elek-

trycznym. Swój niski opór (zaledwie 5,6 kilooma na metr prze-

wodu), ułatwiający rozruch silnika oraz sprzyjający pracy całego 

układu zapłonowego bez zbędnego obciążenia, zawdzięczają 

rdzeniowi wykonanemu z ferrytu i otaczającej go spirali sporzą-

dzonej z drutu stalowego. Zarówno ferryt jak i stal są bowiem 

dobrymi przewodnikami. Dzięki zastosowaniu ferrytu oraz gęsto 

nań nawiniętych zwojów cienkiego stalowego drutu wysokiej 

jakości (50 zwojów/cm) pole elektromagnetyczne powstające 

przy przepływie prądu koncentruje się we wnętrzu kabla. Ma to 

dwojaki skutek. Po pierwsze mniejsze są zakłócenia elektromag-

netyczne emitowane przez przewody, a mogące powodować złe 

działanie coraz liczniejszych urządzeń elektronicznych stosowa-

nych we współczesnych samochodach. Po wtóre zmagazyno-

wana w ten sposób w kablach energia jest częściowo oddawana 

dzięki zjawisku indukcji, co sprawia, że iskra na świecy jest silniej-

sza i trwa dłużej. Zapłon staje się pewniejszy oraz wzrasta spraw-

ność silnika. Do silników zasilanych płynnym gazem niezbędne 

są przewody zapłonowe o większej odporności temperaturowej. 

Z pewnością to nie zaszkodzi, ale też nie pomoże. Spalaniu gazu 

towarzyszy wyższa temperatura, ale skutki tego poza wnętrzem 

cylindra są mało odczuwalne. Głowica w pobliżu świec i same 

świece nagrzewają się bowiem do temperatury tylko o ok. 5oC 

wyższej niż przy zasilaniu benzyną. To dla dobrych przewodów 

nie ma większego znaczenia. Nieporównywalnie bardziej istotne 

jest, by w autach korzystających z LPG kable wysokiego napięcia 

nie powodowały zbyt dużego spadku napięcia. Żeby doszło do 

przeskoku iskry wartość napięcia na elektrodach świec musi być 

w przypadku gazu wyraźnie wyższa niż przy benzynie. Dlatego 

przewody o rdzeniu węglowym, cechujące się z natury znacznym 

oporem (powyżej 7 kiloomów na metr), są odradzane przez wielu 

producentów samochodów do aut z instalacją LPG lub CNG. 

Polska należy do krajów przodujących na 

świecie pod względem liczby aut 

wyposażonych w instalacje LPG.  

Przewody 
zapłonowe
i LPG
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Jeżeli to potrafisz, 
naprawisz samochód. 
Jeszcze nigdy technika w samochodach nie była tak skomplikowana jak dzisiaj. Lecz jeszcze
nigdy znalezienie i usunięcie usterki nie było tak łatwe, jak przy pomocy urządzenia
diagnostycznego od Gutmann Messtechnik. Niezależnie od marki. Podłącz, poczekaj na
diagnozę i przeprowadź naprawę zgodnie z instrukcją na monitorze – łatwiej się nie da.
Urządzenia diagnostyczne od Gutmanna projektują przecież ludzie, którzy z doświadczenia
wiedzą, o co chodzi w warsztacie. Po prostu spróbuj.

Informacja firmy Gutmann Messtechnik: 

+48 (061) 652 40 48 lub polska@gutmann-messtechnik.com

mega macs 55 & 50



Ś wieca zapłonowa ZKR7A-10 fi rmy NGK znalazła zastosowanie w 

oryginalnym wyposażeniu 1.2-litrowego silnika 8V Fiata 500. Dys-

ponuje ona gwintem o zaledwie 12 mm średnicy, a została stworzona 

specjalnie do serii silników Fiata FIRE EVO i PDA. Jej elektrody zbudo-

wane są ze stopu niklu i miedzi. Świeca zapłonowa z wysuniętym o 

5mm położeniem iskry oraz z 1-milimetrowym odstępem między elek-

trodami zapewnia już od roku 2005 optymalny zapłon w silnikach FIRE 

różnych modeli Fiata i Lancii. 

Firma NGK do-

starcza również 

odpowiednie świe-

ce zapłonowe do 

1.5-litrowego silnika 

16V Fiata 500. W 

tym przypadku Fiat 

zdecydował się na 

świecę DCPR7E-N-

10. Charakteryzuje 

ją również średnica 

gwintu rzędu 12 

mm, a skonstruowa-

na została specjalnie 

dla serii silników FIRE MPI. Podobnie jak w przypadku ZKR7A-10 do pro-

dukcji elektrod świecy używa się stopu niklu i miedzi. Odstęp między 

elektrodami wynosi 1 mm. Od końca 2004 roku świeca sprawdziła się w 

silnikach FIRE wielu modeli Fiata i Lancii. Wielkim powodzeniem cieszy 

się u Fiata szczególnie świeca DCPR7E-N-10. Z uwagi na jej małą śred-

nicę jest ona idealna do mniejszych silników wielozaworowych. Mimo 

że nie użyto do jej konstrukcji metali szlachetnych, zapewnia ona opty-

malny zapłon i dysponuje wytrzymałymi elektrodami bocznymi.  

Oprócz świec zapłonowych NGK dostarcza Fiatowi również czujniki 

stukowe KNE11 dla wersji 8V Fiata 500. Podobne czujniki stosuje się od 

kilku lat w silnikach Fire 8V w niektórych modelach Fiata i Lancii. Działa-

ją niezawodnie i skutecznie zapobiegają spalaniu stukowemu. 

Benzynowe wersje Fiata 500 zjeżdżają z taśmy produkcyjnej wyposa-

żone w specjalną sondę lambda OZA641-A1 marki NTK. Jest to sonda 

skokowa z korpusem ceramicznym z dwutlenku cyrkonu z ulepszonym 

ogrzewaczem i elementem mierzącym sondy. Innowacje te zapewnia-

ją szybki czas reakcji i lepszą pracę modułu sterowania pracą silnika.

Nowy Fiat 500 jest równie udanym i uznanym 

następcą legendarnego już Cinquecento. Z 

fabryki wyjeżdża wyposażony w świece za-

płonowe i czujniki fi rmy NGK Spark Plug 

Europe – największego na świecie producen-

ta świec zapłonowych i sond lambda.

NGK w oryginal-
nym wyposażeniu 
nowego Fiata 500 
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Błyskawiczny start
● Z wygodną krótką numeracją D-Power

● Dla prawie wszystkich modeli  

samochodów w programie TecDoc

● Potwierdzona wiedza fachowa 

z  oryginalnego wyposażenia

● Więcej informacji na www.ngk-d-power.com

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 

Mazda · Mitsubishi · Nissan · Opel · Peugeot · Renault · Rolls-Royce

Rover · Saab · Seat · Skoda · Subaru · Suzuki · Toyota · VW · Volvo

www.ngkntk.plN
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Fot. Jet-Tester Magneti Marelli 
Źródło: Magneti Marelli

D O S T A W C Y

N iewielkich rozmiarów, wygodny w uży-

ciu Jet-Tester posiada wszystkie funkcje, 

w które wyposażone są znacznie większe i 

droższe urządzenia konkurencji. Oferuje moż-

liwość przeprowadzania testów rozpylenia i 

efektywności, jak również możliwość wyjątko-

wo skutecznego czyszczenia dysz wtryskiwa-

czy metodą ultradźwięków. 

SPRAWDZANIE WTRYSKIWACZY

Dzięki możliwości płynnej regulacji ciśnie-

nia paliwa zasilającego /od 2,0 do 5,0 bar/ 

oraz uniwersalnym złączom elektrycznym, 

Jet-Tester jest wszechstronnym narzędziem 

do diagnozowania sprawności wtryskiwaczy 

w większości marek samochodowych. Możli-

wość wpięcia do jednej listwy zasilającej kil-

ku wtryskiwaczy, jak również pojedynczego 

wtryskiwacza, działającego w systemie SPI, 

znacznie ułatwia i przyśpiesza pracę. Jet-Te-

ster umożliwia testowanie i porównywanie 

dwóch różnych parametrów wtryskiwaczy 

– wydajności i rozpylenia, współpracuje z 

pistoletem stroboskopowym, ułatwiającym 

ocenę i porównanie rozpylenia poszczegól-

nych wtryskiwaczy. 

CZYSZCZENIE WTRYSKIWACZY

Jet-Tester posiada funkcje ultradźwięko-

wego czyszczenia wtryskiwaczy, zarówno 

wtrysku jednopunktowego, jak i wielopunkto-

wego. Dostępne są dwa programy czyszcze-

nia: podstawowy oparty na metodzie ultra-

dźwięków oraz intensywny, podczas którego 

czyszczone dysze są dodatkowo wprawione 

w ruch.

Kompleksowa obsługa 

wtryskiwaczy silników 

benzynowych, zarówno 

samochodowych, jak i mo-

tocyklowych, pozwala także 

sprawdzać silniki krokowe.

JET - TESTER 

mały tester, wielkie możliwości

JET-TESTER

umożliwia kompleksową obsługę wtryskiwaczy za pomocą jednego urządzenia 

sprawia, że prace związane ze sprawdzaniem, naprawą, czy czyszczeniem wtryskiwaczy  

przebiegają dokładnie, szybko i wygodnie 

pozwala osiągnąć znaczne oszczędności czasu pracy i miejsca potrzebnego w warsztacie 

całkowicie eliminuje koszty, związane z zakupem dodatkowych urządzeń obsługowych 
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CZAS WYMIENIĆ
PRZEWODY ZAPŁONOWE !

Trudności w uruchamianiu silnika?
Spadek mocy silnika?
Wzrost poziomu zakłóceń radioelektrycznych?
Wzrost zużycia paliwa?
Wzrost ilości osadów węglowych w spalinach?
Osadzanie się nagaru na elektrodach świec zapłonowych?

Przewody zapłonowe Magneti Marelli
to gwarancja jakości i bezpieczeństwa !

W wyniku eksploatacji, starzenia się i in-
nych czynników zewnętrznych /wahań
temperatury, wilgotności, działania oleju,
benzyny, kwasów oraz stałych wibracji/,
następuje stopniowe pogarszanie się
właściwości przewodów zapłonowych: prze-
wód ulega zużyciu, nasadki stają się poro-
wate, a końcówki utleniają się. To powo-
duje, że do świec zapłonowych dostarczane
jest coraz niższe napięcie.

Oferta przewodów zapłonowych Magneti
Marelli obejmuje ponad 630 referencji ma-
jących zastosowanie we wszystkich mar-
kach samochodów.

Magneti Marelli, zależnie od zastosowania,
oferuje 4 rodzaje przewodów zapłonowych:

•rdzeń spiralny z izolacją silikonową,
średnica 7 mm, klasa "C"
•rdzeń z silikonu wzmocniony włóknem
węglowym, średnica 5/7/8 mm, klasa "C"
•rdzeń miedziany z izolacją silikonową,
średnica 7 mm, klasa "E"
•rdzeń spiralny z izolacją silikonową,
średnica 7 mm, klasa "E" Przewody zapłonowe Magneti Marelli

• doskonała izolacja elektryczna i niezawodne
połączenie świec zapłonowych z cewkami

• wyjątkowa odporność na wysokie temperatury,
czynniki klimatyczne, korozję chemiczną oraz wi-
bracje silnika

• pewność zastosowania, dzięki wykonaniu nasa-
dek z materiałów identycznych, jak oryginalnie uży-
wane przez producentów samochodów

• najwyższa jakość produktów /ISO 9001,
ISO 3808, ISO 6856/
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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 07
Fax. +48 32 603 61 08
E-mail: ricambi@marelli.rgzgroup.com
Website: www.rgz-magnetimarelli.pl

Program części zamiennych „all makes”:

REGULATORY
NAPIĘCIA

MOSTKI 
PROSTOWNICZE

DIODY 
I TRIODY

BENDIKSY

SPRZĘGŁOWE 
KOŁA PASOWE

ELEKTROMAGNESY

ZESTAWY SZCZOTEK 
WĘGLOWYCH

SZCZOTKOTRZYMACZE



J ednak na brak „piszczenia hamulców” ma 

wpływ przede wszystkim ich poprawna 

eksploatacja i obsługa, a niewłaściwa obsłu-

ga jest najczęstszym źródłem hałasów w co-

dziennej eksploatacji.

JAK POWSTAJĄ DOKUCZLIWE PISKI?

Pomimo starań najlepszych inżynierów 

na powstawanie hałasu podczas hamowa-

nia ogromny wpływ będzie miała okresowa 

obsługa i naprawa wszystkich elementów 

układu hamulcowego. Niewłaściwy stan tech-

niczny, w jakim znajduje się zacisk hamulco-

wy i inne elementy, to najczęstsza przyczyna 

dokuczliwych pisków. Przed wprowadzeniem 

na stanowisko naprawcze samochód, w któ-

rym ma być dokonany przegląd hamulców, 

powinien zostać sprawdzony podczas krótkiej 

jazdy próbnej. W jej trakcie ustalamy czy pod-

czas intensywnego i delikatnego hamowania 

nie pojawiają się: nietypowe dźwięki dobiega-

jące z podwozia, ściąganie kierownicy lub jej 

drżenie, pulsowanie pedału hamulca. Należy 

także zwrócić uwagę na skuteczność działa-

nia układu wspomagania. Kolejne czynności 

diagnostyczne przeprowadzamy już po zdję-

ciu koła i oczyszczeniu hamulców.

Czystość i swoboda poruszania się poszcze-

gólnych elementów układu hamulcowego, 

a w szczególności tłoczków w zaciskach, 

prowadnic, sworzni prowadzących i samych 

klocków w zacisku to gwarancja jego bez-

głośnej pracy. Wystarczy, że zanieczyszczeniu 

ulegnie prowadnica lub zanieczyszczenia za-

blokują swobodne poruszanie się klocków i 

W poprzednim numerze 

obszernie omówiony został 

problem powstawania hała-

sów w trakcie hamowania 

od strony teorii, opracowania 

całego układu hamulcowego 

oraz metod badania w labora-

toriach i podczas prób drogo-

wych

Piszczące klocki
teoria i praktyka – cz. 2

z układu hamulcowego zaczynają dobiegać 

hałasy odbierane przez kierowcę jako piski. 

Najczęściej dzieje się tak w okresie zimowym 

lub po jego zakończeniu. W warunkach duże-

go zanieczyszczenia na drogach, soli i wilgoci 

najczęściej blokują się wspomniane elementy 

układu hamulcowego. Dlatego aby bezpiecz-

nie i cicho hamować zaleca się okresową 

kontrolę i czyszczenie wszystkich elementów 

układu hamulcowego - nawet kilkakrotnie 

- pomiędzy wymianą klocków czy tarcz ha-

mulcowych. 

PIELĘGNACJA HAMULCA I TARCZ

Oprócz mycia całości hamulca specjalnym 

środkiem czyszczącym, kompatybilnym z pły-

nami hamulcowymi i neutralnym dla osłon 

gumowych, pewne wskazane w instrukcjach 

miejsca muszą być dokładnie oczyszczone 

mechanicznie np. specjalną szczotką. Niektó-

rzy producenci części hamulcowych sprze-

dają szczotki dostosowane do swoich części. 

Użycie zwykłej stalowej zabrudzonej smarami 

mineralnymi szczotki do oczyszczenia pro-

wadnic klocków może zniszczyć je nieodwra-

calnie (zniszczeniu ulega pokrycie antykoro-

zyjne).

Jednocześnie starannie oceniamy wygląd 

tarcz. O ile nieznaczne obwodowe rysy czy 

też wąskie i nieregularne pęknięcia mogą być 

dopuszczalne, o tyle głębokie dochodzące do 

krawędzi pęknięcia ścian tarcz wentylowa-

nych dyskwalifi kują część do dalszej pracy. Tak 

uszkodzone tarcze mogą w trakcie eksploata-

cji emitować hałasy sygnalizując tym samym 

konieczną ingerencję w układ hamulcowy.

Należy dokładnie skontrolować wszystkie 

osłony przeciwpyłowe, które są gwarantem 

prawidłowej pracy zabezpieczonych przez 

nie elementów, np. tłoczków i sworzni pro-

wadzących. Każde pęknięcie, przecięcie lub 

przerwanie osłony dyskwalifi kuje ją i należy 

użyć nowej.

Przed założeniem nowej tarczy należy 

sprawdzić zarówno bicie samej piasty koła jak 

i zamontowanej na nią tarczy. Jeżeli jest tak 

duże, że tarcza po zamontowaniu będzie bić 

więcej niż 0,1 mm, koniecznie trzeba ustalić co 

może być tego przyczyną i piastę naprawić.

Żaden współczesny hamulec tarczowy 

nie wymaga użycia siły przy montażu czę-

ści. Wszystkie elementy powinny dać się za-

montować bez używania 

nadmiernej siły. Czasami 

przyczyną jest niewłaściwy 

kształt płytki klocka hamul-

cowego. Powodem jest 

najczęściej nieprawidłowe, 

niedokładne wycięcie płyt-

ki bazowej w fabryce – a 

to podstawowa przyczyna 

powstawania pisków w 

dalszej eksploatacji. Pa-

miętajmy również, że w 

niektórych konstrukcjach 

części mocujące i zabez-

pieczające są jednorazowe, 

co oznacza, że powinny 

być po każdym demontażu wymieniane na 

nowe. Tracą one w trakcie eksploatacji swoje 

parametry, między innymi sprężystość, a to 

prowadzi często do występowania pisków po 

wymianie klocków hamulcowych.

CZY UŻYWAĆ SMARÓW?

Podczas montażu zawsze powstaje pyta-

nie czy używać smarów. Jeżeli tak to jakich, w 

jakich miejscach i w jakiej ilości? Niewłaściwy 

środek smarny najczęściej nie pomaga w pra-

cy układu hamulcowego, a wręcz odwrotnie.

Smary do obsługi hamulców muszą przede 

wszystkim być odpowiednio dobrane do ma-

teriału elementu, z którym będą pracować. 

I drugie -  powinny być stosowane tylko w 

niezbędnych miejscach, a wbrew pozorom 

nie jest ich dużo. Na koniec tylko jeszcze 

jedna przestroga – nie używamy do obsługi 

hamulców smarów miedziowych – dlaczego? 

Odpowiedź wkrótce, napiszemy o tym w ko-

lejnym numerze Wiadomości.

D O S T A W C Y
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W takich chwilach Twoi klienci b´dà Ci wdzi´czni
za to, ˝e wybra∏eÊ cz´Êci TRW.

TRW – Bezpieczeƒstwo

Podczas jazdy samochodem najwa˝niejsze jest bezpieczeƒstwo. Dlatego firma TRW
do spraw bezpieczeƒstwa podchodzi z maksymalnym zaanga˝owaniem i jest pod tym
wzgl´dem Êwiatowym liderem. 

Dzi´ki stosowaniu przez nas najdoskonalszych materia∏ów i technologii wytwarzania,
Twoi klienci mogà ca∏kowicie zaufaç jakoÊci wszystkich produktów TRW.

W TRW wszystko podporzàdkowane jest bezpieczeƒstwu: zarówno jakoÊç naszych
produktów i niezwyk∏a dba∏oÊç o klienta, jak i niezawodnoÊç naszych cz´Êci
samochodowych oraz gwarancja, jakà na nie dajemy. Z tego powodu Twoi klienci b´dà
zadowoleni, ˝e wybra∏eÊ TRW.

TRW Automotive Aftermarket Parts & Service Office, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, tel. 022 / 533 47 47, e-mail: aftermarket.pl@trw.com



W wielozadaniowych koparkach, ładowarkach czy spychaczach 
może występować nawet kilka różnych chłodnic. Na zdjęciu ła-
dowarka Manitou wyposażona w chłodnice Nissensa.

Chłodnice Nissens stososwane są 
w przeróżnych specjalistycznych 
maszynach i urządzeniach, np. 
maszyna do odwiertów marki Atlas 
Copco.

Mało kto zdaje sobie sprawę, 
że te coraz popularniejsze 
źródło energii również po-
trzebuje chłodzenia. Więk-
szość używanych na świecie 
elektrownii wiatrowych wy-
posażanych jest fabrycznie w 
zespoły chłodnic Nissensa. 

Od wielu lat oferta Nissens znajduje zastosowanie w najróżniej-
szych maszynach i urządzeniach. Specjalne chłodnice przemy-
słowe chłodzą nie tylko ciecz jednostek napędowych, ale rów-
nież olej przekładniowy, hydrauliczny, doładowane powietrze 
czy systemy klimatyzacji.

N owoczesny system produkcyjny i za-

awansowane technologie oraz wysoka 

jakość wykonania powodują, że elementy 

układów chłodzenia produkowane przez Nis-

sens cieszą się ogromnym uznaniem nie tylko 

na rynku samochodowym. Znajdują również 

zastosowanie w systemach termicznych licz-

nych specjalistycznych urządzeń i maszyn. 

Wśród przemysłowych rozwiązań dostarcza-

nych przez Nissens można wyróżnić zarów-

no elementy układów chłodzenia, jak i kom-

pleksowe, gotowe systemy termiczne. Do ich 

odbiorców zalicza się kilkadziesiąt znanych, 

światowych fi rm, producentów pojazdów i 

maszyn przemysłowych, maszyn budowla-

nych, statków, pojazdów specjalnego zasto-

sowania, pojazdów sportowych, autobusów, 

jak również elektrowni i agregatów, sprężarek 

oraz wielu innych zaawansowanych maszyn i 

urządzeń. 

DLA PRODUCENTÓW JEDNOSTEK 
NAPĘDOWYCH

Nissens dostarcza chłodnice dla 

potentatów silnikowych, m. in. takich 

jak Deutz czy Volvo Penta. W przy-

padku tego pierwszego zapewnia 

pokrycie wyposażenia termicznego 

dla kilku jednostek o zróżnicowanej 

mocy i pojemności w tzw. chłodnice 

typu „combi”, a więc zespolone mo-

duły chłodzące ciecz i doładowane 

powietrze, wraz z wentylatorami oraz 

systemem przewodów. W przypadku 

Volvo Penta Nissens dostarcza za-

awansowane, zupełnie nowe rozwiązanie w 

postaci chłodnicy z podwójnym obiegiem 

ciepła i zimna. Obieg ciepła przeznaczony jest 

w tym przypadku do chłodzenia jednostki 

napędowej, natomiast zimna do schładza-

nia wodą dwóch wymienników ciepła dla 

Firma Nissens kojarzona jest przede wszystkim jako producent 

chłodnic samochodowych. Nie jest jednak tajemnicą, że poza 

produkcją części na rynek samochodowy, Nissens posiada 

wieloletnie doświadczenie jako profesjonalny dostawca 

w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań dla przemysłu.

Nissens
rozwiązania dla przemysłu  

D O S T A W C Y

doładowanego powietrza. Chłodnice te wy-

korzystywane są w potężnych jednostkach 

napędowych o pojemności skokowej 12 i 16 

litrów, które znajdują zastosowanie w statkach 

morskich. 

DLA WYTWÓRCÓW MASZYN BUDOWLANYCH

Wśród odbiorców rozwiązań w tym sekto-

rze przemysłu znajdują 

się tak znane fi rmy jak 

Bomag, Dynapac, Lieb-

herr, Wirtgen czy Mani-

tou. Wykorzystują one 

chłodnice Nissens w 

urządzeniach takich jak 

walce, koparki, spycha-

cze oraz inny budowlany 

sprzęt specjalistyczny. 

Do najczęściej stosowa-

nych tu rozwiązań służą 

chłodnice cieczy i po-

wietrza oraz chłodnice 

oleju. 

ELEKTROWNIE WIATROWE

W skomplikowanej konstrukcji nowoczes-

nych elektrowni wiatrowych stosowanych 

jest kilka typów chłodnic. Są to chłodnice 

oleju, którego zada-

niem jest chłodzenie 

przekładni zębatej 

wiatraka, chłodnice 

oleju hydrauliczne-

go, chłodnice cieczy 

jednostki napę-

dowej generatora 

oraz chłodnice cie-

czy wbudowanych 

t r a n s fo r m a to ró w 

prądu. Około 60% 

wszystkich pracu-

jących na świecie 

wiatrowych gene-

ratorów energii wy-

posażanych jest w 

chłodnice Nissensa, 

w grupie ich producentów znajdują między 

innymi tak znane fi rmy jak Vestas, Siemens, 

Ge.Wind czy Gamesa. 

Nissens do produkcji chłodnic, zarówno sa-

mochodowych jak i przemysłowych, stosuje 

materiały wyłącznie najwyższej jakości oraz 

wykorzystuje wysokiej klasy, zaawansowane, 

nowoczesne technologie, począwszy od eta-

pu projektu aż do wykonania danej części czy 

całego systemu. Dla przeciętnego użytkow-

nika samochodu oznacza to, że nabywając 

chłodnicę Nissens może być pewien dosko-

nałej technologii, w jakiej została ona wy-

tworzona, a tym samym jej ponadprzeciętnej 

trwałości i wydajności. Ta sama technologia i 

jakość znajduje bowiem pierwszomontażo-

we zastosowanie w wielu skomplikowanych 

urządzeniach przemysłowych, znanych i ce-

nionych na całym świecie marek. 
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FORMA DOSTAWY
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W ycieki oleju w silnikach, przekładniach 

lub innych podzespołach, są zawsze 

wskaźnikiem tego, że ich części konstrukcyjne 

nie funkcjonują już tak, jak było to przewidzia-

ne konstrukcyjnie. A dla ich bezawaryjnego 

działania konieczne jest całkowicie pewne 

uszczelnienie. Nieszczelności mogą mieć 

wiele przyczyn – na przykład nieprawidłowy 

montaż, jakość części konstrukcyjnych lub też 

ich naturalne zużycie lub skrzywienia ich po-

wierzchni. Szczególnie krytyczne jest uszczel-

nienie miejsc, gdzie dochodzi do styku kilku 

części konstrukcyjnych, jak na przykład miski 

oleju oraz pokrywy rozrządu na bloku silnika. 

W tych miejscach połączeniowych powstaje 

często przesunięcie części (ich występ) powo-

dujące wycieki oleju. Przy montażu tych czę-

ści należy zachować szczególną uwagę.

ROZWIĄZANIE: USZCZELNIENIE WYSTĘPU 
CZĘŚCI MASĄ DIRKO®

Szczególnie przydatne do skompensowa-

nia tego występu, są masy Dirko®, które gwa-

rantują całkowicie pewne uszczelnienie. 

Ważne: przed nałożeniem masy uszczel-

niającej Dirko®, łączone miejsca należy 

starannie oczyścić z brudu, smarów i oleju 

silnikowego. 

Pamiętajmy o tym, aby nie nanosić zbyt du-

żej ilości masy, ponieważ mogłaby ona dostać 

się do wnętrza silnika i wpłynąć na prawidło-

wość jego funkcjonowania. Bliższe informa-

cje, jak też karty danych technicznych i karty 

bezpieczeństwa produktu w języku polskim, 

znajdą Państwo nastronie internetowej. 

www.elring.de

PRZYKŁAD Z PRAKTYKI

W tym przypadku w silniku została wymie-

niona uszczelka miski oleju typu metal-ela-

stomer. Po krótkim czasie klient ją zareklamo-

wał, tłumacząc, że ma w silniku ubytek oleju. 

Uszczelka została dokładnie zbadana w Elring. 

Nie stwierdzono żadnej wady materiałowej i 

produkcyjnej.

Problem: Ubytek oleju po 

założeniu nowej uszczelki 

miski oleju?

Zastosowanie mas 
uszczelniających Dirko®

PRAWDZIWA PRZYCZYNA

Podczas montażu nie zostały dokładnie 

sprawdzone elastomerowe końcówki uszczel-

ki pokrywy rozrządu znajdujące się na bloku 

silnika. Podczas wymiany uszczelki miski ole-

ju, pokrywa rozrządu nie była demontowana 

(patrz zdjęcie). Ściśnięty wcześniej elastomer 

nie był już na tyle elastyczny, aby wystarcza-

jąco uszczelnić szczelinę. W następstwie tego, 

po krótkim czasie w tym miejscu doszło do 

wycieku oleju silnikowego.

Miejsce krytyczne. W celu pokazowym, została zdemontowana pokrywa rozrządu
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Dirko® indeks IC

Odporność na temperaturę  -50°C do + 180°C

Opakowanie:  tuba aluminiowa 

• z dyszą i kluczykiem    70 ml EL036166

• Kartusz, transparentny 310 ml EL216917

• Kartusz, szary  310 ml EL610020

Dirko silikon specjalny, beżowy 

Odporność na temperaturę  -50°C do + 180°C

Opakowanie: tuba aluminiowa 

• z dyszą i kluczykiem    70 ml EL030790

Dirko®HT

Odporność na temperaturę  -50°C do + 250°C

Opakowanie: tuba aluminiowa 

• z dyszą i kluczykiem    70 ml EL705705

• Kartusz 310 ml EL465763

Dirko-S Profi  Press HT

Odporność na temperaturę -50°C do + 250°C

Pojemnik aluminiowy pod 
ciśnieniem  

200 ml EL129400
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W ysokiej jakości, 445 stronicowe wydaw-

nictwo prezentuje aktualną ofertę KYB, 

poszerzoną (w stosunku do roku 2007) o 125 

nowych numerów części, mających zastoso-

wanie zarówno w samochodach osobowych 

jak i dostawczych. Najnowsza lista zastoso-

wań obejmuje pojazdy takie jak Mercedes 

Benz Sprinter II, Ford KA 03-, BMW E39 Seria 5, 

Opel Vectra C, Opel Zafi ra II, Peugeot 207, Ford 

S-Max / Galaxy, VW Eos.

Lista zastosowań, obejmująca pojazdy 

wytwarzane przez 76 producentów, została 

ułożona w porządku alfabetycznym. Tak ob-

szerna lista umożliwia odnalezienie odpo-

wiedniego amortyzatora do ponad 99% mo-

deli pojazdów poruszających się po polskich 

drogach. Dodatkowym ułatwieniem są 

zdjęcia poszczególnych elementów ze-

stawów montażowych zamieszczone 

na końcu katalogu. Katalog zawiera 

również krótki test, pomagający 

ocenić uszkodzenia amorty-

zatorów i potrzebę ich wy-

miany.

 

Oprócz amortyzato-

rów, katalog obejmuje 

zestawy montażowe 

oraz zestawy osłon umieszczone 

w głównej części katalogu tuż obok odpo-

wiedniego numeru amortyzatora. Elemen-

ty te, wymienione wraz z amortyzatorami, 

wpływają na wydłużenie okresu bezawaryj-

nej pracy amortyzatora. Aby zapewnić bez-

pieczeństwo oraz przywrócić oryginalną 

sprawność układu zawieszenia, KYB 

zaleca wymianę amortyzato-

rów parami na osi. 

Informacje na temat 

dostępności najnow-

szego katalogu otrzyma-

cie Państwo u sprzedaw-

cy w każdej fi lii Inter Cars 

S.A. Indeks 015122004 

- 2,56 zł brutto.

Nowa edycja katalogu KYB – zawierająca szczegółowe 

informacje o zastosowaniach wszystkich produktów KYB 

oraz listę nowych aplikacji na rok 2008 – jest już dostępna 

w Inter Cars S.A.

Nowa edycja katalogu
KYB 2008
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F RECCIA - bardzo dobrze znana i uznana 

na całym świecie marka, dzięki swemu 

osiemdziesięcioletniemu doświadczeniu w 

produkcji zaworów oraz podzespołów ukła-

dów zaworowych na pierwszy montaż, orygi-

nalnych części zamiennych oraz zamienników 

na wtórny rynek. 

Od samego początku wio-

dącymi cechami fi rmy były 

dynamika, energia, zaan-

gażowanie, innowacja oraz 

międzynarodowe podejście 

Freccia

W roku 1923 dwóch pionierów mechaniki, 

Scarpa Gaetano oraz Battista Colombo, do-

strzegli trend rozwijający się w dziedzinie sil-

ników w danym czasie i założyli fi rmę SCARPA 

& COLOMBO, specjalizującą się w produkcji 

zaworów i prowadnic zaworowych.

Od samego początku wiodącymi cechami 

fi rmy były dynamika, energia, zaangażowanie, 

innowacja oraz międzynarodowe podejście. 

Te kluczowe czynniki oraz stała współpraca 

pracowników technicznych z głównymi pro-

ducentami silników doprowadziły do powsta-

nia grupy, która obecnie pochwalić się może 

trzema fabrykami zbudowanymi specjalnie 

do produkcji zaworów silnikowych, prowad-

nic zaworowych oraz mechanicznych i hy-

draulicznych mechanizmów podnoszących 

do samochodów osobowych, ciężarówek, 

maszyn rolniczych oraz motocykli wiodących 

marek.

Najwyższa jakość produktów zapewnio-

na jest dzięki najnowszemu wyposażeniu 

fabryk i gwarantowana jest certyfi katem ISO 

9001:2000.

Główni klienci fi rmy kupujący wyposażenie 

na pierwszy montaż to: FIAT-IVECO-GENERAL 

MOTORS, SAME GROUP, PIAGGIO GROUP, PEU-

GEOT MOTORCYCLES, KHD.

Dział zamienników, nazwany FRECCIA IN-

TERNATIONAL SRL, został założony w roku 

1992 w celu zaspokojenia rosnących potrzeb 

ciągle rozwijającego się rynku samochodowe-

go. Dynamiczny dział techniczno - handlowy 

nastawiony jest na zaspokojenie wymagań 

klientów.

Firma obecna jest w ponad pięćdziesięciu 

krajach na całym świecie, dzięki partnerom 

handlowym. Jeżeli spodziewasz się najlepszej 

jakości oraz profesjonalnej obsługi, poproś 

Twojego sprzedawcę o markę FRECCIA!

Produkty spełniają wymogi jakościowe co 

do użycia części zamiennych do naprawiania 

i obsługi silników samochodów wyżej wymie-

nionych marek, jak również spełniają wymo-

gi określone przez Komisję Europejską (EC) 

1400/2002.

W katalogu znajdziecie Państwo ponad 

pięć tysięcy pozycji pokrywających zapotrze-

bowanie prawie wszystkich samochodów 

osobowych, ciężarówek, maszyn rolniczych 

i przemysłowych zarówno europejskich jak i 

azjatyckich producentów silników, co poka-

zuje naszą siłę, którą chcemy stale zwiększać 

w nadchodzącym czasie.
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Silnik Podwozie Serwis

 Ch odzenie z systemem.
Gor co polecane.
RUVILLE, Pa stwa dostawca pomp wody.

•  Wysokogatunkowe cz ci zamienne dla wszystkich rozpowszechnionych europejskich 
i azjatyckich samochodów

• Nowy materia  wirnika wody, innowacyjna konstrukcja
• Pompy wody i zestawy naprawcze – dopasowane na miar  na ka d  ewentualno

Zalecamy Pa stwu czerpanie korzy ci z technicznego know-how partnera o wiatowym zasi gu: 
RUVILLE, Pa stwa specjalista od produktów dla kompletnych systemów.

EGON VON RUVILLE GmbH
Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • Niemcy
Tel.: +49 40 / 733 44-0 • Fax:  +49 40 / 733 44-199
info@ruville.de • www.ruville.de

NOWO !
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P owtarzający się temat w serwisach tech-

nicznych MAHLE Aftermarket to: zużycie 

oleju w silnikach czterosuwowych. Normalne 

zużycie oleju zależy od konstrukcji silnika. Ros-

nąca konsumpcja oleju może być spowodo-

wana zużyciem eksploatacyjnym samego sil-

nika lub jego oprzyrządowania pomocniczego, 

regulacją silnika oraz stanem zastosowanego 

oleju silnikowego. Do nadmiernego zużycia 

oleju mogą przyczyniać się także wycieki po-

przez uszkodzone lub zużyte uszczelnienia 

układu smarowania lub korpusu silnika.

Podczas pracy silnika olej jest pompowany 

do wszystkich miejsc gdzie występuje ruch 

współpracujących ze sobą części. Jest tłoczo-

ny do cylindrów, w obszar pracy pierścieni tło-

kowych, do prowadnic zaworowych, wałków 

rozrządu, łożysk korbowodów oraz wału kor-

bowego. Przepływając pomiędzy powierzch-

niami roboczymi pierścieni tłokowych i gła-

dzą cylindrów, część oleju trafi a do komory 

spalania i jest spalana lub wyrzucana poprzez 

zawory wydechowe do kolektorów. Część ole-

ju zasilającego panewki wału korbowego tra-

fi a do odpowietrznika skrzyni korbowej i dalej 

jest wyrzucana poza układ.

W cylindrze, po przemieszczeniu się tłoka w 

dolne położenie, na ściankach pozostaje cien-

ka warstwa oleju. Jest to olej, który ma smaro-

wać i chłodzić najbardziej obciążony pierścień 

tłokowy, pierwszy pierścień uszczelniający. 

Część tego oleju jest w trakcie spalania paliwa 

także spalana lub wyrzucana przez wydech i 

utleniana w katalizatorze. Powoduje to zuży-

cie oleju, które jest zjawiskiem nieuniknionym. 

W silnikach samochodów pasażerskich jest to 

od ok. 0,05 do 0,5 litra/ 1 000 km. Duże silniki 

samochodów ciężarowych mają, stosownie 

do swojej pojemności i mocy, odpowiednio 

duże zużycie oleju.

BANALNE, ALE NADAL CZĘSTE ŹRÓDŁO BŁĘ-
DÓW: MIERZENIE POZIOMU OLEJU. 

Poziom oleju musi być zawsze mierzony 

około 3 minuty po wyłączeniu silnika. Pomiar 

na „zimnym silniku” i bezpośrednio po jego 

wyłączeniu nie pozwala na prawidłowe okre-

ślenie ilości oleju znajdującego się w systemie 

smarowania silnika pojazdu. 

ZUŻYTE POWIERZCHNIE ROBOCZE PIERŚCIENI 

Co w naszym pojeździe może 

powodować zwiększone 

zużycie oleju?

Zwiększone zużycie oleju

TŁOKOWYCH ORAZ GŁADŹ TULEI - CZĘSTA 
PRZYCZYNA WZROSTU ZUŻYCIA OLEJU. 

Na poniższych zdjęciach widać pierście-

nie tłokowe i powierzchnia pracująca tulei są  

bardzo zużyte. Jednak części te były w użyciu 

zaledwie kilka tysięcy kilometrów. Tymczasem 

stopień zużycia części wskazuje na jego długą 

eksploatacje. 

Widoczne znaki zużycia: chromowe grzbiety 

pierścienia DSF zostały całkowicie zniszczone...

...i brak  warstwy honowanej na powierzch-

ni pierścienia.

CO MOGŁO SPOWODOWAĆ TO ZUŻYCIE?
Z praktycznego doświadczenia możliwe są 

poniższe przyczyny:  

zdolność nośna fi lmu olejowego jest ogra-• 
niczona ze względu na rozcieńczenie oleju nie 

spalonym paliwem silnikowym,

w oleju znajdują się zanieczyszczenia powodu-• 
jące ścieranie powierzchni współpracujących,

olejowy fi lm został osłabiony przez przegrza-• 
nie silnika. Jest to szczególnie niebezpieczne 

dla silników, które niedawno remontowano. 

Podobnie niebezpieczne może być nadmierne 

obciążenie zimnego silnika bezpośrednio po 

jego uruchomieniu.

BY UNIKAĆ TEGO TYPY USZKODZEŃ RADZIMY:
nie przedłużać nadmiernie podgrzewania • 

silnika po jego uruchomieniu, 

dokładnie skontrolować cały system zasila-• 
nia paliwem oraz jego parametry pracy,

w czasie czynności remontowych zwrócić • 
szczególną uwagę na czystość montowanych 

części,

nigdy nie próbować czyścić starego fi ltra • 
powietrza sprzężonym powietrzem, ale zawsze 

używać nowego fi ltra, 

sprawdzić szczelność systemu zasilania po-• 
wietrzem. 

PODSTAWOWE PRZYCZYNY MOGĄCE POWO-
DOWAĆ ZWIĘKSZONE ZUŻYCIE OLEJU.

W dużych pojazdach użytkowych wyposa-

żonych w wysokociśnieniowe systemy pneu-

matyczne bardzo ważne jest utrzymanie w 

stanie pełnej sprawności technicznej kompre-

sora. Zużycie mechaniczne kompresora, utra-

ta szczelności układów pneumatycznych lub 

nieprawidłowe działanie osuszacza powietrza 

mogą prowadzić do poważnych awarii.

Nieprawidłowe działanie osuszacza spra-

wia, iż wilgoć zawarta w powietrzu powoduje 

obniżenie zdolności nośnej warstwy oleju i w 

efekcie niedostateczne smarowanie współ-

pracujących części silnika lub całkowity zanik 

smarowania, co w krótkim czasie może do-

prowadzić do zatarcia silnika. Dłuższa praca 

silnika przy zbyt małym smarowaniu dopro-

wadza do tak znacznego zużycia powierzchni 

nośnych, że straty oleju powstające w wyniku 

jego spalania, wycieków itp. są bardzo duże.

Pierwszym sygnałem wskazującym na moż-

liwość awarii jest zanieczyszczony olej oraz 

systematycznie wzrastająca jego konsumpcja. 

Przyczyną nadmiernego „spalania” oleju może 

być mechaniczne zużycie elementów rozrzą-

du, głównie prowadnic zaworów. W wyniku 

tego wzrastający luz pomiędzy powierzch-

nią prowadzącą prowadnicy oraz trzonkiem 

zaworu doprowadza do przecieków oleju w 

obszar komory spalania lub do układu wyde-

chowego. Jest to możliwe szczególnie wtedy 

gdy dodatkowo uszczelniacze zaworów są 

stare lub uszkodzone.

W przypadku przeprowadzania przeglądu 

oraz naprawy głowicy silnika należy wymie-

niać wszystkie współpracujące ze sobą części, 

nie ograniczając się jedynie do wymiany za-

worów lub prowadnic.

Mamy nadzieję, że te uwagi pozwolą na 

uniknięcie wielu awarii  silników, a także ogra-

niczą ilość spotykanych na naszych ulicach i 

parkingach plam oleju.
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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.



D O S T A W C Y

W ciągu ostatnich 20 lat liczne mecha-

niczne komponenty pojazdów poprzez 

zastosowanie elektroniki zostały znacznie 

udoskonalone– dotyczy to również elemen-

tów zawieszenia pojazdu. Tutaj - nie tylko zop-

tymalizowano budowę konwencjonalnych 

amortyzatorów - ale również wprowadzono 

nowe aktywne systemy amortyzacji, które 

obecnie stają się podstawą konstrukcji nowo-

czesnych samochodów. 

Dotychczas technicy musieli zawsze szu-

kać kompromisu pomiędzy słabszymi siłami 

tłumienia amortyzatora, a więc tzw. „miękkim” 

amortyzatorem, który zapewniał lepszy kom-

fort jazdy, a wyższymi siłami tłumienia (amor-

tyzator „twardy”), który gwarantował większe 

bezpieczeństwo. Podobny konfl ikt zestroje-

nia amortyzatorów powstawał w przypadku 

pojazdu pustego i obciążonego znacznym 

ładunkiem.

System ciągłej kontroli tłu-

mienia CDC (Continuous 

Damping Control)

Inteligentne zawieszenie ZF Sachs

Idealne rozwiązanie powyższych proble-

mów znalazł ZF Sachs, konstruując system 

ciągłej kontroli tłumienia CDC (Continuous 

Damping Control). Te nowe adaptacyjne ukła-

dy amortyzacji można obecnie znaleźć nie 

tylko w Ferrari czy Masserati, ale również w 

pojazdach klasy wyższej, takich jak np.: Lancia 

Thesis, VW Phaeton, Audi A8, VW Touareg, 

Porsche Cayenne. Od niedawna 

montowane są  również w sa-

mochodach klasy średniej, 

jak np. Opel Astra czy Opel 

Zafi ra. Jego zastosowaniem 

interesują się również inni 

producenci.

CDC jest określeniem 

kompletnego systemu 

– składającego się z dwóch 

amortyzatorów przedniej osi, 

dwóch amortyzatorów tylnej 

osi, czujników oraz sterow-

nika elektronicznego. CDC 

jest rozwiązaniem ZF Sachs, 

które może być wykorzysty-

wane w prawie wszystkich 

typach samochodów oso-

bowych. Głównym elemen-

tem amortyzatora CDC jest 

adaptacyjny proporcjonalny 

zawór tłumiący, który płynnie 

i automatycznie dostosowuje 

siłę tłumienia do aktualnej sy-

tuacji.

Podczas jazdy czujniki (w 

połączeniu z innymi sygnałami 

elektronicznymi, jak np. z układu 

hamulcowego i prędkościomie-

rza) przekazują do sterownika 

wszystkie informacje niezbędne 

do ustawienia optymalnej charak-

terystyki tłumienia amortyzatorów. 

Elektroniczny sterownik – odpowiednio 

do założonych parametrów – reguluje od-

powiednio siłę tłumienia dla każdego koła 

indywidualnie. Wewnętrzny (jak np. w  Lancia 

Thesis) lub zewnętrzny zawór proporcjonalny 

(np. w VW Touareg czy Porsche Cayenne) rea-

guje w ciągu milisekund na sygnały przekazy-

wane ze sterownika elektronicznego, płynnie 

przestawiając siły tłumienia dla każdego koła, 

by ich wartości były zawsze optymalne. Dzięki 

szybkiemu rozpoznaniu i regulacji, zarówno w 

fazie ściskania jak i rozciągania amortyzatora, 

podczas jazdy, w każdej sytuacji na drodze siły 

tłumienia są zawsze takie, jakie w danej chwili 

są niezbędne.

Celem całego systemu („sky-hooked”) 

jest utrzymywanie karoserii na możliwie nie-

zmiennym poziomie, niezależnie od stanu na-

wierzchni – tak jakby pojazd był przyczepiony 

(“hooked”) do nieba („sky“). Oczywiście taka 

kontrola nie może pozbawiać przyjemności 

z jazdy. I tak na przykład podczas spokojnej 

jazdy na autostradzie system ustawia tylko 

umiarkowane siły tłumienia. Podczas 

jazdy sportowej system dokonuje 

automatycznej regulacji, by pozwo-

lić kierowcy odpowiednio poczuć 

kontakt z jezdnią. Za pomocą spe-

cjalnego przełącznika kierowca ma 

możliwość w każdej chwili dokonać 

wyboru pomiędzy dwoma lub więk-

szą ilością programów regulujących 

charakterystyki tłumienia, by w ten 

sposób dopasować charakter po-

jazdu do swoich chwilowych po-

trzeb. 

Nie jest przypadkiem to, że dro-

gie, specjalistyczne systemy elek-

troniczne regulacji tłumienia sto-

sowane są najpierw w modelach 

samochodów klasy wyższej. Już 

same dane na temat mocy takich 

pojazdów sugerują, że układowi 

zawieszenia stawia się ogromne 

wymagania. 

W przypadku np. sa-

mochodów tereno-

wych klasy wyższej 

oprócz dobrych 

właściwości Off - 

Road auta te mu-

szą być bezpieczne 

również na autostra-

dzie podczas jazdy z pręd-

kością nawet ponad 250 km/h (np. 

Porsche Cayenne V8 Biturbo  450 KM). 

Optymalnie ustawione siły tłumienia po-

prawiają kontakt pojazdu z nawierzchnią, 

skracają drogę hamowania i zapewniają w ten 

sposób bezpieczeństwo podróżującym. 

Również na rynku części zamiennych poja-

wiły się już amortyzatory Sachs CDC. 

Można je jednak montować tylko w tych 

pojazdach, w których stosowane były seryjnie. 

Amortyzatory CDC montuje się i demontuje 

podobnie jak amortyzatory konwencjonalne. 

ZF Trading – dystrybutor części zamiennych 

marki Sachs – oferuje obecnie nie tylko amor-

tyzatory CDC (Opel Astra, Opel Zafi ra), ale 

również odpowiednie wskazówki montażowe 

dotyczące tych nowoczesnych produktów. 
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ContiTech    Specjalista w technologii kauczuku i tworzyw sztucznych Air Spring Systems

Systemy zawieszenia pneumatycznego ContiTech

Zawsze oferujemy
oryginalną jakość…

www.contitech.pl

Bezpieczna i komfortowa jazda!
Miechy zawieszenia ContiTech

w pojazdach użytkowych,
w autobusach,
w przyczepach i naczepach.

Oryginalną jakość dopuszczoną na pierwszy montaż przez
wszystkich liczących się w Europie producentów pojazdów
użytkowych, autobusów oraz osi, ContiTech dostarcza rów-
nież na potrzeby rynku części zamiennych. Oprócz najwyż-
szej jakości i długiej żywotności naszych produktów, nie-
wątpliwą ich zaletą są także precyzyjne wymiary zapew-
niające łatwy montaż. Silna pozycja ContiTecha na rynku
oraz dobra dostępność asortymentu objętego programem
dostaw gwarantują niezawodność we współpracy.

ContiTech Polska
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław
tel.
fax
info@contitech.pl

(071) 79 858 80
(071) 79 858 81
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S ilnik B 1,6i 16V do Opla Vectry, jak i inne 

jednostki napędowe o zbliżonej pojem-

ności, montuje się w różnych modelach Opla. 

Wydaje się zatem, że wymiana paska rozrządu 

w tym silniku nie powinna sprawiać kłopotu 

nawet mniej doświadczonemu mechanikowi. 

A jednak podczas montowania rolki napina-

jącej popełniane są często poważne błędy. 

Aby pomóc w bezproblemowej wymianie 

rozrządu, przedstawiamy poniżej instrukcję 

montażową.

RADA:  PRZY KAŻDEJ WYMIANIE PASKA NA-

LEŻY SPRAWDZIĆ, CZY NA POMPIE OLEJU NIE 

MA ŚLADÓW PĘKNIĘĆ (STRZAŁKI) W OBRĘBIE 

MOCOWANIA ROLEK NAPINAJĄCYCH (ZDJĘ-

CIE 1).

PRZYGOTOWANIE:

1. Sprawdzić kod na bloku silnika (zdjęcie 2).

2. Zdjąć zaciski z akumulatora. Unieść samo-

chód na podnośniku. 

Praktyczne wskazówki 

montażowe

Wymiana paska rozrządu na 
przykładzie Opla Vectry B 1,6i 16V X16 XEL

3. Odłączyć wtyczkę przepływomierza po-

wietrza, zdjąć fi ltr powietrza.

4. Zdjąć górną osłonę pasa (zdjęcie 4, po lewej).

5. Pasek wielorow-

kowy poluzować 

zgodnie z ruchem 

wskazówek zega-

ra, a następnie go 

zdjąć.

6. Zdjąć prawe 

przednie koło, 

osłonę wnęki koła 

i amortyzator/koło 

pasowe (zdjęcie 3).

7. Teraz zdjąć dol-

ną osłonę paska 

(zdjęcie 4, po pra-

wej).

8. Obrócić silni-

kiem aż do osiąg-

nięcia Górnego 

Martwego Punktu 

(GMP). GMP osiągany jest wtedy, gdy ozna-

kowanie na wale korbowym wskazuje na 

oznakowanie na obudowie w kierunku pio-

nowym w dół (zdjęcie 5), a oznakowania na 

kołach wałków rozrządu są ułożone poziomo 

(zdjęcie 6).

9. Między koła wałków rozrządu włożyć przy-

rząd blokujący, który znajduje się np. w Conti-

Tech Toolbox (zdjęcie 7).

D O S T A W C Y
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ContiTech Polska
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrociaw
tel. (071) 79 858 80
info@contitech.pl

www.contitech.pl

Części zamienne -
gwarantowana jakość
producenta oryginału

ContiTech   Rubber and plastics technology    Power Transmission Group

Audi / VW

GM

Kia Motors

Ford

CONTI SYNCHROBELT®
Pasek zębaty

Audi / VW

BMW

Mercedes-Benz

CONTI-V MULTIRIB®
Pasek wielorowkowy

GM

Volvo Nissan
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10. Poluzować śrubę rolki napinającej i zdjąć 

luźny pasek rozrządu (zdjęcie 8).

MONTAŻ:

1. Nowy pasek zębaty założyć zgodnie z obro-

tem silnika, zaczynając od koła napędowego 

na wale korbowym (zdjęcie 9).

Następnie nową rolkę napinającą naprężyć za 

pomocą pokrętła mimośrodu, dokręcając je w 

kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara. Dokręcić rolkę śrubą torx znajdującą 

się w zestawie. Wskazówka rolki napinającej 

musi znajdować się po prawej stronie znacz-

nika (zdjęcie 10).

Taki sposób postępowania jest konieczny. 

Inne postępowanie niż opisane skutkuje tym, 

że pasek jest zbyt słabo naprężony, a to może 

powodować powstawanie szumów i innych 

dźwięków.

UWAGA: WYJĄĆ PRZYRZĄD BLOKUJĄCY.

Obrócić ręcznie wałem korbowym przynaj-

mniej dwa razy zgodnie z kierunkiem pracy 

silnika.

2. Poluzować śrubę mocującą rolki napinają-

cej i ustawić wskazówkę z nacięciem (NEW) 

(zdjęcie 11).

3. Dokręcić rolkę napinającą z siłą o momen-

cie 20-22 Nm. Nie przekręcić śruby!

Obrócić wałem ponownie dwa razy, spraw-

dzić ustawienie i ew. doregulować.

RADA: ZWŁASZCZA PRZY RÓWNOCZESNEJ 

WYMIANIE POMPY WODNEJ NALEŻY UPEW-

NIĆ SIĘ, CZY ROLKA NAPINAJĄCA I KOŁO 

NAPĘDOWE POMPY WODNEJ NIE STYKAJĄ 

SIĘ ZE SOBĄ. KONIECZNIE ZACHOWAĆ USTA-

WIENIA PODSTAWOWE INSTALACJI POMPY 

WODNEJ (MONTAŻ MIMOŚRODOWY) (ZDJĘ-

CIE 12).

4. Zamontować dolną osłonę paska rozrządu, 

tłumik drgań (moment dociągający: 95 Nm 

+30º +15º) i nowy pasek wielorowkowy. Na-

piąć pasek przekręcając rolkę napinającą (mo-

ment dociągający: 20 Nm) i następnie zamon-

tować prawe przednie koło. Opuścić pojazd i 

zamontować górną osłonę paska rozrządu. 

Sprawdzić spasowanie styku osłony fi ltra po-

wietrza i wtyczki przepływomierza powietrza.

5. Na załączonej naklejce umieścić informa-

cję o wymianie oryginalnego paska rozrządu 

ContiTech, naklejkę umieścić w komorze silni-

ka (zdjęcie 13).

6. Przeprowadzić rozruch próbny lub jazdę 

próbną, zwracając uwagę na ewentualne nie-

typowe odgłosy. W razie wystąpienia takich 

odgłosów zlokalizować ich źródło i usunąć 

przyczynę.
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Best Choice for Spare Parts

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

www.swag.de

Cz´Êci samochodowe mo˝na
kupiç na ka˝dym rogu ulicy ...

... ale czy przy ka˝dej naprawie
samochodu dostaniemy tam
odpowiednie cz´Êci w odpowi-
edniej jakoÊci i to na czas?
Z tym b´dzie ju˝ trudniej.
No i cena te˝ powinna nam
pasowaç. Bo w∏aÊnie dok∏adnie
tego oczekuje ka˝dy kierowca!

Pracuj z w∏aÊciwym
partnerem

Nasze specjalnoÊci to rozrzàd,
uk∏ad zawieszenia, elektryka
oraz ró˝norodnoÊç programu
„SWAG extra”. Jeden partner –
jedna marka: ju˝ od 50 lat
fachowcy z bran˝y samocho-
dowej na ca∏ym Êwiecie zaufali
wyrobom ze znakiem SWAG.

Program Doskonaly
Wiele asortymentów – jed-
nakowa jakoÊç i fachowoÊç

To nasz wymóg wobec ka˝dej
z ponad 12.500 pozycji oferty
dla popularnych samochodów
europejskich i azjatyckich.
Pe∏na, stale poszerzana oferta –
dla samochodów osobowych i
dostawczych.



O becna od niedawna na rynku seria za-

awansowanych, nowatorskich olejów 

Castrol EDGE wykracza poza zwykłe ramy po-

stępu technologicznego, zapewniając utrzy-

manie mocy silnika przy jednoczesnej dłuższej 

i lepszej jego ochronie oraz wzroście ekono-

miczności w nawet najbardziej wymagających 

warunkach jazdy. Seria Castrol EDGE została 

opracowana tak, aby zapewniać doskonałą 

ochronę i osiągi kierowcom kochającym swe 

pojazdy - niezależnie od tego czym, gdzie i 

w jakim stylu jeżdżą. Produkty z serii Castrol 

EDGE poddano serii badań, których celem było 

sprawdzenie ich działania w ekstremalnych 

warunkach. Badania przeprowadzono w nieza-

leżnej jednostce badawczej w USA.

W roku 2008 w gamie najbardziej zaawan-

sowanych technologicznie, syntetycznych 

olejów Castrol EDGE zostają wprowadzone 

następujące zmiany: 

Castrol EDGE Sport 0W-40 – ulepszona 

została formulacja pozwalająca na oszczęd-

ność paliwa i zapewniająca doskonałą płyn-

ność w bardzo niskich temperaturach;

Castrol EDGE Sport 10W-60 – zastoso-

wano całkowicie nową formulację opartą o 

syntetyczne bazy estrowe, zapewniającą do-

datkową ochronę mocy;

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 – za-

stosowano nową formulację rozszerzoną o 

specyfi kacje LL04 oraz MB 229.51. Dzięki temu 

staje się on olejem uniwersalnym, mającym 

zastosowanie we wszystkich rodzajach silni-

ków Turbo Diesel. 

Dodatkowo, w najbliższym czasie do oferty 

zostanie wprowadzony nowy produkt:

Castrol EDGE Sport 5W-40 – w którym 

zastosowano formulację opartą o syntetycz-

ne bazy estrowe, zapewniającą dodatkową 

ochronę mocy.

Każdy z tych produktów posiada unikatową 

formulację opracowaną przy zastosowaniu 

najnowszych technologii. Wszystkie zostały 

poddane niezależnym badaniom i testom, 

dzięki czemu spełniają konkretne potrzeby 

zarówno silników samochodowych jak i kie-

rowców.

Nie ma lepszego oleju. 

Sprawdziliśmy!

CASTROL EDGE

OLEJ CASTROL EDGE SPORT 0W-40 POZY-
TYWNIE PRZECHODZI TEST NA DZIAŁANIE W 
EKSTREMALNIE NISKICH TEMPERATURACH 
ORAZ OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA.

Niskie temperatury pogarszają osiągi sil-

nika, mogą też spowolnić lub uniemożliwić 

jego rozruch. W temperaturze minus 55 

stopni Celsjusza praktycznie wszystkie płyny 

samochodowe zamarzają. Jednak podczas 

testów prowadzonych w temperaturze mi-

nus 55 stopni olej Castrol EDGE Sport 0W-40 

pozostawał płynny, w pełni spełniając swoje 

funkcje. Inny olej syntetyczny badany dla po-

równania gęstniał uniemożliwiając normalny 

przepływ w silniku.

Olej Castrol EDGE Sport 0W-40 pozytywnie 

przeszedł testy na oszczędność paliwa (M111 

- standardowy test ekonomiczności w prze-

myśle samochodowym) - osiągając wynik o 

2,5% lepszy od standardowego oleju klasy 

15W-40. Olej Castrol EDGE Sport 0W-40, dzięki 

temu, że spełnia normę ACEA C2, jest zaleca-

ny do silników samochodów marek takich jak 

Peugeot i Citroen, które wymagają olejów sil-

nikowych o tak wysokich specyfi kacjach.

OLEJ CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W-40 
MOŻE BYĆ STOSOWANY W SILNIKACH WYPO-
SAŻONYCH W FILTRY CZĄSTECZEK STAŁYCH.

Nowa formuła oleju Castrol EDGE Turbo 

Diesel 5W-40 spełnia normy MB 229.51 oraz 

BMW LL04. Tym samym jest więc zalecana 

do użycia w konkretnych silnikach Mercedes 

Benz i BMW wyposażonych w fi ltry cząsteczek 

stałych. Co więcej, olej Castrol EDGE Turbo 

Diesel 5W-40 spełnia surową normę ACEA C3 

i tym samym jest zalecany do silników wielu 

pojazdów Renault, Peugeot, Citroen i Hyun-

dai, które wymagają olejów o tak wysokich 

specyfi kacjach.

OLEJE CASTROL EDGE SPORT 10W-60 (NOWA 
FORMULACJA) ORAZ CASTROL EDGE SPORT 
5W-40 (NOWY PRODUKT) SPEŁNIAJĄ TEST 

MOCY MAKSYMALNEJ.

Najlepszy pod względem osiągów olej 

sportowy fi rmy Castrol to substancja w pełni 

syntetyczna pakietem dodatków diestrowych; 

badania wykazały, że oleje Castrol Edge Sport 

5W-40 oraz EDGE Sport 10W-60 zapewniają 

lepsze osiągi w porównaniu do innych olejów 

syntetycznych.

W próbach jezdnych przeprowadzonych 

przez Southwest Institute w San Antonio w 

Stanach Zjednoczonych dwa identyczne sa-

mochody jechały bez uzupełnień oleju ze 

stałą prędkością 88 mil na godzinę - jeden z 

silników był zalany olejem Castrol EDGE Sport 

5W-40 oraz 10W-60, a drugi z innym w pełni 

syntetycznym olejem. W badaniach Castrol 

EDGE Sport zużytych zostało 10 tylnych opon, 

chłodnica, skrzynia biegów i katalizator. Po 

ponad dwóch dniach trwania badania silnik 

smarowany innym w pełni syntetycznym 

olejem wybuchł, a ten smarowany olejem Ca-

strol EDGE Sport wciąż działał z pełną mocą.

Nieprzerwane dostarczanie mocy na stałym 

poziomie ma kluczowe znaczenie. Olej Castrol 

EDGE Sport podczas wyczerpującego, trwają-

cego aż do zniszczenia silnika badania zapew-

nił osiąganie pełnej mocy przez okres nawet o 

45% dłuższy niż inny olej w pełni syntetyczny.

Menedżer marki Castrol Edge na Europę 

Maciej Gondko powiedział: “Entuzjaści moto-

ryzacji uważają zapewnienie i utrzymanie mocy za jeden z 

najważniejszych wymogów stawianych olejom silnikowym. 

Rygorystyczne testy wykazały, że oleje EDGE Sport 5W-40 i 

EDGE Sport 10W-60 zapewniały maksymalną moc silnika w 

okresie o 45% dłuższym niż inny, w pełni syntetyczny olej”.

„Kierowcy, będący prawdziwymi pasjonatami są wyma-

gający i potrzebują oleju, który sprawdza się w trudnych wa-

runkach. Badając nasze oleje w warunkach znacznie bardziej 

ekstremalnych od tych spotykanych na drodze dowiedliśmy, 

że olej Castrol EDGE jest dla tych kierowców najlepszym wybo-

rem. Seria Castrol EDGE dzięki połączeniu ponad 100 letniego 

doświadczenia w produkcji olejów silnikowych z najnowszymi 

osiągnięciami techniki, zapewnia wymagającym kierowcom 

najlepsze osiągi”.
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WYGRAJ
BILETY NA MECZ FINA¸OWY UEFA EURO 2008,
SPOTKAJ SI¢ Z NAJLEPSZYM ZAWODNIKIEM TURNIEJU

KUP DOWOLNY OLEJ CASTROL 
I ZAREJESTRUJ SI¢ NA WWW.CASTROLINDEX.PL



W ieloletnie doświadczenie (fi rma istnie-

je od 1945 roku) pozwala, a jednocześ-

nie zobowiązuje do ciągłego udoskonalania i 

unowocześniania parku maszynowego. Efek-

tem tego są produkowane wyroby o najwyż-

szej, niekwestionowanej jakości, co pozwala z 

kolei na umacnianie marki wśród wielu kon-

kurencyjnych fi rm zarówno w kraju, jak i za 

granicą. W celu zapewnienia wysokiej jakości 

niezbędne jest zatem wprowadzanie nowych 

technologii produkcji i systemów jakości ta-

kich jak ISO i TS.

NOWE ZAWORY SILNIKOWE

Jednym z największych osiągnięć tech-

nologicznych ostatnich dwóch lat w fi rmie 

„Paradowscy AMP S.J.” było wprowadzenie 

nowego produktu na rynek krajowy oraz rynki 

zagraniczne – zaworów silnikowych utwar-

dzanych w procesie impulsowego plazmowe-

go azotowania jonowego, wg technologii IMP 

- Warszawa. Proces ten uznawany jest za naj-

nowocześniejszą w skali światowej metodę 

utwardzania metali. Technologia azotowania 

zaworów wprowadzona w fi rmie „Paradowscy 

AMP S.J.” zwiększyła konkurencyjność przed-

Firma Paradowscy  jest czołowym producentem 

zaworów ssących i wydechowych do silników spalinowych

i wyłącznym dystrybutorem na Polskę prowadnic zaworowych 

fi rmy Metelli.

Nowe zawory silnikowe

siębiorstwa wśród wielu producentów bran-

ży motoryzacyjnej, co zostało potwierdzone 

uzyskaniem nagrody „Złoty Medal Międzyna-

rodowych Targów Poznańskich” w 2007 roku.

Technologia impulsowego plazmowego 

azotowania jonowego służy do powierzchnio-

wej obróbki silnie obciążonych powierzchni 

części maszyn, urządzeń i narzędzi z wykorzy-

staniem wyładowań jarzeniowych genero-

wanych przez pulsujące pole elektryczne. W 

procesie tym wykorzystuje się zjawisko wy-

ładowania impulsowego w rozrzedzonych 

gazach do nasycenia azotem powierzchni 

metali. Azotowanie jonowe jest nowoczesną 

odmianą azotowania gazowego, w którym 

amoniak zastąpiono azotem i wodorem nie 

stwarzającym zagrożenia dla środowiska na-

turalnego.

SKUTECZNY PROCES AZOTOWANIA JONOWEGO

Proces prowadzi się w niskich temperatu-

rach (od 400°C, co jest jedną z wielu zalet azo-

towania jonowego) oraz obniżonym ciśnie-

niu. Najważniejszym powodem, dla którego 

przeprowadza się ten proces jest uzyskiwanie 

wysokich wartości twardości warstw azoto-

wanych. Zakres temperatur od 400 do 600°C 

umożliwia sterowanie procesem utwardzania. 

Najwyższe twardości uzyskuje się po azoto-

waniu w przedziale 400÷500°C. Proces azoto-

wania prowadzi się w zbiorniku próżniowym 

w zakresie ciśnień 1÷10 hPa. Nieustannie ule-

ga rozszerzeniu asortyment materiałów, które 

można utwardzać tą metodą uzyskując nawet 

5-krotny przyrost trwałości. Azotowanie jono-

we niezwykle skutecznie zwiększa odporność 

na ścieranie i zatarcie warstw azotowanych. 

Stosowanie technologii azotowania jonowe-

go w zaworach silnikowych pozwala zwięk-

szyć ich trwałość w układzie trzonek zaworu 

– prowadnica oraz zmniejszenie adhezji naga-

ru w strefi e grzybka. Zastosowanie tej nowo-

czesnej technologii umożliwia uzyskanie war-

stwy odpornej na korozję oraz podwyższenie 

ogólnej trwałości zaworów. Wyniki badań dla 

stali zaworowych w stanie wyjściowym i po 

azotowaniu mierzone metodą liniową wyka-

zują ponad pięciokrotnie mniejsze wartości 

zużycia stali azotowanej. 

Stosując technologię plazmowego azoto-

wania jonowego mamy możliwość uzyskania 

zaworów o wysokich właściwościach mecha-

nicznych (twardość, odporność na zatarcie, 

ścieranie i zużycie) oraz mniej podatnych na 

osadzanie się nagaru. Technologia ta wyka-

zuje wiele zalet w porównaniu z dotychczas 

stosowanym chromowaniem, przewyższając 

go dodatkowo pod względem neutralnego 

wpływu na środowisko.
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www.valeoservice.com

Aparaty 
cyfrowe

Rowery 
Kross

Odtwarzacze 
multimedialne 

4GB

Odtwarzacze 
DVD

Wycieraczki 
Valeo Silencio 

X-TRM

Bony 
paliwowe 

Statoil 50zł

Ładowarki 
akumulatorowe

wyjazd na
24 godzinny 

wyÊcig
 Le Mans**

Kupuj produkty Valeo i dołàcz do najlepszych!

 Spotkajmy si´ na Le Mans! 

W okresie od 1.03 do 15.05.2008 r.*

przy zakupie produktów obj´tych 

promocjà 

otrzymasz zdrapk´,

 która umo˝liwi Ci 

udział w promocji.

Co zrobiç, aby wygraç nagrod´?

Wejdê na stron´: 

www.promocja.valeo.pl
Odkryj radoÊç wygrywania!

* promocja trwa w podanym terminie lub do wyczerpania zapasu nagród. ** Dla 5 najlepszych przedstawicieli handlowych oraz 5 uczestników promocji wyjazd na 24 godzinny wyÊcig Le Mans



M iędzynarodowe jury przyznające na-

grodę za “Samochód roku”, złożone z 

58 dziennikarzy motoryzacyjnych reprezentu-

jących 22 kraje europejskie, wybrało Fiata 500 

“Samochodem roku 2008”. Pięćsetka pokona-

ła tak mocnych konkurentów jak nowa Mazda 

2, Ford Mondeo czy Kia cee’d. Przy wyborze 

ocenie poddawane są: design, komfort, bez-

pieczeństwo, ekonomia użytkowania, prowa-

dzenie, osiągi, funkcjonalność, poszanowanie 

środowiska naturalnego i wreszcie cena oraz 

relacja ceny do wartości. 

Nowy Fiat 500, wprowadzony na rynek 4 

lipca 2007, od razu wzbudził ogromne zainte-

resowanie i odniósł sukces, na co niewątpliwie 

wpłynęły: oryginalna konstrukcja, nawiązująca 

SKF wyposaża popularnego Fiata 500, wybranego “Samo-

chodem roku 2008”, w łożyska przedniej i tylnej osi, prze-

guby półosi napędowej jak również części silnika do systemu 

rozrządu, napędu paskowego oraz systemu chłodzenia. 

stylistyką do starego modelu debiutującego 

w 1957 roku, ale również gwarantowane bez-

pieczeństwo. W testach NCAP (European New 

Car Assessment Programme) nowy Fiat 500 

uzyskał maksymalną ilość pięciu gwiazdek. W 

samych tylko Włoszech i Francji liczba zamó-

wień w ciągu pierwszych 4 miesięcy sprzeda-

ży wyniosła ponad 105 000, a czas oczekiwa-

nia na odbiór auta sięga już pół roku. 

Zgodnie z polityką fi rmy mającą na celu 

szybkie opracowywanie zestawów dla naj-

nowszych samochodów, SKF opracowała sze-

roką gamę części zamiennych do Fiata 500;

1. Zestawy łożysk do kół – przednie i tylnie 

2.  Przeguby półosi napędowej – od strony 

koła 

3. Łożysko do wysprzęgnika sprzęgła 

4. Zestawy napędu rozrządu 

5. Napinacze paska rozrządu 

6. Zestawy napędów paskowych 

7. Paski Multi-V 

8. Pompy wody 

9. Górne mocowanie kolumn McPhersona

Wszystkie poniższe zestawy można odna-

leźć w katalogu internetowym SKF jak również 

w następnym numerze TecDoc (2_2008)

NOWE UNIWER-
SALNE ZESTAWY 
OSŁON! 
Osłony dla wszystkich 
samochodów

Nowy uniwersalny zestaw osłon – VKJA 

01000 – można zastosować we wszystkich 

samochodach. Osłona składa się ze specjalnej 

mieszanki gumy, co sprawia, że jest ona łatwa 

do zamontowania i ukształtowania wokół łą-

czenia bez potrzeby demontażu półosi.

Zawartość zestawu: 

• 12 osłon 

• 12 małych metalowych zacisków 

• 12 dużych metalowych zacisków 

• 12 tubek ze smarem (90 g)

EWOLUCJA
PROJEKTU OES 
Silnik Renault K4 (benzynowy 
16V)

Fakt, że samochód będący nadal w produk-

cji może przejść pewne zmiany w projekcie 

w celu zredukowania kosztów produkcji lub 

poprawy osiągów nie powinien dziwić. Fakt, 

że samochód, który nie jest już produkowany 

przechodzi takie zmiany, może już być zaska-

kujący. 

Firma SKF wkłada wiele wysiłku w aktuali-

zowanie zawartości zestawów SKF zgodnie ze 

zmianami w ofercie dostawców oryginalnego 

wyposażenia (OES). Dostawcy, którzy nie sto-

sują się do zaleceń specyfi kacji OES często na-

IDŹ NA SKRÓTY – 
ZDECYDUJ SIĘ NA 
CAŁKOWITĄ 
WYMIANĘ! 
Silnik FORD ZETEC 1.6 16V 

Mechanicy często napotykają trudności 

podczas wymiany rozrządu z powodu braku 

miejsca. Faktycznie przy wielu modelach, do-

stanie się do silnika sprawia trudności – silnik 

FORD ZETEC 1.6 16V w który wyposażony jest 

FORD ESCORT jest dobrym na to przykładem. 

Na pompie wody zamontowane są dwie rol-

ki prowadzące, które są prawie niemożliwe 

do zdemontowania ponieważ pompa wody 

utrudnia dotarcie do śrub mocujących (patrz 

zdjęcia poniżej). 

W takim przypadku całkowita wymiana 

rozrządu i pompy wody może być wykonana 

przez mechanika szybciej niż wymiana tylko 

części napędu rozrządu (w tym przypadku 

pompa wody jest napędzana przez napęd 

pomocniczy).

rażają swych klientów na niebezpieczeństwo! 

Jednym z przykładów jest silnik RENAULT 

K4 (benzynowy 16V). Pierwszy model napina-

cza rozrządu wyglądał jak widzimy na zdjęciu 

A. Po kilku miesiącach produkcji projekt został 

zmieniony (patrz zdjęcie B). Ponieważ zmiana 

jest znaczna, zmieniła się również procedura 

montażu. Jeżeli montaż zostanie wykonany 

niepoprawnie, może to spowodować poważ-

ne uszkodzenia. Dlatego tak ważne są aktuali-

zacje zgodne ze zmianami w ofercie OES. 

A B
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Co si´ dzieje
gdy ∏o˝ysko zawiedzie przy pr´dkoÊci 100 km/h?

Nie chcesz wiedzieç.
Nie ryzykuj jazdy z cz´Êciami, które mogà kosztowaç ˝ycie.
Uznana jakoÊç ∏o˝ysk SKF decyduje o ich wyborze przez producentów pojazdów na ca∏ym Êwiecie.
Z tych samych wzgl´dów wybierajà je w∏aÊciciele dobrych warsztatów i autoryzowanych serwisów.

Je˝eli zajdzie potrzeba wymiany, nie nara˝aj si´ na dodatkowe koszty lub, co gorsza, 
na niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia. 

Zaufaj specjalistom. To nie czas na niepewne ∏o˝yska. To czas na oryginalne ∏o˝yska SKF.

Montowanie PewnoÊci
vsm.skf.com



Tabela z gradacjami dla papieru STARCKE 514 (NOWOŚĆ  - 15 otworów)

INDEKS IC GRADACJA CENA NETTO ILOŚĆ W OPAKOWANIU

10KZU040 P60 0,76 SZT 50

10KZU060 P60 0,89 SZT 50

10KZU080 P80 0,81 SZT 50

10KZU100 P100 0,68 SZT 50

10KZU120 P120 0,68 SZT 50

10KZU150 P150 0,68 SZT 100

10KZU180 P180 0,68 SZT 100

10KZU220 P220 0,68 SZT 100

10KZU240 P240 0,68 SZT 100

10KZU280 P280 0,68 SZT 100

10KZU320 P320 0,68 SZT 100

10KZU360 P360 0,68 SZT 100

10KZU400 P400 0,68 SZT 100

Fot. RUPES RA 150A Produkt w nowej cenie 652 zł netto 

(INDEKS IC 212700)

Z a tymi wymaganiami podążają produ-

cenci zarówno materiałów jak również 

urządzeń wykorzystywanych w codziennej 

pracy. Zmiany, jakie zachodzą mają również 

na celu polepszenie warunków codzien-

nej pracy. Niemiecki producent ma-

teriałów ściernych fi rma STARCKE 

zdecydował się uzupełnić swoją 

ofertę o nową serię papierów 

514 przeznaczonych specjal-

nie do napraw lakierniczych. 

Nowy produkt został oparty 

o sprawdzoną w innych pro-

duktach technologię otwarte-

go nasypu STARCKE. Dodatkowo, 

ze względu na specyfi kę szlifowanych 

materiałów (bardzo drobny pył powstający 

w trakcie szlifowania), została dodana specjal-

na warstwa stearynianu zapobiegająca zbyt 

szybkiemu efektowi „zapychania” się papieru. 

15 otworowy wykrój wspomaga dodatkowo 

działanie tej warstwy ochronnej. Większa licz-

ba otworów zapewnia lepsze odsysanie pyłu 

ze szlifowanej powierzchni, a jednocześnie 

nie zmienia efektywności szlifowania. Dlatego 

STARCKE zaleca, aby prace szlifi erskie wykony-

wane były z użyciem odpowiednich odsysa-

czy pyłu oraz odpowiednich tarcz roboczych. 

Układ otworów w krążkach umożliwia zało-

żenie ich zarówno na powszechnie stosowa-

ne tarcze z 7 otworami (6+1) jak również na 

tarcze 9 otworowe (8+1). Jednak najlepsze 

efekty daje zastosowanie tarczy z 15 otwora-

mi (8+6+1). Takie tarcze zaczął instalować w 

swoich urządzeniach od połowy 2007 roku 

znany producent szlifi erek RUPES. Stosowanie 

efektywnego odsysu (15 otworów) w połą-

czeniu z budową papieru serii 514 wydłuża 

czas pracy pojedynczego krążka, co wpływa 

na koszty, jakie ponosi warsztat na przygoto-

wanie podłoża do naprawy. Ponadto nie bez 

znaczenia jest fakt, iż praca w pomieszczeniu 

pozbawionym unoszącego się pyłu powstałe-

go w trakcie szlifowania powoduje mniejszą 

Rosnące koszty pracy oraz coraz większe trudności z zatrudnie-

niem pracowników wymuszają poszukiwanie coraz lepszych i 

efektywniejszych metod i materiałów umożliwiających przy-

śpieszenie pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. 

Przygotowanie powierzchni 
do lakierowania

D O S T A W C Y

liczbę błędów lakierniczych, jakimi są wtrą-

cenia. Każdy doświadczony lakiernik wie jak 

dużo pracy i dodatkowych kosztów pochłania 

usuwanie tego typu błędów. 

Doskonałym uzupełnieniem nowego pa-

pieru są maszyny szlifi erskie wyposażone w 

tarcze z 15 otworami. Bardzo dobrym przy-

kładem może być nowoczesna, jednoręczna 

maszyna szlifi erska RUPES RA 150A. Dzięki ni-

skiej wadze urządzenie może być swobodnie 

trzymane w jednej ręce podczas pracy. Nowa, 

15-o otworowa tarcza robocza w połączeniu 

z papierami STARCKE 514 zapewnia bardzo 

wydajny odsys powstającego pyłu. 

Oprócz wydajności i poręczności bardzo 

ważnym elementem jest również cena 

urządzenia. Dlatego Inter Cars S.A. zde-

cydował się na zaproponowanie tego 

konkretnego urządzenia w bardzo 

przystępnej cenie 652 złotych 

netto. W połączeniu z 

atrakcyjną ceną no-

wych papierów STAR-

CKE (np. gradacja 150 

w cenie 68 groszy net-

to za sztukę) oddajemy 

w Państwa ręce komplet-

ny i ekonomiczny system 

przygotowania szlifi erskiego powierzchni 

przed lakierowaniem.

Dodatkowo można dokupić tarcze robocze 

15-otworowe RUPES Soft indeks: 60981.410 i 

RUPES Hard indeks: 60981.400 w cenie 85 zł 

netto/sztuka. Tarcze pasują do maszyn RUPES 

typu BR, TA, RA.
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Nasza modelka, okazała się nie mniejszą Nasza modelka, okazała się nie mniejszą 
gwiazda, niż prezentowane motocyklegwiazda, niż prezentowane motocykle

Kłęby dymu i ostra rockowa muzyka, podkreślały charakter Kłęby dymu i ostra rockowa muzyka, podkreślały charakter 
występów modelki i prezentowanego Rocketa Touring IIIwystępów modelki i prezentowanego Rocketa Touring III

Na stoisku Inter Motors Na stoisku Inter Motors 
dużym zainteresowaniem dużym zainteresowaniem 

cieszył się nasz katalog, cieszył się nasz katalog, 
gdzie zwiedzający mogli gdzie zwiedzający mogli 

na miejscu zapoznać się ze na miejscu zapoznać się ze 
sposobem obsługi i składa-sposobem obsługi i składa-

nia zamówień.nia zamówień.

Targi były także okazją do promocji WSM Ra-Targi były także okazją do promocji WSM Ra-
cine Team, który w tym sezonie będzie starto-cine Team, który w tym sezonie będzie starto-
wał na motocyklach Triumph Daytona 675i.wał na motocyklach Triumph Daytona 675i.

M otocykle Triumph były jedną z najwięk-

szych atrakcji na tegorocznym MO-

TOCYKLEXPO. Polski importer tej szacownej 

marki zaprezentował pełen przekrój modeli, w 

tym tegoroczne długo wyczekiwane nowości: 

potężnego Rocketa III Touring oraz króla miej-

skiej dżungli Street Triple 675i.  Całość w opra-

wie dynamicznej muzyki i w kłębach dymu. 

Obrazu pożądania dopełniała „czarna dama” w 

połyskującym lateksie, wijąca się przy ocieka-

jącym chromem i lśniącym czarnym lakierem 

Rockecie III Touring. Kto to widział, nie żałował, 

kogo nie było, temu musi wystarczyć nasza re-

lacja.  Pięknie prezentowała się także znana już 

na polskim rynku Daytona 675i, jednak w te-

Adrenalina na najwyższych 

obrotach!

Inter Motors i Triumph 

Targi MOTOCYKLEXPO 2008

gorocznej limitowanej wersji Specjal Edition. 

Czarny lakier owiewek oraz złote koła czynią 

z Daytony 675 SE motocykl nietuzinkowy. W 

Polsce będzie dostępnych tylko kilka sztuk 

tego modelu. Do ciekawostek należała także 

M O T O C Y K L E

To m a s z  B o r e k ,  z d j ę c i a :  To m a s z  R o d z i e w i c z

Daytona 675i w wersji racingowej, na której 

Waldek Zacha wywalczył tytuł wicemistrza 

Polski w klasie ROOKIE 600 w sezonie 2007, 

a jego sukcesy dokumentowały puchary wy-

walczone podczas kilku rund rozgrywanych 

na Torze Poznań oraz torach w Brnie i Moście. 

Oprócz motocykli, na stoisku znajdował się 

sklepik z ubraniami i gadżetami Triumph, a na 

specjalnym stanowisku można było wypełnić 

formularz i zapisać się na jazdy testowe orga-

nizowane przez salony Triumph.

Na sąsiednim stoisku prezentowany był asor-

tyment Inter Motors: nowości na sezon 2008, 

najnowszy katalog Części Ubiorów i Akceso-

riów oraz oferta serwisowa. Warsztaty i sklepy 

motocyklowe zainteresowane współpracą z 

Inter Motors mogły na miejscu zapoznać się 

z warunkami współpracy. Zwiedzający ciepło 

przyjęli naszą formę pre-

zentacji oferty handlowej, 

gdzie tysiące części i ak-

cesoriów dla motocykla 

i motocyklisty zawarte 

są na krążku CD, a w nim 

specjalna forma prezenta-

cji towaru z możliwością 

sprawdzania on-line, czy 

dany towar jest w chwili 

obecnej na stanie i w której z fi lii się znajduje. 

To obecnie najbardziej zaawansowane roz-

wiązanie technologiczne na polskim rynku 

motocyklowym. Atrakcji nie brakowało, zresz-

tą popatrzcie sami!
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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








