
e g z e m p l a r z  b e z p ł a t n y

ZAPROSZENIA
TARGOWE 

CIEKAWE DODATKI KUP IC TECHNIKĘ
ZA 2,73 ZŁ! 
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Szanowni Czytelnicy,

Serdecznie zapraszam do zapoznania się  

z aktualnym wydaniem WIADOMOŚCI IC,  

w którym wielokrotnie wspominamy o inte-

gracji z Państwem.

W tym wydaniu „integrujemy” się z Państwem 

poprzez drugą część artykułu opisującego 

możliwości i zalety korzystania z platformy 

internetowej Motointegrator.pl. Wkrótce 

będziemy integrować się z Państwem pod-

czas 10. Targów, które odbędą się już we 

wrześniu br. Będzie to specjalna, jubileuszo-

wa edycja, podczas której uczcimy także 

20-lecie istnienia firmy. Na co dzień łączymy 

się z Państwem poprzez rozbudowę sieci 

sprzedaży, ale także jesteśmy razem pod-

czas eventów i szkoleń. O tych przyszłych 

wydarzeniach oraz o tym, co zdarzyło się  

w ostatnim kwartale br. informujemy Państwa 

na łamach naszego wydawnictwa.

W czerwcowym numerze aż „roi się” od róż-

nych dodatków, które znajdziecie Państwo 

wewnątrz gazety. Ale cóż zrobić, kiedy nasz 

asortyment jest bardzo różnorodny, a Pań-

stwa oczekiwania są wobec nas wysokie?  

Jak zawsze staramy się zapewnić Państwu 

kompleksową ofertę uwzględniając oczywi-

ście sezonowość. Dlatego też, w numerze 

znajdziecie Państwo kilka dodatków. Jeden 

z nich jest typowo sezonowy i przedstawia 

ofertę dotyczącą klimatyzacji, kolejny prezen-

tuje praktyczne akcesoria i środki chemiczne 

dla użytkownika samochodu oraz warsztatu. 

Tradycyjnie możecie Państwo liczyć także 

na dwie stałe pozycje wydawnicze, jakimi są 

Dodatek Techniczny oraz aktualna oferta wy-

posażenia warsztatów. Wyjątkowo w gazecie 

znajdą Państwo także dwa zaproszenia, które 

proszę wziąć ze sobą 4 lub 5 września jadąc 

do Modlina na międzynarodowe targi branży 

motoryzacyjnej w Polsce. 

Do zobaczenia na targach!

Serdecznie pozdrawiam, 

Joanna Król

Dodatki:
Dwa zaproszenia targowe

Wyposażenie warsztatów czerwiec 2010

Dodatek techniczny - Recyrkulacja spalin w silnikach cz 1.  

Akcesoria dla warsztatów

Klimatyzacja w ofercie Inter Cars S.A. czerwiec 2010
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Dla wielu z nas pierwsza połowa roku 2010, 

zostanie w pamięci głównie z powodu  

powodzi, jaka nawiedziła nasz kraj. Naturalne 

klęski żywiołowe są o tyle bardziej dokuczliwe,  

że nie sposób ich przewidzieć ani określić skali 

zniszczeń, jakich mogą dokonać. Tak też było 

w przypadku tegorocznej powodzi. Wielu na-

szych klientów zostało dotkniętych tym kata-

klizmem, również niektóre nasze odziały ucier-

piały z powodu wezbranej wody. Chciałbym  

w tym miejscu zapewnić naszych klientów, 

którzy ponieśli straty w wyniku powodzi, że nie 

pozostawimy Państwa bez naszego wsparcia.

Na szczęście wszystkie kataklizmy mają  

to do siebie, że prędzej lub później (oby zawsze 

prędzej) kończą się. Jednocześnie w większo-

ści przypadków w czasie klęsk żywiołowych 

ujawniają się najlepsze postawy i cechy ludz-

kie, których mogliśmy być świadkami w czasie 

tegorocznej powodzi. Okazuje się, że jesteśmy 

w stanie pracować razem ramię w ramienię 

by ocalić życie i majątek własny, ale także  

i nieznanych nam ludzi. Oczywiście zdarzają się  

i zachowania całkiem odmienne, ludzi, którzy 

nie potrafią nic zrobić dla wspólnego dobra 

widząc tylko i wyłącznie swój własny interes.

Z takimi postawami spotykamy się nie tylko  

w obliczu nieszczęśliwych wydarzeń, ale także 

K r z y s z t o f  S o s z y ń s k i  W i c e p r e z e s  Z a r z ą d u , 

D y r e k t o r  O p e r a c y j n y  w  I n t e r  C a r s  S . A .

Zaufanie i pomoc

Z pozytywnymi postawami 
spotykamy się nie tylko w obliczu 

nieszczęśliwych wydarzeń,  
ale także i w życiu codziennym.

dów, niezależnego rynku części i usług mo-

toryzacyjnych. Wydaje się, że udało się nawet 

wykorzenić z języka potocznego wyrażenie 

„podróbki” w stosunku do części nieposiadają-

cych logo producenta. Wielu kierowców prze-

konało się, że do utrzymania sprawnego auta 

wystarczy regularne serwisowanie, niezależ-

nie od autoryzacji warsztatu oraz stosowanie 

odpowiednich jakościowo części, których nie 

brakuje na niezależnym rynku.

Dzięki działaniom SDCM w ramach koalicji eu-

ropejskiej FIGIEFA, udało się utrzymać wszyst-

kie zdobycze GVO, dzięki którym kierowca ma 

wybór, w jakim warsztacie i przy użyciu, jakich 

części może serwisować swoje części. Więcej 

zamiennych, a po drugie 10-lecie naszych 

targów domowych. Będzie więc nam bardzo 

miło, spotkać się z Państwem w dniach 4-5 

września, aby wspólnie uczcić ten podwójny 

jubileusz. O atrakcjach przewidzianych na te-

goroczne targi przeczytają Państwo wewnątrz 

numeru. 

Inter Cars S.A. wzrastał wraz z wolnym ryn-

kiem w Polsce. Można powiedzieć, że teraz po 

20 latach spółka tak jak i polska gospodarka  

osiągnęła dorosłość. Po burzliwym pierwszym 

10-leciu gdzie wszystko rosło w zastraszają-

cym tempie, zważywszy, że zaczynano od 

zera, możemy powiedzieć, że końcówka dru-

giego dziesięciolecia upłynęła pod znakiem 

większej stabilizacji. Zarówno w naszej firmie 

jak również w odniesieniu do całego rynku 

części zamiennych. I tak po dwudziestu latach 

Inter Cars S.A. stał się niekwestionowanym  

liderem w dystrybucji części motoryzacyjnych, 

wyznaczającym standardy w obsłudze klienta. 

Ale nie tylko w tym, bo także nasze targi do-

mowe, których ideę przeszczepiliśmy na grunt 

polski, od naszych kolegów z Zachodniej Euro-

py, zdobyły uznanie wśród naszych konkuren-

tów, czego przykładem są podobne imprezy 

przez nich organizowane.

Obchodzenie jubileuszu dwudziestolecia Inter 

Cars S.A., jest możliwe tylko dzięki zaufaniu, 

jakim obdarzyli nas Państwo. Bez Was drodzy 

Klienci i Dostawcy nie byłoby Inter Cars S.A. 

Dlatego tym bardziej cieszymy się, że będzie-

my mogli razem świętować nasz wspólny  

jubileusz.

Dla Inter Cars S.A. rok 2010 upłynie pod  
znakiem dwóch jubileuszy. We wrześniu  
świętować będziemy 20-lecie istnienia spółki 
oraz 10-lecie naszych domowych targów
i w życiu codziennym. Także nasza branża nie 

jest wolna od tego typu postaw. Wystarczy 

wejść na stronę Stowarzyszenia Dystrybuto-

rów i Producentów Części Motoryzacyjnych 

(www.sdcm.pl) aby przekonać się kto nie jest 

zainteresowany, tym by niezależny rynek części  

i usług motoryzacyjnych w naszym kraju  

rozwijał się jak najlepiej.

Tymczasem kończy się okres obowiązywania 

dyrektywy GVO, która miała kapitalne znacze-

nie dla odkrycia przez kierowców samocho-

na ten temat przeczytacie Państwo, na dal-

szych łamach naszego czasopisma.

Zacząłem od wydarzeń, które nie należą do  

radosnych, ale przecież życie nie przynosi tylko 

samych smutnych czy ciężkich doświadczeń. 

Myślę nawet, że tych radosnych jest więcej. 

Dla Inter Cars S.A. rok 2010 upływa pod zna-

kiem dwóch wielkich jubileuszy. Po pierwsze  

w tym roku obchodzimy 20-lecie obecności 

Inter Cars S.A. na niezależnym rynku części 
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W poprzednim numerze Wia-
domości IC obiecaliśmy Pań-
stwu kontynuację tematu do-
tyczącego działalności portalu  
Motointegrator.pl
Przypomnijmy, że portal, jak wskazuje nazwa, 

integruje Państwa z klientem detalicznym  

oraz z firmą Inter Cars S.A. poprzez usługi 

motoryzacyjne. Motointegrator to platforma  

internetowa skierowana do detalu i warsztatu,  

w której użytkownik samochodu może sam 

znaleźć interesujące go podzespoły i akce-

soria do naprawy samochodu. Może także 

zamówić przegląd samochodu lub wykupić 

ubezpieczenie. Jednak wszystkie te czynności 

odbywają się przy współpracy z Państwem  

- warsztatami samochodowymi. 

W numerze marcowym opisywaliśmy jak  

wygląda naprawa i sprzedaż części w Interne-

cie, dzisiaj wytłumaczymy Państwu jak działa 

program opieki na drodze oraz jakie zalety po-

siada wyszukiwarka.

OPIEKA NA DRODZE
To wsparcie użytkowników aut w trudnych, 

nieprzewidzianych sytuacjach na drodze.  

Najczęstsze problemy, które ich zaskakują  

w najmniej oczekiwanych momentach to 

stłuczka, awaria lub pusty bak. Inter Cars S.A.  

pozyskał kluczowego partnera w zakresie reali-

zacji usług assistance na drodze – PZU Pomoc.  

Założenia dotyczące współpracy pomię-

dzy portalem Motointegrator a PZU Pomoc, 

opierają się na obopólnych korzyściach.  

Motointegrator dołączy do swojej oferty 

handlowej karty PZU Pomoc, których ka-

nałem dystrybucji będą wybrane warsztaty 

pod szyldem Motointegrator. PZU Pomoc 

zobowiązuje się kierować (holować) pojazdy  

z usterkami mechanicznymi do Państwa 

warsztatów. 

J o a n n a  K r ó l

Część 2

Motointegrowanie

Grzegorz Goluch,
Prezes Zarządu PZU 

Pomoc 

„PZU Pomoc SA od po-

czątku swojej działal-

ności stawiała sobie 

za cel proponowanie 

Klientom produktów 

innowacyjnych i niezwykle przyjaznych w obsłu-

dze. PZU Pomoc to coś więcej niż tylko holowanie. 

Karta Klubu PZU Pomoc gwarantuje klientom nie 

tylko skuteczną opiekę w trudnych dla Klienta 

chwilach, ale przede wszystkim szeroki wachlarz 

kompleksowych usług oraz możliwość korzystania 

z wielu dodatkowych atrakcji i promocji dostęp-

nych tylko dla Klubowicza.

Kluczową sprawą dla PZU Pomoc jest do-

bór partnerów. To dzięki ich pracy możemy  

w praktyce realizować składane obietnice. Nasi 

partnerzy muszą oferować nowoczesną, przy-

jazną i rzeczywiście pomocną usługę. Dlatego 

tak bardzo spodobała się nam idea stojąca za 

marką Motointegrator. 

Ponieważ miesięcznie Centrum Alarmowe PZU 

obsługuje ok. 10 tysięcy zgłoszeń dotyczących 

uszkodzonych samochodów i cały czas obser-

wujemy przyrost zgłoszeń, niezbędny stał się 

partner, gwarantujący na terenie całego kraju 

sieć sprawdzonych warsztatów o wyśmienitej 

renomie. Nasz wybór padł na Motointegrato-

ra także z tej przyczyny, że ta sieć gwarantuje 

szybki dostęp do części zamiennych, a to zna-

cząco skraca czas naprawy mechanicznej. 

Biorąc pod uwagę zalety portalu Motointe-

grator.pl  zdecydowaliśmy się na promowanie 

tej sieci wśród naszych klientów. Od począt-

ku czerwca klienci dzwoniący po pomoc do 

Centrum Alarmowego PZU są informowani  

o zaletach korzystania z usług Motointegra-

tora. Dodatkowo klienci będą mogli nabyć 

kartę PZU Pomoc w sieci serwisów Motointe-

gratora, otrzymując tym samym atrakcyjne 

rabaty na zakup części i najwyższy priorytet 

na termin wykonania usługi. Liczymy, że dzię-

ki takim działaniom zarówno PZU Pomoc jak  

i Motointegrator zyskają zadowolonego  

i lojalnego klienta”.

,
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Dominik Kochański, 
Kierownik Projektu 
Motointegrator.pl  

w Inter Cars S.A.

„Potencjał klientów 

obsługiwanych za 

pośrednictwem assi-

stance PZU Pomoc, 

którzy mogą trafić do warsztatów Motointe-

gratora oceniamy na ok. 60 000 rocznie (dane 

PZU Pomoc). Aktualnie jesteśmy na etapie szko-

lenia pracowników Call Center PZU Pomoc oraz 

tworzenia wspólnych procedur niezbędnych 

do realizacji zleceń na poziomie spełniającym 

oczekiwania naszych klientów. Równolegle 

planujemy wspólne działania marketingowe 

promujące nasze produktu i pokazujące wspól-

ną korzyść dla naszych klientów. 

Warsztaty należące do Motointegrator.pl  

w swojej ofercie sprzedaży będą miały dwa 

typy kart PZU Pomoc: karta 60 – dniowa oraz 

karta roczna. Po zakupie i aktywacji karty, klient 

uprawniony jest do korzystania z bezpłatnych 

usług assistance PZU Pomoc zgodnie z warun-

kami pakietu. Dodatkową korzyścią dla posia-

dacza aktywnej karty PZU Pomoc jest udział  

w programie rabatowym Motointegratora 

(zniżki do 10% na wybrany asortyment z oferty 

Inter Cars S.A.).

Oferta pomocy na drodze skierowana jest rów-

nież do użytkowników aut nieposiadających 

karty. Usługi assistance są wówczas płatne  

i rozliczane są na podstawie taryfikatora PZU 

Pomoc”.

, 
u 
l  
.

w 

a 

-
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MOTOINTEGRATOR.PL UMOŻLIWIA WYSZUKIWANIE
TOWARÓW

� wyszukiwanie opon z wykorzystaniem marki i typu pojazdu � wyszukiwanie opon wg. 

wymiarów i parametrów dodatkowych � zaawansowane wyszukiwanie opon 

� wyszukiwanie felg � wyszukiwanie części samochodowych

WARSZTATÓW
 � wyszukiwanie po kodzie pocztowym � wyszukiwanie geograficzne

USŁUG
 � naprawy podstawowe � wymiana płynów ekspoatacyjnych � wyszukiwarka przeglądów 

eksploatacyjnych � przeglądy klimatyzacji
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HARMONOGRAM EVENTÓW Z UDZIAŁEM 
MOTOINTEGRATOR.PL

19.06 – FORCH MOTORSHOW ŁÓDŹ
Motointegrator i PZU Pomoc jako sponsor 

Otwartego Pucharu Polski WST 1/8 mili  

Runda II. Jest to impreza mająca na celu 

promocję miasta Łodzi i całego regionu 

łódzkiego, jako jednego z głównych ośrod-

ków w Polsce, propagujących branżę mo-

toryzacyjną i sporty związane z tą tematyką 

w chwili obecnej, jak również w przyszłości, 

wpisując się na stałe w kalendarz imprez 

kulturalnych miasta Łodzi. Patroni medial-

ni: TVN Turbo, Radio Eska, miesięcznik GT, 

Auto-Świat.

www.forch-motorshow.pl

07 – 11.07 – RAGE RACE 2010
Motointegrator jako jeden z 3 głównych 

sponsorów imprezy. PZU Pomoc wystąpi  

w formie technicznego suportu kierowców 

na trasie przejazdów. Samochody 50 załóg 

startujących obrandowane będą logiem 

Motointegratora. Patroni medialni m.in.: 

Eurosport.pl , o2.pl, magazyn Gentelman, 

4funTV i wielu innych. Zespół Motointe-

gratora w obrandowanym samochodzie 

Subaru Impreza wraz z ShowCar (Freith-

liner) pojawi się między innymi w takich 

miastach jak Kazimierz Dolny, Sandomierz, 

Kielce, Częstochowa, Tychy, Katowice,  

Poznań z finałem w Kołobrzegu. 

www.rage-race.pl

25 – 29.07  GRAN TURISMO POLONIA
Motointegrator jako jeden z głównych 

sponsorów. Charakter imprezy podobny 

do Rage Race, ale z większym nastawie-

niem na przejazdy i próby zręcznościo-

we na zamkniętym torze wyścigowym  

w Poznaniu. Zespół Motointegratora po-

nownie wystartuje w samochodzie Subaru 

Impreza. www.gt-polonia.com

Krzysztof Rokicki,
Z-ca Dyrektora ds.  

Analiz Biznesowych

Wiadomości IC: Czy Motointegrator.pl 
posiada wyszukiwarkę? W jaki sposób ona 
działa i jakie daje możliwości? 
Krzysztof Rokicki: W naszym portalu daje-

my klientowi możliwość wyszukania towa-

rów, warsztatów oraz usług motoryzacyjnych. 

Wyszukiwarka pozwala na odnalezienie towa-

rów z ponad 1 miliona części dostępnych w Inter 

Cars S.A. za pomocą katalogu pojazdu. Użytkow-

nicy, którzy są zarejestrowani posiadają udogod-

nienie, które podpowiada im części do ich wy-

branego pojazdu. Nie ogranicza to możliwości 

wyszukiwania po dowolnym pojeździe. Wśród 

towarów oferowanych przez Inter Cars znajdu-

ją się także opony. Dla kierowców stworzyliśmy 

możliwość wyszukiwania opon po pojazdach 

oraz parametrach takich jak szerokość, profil, 

średnica osadzenia, indeks prędkości i wiele in-

nych. Parametry te wykorzystaliśmy w IC Kata-

logu do wprowadzenia takiej samej możliwości 

wyszukiwania innych towarów. W ten sposób 

zespół tworzący tą aplikację, IC Development 

Team, dostarcza naszym tradycyjnym klientom 

– warsztatom, nowe możliwości wyszukiwania 

produktów, a co za tym idzie stwarza możliwości 

lepszej obsługi klientów detalicznych.

WIC: Czy klient detaliczny sam może sobie 
wybrać części do naprawy oraz warsztat, 
który z różnych względów odpowiada mu 
najbardziej?
KR: Zdecydowanie tak. Wyszukiwarka warsz-

tatów, oprócz funkcji wyszukania warsztatu 

położonego w dogodnej dla użytkownika lo-

kalizacji, z określonym zakresem usług, po-

zwala na wybranie warsztatu gdzie ma być 

wykonana usługa. Chcemy też zaproponować 

klientom możliwość zakupu części i odbioru 

ich w najbliższym warsztacie. Oferta dotyczy 

tych kierowców, którzy w naprawianiu swego 

bolidu znajdują rozrywkę i hobby oraz tych, 

których do samodzielnej naprawy zmuszają 

inne przesłanki. Chcemy, aby klienci kupowali 

części w warsztatach – daje to kierowcy więk-

sze bezpieczeństwo, że zamówione części będą  

pasowały do ich pojazdów, a warsztatowi możli-

wość zachęcenia klienta do skorzystania z usług 

teraz albo w przyszłości. Wyszukiwarka usług po-

zwala na zamówienie m.in. przeglądu okresowe-

go, konserwacji klimatyzacji oraz wielu napraw  

i wyboru miejsca jej wykonania. 

WIC: Czy wyszukiwarki posiadają jakieś  
dodatkowe funkcje?
KR: Wyszukiwarka części podpowiada kierowcy 

części do auta, jakie zdefiniował w momencie re-

jestracji w portalu – skraca to czas wyszukiwania 

i ułatwia wybór. Nie blokuje to kierowcy wyszu-

kania części do pojazdu, którego w tej chwili nie 

posiada, ale np. rozważa zakup i chce porównać 

ceny części eksploatacyjnych. 

Wyszukiwarka warsztatów umożliwia kierowcy 

wyszukanie warsztatu po kilku parametrach: 

wyszukiwanie geograficzne po powiecie, kodzie 

pocztowym oraz po rodzaju usługi. Przy nazwie  

serwisu pojawia się wizytówka warsztatu zawie-

rająca dane adresowe i kontakt, krótki opis, czym 

się serwis zajmuje i jakie posiada specjalizacje.  

Wizytówka prezentuje także usługi, jakie wyko-

nuje warsztat i w jakich sieciach serwisowych jest  

zrzeszony.

WIC: Jakie możliwości daje funkcja  
Google.maps?
KR: W wyszukiwarce warsztatów zastosowali-

śmy mechanizm korzystający z serwisu Google.

maps. Polega on na pokazaniu gdzie warsztat 

się znajduje, jego pozycję, krótki opis oraz zdjęcia 

samego warsztatu, jeżeli takowe są dostępne 

w serwisie Google.maps. Dzięki wyszukiwarce 

można zaplanować sobie podróż do warsztatu 

za pomocą nawigacji w telefonie lub wysyłając 

sms-em link do mapy – można go wgrać do 

przeglądarki w  komputerze, wydrukować trasę  

i zaplanować drogę do warsztatu.

WIC: Dziękuję za rozmowę

WYSZUKIWARKA
Wyszukiwarka to w dobie Internetu bardzo 

przydana i szybka funkcja. Dzięki tej funkcji 

wpisując szukaną frazę dostajemy szybką  

odpowiedź. Aby to się stało niezbędna jest od-

powiednia funkcjonalność strony. O przygoto-

waniach i rozwoju strony Motointegrator.pl 
rozmawiamy z Krzysztofem Rokickim.

Kontakt:
Motointegrator.pl

tel.: (22) 517 92 51, 517 92 52
infolinia: 0801 80 20 20

www.motointegrator.pl
motointegrator@intercars.eu
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1. DUŻA POWIERZCHNIA
Tegoroczne targi podobnie jak w ubiegłym 

roku odbędą się na lotnisku w Modlinie pod 

Warszawą. Specjalnie na dwa dni (4 i 5 wrze-

śnia) Inter Cars S.A. przygotuje Państwu  

20 000 m2 prezentacji i atrakcji. 

2. WYSTAWCY
Tradycyjnie swoje najnowsze produkty i rozwią-

zania zaprezentuje 170 dostawców Inter Cars 

S.A. Wszyscy odwiedzający będą mogli nie tyl-

ko poznać najnowszą ofertę, ale także rozwiać 

wątpliwości dotyczące montażu i technologii. 

3. WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW
Już od kilku lat dużą część powierzchni wysta-

wienniczej zajmuje prezentacja wyposażenia 

warsztatów. Ekspozycja cieszy się ogromnym 

zainteresowaniem wśród odwiedzających, 

dlatego w tym roku pokażemy sporo nowości  

i najnowszych rozwiązań przydatnych w każ-

dym warsztacie.

4. MOTOINTEGRATOR.PL
Swoją premierę miał podczas ubiegłorocznych 

targów. Warsztat samochodowy on-line od 

tamtego czasu został rozbudowany, ulepszony 

i dlatego podczas 10 targów zaprezentujemy 

odświeżoną formułę. 

5. SHOWCAR
10 targi będą pierwszymi, podczas których 

pokażemy najnowszy pomysł Inter Cars S.A.  

– mobilną ekspozycję ShowCar. W organizo-

wanych w ramach ShowCar szkoleniach tech-

nicznych, które odbyły się już w kilku miastach  

w Polsce, w pierwszej połowie roku uczestni-

czyło blisko 800 klientów. 

6. NAJMOCNIEJSZY SERWIS
Już od kilku lat organizujemy konkurs wymia-

ny opon dla zgłoszonych wcześniej serwisów.  

Widowiskowa rywalizacja przyciąga dużą grupę 

gości. Również w tym roku zabawa będzie nie-

samowita, ponieważ przygotowujemy atrakcyj-

ne nagrody.

7. SPORT I TUNING
Pasjonatom dwóch i czterech kółek przygotu-

jemy pokazy driftu i ewolucji motocyklowych 

oraz wyścigi na ¼ mili. Zaprosiliśmy wiele zna-

nych osobistości ze świata sportów samocho-

dowych i tuningu.

10na10
A n e t a  F i e d o r c z u k

10 powodów, dla których warto przyjechać na tegoroczne Targi części 
zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów Inter Cars S.A. i wspól-
nie z nami świętować już po raz 10.

k

-

8. CIĘŻKA STREFA
W tym roku po raz drugi zorganizujemy Cieżką 

Strefę, czyli wszystko dla „truckerów”. Na pewno 

nie zabraknie prezentacji ciekawych naczep, 

ciągników oraz konkursów i rozgrywek sporto-

wych, a także atrakcyjnych nagród.

9. SCENA
Dobry humor będzie stałym elementem  

10 targów, ponieważ prowadzącym imprezę 

będzie Szymon Majewski. Natomiast gościem 

specjalnym, dzięki któremu podniesiemy 

wszystkim poziom adrenaliny będzie 5-krotny 

Mistrz Świata Strongman – Mariusz Pudzianow-

ski. Scena to również wybieg, na którym piękne 

modelki zaprezentują modę warsztatową. 

10. WIECZÓR JUBILEUSZOWY
W tym roku Inter Cars S.A. obchodzi jubileusz  

20 lat działalności na rynku i z tej okazji 4 wrze-

śnia odbędzie się wieczór jubileuszowy, na któ-

ry zaprosimy wystawców i pracowników firmy. 

Będziemy słuchać przebojów grupy T-Love. 

Nad niebem Modlina rozbłysną sztuczne ognie. 

Wejście na imprezę odbędzie się wyłącznie  

za okazaniem zaproszenia. 

To wszystko i wiele innych niespodzianek  

zaprezentujemy Państwu podczas 10 Targów 

części zamiennych, narzędzi i wyposażenia 

warsztatów. Tegoroczna impreza będzie miała 

niewątpliwie szczególny charakter w związku 

z podwójnym jubileuszem. Zagwarantujemy 

Państwu niezapomniane dwa dni prezentacji, 

szkoleń, atrakcji i wrażeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
4-5 WRZEŚNIA DO MODLINA

Więcej informacji  

w zaproszeniu  

targowym, szczegóły  

będziemy umieszczać  

sukcesywnie na stronie  

internetowej  

10targi.intercars.com.pl
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Zwolennicy wprowadzenia podatku eko-

logicznego twierdzą, że dzięki temu Polacy  

zaczęliby kupować nowe, bardziej ekologicz-

ne samochody. Po raz kolejny SDCM pragnie 

podkreślić, że Polacy mają starsze pojazdy nie 

z zamiłowania do oldtimerów, ale ponieważ 

często ich nie stać na nowe auto. Podatek eko-

logiczny tego faktu nie zmieni. Przedstawiciele 

koncernów samochodowych mówią, że  brak 

podatku ekologicznego hamuje sprzedaż  

nowych aut. Można więc zapytać, o co chodzi -  

o ochronę środowiska czy może o zyski  

koncernów samochodowych?

WIEK SAMOCHODU
W dyskusji nad podatkiem ekologicznym  

używa się argumentu oczyszczenia polskich 

dróg z jeżdżących po nich starszych samocho-

dów zwanych przez niektórych wręcz wraka-

mi. Jeszcze kilka lat temu średni wiek pojazdu  

w Polsce rzeczywiście wynosił 14 lat. Od dłuż-

szego czasu samochody sprowadzane do 

Polski mają blisko 10 lat (w 2009 roku nawet 

około 9), co powoduje odmładzanie się par-

ku. Jak podaje firma badawcza MotoFocus,  

w 2009 rok średni wiek samochodu osobo-

wego w Polsce wyniósł 11,5 roku, a wg firmy 

Samar było to powyżej 12 lat. Niestety na-

dal oficjalne statystyki (Centralna Ewidencja  

Pojazdów) obarczone są wieloma błędami, jak 

np. podwójna rejestracja lub brak informacji  

o wyrejestrowaniu pojazdu, który trafił na 

złom.

Głos rozsądku
Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) ponownie przedstawiło przed-
stawicielom Ministerstwa Gospodarki swoją argumentację na temat wprowadzenia podatku ekologicznego.

SKUTKI WPROWADZENIA PODATKU  
EKOLOGICZNEGO
Zmotoryzowani Polacy odczują skutki wpro-

wadzenia podatku ekologicznego. Drugą 

grupą będzie niezależny (czyli niezwiązany  

z koncernami samochodowymi) rynek moto-

ryzacyjny, który tworzony jest przez 28 tys. firm 

i zatrudnia 220 tys. osób. Zachęcanie kierow-

ców do zakupu nowego samochodu, poprzez 

obłożenie ich dodatkowymi opłatami, dopro-

wadzi jedynie do tego, że gwałtownie zacznie 

spadać wielkość parku samochodowego  

w Polsce, a spodziewane wpływy do budżetu 

państwa będą symboliczne. Ze względu na 

prognozowany spadek liczby samochodów, 

ograniczeniu ulegnie rynek zbytu dla pro-

ducentów i dystrybutorów części. Mniejszą 

liczbę klientów, odczują również warsztaty  

niezależne, gdyż właściciele nowych aut, śred-

nio do 3 lat, korzystają przede wszystkim z usług 

autoryzowanych serwisów, obawiając się utra-

ty gwarancji. Z 16,8 mln właścicieli pojazdów  

w Polsce aż 15,1 mln korzysta z usług niezależ-

nych warsztatów, gdyż po prostu ich nie stać 

na drogie naprawy w serwisach autoryzowa-

nych.

INNE SPOSOBY NA ODMŁODZENIE PARKU
Stowarzyszenie postuluje, by zamiast karać 

kierowców dodatkowymi obciążeniami finan-

sowymi w postaci podatku ekologicznego  

lepiej stosować inne metody gwarantujące 

bezpieczeństwo w ruchu i ochronę środowi-

ska. 

Dla przykładu na nowego Volkswagena Golfa statystyczny Niemiec musi pracować około 12 miesięcy. Polak, żeby za-
robić na takie samo auto, potrzebuje aż 28 miesięcy.

Najlepszym dowodem małej zamożności polskich kierowców jest fakt, że w czasie ostatniego kryzysu nawet importo-
wane samochody okazały się zbyt drogie jak na naszą kieszeń. 

Zdaniem SDCM należy skupić się na prze-
strzeganiu istniejącego prawa, regulującego np. 
funkcjonowanie Stacji Kontroli Pojazdów. Restryk-
cyjne przeglądy i egzekwowanie ich wyników  
z pewnością przyczyniłoby się do poprawy stanu 
technicznego samochodów. W kwestii ochrony 
środowiska ważniejsze jest zapewnienie nieza-
leżnemu rynkowi motoryzacyjnemu dostępu do 
danych technicznych, w chwili obecnej gwaran-
towanego przez rozporządzenie GVO. Aby zapew-
nić zgodność ze standardami UE dotyczącymi 
emisji spalin, samochody muszą być poddawane 
regularnej kontroli technicznej. Dostęp do infor-
macji na temat sposobu serwisowania i naprawy 
jest niezbędny, aby utrzymać funkcjonalność,  
bezpieczeństwo oraz zgodność pojazdów  

z wymogami ochrony środowiska. 
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1 czerwca 2010 r., zaczęło obowiązywać nowe 

Rozporządzenie o Wyłączeniach Grupowych 

koncentrujące się na rynku części, napraw  

i serwisu oraz Wytyczne sektorowe mające na 

celu przekazanie odpowiednich wskazówek 

uczestnikom rynku.

FIGIEFA z zadowoleniem przyjęła decyzję Ko-

misji dotyczącą połączenia sektorowego Roz-

porządzenia o Wyłączeniach Grupowych ze 

szczegółowymi Wytycznymi. Ma to na celu 

zapewnienie niezależnym uczestnikom rynku 

dostępu do części zamiennych i informacji 

technicznych, z jednoczesnym zgłaszaniem 

przypadków zachowań antykonkurencyjnych, 

takich jak np. nadużywanie warunków gwa-

rancji.

Michel Vilatte, Prezydent FIGIEFA – „Nowe 

regulacje opierające się na warunkach i wy-

Celem FIGIEFA jest ochrona wolnej konkurencji w produkcji, dostawach i dystrybucji części 

zamiennych dla motoryzacji i zagwarantowanie uczciwego dostępu do informacji tech-

nicznych dotyczących naprawy i serwisowania pojazdów przez cały okres ich eksploatacji.

Dostęp do części zamiennych  
i informacji technicznych
UE przyjęła nowe regulacje prawne w zakresie konkurencji  
na rynku napraw, części i serwisu.

nikające z wygasającego Rozporządzenia 

MVBER 1400/2002, to krok w dobrym kierunku, 

stanowiący jasny przekaz dla producentów 

pojazdów: niezależni uczestnicy rynku muszą 

mieć dostęp do części zamiennych i informa-

cji technicznych, nie można wstrzymywać 

swobodnego przepływu oryginalnych części  

zamiennych dostarczanych przez producentów 

części oraz części zamiennych porównywalnej 

jakości, a gwarancje producentów pojazdów, bez 

względu na fakt, czy wynikają z umowy, czy też 

formułowane są dodatkowo jako gwarancje roz-

szerzone, nie powinny być uzależnione od serwi-

sowania pojazdów wyłącznie w autoryzowanej 

sieci warsztatów naprawczych”. 

FIGIEFA ufa, że zasady te powinny chronić 

niezależnych graczy na rynku przed prakty-

kami antykonkurencyjnymi, przy założeniu, 

że ich należyty monitoring i wykonanie będą  

w nadchodzących miesiącach należały do za-

Źró d ło :  SD CM ,  FIGIEFA

dań traktowanych przez krajowe i unijne urzędy 

ds. konkurencji jako priorytetowe.

FIGIEFA z zadowoleniem przyjęła także dekla-

rację Komisji Europejskiej zawartą w Wytycz-

nych, która zapewnia strony „o determinacji,  

z jaką podchodzi do kwestii zapewnienia kon-

kurencji zarówno między członkami autoryzo-

wanych sieci naprawczych, jak i między nimi 

a niezależnymi warsztatami”. W najbliższych 

miesiącach, wraz z rozpoczęciem stosowania 

nowego porządku prawnego, FIGIEFA podej-

mie się monitoringu jego wdrażania na obsza-

rze Unii Europejskiej i zgłaszania przypadków 

domniemanych zachowań antykonkuren-

cyjnych odpowiednim służbom po stronie  

Komisji. 

Wyłącznie ścisły monitoring branży motoryza-

cyjnej i przestrzeganie prawa może zapewnić 

skuteczne funkcjonowanie nowych regulacji 

w nadchodzącej dekadzie.

Polska wersja nowego GVO i Wytycznych: 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/mo-

tor_vehivles/legislation/legislation.html

W roku 2010 przypada również 
jubileusz powstania oddziału  
w Sosnowcu.

10 lat temu przy ulicy Kresowej otwarto filię  

w Sosnowcu. Była to szósta w całej sieci filia 

pod względem kolejności powstawania.

Zdzisław Klejkiewicz, Dyrektor grupy Sosno-

wiec Inter Cars S.A.

„W dniach 14-15 maja 2010 r. odbyła się pierwsza 

część obchodów 10-lecia istnienia filii Inter Cars  

w Sosnowcu. Filia rozpoczynała działalność  

w obiekcie przy ul. Kresowej i mieściła się tam do 

połowy września 2009 roku, kiedy to przenieśli-

śmy się do nowego obiektu przy ul. Norwida 2.  

W nowym miejscu możemy zapewnić klientom 

lepszą obsługę poprzez lepiej zorganizowany 

Kolejny jubileusz

Filia Inter Cars S.A. w Sosnowcu przy ul. Norwida 2  
Tel. 32 290 13 50, 290 13 57
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NOWA FILIA W WYSOGOTOWIE
15. marca 2010r. rozpoczęła się sprzedaż w filii 

Wysogotowo. 

ul. Żytnia 4

Wysogotowo

62-081 Przeźmierowo

Tel.: 61 855 25 12

e-mail: icpoznan4@intercars.eu

Godziny otwarcia:

Pn.-pt.: 8:00 - 18:00, Sob.: 8:00 - 14:00

NOWA FILIA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
17. marca 2010r. rozpoczęła się sprzedaż w filii 

Ostrowiec Świętokrzyski. 

ul. Kilińskiego 59 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

tel.:41 247 57 50 do 58, fax.: 41 247 57 59 

e-mail: icostrowiec@intercars.eu 

Godziny otwarcia:

pn.-pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 8:00 - 13:00

NOWA FILIA W STARACHOWICACH
29. marca 2010r. rozpoczęła się sprzedaż w filii 

Starachowice. 

ul. Składowa 8

Ciągle się rozwijamy

dział sprzedaży, duży parking tylko dla naszych 

klientów, bardzo dobry dojazd z każdej strony 

miasta i doskonałą komunikację z magazynem 

regionalnym w Mysłowicach, co poprawiło do-

stępność towaru”.

Na spotkanie w ramach obchodów 10-le-

cia filia zaprosiła klientów oraz dostawców.  

Jubileusz okazał się dobrą okazją do wymiany 

poglądów i szkoleń zorganizowanych przez 

dostawców. Firma SACHS przeprowadziła 

szkolenia techniczne dla warsztatów, spotka-

ła się z członkami OSS z regionu, a na stoisku 

firmy NGK poruszano kwestię związaną z son-

Bezustannym zainteresowaniem cieszył się symulator 
jazdy bolidem F1 – dostarczony przez firmę SACHS.

Informujemy także o dalszym rozwoju sieci sprzedaży Inter Cars S.A. Kolejnych 5 nowych lokalizacji dołączyło 
do rodziny IC. Na terenie Polski jest już 128 filii.

27-200 Starachowice

tel.: 41 273 04 10 do 18, fax.: 41 273 04 19 

e-mail: icstarachowice@intercars.eu 

Godziny otwarcia:

pn.-pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 8:00 - 13:00

NOWA FILIA W GOLENIOWIE
1. kwietnia 2010r. rozpoczęła się sprzedaż w filii 

Goleniów. 

ul. Niepodległości 8

72-100 Goleniów

tel.: 91 418 02 64, fax.: 91 407 10 72 

e-mail: icgoleniow@intercars.eu 

Godziny otwarcia:

pn.-pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 8:00 - 14:00

NOWA FILIA W ZGIERZU
15. kwietnia 2010r. rozpoczęła się sprzedaż  

w filii Zgierz. 

ul. Dąbrowskiego 20

95-100 Zgierz

tel.: 42 714 14 30, fax.: 42 714 14 31 

e-mail: iczgierz@intercars.eu 

Godziny otwarcia:

pn.-pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 8:00 - 13:00

Zdzisław Klejkiewicz
Dla Inter Cars pracuję rzeczywiście od przeszło dziesięciu lat,  

z tym, że jako filiant od lipca 2004 r. Czuję, że uczestniczę w na-

prawdę wielkim projekcie. Pamiętam nasze początki, poprzedni 

system komputerowy, wielkość sprzedaży. Przez te lata obserwo-

wałem jak nasza firma ewoluuje, jak zmienia się sposób pracy, 

asortyment, jak rozrasta się organizacja, co nie zawsze ma do-

bre strony – inercja dużych organizmów siłą rzeczy jest większa,  

co niekiedy da się odczuć. Cały czas towarzyszy mi poczucie, 

że firma zmierza w dobrym kierunku. Stworzyliśmy naprawdę 

sprawny mechanizm zaopatrzenia w części zamienne. Choć 

nie ukrywam, czasem zdarza nam się narzekać na pojedyncze 

posunięcia, to w ogólnym rozrachunku widać wyraźnie, że spół-

ka położyła nacisk na dobre kwestie takie jak szeroki i głęboki  

asortyment,  zróżnicowanie oferty pod względem cenowym i na-

prawdę dobrą dostępność poprzez funkcjonowanie magazynów 

regionalnych. Istotne jest także otoczenie sprzedaży doceniane 

przez coraz większą ilość klientów, korzystających z rozmaitych 

form jej wsparcia. Mam na myśli programy inwestycyjne tak po-

mocne dla warsztatu.

                     Niewątpliwie miło jest mieć świadomość, że pracuje się dla 

najlepszej firmy na rynku, dla jego wieloletniego lidera. To pozwala 

spokojnie patrzeć w przyszłość, mimo zmiennej koniunktury. My-

ślę, że moja załoga również to docenia, ponieważ większość kadry 

działu handlowego i sprzedaży to osoby z dużym stażem w firmie, 

czasem awansujące ze stanowisk obsługi. Jeśli ludzie chcą wiązać 

się z naszą firmą na dłużej, to jest bardzo dobra rekomendacja.

dami lambda i świecami zapłonowymi. Im-

prezę wspomógł również kluczowy dostawca 

– firma BOSCH. Dla zainteresowanych otwarte 

były również stoiska prezentujące ofertę Inter 

Cars z zakresu urządzeń wyposażenia warsz-

tatowego, z konieczności oczywiście nie całą. 

Były stacje klimatyzacji, diagnoskopy, wózki 

narzędziowe, sprzęt do wymiany oleju, kom-

presory powietrza i wiele innych. Wśród stoisk 

naszych dostawców trzeba wymienić Texę, 

Waltera, Carmana, ATE.

Drugą część obchodów 10-lecia filii Sosno-

wiec zaplanowano na lipiec br. Relacje z tego 

wydarzenia przedstawimy we wrześniowym 

numerze Wiadomości IC.

M a r i a  Z m y s ł o w s k a
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Akcja ma na celu zebranie jak naj-
większej ilości krwi dla potrzebu-
jących dzieci.
Organizatorem przedsięwzięcia w Głogowie 

był klub motocyklowy Gremium Mc Gło-

gów. Do akcji włączyło się ponad 85 klubów 

motocyklowych i 68 miast w całej Polsce. W 

Głogowie zebrano 36 litrów krwi, co klasyfiku-

je to miasto na 16 miejscu spośród 68 miast. 

Razem zebrano blisko 2,5 tys. litrów krwi!  

Inter Cars S.A. był jednym ze sponsorów akcji, 

dzięki firmie, każdy kto oddał krew otrzymał 

drobny upominek. 

Klub Gremium Mc dziękuje firmie Inter Cars 

oraz Motointegrator.pl za pomoc w przygoto-

waniu imprezy. 

K r ys t ian  Sko kowsk i

MOTOSERCE

Podczas zbiórki krwi odbyły się pokazy ratownictwa 
medycznego, oraz inscenizacja wypadku drogowego  
z udziałem motocyklisty. Akcja odbyła się 10 kwietnia br.

Cała akcja zakończyła się paradą motocykli ulicami 
Głogowa i święceniem motocykli w kościele NMP.

M a r z e n a  B r d e j

Inter Cars Seria 4x4 
wystartowała!

Trasy były odpowiednio długie,  

o zróżnicowanej specyfice tere-

nu i różnym stopniu trudności. 

W sobotę 15 maja pod bramą  

sygnowaną logiem Motointegra-

tor i Inter Cars stanęły 52 załogi  

w tym auta klasy: Sport, Super 

Sport, Extrem, Ciężarówki, Moto-

cykle, Quady. Tradycyjnie pojawiły 

się załogi z krajowej czołówki, które  

w swych profesjonalnie przygo-

towanych samochodach wystar-

towały w klasie oznaczonej jako 

Sport Profi. 

Zgodnie z zapowiedzią Inter Cars 

Seria 4x4 na stałe zagościła  

w kalendarzu imprez offroad-owych 

w Małopolsce. Tym razem orga-

nizatorzy „Stowarzyszenie Grupa 

4x4” zaprosili miłośników rajdów 

terenowych do Borzęcina  

pod Tarnowem. 
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Po dwudziestu latach kierowania spółką,  

Prezes i współzałożyciel Inter Cars S.A., 

Krzysztof Oleksowicz podjął decyzję o odda-

niu przewodnictwa firmy. 

Dnia 16 czerwca 2010, Rada Nadzorcza powo-

łała na stanowisko Prezesa Zarządu, Roberta 

Kierzka, dotychczasowego Wiceprezesa spółki. 

Robert Kierzek od początku swojej kariery za-

wodowej związany jest z Inter Cars S.A. Po stu-

diach na Wydziale Mechanicznym, Politechniki 

Krakowskiej, w roku 1992 rozpoczął pracę w In-

ter Cars na stanowisku sprzedawcy, by już po 

czterech latach zostać kierownikiem działu za-

mówień, a następnie w 1998 roku zostaje mia-

nowany dyrektorem ds. handlowych. W roku 

2001 obejmuje funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Dotychczasowy Prezes i główny udziałowiec 

Inter Cars S.A., Krzysztof Oleksowicz, nadal po-

zostanie członkiem Zarządu, obejmując nad-

zór nad nowymi projektami spółki.  

Historyczna zmiana  
w Inter Cars S.A.

P r e z e s  Z a r z ą d u ,  R o b e r t   K i e r z e k
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Uwagę jak zwykle przyciągały potężne, ryczące 

ciężarówki, dla których grząskie torfowiska oka-

zały się nie lada wyzwaniem. Pierwszy sobotni 

etap pokazał, że nawet najlepiej przygotowa-

ne maszyny mogą okazać się zawodne i przy-

nieść rozczarowanie ekipie. Niedzielny poranek 

przywitał wszystkich ulewnym deszczem, co 

jednak nie przeszkodziło w kontynuowaniu dal-

szej rywalizacji. W strugach deszczu i grząskich 

błotach miłośnicy off-roadu brnęli do mety. 

Jedynie determinacja załogi i niezawodność 

maszyny pozwoliły dotrzeć do celu – udało się 

to 40 załogom. Dekoracja zwycięzców i wręcze-

nie nagród odbyło się w miasteczku rajdowym. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe  

dyplomy.  

Zapraszamy wszystkich na kolejną edycję Inter 

Cars Seria 4x4, 24-25 lipca w Bukownie koło  

Olkusza. 

tylko jeden
Wygrywa

Pod tym hasłem kryje się akcja skierowana do sieci warsztatów 
Q-Service, AutoCrew, Q-Service Truck, Perfect Service, Bosch  
Service. Najlepszy warsztat dostanie samochód SEAT CUPRA!

Tylko jeden warsztat otrzyma ten wspa-

niały samochód. Zasady konkursu są 

bardzo proste. W okresie od 15.06. do 

25.08.2010r. warsztat powinien odnoto-

wać wzrost zakupów w stosunku do ana-

logicznego okresu roku poprzedniego. 

Premiowane są wszystkie zakupy zreali-

zowane w sieci sprzedaży Inter Cars S.A.  

z wyłączeniem produktów należących do 

oferty wyposażenia warsztatowego i opon. 

Jak zdobywać punkty? Szczególowe za-

sady opisane są w regulaminie na stronie  

www.intercars.com.pl 

Pamiętaj. Wygrywa tylko jeden.

O tytuł King of Germany walczyło 127 

załóg z różnych krajów m.in. z Włoch, 

Białorusi, Anglii, Szwecji, Szwajcarii, 

Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Holan-

dii, Belgii i oczywiście Niemiec. Polskę 

reprezentował Grzegorz Staszewski Co-

rvette 4x4 Castrol Inter Cars VTG, Mar-

cin Blauth GMC Typhoon, oraz Piotr M. 

Nowak BMW M3Turbo z Teamu Dunlop 

NoLimit VTG. Zgromadzona na terenie 

zawodów kilkunastotysięczna publicz-

ność przez trzy dni obserwowała poje-

dynki najszybszych kierowców. 

Czarnym koniem zawodów był repre-

zentant Niemiec w Chevrolecie BelAir 

o potężnej mocy dwóch tysięcy koni 

mechanicznych, regularnie jeżdżący  

rekordowe czasy na poziomie 8.7s. 

W wielkim finale doszło do spotkania 

Chevy BelAir z Grzegorzem Staszew-

skim w Corvette. Zwyciężył reprezen-

tant Polski, wyprzedzając przeciwnika 

i ustanawiając nowy rekord toru - 8.6s! 

Grzegorz Staszewski nowym

królem Niemiec
Grzegorz Staszewski w Corvette 4x4 Castrol Inter Cars VTG został 
nowym królem Niemiec. W dniach 4 - 6 czerwca 2010r. odbyły się 
otwarte Mistrzostwa Niemiec w Drag Racingu. 

O wyrównanej walce świadczy m.in. fakt, że przekraczając metę z prędkością 
przekraczającą 270km/h, różnica w czasie pomiędzy autami wyniosła zaled-
wie 0,014s. W finałowej walce obaj kierowcy ustanowili swoje życiowe rekor-
dy, a Corvette Castrol Inter Cars VTG nowy rekord Polski i Niemiec.

Corvette Castrol Inter Cars VTG z Grzegorzem Staszewskim za kierownicą 
jest rekordowo szybkim samochodem. 

Inter Cars Seria 4x4 
wystartowała!

Marka i model: 
Seat LEON 2.0 TSI
Wersja wyposażeniowa: 
CUPRA
Pojemność silnika /moc: 
1984 cm3, 240KM/177kW
Skrzynia biegów: 
manualna 6-biegowa
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Wojc ie ch Kop ac z

Promocyjne lato 
w Inter Cars KOMBINEZONY ELRING

Za zakup produktów firmy Elring w sieci 

sprzedaży Inter Cars S.A. za kwotę 2000 zł 

netto w czasie trwania promocji, klienci 

otrzymują kombinezon Elring.

Promocja trwa od 26.05. do 24.07.2010r.
GRAND PRIX BREMBO 2010
W okresie 01.06.2010 – 31.07.2010r. zapra-

szamy do wzięcia udziału w promocji Brem-

bo. 

Promocja skierowana jest do warsztatów 

motoryzacyjnych, które mogą otrzymać  

w filiach Inter Cars S.A. w całej Polsce 

kupony promocyjne. Kupony zawiera-

ją hasło do zalogowania się na stronie  

www.brembopromotion.com. Klienci po 

zalogowaniu otrzymują nagrodę gwaranto-

waną oraz biorą udział w losowaniu narzę-

dzi warsztatowych Brembo. 

PIĄTY VALVOLINE GRATIS
Kupując 4 litry oleju Valvoline MaxLife 

10W40 w sieci sprzedaży Inter Cars S.A., 

klienci otrzymują 1 litr oleju gratis. 

Patrz str. 18

OESY MISTRZÓW PODSUMOWANE
Zwycięzcy majowej promocji, obejmującej 

produkty Castrol, Contitech, EVR, Fede-

ral Mogul, Filtron, KYB, TRW Automotive, 

spotkali się w dniach 4-6 czerwca 2010 r. 

na Rajdowych Samochodowych Mistrzo-

stwach Polski i Europy. Do Mikołajek przyje-

chało ponad 100 klientów, którzy kibicowali 

uczestnikom rajdu. 

OPTIMA I VARTA HOBBY
Klienci, którzy w dniach 14.07 – 

31.08.2010r. kupią 4 akumulatory OPTIMA 

lub VARTA Hobby, otrzymają w prezenta-

cie torbę sportową.

IC PREMIA PLUS
Tak jak Inter Cars S.A. cały czas się 

rozwija, tak po 5 latach działania pro-

gramu lojalnościowego – rozwijamy 

IC Premię o dodatkowy Plus. 

Ponad 22000 uczestników programu  

zobowiązuje nas do ciągłego udoskona-

lania naszych usług w celu zapewnienia 

jak najlepszej obsługi i satysfakcji klientów.

Co to oznacza dla uczestników programu 

IC Premia? Przede wszystkim nowy kata-

log nagród został poszerzony o części 

samochodowe, nowy sposób naliczania 

punktów - specjalna gradacja punktów na 

poszczególnych produktach dostawców. 

Punkty klienta wraz z kontem klienta IC Pre-

mia przechodzą w nie zmienionej liczbie  

i nie zmienionych danych do IC Premia Plus 

oraz zachowują swoją ważność zgodnie  

z regulaminem IC Premia Plus.

Dalsze informacje będą dostępne na 

stronie www.intercars.com.pl
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Kampery i przyczepy kempingowe, a także  

łodzie i jachty wyposażone są w coraz większą 

ilość odbiorników energii elektrycznej. Nowo-

czesne wyposażenie kuchenne jak np. eks-

pres do kawy, kuchenka mikrofalowa, lodów-

ka czy odpowiednie oświetlenie wymagają 

niezawodnego zasilania. Do tego dochodzą 

zarówno elektryczne odbiorniki, zapewnia-

jące komfort w pomieszczeniach sypialnych, 

mieszkalnych czy łazience, jak również ogrze-

wanie czy oświetlenie w pomieszczeniach. 

Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego 

akumulatora, który będzie w stanie dostarczyć 

energii wszystkim urządzeniom, które jej po-

trzebują.

VARTA HOBBY TO DWA TYPY AKUMULATORÓW
1) wykonane w technologii wapniowej,  

hermetycznie zamknięte, dostępne w zakresie 

pojemności przy K-20 od 50Ah do 105Ah.

VARTA, w segmencie akumulatorów Hobby, 

Sezon na hobby
Jeśli przyczepa kempingowa, łódź potrzebują energii, pomyśl o nieza-
wodnym, sprawdzonym rozwiązaniu, jakim jest akumulator Hobby. 

2) wykonane w technologii hybrydowej,  

w przypadku których możliwa jest kontro-

la poziomu elektrolitu, dostępne w zakresie  

pojemności przy K-20 od 120 AH do 240 AH.

Akumulatory Hobby występują także w tech-

nologii hybrydowej jako rozwiązanie dla  

zastosowań z większym zapotrzebowaniem 

na energię. Dzięki tej technologii minimalizuje 

się samo rozładowanie akumulatora, można 

go przechowywać do 15 miesięcy bez ko-

nieczności doładowania. Idealne rozwiązanie  

w przypadku eksploatacji sezonowej. Separa-

tor z włókna szklanego przedłuża żywotność 

i gwarantuje odporność cykliczną. Jako że od-

pada z reguły potrzeba uzupełniana poziomu 

elektrolitu, akumulator jest tym samym bezob-

sługowy.

Akumulatory VARTA Hobby są zawsze napeł-
nione, naładowane i natychmiast gotowe do 
użytku. 

Obok prezentujemy kalkulator, który umoż-

liwia prosty i szybki dobór akumulatora, na 

przykładzie kampera korzystającego z różnych  

odbiorników. Potrzebną pojemność akumulato-

ra określimy podając pożądany przez użytkowni-

ka czas eksploatacji odbiorników elektrycznych  

i ich zapotrzebowanie na moc, przy założeniu, 

że wszystkie odbiorniki są 12V.

Zalecam wybrać następną większą pojemność 

akumulatora, w naszym przykładzie będzie to 

akumulator o pojemności 110Ah 12V .

W niektórych przypadkach, gdzie zapotrzebo-

wanie na energię jest większe, możemy połą-

czyć kilka akumulatorów równolegle i uzyskać 

potrzebną ilość energii.

Akumulatory na latoPrzy doborze akumulatora głębo-
kiego rozładowania należy zwró-
cić uwagę na moc wszystkich 
odbiorników i na jej podstawie 
określić wartość prądu obciążenia, 
na czas pracy odbiorników oraz na 
współczynnik bezpieczeństwa, za-
pasu energii.

stosuje technologię wapniową jako rozwią-

zanie dla zastosowań z mniejszym zapotrze-

bowaniem energetycznym. Stop pozytywnej 

i negatywnej kratki wapniowej redukuje do 

minimum zarówno samo rozładowanie jak 

i korozję kratki i zużycie wody. Dzięki użyciu 

wyjątkowo grubych płyt i separatora z włók-

na szklanego wzmocniona zostaje odporność 

na obciążenia cykliczne. Akumulatory Hobby 

dostarczane są w stanie napełnionym i na-

ładowanym, gotowe do natychmiastowego 

użytku. Dzięki nowej pokrywie labiryntowej 

akumulator ten jest całkowicie bezobsługo-

wy i odporny na wycieki, również przy kącie 

nachylenia do 90°.

*Pobór prądu określamy :        Prąd [A]= moc [W] x ilość urządzeń /napięcie [V]     

Lp. Odbiorniki Ilość 
Moc 

[W]

Prąd 

[A]*

Okres  

eksploatacji

Wymagana 

pojemno-

ść[Ah]**

1 Światło punktowe 10 10 8,33 1 8,33

2 Lodówka 1 100 8,33 5 41,65

3 TV 1 50 4,17 2 8,34

4 Radio 1 50 4,17 1 4,17

5 Ekspres do kawy 1 200 16,67 0,5 8,335

6 Pompa Wody 1 60 5 0,25 1,25

Suma  [Ah]  72,075

Współczynnik bezpieczeństwa x 1,5

Zapotrzebowanie na pojemność w Ah 108,11

** Wymagana pojemność:   Pojemność [Ah]=pobór prądu [A]*czas eksploatacji [h]

o

ć

-

,

e

,

 

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

W przypadku instalacji 24V łączymy dwa aku-

mulatory 12V szeregowo lub gdy potrzebu-

jemy uzyskać większy zapas energii (większą 

pojemność) łączymy dwa akumulatory rów-

nolegle. Należy pamiętać żeby akumulatory  

te miały identyczne parametry, były tego same-

go typu (chodzi tu o rodzaj budowy, pojemno-

ści, napięcie), z tego samego okresu produkcji  

i miały taki sam stan naładowania.
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Zmiana dotyczy sprzedaży detalicznej.  

Do stycznia tego roku opłaty depozytowe, 

które pobrano od klienta detalicznego były 

dodatkowym przychodem firmy. Teraz firma 

musi przekazać opłaty do odpowiedniego 

Urzędu Marszałkowskiego oraz złożyć spra-

wozdanie, jakie kroki poczyniła z zużytymi 

akumulatorami zebranymi od klientów deta-

licznych. Taką opłatę należy uregulować do  

15 marca każdego następnego roku.

Zgodnie z ustawą za brak prowadzenia ewi-

dencji i rozliczeń może być nałożona kara do 

50.000 zł (art. 83). Błędne lub nieprawidłowe 

rozliczenia mogą kosztować firmę 5.000 zł, 

mogą być również nałożone kary dodat-

kowe m.in.: terminowe wykonanie zaleceń 

pokontrolnych, mandat dla właściciela firmy 

lub zakaz sprzedaży akumulatorów do chwi-

li dostosowania się do przepisów. Problemy 

mogą mieć warsztaty, bazy transportowe,  

które kupują niewielkie ilości akumulatorów 

pod Klienta detalicznego. Nawet małe ilości 

muszą być rozliczone, gdyż Urząd Marszał-

kowski ma prawo wysłać kontrolę z Inspekto-

ratu Ochrony Środowiska. 

PODŁĄCZENIE 
Przy podłączaniu urządzeń do akumulato-

ra należy zwrócić uwagę na przekrój kabla,  

ponieważ zbyt cienkie kable będą się prze-

grzewały. W przypadku długich odcinków kabli  

o zbyt małych przekrojach może powstać na 

nich spadek napięcia, co spowoduje zbyt niski 

poziom napięcia dostarczonego do zasilanych 

urządzeń oraz straty energii. 

w suchym i chłodnym pomieszczeniu. W cza-

sie przerwy w użytkowaniu należy regularnie 

kontrolować stan naładowania i przy napięciu 

niższym niż 12,4V doładować akumulator.

MONTAŻ I DEMONTAŻ AKUMULATORA
• Akumulator należy stabilnie umocować.

• Nie należy przykrywać i zasłaniać odpo-

wietrzników wentylacyjnych gazów.

• Trzeba dbać o drożność odpowietrzników.

• Przed montażem lub demontażem należy 

wyłączyć wszystkie odbiorniki, aby wyklu-

czyć ryzyko zaiskrzenia.

• Przy demontażu trzeba najpierw odłączyć 

kabel masy, a przy montażu podłączyć go 

na końcu. Zasada ta chroni przed niebez-

pieczeństwem przypadkowego zwarcia np. 

przez narzędzia.

AKUMULATOR DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ
Akumulatory OPTIMA zostały zaprojektowane 

z myślą o ekstremalnych warunkach pracy. Ze 

względu na swoje wysokie parametry są w sta-

nie zastąpić akumulatory rozruchowe o dwa 

razy większej pojemności, jak i głębokiego 

rozładowania. Są szczelne, odporne na wibra-

cje i prace w wysokich temperaturach, mogą 

pracować w każdej pozycji również na boku.

Linia YELLOWTOP ma zastosowanie w autach 

z bogatym wyposażeniem HI-FI/AV, dodat-

kowym oświetleniem, wyposażonych w wy-

ciągarki, ponadto w domkach letniskowych, 

przyczepach kempingowych, wózkach inwa-

lidzkich, podtrzymania zasilania oświetlenia 

na placach budowy. REDTOP to akumulatory 

charakteryzujące się większą ilością cykli roz-

ruchowych, przeznaczone do pojazdów pra-

cujących w ciężkich warunkach i wysokich 

temperaturach, takich jak maszyny budowla-

ne, ciągniki i kombajny rolnicze, pojazdy woj-

skowe i terenowe narażone na wywrócenie. 

Optima serii BLUETOP znalazła zastosowanie 

w sportach żeglarskich i motorowodnych.

Po każdym rozładowaniu akumulator trzeba 

możliwie szybko naładować, należy pamiętać 

że akumulatorów nie powinno się rozładowy-

wać poniżej 10,5V. Akumulatory z niskim sta-

nem naładowania starzeją się w skutek zasiar-

czenia, tracą pojemność i zużywają  się dużo 

szybciej. Doładowywać należy ładowarką, 

której moc odpowiada wielkości akumulatora 

oraz skalkulować odpowiedni czas ładowania. 

Z tego tytułu polecałbym ładowarki elektro-

niczne z kontrolą stanu naładowania. Niektóre 

przyczepy, kampery czy jachty wyposażone są 

w instalacje solarne i alternatory, mogą one  

W styczniu bieżącego roku zaczę-
ła obowiązywać ustawa , która na-
kłada obowiązek przekazania do 
Urzędu Marszałkowskiego opłaty 
depozytowej nie zwróconej klien-
towi. 

w zasadzie przywrócić tylko część zużytego ła-

dunku, dlatego powinno się kontrolować stan 

naładowania i doładowywać akumulatory.

Po sezonie, a przed przerwą w eksploatacji, 

należy akumulator umyć i w pełni naładować, 

wyłączyć wszystkie elektryczne odbiorniki, 

ewentualnie odłączyć klemy i składować go  

Inter Cars S.A. daje klientom możliwość zwrotu zużytych akumulatorów w filiach IC oraz uzyskania Karty Przekazania Odpadu, która jest potrzebna do złożenia sprawozdania  w Urzędzie Marszałkowskim.Osobą koordynującą odbiór zużytych akumulatorów w Inter Cars S.A. jest Krystian Nowak, tel.: 22 714 19 73, kom. 665 39 13 15.
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Inter Cars IC_Technika jest najlepszym narzę-

dziem na rynku wykorzystującym techniczną 

bazę danych Vivid (Vivid Automotive Data 

& Media BV). Tylko kilka kliknięć dzieli Cię od 

najbardziej kompleksowej na świecie motory-

zacyjnej bazy danych.

CO CZYNI PROGRAM IC_TECHNIKA  
TAK WYJĄTKOWYM?
Pogram zawiera więcej instrukcji napraw niż 

jakikolwiek inny produkt techniczny dostępny 

na rynku.

Tylko 2,73zł dziennie
Za tak niewiele mogą Państwo stać się posiadaczem profesjonalnego narzędzia do rozwiązywania proble-
mów technicznych dotyczących praktycznie wszystkich modeli samochodów.

Wszystkie instrukcje łączą w sobie tekst z ry-

sunkami i zdjęciami (faktyczna liczba to ponad 

45.000 i stale rośnie).

ZALETY
• Łatwe wyszukiwanie: po prostu wpisz model 

lub kod silnika, aby otrzymać wszelkie modele  

i typy, które pasują do podanych kryteriów.  

• Okresy między przeglądami oraz dane 

szczegółowe dodawane są w przeciągu kilku 

miesięcy od ukazania się nowego modelu sa-

mochodu na rynku.

• Elektroniczne dane posiadają w pełni ustan-

daryzowane schematy oraz informacje pomoc-

nicze. Cecha niezrównana, w szczególności  

w trakcie pracy nad silnikiem.

• Większość komponentów elektronicznych 

zawiera obszerne objaśnienia tekstowe, jak 

również w pełni kolorowe zdjęcia i rysunki.

• W programie znajdują się dziesiątki tysięcy 

schematów instalacji elektrycznej.

• Program posiada rozszerzony moduł czasów 

napraw ze zintegrowaną w programie techno-

logią nakładania się czasów napraw.

• Obsługa kodów błędów producenta oraz 

EOBD.

Od maja br. program IC Technika dostęp-

ny jest także w ramach umowy inwesty-

cyjnej i możecie go Państwo sfinansować 

dzięki bieżącym zakupom w sieci sprzeda-

ży Inter Cars S.A.

Demonstracyjna wersja programu IC 

Technika znajduje się na stronie www.in-

tercars.com.pl. Z głównego menu należy 

wybrać - dane elektroniczne, a następnie 

IC Technika. 

Tam również znajdziecie Państwo pomoc-

ne odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania przez użytkowników.

Otrzymasz  IC Technikę  za 0 zł w powiązaniu 
z promocyjnym programem inwestycyjnym 
jeśli:
• Jeśli Twój warsztat jest zrzeszony w sieci 

Perfect Service, Q-Service, Auto Crew bądź  

w Bosch Service oraz jeśli zadeklarujesz udział  

w programie inwestycyjnym o wartości urzą-

dzeń powyżej 6.600zł.

• Jeśli nie jesteś zrzeszony w wyżej wymie-

nionych sieciach zapytaj swojego opiekuna  

o specjalną ofertę.

Infolinia: 0 801 80 20 20
w godzinach 8.00-16.00 

(opłata jak za połączenie lokalne)

Informacje na temat IC_Technika Truck  

znadziecie Państwo na str 35 w rubryce 

WARSZTAT.
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Pasek wieloklinowy 6PK2100

Sonda lambda 0 258 986 507

Filtr kabiny 24909WIX

Klocki hamulcowe przednie UC GDB4134

Tarcza hamulcowa przednia BG9050

Łącznik stabilizatora DS191

Akumulator 0 092 S40 100

Filtr oleju 51085WIX

Filtr powietrza - K&N poprawi osiągi 33-2283  

Wycieraczki przednie EF550

Łącznik stabilizatora przedniego K7258

Tuleja wahacza przedniego dolnego 00130182

Filtr automatycznej skrzyni biegów 58934WIX

Felga stalowa 16" CH 516002

Klocki hamulcowe przednie LUC GDB4128

Tarcza hamulcowa przednia LUC DF4346

Kpl.przewodów zapłonowych RC-CR305      

Świeca zapłonowa DNSITL16

Rozrusznik silnika LAU 22.0942

Kompresor klimatyzacji TM8638811

Hak holowniczy STC-200

Drążek reakcyjny zawieszenia DS1235

Piasta koła przedniego OPT991863A

Tuleja stabilizatora K3171

Amortyzator tylny KYB344342

Sprężyna tylna +40mm OME 944

Podnośnik przedniej lewej szyby LT JE13 L

CHRYSLER 300C V6 3,5 2005-

PRZYKŁADOWA OFERTA INTER CARS S.A.

CHRYSLER PACIFICA V6 3,5/3,8 2004- CHRYSLER VOYAGER 3,3 2000- JEEP GRAND CHEROKEE 4,7 V8 1999-300C V6 3 5 2005 ACHRYSLER PA5 CCHRYSLER PA

P r z e m y s ł a w  K r a s k a ,  P i o r  S u s k i

HOT
AMERICA
Po trzech miesiącach prac nad rozszerzeniem asortymentu do samo-

chodów amerykańskich możemy się pochwalić wzrostem sprzedaży.

CHRYSLER PACIFICA V6 3,5/3,8 2004- CHRYSLER VOYAGER 3,3 2000-

Więcej szczegółów w katalogu.
Największy wybór części  

(zdjęcia, wymiary, zastosowania).

NIE MASZ KATALOGU?
Zainstaluj  

www.intercars.com.pl

holoowwniczy STC-200

Już w sprzedaży!

W tym czasie skatalogowaliśmy 300 indeksów, 

stworzyliśmy bazy klientów i wspólnie z filiami 

i przedstawicielami handlowymi zebraliśmy 

cenne informacje z rynku. 

W ofercie dostępnych jest ponad 1200 części 

eksploatacyjnych, mechanicznych i akceso-

riów. Już teraz możemy zaproponować Pań-

stwu 100 różnych filtrów powietrza, oleju, pa-

liwa, kabiny i automatycznych skrzyń biegów  

z linii WIX Filters. Jest to amerykański produ-

cent z doświadczeniem od 1939 roku, który 

posiada 79 patentów w Stanach Zjednoczo-

nych i ściśle spełnia normy w zakresie pro-

jektowania i wytwarzania filtrów. Nieustannie 

wspiera trwające procesy badań, rozwoju oraz 

rygorystycznej kontroli jakości, które przy-

czyniają się do optymalnej filtracji i ochrony 

silnika w trudnych warunkach pracy. Filtry te 

można znaleźć zarówno w maszynach prze-

mysłowych, rolniczych, pojazdach użytko-

wych jak i w samochodach osobowych.

Na rynku filtrów marka WIX jest kojarzona 

przeważnie przez klientów z autami amery-

kańskimi.  Większość wyścigowych samocho-

dów używa te filtry na wyścigach NASCAR od 

ponad 40 lat. WIX Filters to nie tylko produkty 

do aut amerykańskich, to także filtry do popu-

larnych u nas aut jak: Honda Odyssey, Toyota 

Sienna, Nissan Quest, Acura TSX.

Do filtrów automatycznych skrzyń biegów  

z grupy Chrysler dostępny jest oryginalny olej 

„ATF4+” firmy Mopar, a także alternatywnie  

angielski Comma. Oryginalny olej silniko-

wy dostępny jest w Inter Cars S.A., a zaleca-

ny przez Chryslera (m.in. Grand Cherokee,  

Comander, 300C, Durango, RAM z silnikami 

HEMI) ma specyfikację lepkościową 5W20.

Dużym zainteresowaniem cieszą się elementy 

zawieszenia i układu kierowniczego rodzime-

go producenta TEN CAR, który znany jest od lat 

z wytrzymałych części. Już wkrótce zapropo-

nujemy Państwu w ofercie więcej elementów 

układu hamulcowego, kierowniczego, zawie-

szenia, amortyzatorów, pomp wody i filtrów.

Produkty można wyszukać w IC Katalogu lub 

skorzystać z infolinii: 0 801 80 20 20 w godzi-

nach pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00. Już 

wkrótce wspólnie z Działem Sprzedaży Bez-

pośredniej zostanie uruchomiona infolinia dla 

posiadaczy „amerykanów”.

W kolejnych wydaniach Wiadomości IC  

będziemy kontynuować temat oferty do sa-

mochodów amerykańskich. W przypadku 

pytań prosimy o kontakt: Przemysław Kraska: 

przemyslaw.kraska@intercars.eu i Piotr Suski: 

piort.suski@intercars.eu.
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CARTECHNIC
w Twoim warsztacie i samochodzie

Żel do usuwania 
insektów
Indeks IC:  

CART00108 

Indeks IC: CART 00301 do 304

Oleje do klimatyzacji

Płyn  
do czyszczenia  
szyb
Indeks IC  

CART00105 

Ł u k a s z  C i e c i e r s k i

Indeks IC CART00109 

Żel do mycia felg
Żel do czyszczenia felg alu-

miniowych i stalowych, nie 

zawiera kwasu, czyści szybko 

i delikatnie.

Czyszczenie klimatyzacji  
NOWOŚĆ 2010
Środek do czyszczenia wszel-

kich układów klimatyzacji 

samochodowej. Jednorazo-

we opakowanie zapewnia 

dokładne i skuteczne odgrzy-

bienie klimatyzacji w ciągu 

10 minut.

Indeks IC: CART00225

Szampon do mycia 
samochodu
Dostępny w trzech 

pojemnościach 0,5L, 

5L i 10L.

Indeks IC 

CART000102, 

CART00103, 

CART00104

Letni płyn do spryskiwacza 
Koncentrat 1: 100 Skoncen-

trowany środek czyszczący 

z dodatkiem kompozycji 

zapachowej do spryskiwa-

czy samochodowych.

Indeks IC: CART00101 
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P r z e m y s ł a w  N o w a k

AKCESORIA
dla każdego kierowcy

Lodówki  
samochodowe

Indeks IC:  

VAR ACLD….

Funkcja chodzenia  

i grzania

12 / 230 V. 5L /  

18 L / 24 L

Alkomat
indeks IC: AL6000

Dostępne różne modele.

Dywaniki samochodowe  
welurowe POLGUM
Indeks IC: PG970…

Dopasowane  

do konkretnych  

modeli  

samochodów.  

Różne kolory.

Wycieraczki  
samochodowe 4Max
Multi Clip – umożliwia dopa-

sowanie do każdego rodzaju 

mocowań.

Indeks IC: 5903-08-06..M

Zadbaj o widoczność.

Pokrowce  
na siedzenia 

KEGEL
Duży wybór.

Indeks IC:  

5-1206-227-3024

Dostępne różne 

modele.

L dó ki

do konkretnych 

modeli  

samochodów.  

Różne kolory.

03-08-06

oczność.

raczk
ochodo

ti Clip – u

do k

ki  
owe 4Max
możliwia dopa-

ażdego rodzaju 

-06..M

Zawieszka zapachowa (MIX)

Indeks IC: Wunder-Baum ROCK

Thule
W ofercie IC dostępna jest pełna oferta produktów  

firmy Thule.  

Nowości 2010
Platformy rowerowe na hak holowniczy THULE 921 i 941  

są już w sprzedaży. Bagażniki rowerowe mocowane na dachu THULE 591 i 530  

w sezonie 2010 przeszły lifting poprawiający ich funkcjonalność i możliwości  

przewozowe. Ułatwią one Państwu każdą wycieczkę na wakacje.
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W o j c i e c h  C h r o b a k

COMMA dobry wybór
Przypominamy, iż w stałej ofercie znajdują się oleje brytyjskiego producenta.

X-FLOW  LL 5W30

SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

ACEA A3/B3 A3/B4, API SL CF,

VW 502.00 / 505.00, 

GM-LL-A-025 / GM LL-B-025 

indeks

X-FLOW LL 5W30 SYNT. 1L

X-FLOW LL 5W30 SYNT. 5L

X-FLOW LL 5W30 SYNT. 25L

X-FLOW LL 5W30 SYNT. 199L

X-FLOW  F 5W30 

PÓŁSYNTETYCZNY OLEJ  

SILNIKOWY

ACEA A1/B1, API SL CF, 

FORD ZETEC ENGINES

indeks

X-FLOW F 5W30 SEMI. 1L

X-FLOW F 5W30 SEMI. 5L

X-FLOW F 5W30 SEMI. 25L

X-FLOW F 5W30 SEMI. 199L

X-FLOW  S 10W40

PÓŁSYNTETYCZNY OLEJ  

SILNIKOWY

ACEA A3/B3, API SL CF, 

VW 502.00 / 505.00, 

MB229.1

indeks

X-FLOW S 10W40 SEMI. 1L

X-FLOW S 10W40 SEMI. 5L

X-FLOW S 10W40 SEMI. 25L

X-FLOW S 10W40 SEMI. 60L 

X-FLOW S 10W40 SEMI. 199L

X-FLOW  MF 15W40

PÓŁSYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

ACEA A3/B3 E2, API SL CF, CG-4, 

MB228.1 / 229.1,VW 502.00 / 505.00, 

VOLVO VDS, MAN 271, ALLISON C4

indeks

X-FLOW MF 15W40 MIN. 1L

X-FLOW MF 15W40 MIN. 5L

X-FLOW MF 15W40 MIN. 25L

X-FLOW MF 15W40 MIN. 60L

X-FLOW MF 15W40 MIN. 199L

X-FLOW  PD 5W40

SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

ACEA A3/B3 A3/B4, API SL CF,

VW 505.01, 

FORD WSS M2C917-A 

indeks

X-FLOW PD 5W40 SYNT. 1L

X-FLOW PD 5W40 SYNT. 5L

X-FLOW PD 5W40 SYNT. 25L

X-FLOW PD 5W40 SYNT. 199L

X-FLOW  G 5W40

SYNTETYCZNY OLEJ SILNIKOWY

ACEA A3/B3, API SL CF,

VW 502.00 / 505.00, 

MB229.1

indeks

X-FLOW G 5W40 SYNT. 1L

X-FLOW G 5W40 SYNT. 5L

X-FLOW G 5W40 SYNT. 25L

X-FLOW G 5W40 SYNT. 199L

www.commaoil.pl

Oleje Comma są znane i cenione w całej Europie dzięki najnowocześniejszym technologiom, bazom produk-

towym oraz najlepszym dodatkom uszlachetniającym. Dziś prezentujemy Państwu linię X-Flow cieszącą się 

dużą popularnością i uznaniem wśród klientów. 
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Szczególnie istotna z punktu widzenia serwisu 

montującego jest opcja odczytywania z po-

ziomu programu diagnostycznego instalacji 

gazowej parametrów pracy silnika przesyła-

nych komunikacją OBD. Możliwość odczytania 

i skasowania błędów zapisanych w sterowni-

ku benzynowym zdecydowanie skraca czas  

i upraszcza programowanie nie tyko w nowo 

założonej instalacji.  Funkcjonalność ta ułatwia 

diagnozowanie i serwisowanie instalacji znaj-

dujących się w eksploatacji.

Od czerwca br. uzupełnieniem oferty 4Gas-

green jest listwa wtryskowa Taurus produkcji 

Fabryki Automatyki Fach z Cieszyna. Parame-

trem wyróżniającymi produkt jest bardzo krót-

ki czas reakcji – poniżej 2 ms. Jest to idealna 

listwa wtryskowa do samochodów wymagają-

cych bardzo precyzyjnego starowania dawką 

paliwa LPG w szczególności spełniających nor-

mę Euro-4. Uzupełnieniem listwy wtryskowej 

są redukcje wiązki elektrycznej umożliwiające 

bezinwazyjne podłączenie od sterownika  

gazowego z konektorami typu Matrix lub  

Valtek. 

Oferta firmy zawiera produkty odpowiednie 

do większości marek samochodów oferowa-

nych na rynku europejskim. Produkcja całego 

asortymentu odbywa się zarówno w fabry-

kach we Włoszech jak i w Polsce (Piotrków 

Trybunalski), co pozwala na zminimalizowanie 

czasu oczekiwania klienta. Pełna oferta pod-

nośników marki Liftek dostępna jest w sieci 

sprzedaży Inter Cars S.A. na terenie całego 

kraju.  

Podnośniki Liftek od wielu lat montowane 

są w pojazdach wszystkich największych  

producentów europejskich. Z powodzeniem 

zastępują one produkty oryginalne i bazując 

na opiniach klientów z powodzeniem moż-

Ł u k a s z  M a r k o w s k i

Podnośniki Liftek
Electric-Life Sp. z o.o. jest producentem elektrycznych podnośników  
do szyb. 

na stwierdzić ich niezawodność i trwałość.  

Doskonałym potwierdzeniem ich wysokiej 

jakości są uzyskane certyfikaty oraz tysią-

ce zadowolonych klientów i użytkowników 

końcowych. Firma posiada certyfikat ISO 

9001:2000- produkcja podnośników elektrycz-

nych na pierwszy montaż (Mercedes, Renault, 

Fiat, Opel).

Cechą specyficzną, wyróżniającą tę markę 

na tle konkurencji jest możliwość stworzenia  

nowego produktu od podstaw tzn. wykonanie 

prototypu, uruchomienie produkcji seryjnej  

i przekazanie do sprzedaży w okresie nieprze-

kraczającym 3-4 tygodni.  

Indeksy rozpoczynają się od LT... + kolejne 

dwie litery oznaczające nazwę samochodu.

P i o t r  B o k

Nowe możliwości 4gas-green
Instalacja sekwencyjnego wtrysku gazu 4Gas-green opisywana szerzej 
w poprzednim numerze Wiadomości IC znalazła uznanie wśród zakła-
dów przystosowujących samochody do zasilania LPG. 

Zestaw 4Gass-green

Redukcja wiązek Valtek i Matrix

Listwa wtryskowa Taurus z Fabryki Automatyki 

Fach z Cieszyna. Indeks listwy: LPG TAURUS 4
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MITSUBOSHI BELTING LTD
Japońska firma MITSUBOSHI została założona 

w 1919r. jako producent pasków przemysło-

wych i dzięki niestrudzonym wysiłkom stała 

się jedną z wiodących światowych firm pro-

dukujących pasy przemysłowe. Produkując 

także paski, które mają zastosowanie w samo-

chodach, koncern stał się niekwestionowanym  

liderem w branży motoryzacyjnej, zwłaszcza 

jeżeli chodzi o samochody produkowane  

w Japonii. Firma zawsze utrzymywała najwyż-

sze normy jakości i zarówno fabryki w Japonii 

jak i za granicą posiadają certyfikaty jakości ISO 

9001 oraz ISO/TS 16949, które są najbardziej 

rygorystycznymi międzynarodowymi norma-

mi kontroli jakości. Wszystkie główne fabryki 

otrzymały certyfikaty ISO 14001 i aktywnie 

angażują się w produkcję przyjazną dla środo-

Niezawodna 
precyzja
Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych ofercie japońskich  
producentów dostępnej w sieci sprzedaży Inter Cars S.A.

wiska. Mistuboshi posiada swoje fabryki m.in.  

w takich krajach jak Singapur, Tajlandia,  

Indonezja, USA, Holandia, Niemcy, Polska. Bez 

względu na kraj pochodzenia pasków klino-

wych, wielorowkowych oraz pasków rozrządu, 

podstawową dewizą jest dostarczanie towa-

rów najwyższej jakości i precyzyjnie wykona-

nych.

W ofercie Inter Cars S.A., który jest oficjalnym 

dystrybutorem MITSUBOSHI w Polsce, znajdu-

je się ponad 500 referencji do samochodów 

azjatyckich. Można je znaleźć pod indeksami:

E0….MTI – paski klinowe

E1….MTI – paski wielorowkowe

E3…. – paski rozrządu

Przykładowe indeksy: E010X665MTI, 

E13PK625MTI, E32040.

KOYO SEIKO
KOYO SEIKO (obecnie JTEKT Corporation) jest 

jednym z wiodących producentów łożysk do 

pojazdów. Założona w 1921 roku, z siedzibą 

w Osace, w Japonii, Koyo Seiko posiada od-

działy w Ameryce, Europie oraz Azji. Poprzez 

stałe utrzymanie najwyższej jakości produk-

tów, Koyo wyrobiło sobie mocną pozycję  

u producentów samochodów oraz maszyn 

przemysłowych na całym świecie oraz otrzy-

mało certyfikat ISO/TS 16949. Jako część JTEKT 

Corporation, Koyo jest właścicielem osiemna-

stu fabryk łożysk w siedmiu krajach na świe-

cie oraz sześciu centrów badań i rozwoju na 

trzech kontynentach. 

Koyo oferuje innowacyjne rozwiązania zarów-

no dla producentów pojazdów (na pierwszy 

montaż) jak również na rynek wtórny części  

zamiennych, skupiając się przede wszystkim 

na klientach z rynku motoryzacyjnego, maszyn 

rolniczych jak również maszyn budowlanych, 

przemysłu ciężkiego (huty stali oraz elektrow-

nie wiatrowe), narzędzia, silniki elektryczne 

oraz urządzenia ogólnego zastosowania. Koyo 

Seiko Co. Ltd oraz Toyoda Machine Works LTD 

połączyły się pierwszego stycznia 2006 roku, 

dając początek nowej firmie o nazwie JTEKT 

Corporation. Jako firma skupiona na rynku czę-

ści zamiennych dla motoryzacji, posiadająca 

ogromne doświadczenie w produkcji łożysk, 

pozyskane dzięki wieloletniemu istnieniu na 

rynku, JTEKT postawiła sobie za zadanie dalszy 

rozwój oraz pozyskiwanie zaufania klientów  

i zaspokajanie potrzeb społeczeństwa. JTEKT 

Corporation posiada zdolności produkcyjne, 

które umożliwiają produkowanie wielkogaba-

rytowych łożysk, których średnica zewnętrzna 

sięga nawet siedmiu metrów, aż po miniatu-

rowe łożyska o wewnętrznej średnicy równej 

jednemu milimetrowi. Zastosowanie naj-

nowszych materiałów i technologii produkcji 

umożliwiło firmie JTEKT Corporation rozwinię-

cie produkcji łożysk hybrydowo ceramicznych 

oraz szerokiej gamy specjalistycznych łożysk, 

aby sprostać coraz bardziej wymagającym 

klientom nowoczesnego przemysłu. JTEK 

Corporation jest czołowym producentem  

zaawansowanych technologicznie łożysk  

na rynku europejskim, azjatyckim i USA.

W ofercie Inter Cars S.A., który jest dystry-

butorem KOYO w Polsce, znajduje się 50  

referencji do samochodów azjatyckich. Oprócz 

tego łożyska KOYO występują w kompletnych  

zestawach łożysk kół – KANACO. Produkty 

Koyo można znaleźć pod indeksami:

E4…. – napinacze pasków rozrządu

E5…. – rolki prowadzące pasków rozrządu

F4…. – łożyska oporowe sprzęgła

H1…. – łożyska kół przednich

H2…. – łożyska kół tylnych

Przykładowe indeksy: E42022, E55042, F42020, 

H12054, H28013.
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Poza główną koncepcją handlową, opartą na 

zaopatrzeniu warsztatów i sklepów motocy-

klowych poprzez sieć logistyczną Inter Cars 

S.A., za spójność oferty odpowiadają specjaliści  

ds. produktu, a głównym narzędziem ułatwia-

jącym poruszanie się wśród dziesiątek tysięcy 

numerów katalogowych jest profesjonalny kata-

log opracowany przez zespół redakcyjny Działu  

Motocykli Inter Cars S.A. 

Nowe przedsięwzięcie 
motocyklowe    
Katalog jak żaden inny. Inter Cars Części do Motocykli to jedna  
z nowych gałęzi rozwoju, której zadaniem jest handel hurtowy  
częściami zamiennymi i akcesoriami do motocykli.

do wszystkich rodzajów jednośladów i pojazdów 

ATV. Osobnymi prawami rządzi się biuro importe-

ra motocykli Triumph i sieć dilerska oparta na 11  

salonach sprzedaży. Nowe przedsięwzięcie to projekt 

pod nazwą Inter Cars Części do Motocykli, zajmu-

jący się kompleksowym zaopatrzeniem serwisów  

i sklepów motocyklowych. Główną domeną działal-

ności tego projektu jest handel hurtowy częściami 

zamiennymi i eksploatacyjnymi do motocykli. 

TB: Nowy katalog części zamiennych i eksplo-
atacyjnych był poważnym wyzwaniem. Jednak 
pierwsze sygnały z rynku potwierdzają, że ta 
publikacja okazała się niezwykle pomocna dla 
klientów Inter Cars S.A., jak również sprzedaw-
ców z filii samochodowych, którzy teraz łatwiej 
niż dotychczas mogą obsługiwać klientów 
poszukujących części zamiennych nawet do 
nietypowych marek i modeli motocykli. Jak wy-
glądał proces przygotowania katalogu?
KK: To prawda, efekt jest imponujący. To wynik kilku-

miesięcznych prac przygotowawczych, zaangażo-

wania całego zespołu i żmudnego procesu składu 

graficznego. Celem była przejrzysta prezentacja 

dziesiątek tysięcy numerów katalogowych i przeka-

zanie ich w formie pozwalającej na proste i szybkie 

wyszukanie danej części. Łączenie oferty różnych 

dostawców i połączenie jej z bazą motocykli zawie-

rającą ponad 12.000 modeli uzyskaliśmy w oparciu 

o systemy bazodanowe Inter Cars S.A. oraz własne 

rozwiązania. 

TB: Zawartość merytoryczna to oczywiście 
podstawa, ale na pierwszy rzut oka widzimy,  
że katalog jest dopracowany również wizualnie.  
Jakie elementy decydują o jego indywidual-
nym charakterze?
KK: Wysoka jakość druku i użytego papieru wpłynie 

zapewne na jego trwałość. Strony otwierające działy 

są wydrukowane na grubym kredowym papierze,  

a łatwy wybór danego rozdziału ułatwiają tzw. re-

gistry, czyli wycięcia po prawej stronie spotykane np.  

w kalendarzach, czy skorowidzach. Katalog został 

podzielony na 14 rozdziałów zawierających wła-

ściwe grupy produktowe. Większość rozdziałów 

zawierających tabele dopasowania kończy się blo-

kami zdjęciowymi. Są to np.: schematy fajek zapło-

nowych, klocków hamulcowych, tarcz, zębatek oraz 

zdjęcia poglądowe dźwigni sprzęgła hamulca, kop-

niaków, lusterek, lamp, kierunkowskazów, opon i in-

nych elementów. Struktura katalogu i oferta w nim  

zawarta różni się od podobnych publikacji tej branży.  

W katalogu Inter Cars Części do Motocykli oprócz 

wspomnianych tabeli doboru znajdują się kolorowe 

rozdziały zawierające setki zdjęć, np.: Nadwozie, Oleje  

i Chemia, Off-Road prezentujący najróżniejsze akce-

soria i części do tej kategorii motocykli oraz Akcesoria  

i Tuning. Dodatkowy dział Narzędzia zawiera ofertę 

wyposażenia warsztatowego. 

TB: To faktycznie element, który wyróżnia ofertę 
Inter Cars S.A. od innych…
KK: Oferta narzędziowo-warsztatowa, opracowana 

przy współpracy z Działem Wyposażenia Warszta-

towego podkreśla potencjał firmy. Kompleksowa 

oferta części zamiennych, ich dostępność i sprawna 

sieć logistyczna to bez wątpienia przewaga rynko-

wa, którą posiadamy. Ponadto chcemy wspierać 

rozwój naszych kontrahentów umożliwiając im 

wyposażenie warsztatów dzięki programom inwe-

stycyjnym i leasingowym. 

TB: Podsumowując, katalog ma ułatwić dobór 
części w każdym warsztacie naprawiającym 
motocykle. Jak go zatem zdobyć? 
KK: Katalogi dystrybuowane są poprzez filie In-

ter Cars S.A. i wyspecjalizowaną sieć Inter Motors.  

Właścicieli warsztatów zainteresowanych nawiąza-

niem współpracy handlowej zachęcamy do kontaktu  

z naszymi przedstawicielami regionalnymi lub naj-

bliższą filią Inter Cars S.A. 

y

O wyzwaniach związanych z uruchomieniem  

nowego przedsięwzięcia i opracowaniu najwięk-

szego jak do tej pory drukowanego katalogu 

wydanego przez Inter Cars S.A. z Krzysztofem  

Królem, zastępcą dyrektora ds. Strategii i Rozwo-

ju - szefem Działu Motocykli rozmawiał Tomasz 

Borek.

Tomasz Borek: W ciągu kilku lat istnienia  
Pionu Motocykli wyspecjalizowały się trzy gałę-
zie działalności: sieć sklepów motocyklowych In-
ter Motors, biuro importera motocykli Triumph 
i nowa działalność – Inter Cars Części do Moto-
cykli. Jakie są kryteria podziału i obszary działal-
ności tych przedsięwzięć? 
Krzysztof Król: Inter Motors to sieć detaliczna opar-

ta w większości na salonach utworzonych przy fi-

liach Inter Cars S.A. i wyspecjalizowanych sklepach 

motocyklowych. Obecnie funkcjonują 24 salony  

w Polsce i jedna filia zagraniczna w Wilnie. To 

marka detaliczna kojarzona głównie z ubraniami 

i akcesoriami dla motocyklisty i motocykla, ale ofe-

rująca również części zamienne i eksploatacyjne 

Kontakt do przedstawicieli regionalnych: 

tel. 669 900 645 (województwa: lubuskie, 
dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, 

podkarpackie, świętokrzyskie i łódzkie),

tel. 669 900 737 (województwa: lubelskie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-

pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie i 
wielkopolskie),

tel. 723 981 763 (województwo mazowieckie).

Katalog jest w formacie A4, zawiera 930 stron 
i waży 3,5kg. Dostępny w formacie pdf., który 
można pobrać z nowej strony internetowej 
www.intercars.com.pl/motocykle
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Tuning samochodowy to nie tylko sport.  

Każdy, kto pasjonuje się motoryzacją z przy-

jemnością ogląda szybkie i mocne samo-

chody. Ale pamiętajmy, że każdy, najbardziej 

cywilny samochód posiada rezerwy, które  

w prosty sposób można wykorzystać podno-

sząc moc oraz poprawiając własności trakcyj-

ne samochodu. 

 „Z własnego doświadczenia wiem, że decydując 

się na obniżenie i utwardzenie samochodu byłem 

przygotowany na poprawę własności jezdnych 

okupionych obniżeniem komfortu” – mówi Piotr 

Bok, Kierownik Działu Instalacje Samochodo-

Niska cena nie jest w tym wypadku odzwier-

ciedleniem jakości, gdyż ta, w produktach  

z logiem smoka, stoi na bardzo wysokim  

poziomie.

Podstawowe linie to wyciągarki  

serii MAVERICK typu: 

- 12000HD do najcięższych aut terenowych 

- 8000 do aut małej i średniej wagi 

JAK WYTYPOWAĆ I ZAMÓWIĆ CZĘŚCI DO KON-
KRETNEGO SAMOCHODU? 
Pod adresem www.katalog.ic4x4.pl znajduje 

się intuicyjna aplikacja, która umożliwi dobór 

sprężyn i amortyzatorów do podwyższenia  

i utwardzenia, dobór blokady czy właściwej do 

danego samochodu wyciągarki. Uzupełnienie 

stanowią akcesoria typowo tuningowe takie jak 

oleje Motul, sportowe tarcze i klocki hamulcowe.

Podnoszenie mocy
Oferta tuningowa w Inter Cars S.A.

we w Inter Cars S.A.  „Efekty nieznacznej, cywil-

nej przeróbki przeszły moje oczekiwania. Samo-

chód został obniżony o 3 cm (sprężyny Eibach)  

i utwardzony (amortyzatory Bilstein B8). Dodat-

kowo zastosowano dystanse Eibach powięk-

szające rozstaw kół o 2cm. Pierwsze pozytywne  

zaskoczenie, komfort jazdy pozostał bez zmian, 

nie ma problemów (czego się obawiałem)  

z przejazdem przez „śpiących policjantów”. Naj-

ważniejszy jednak jest poziom bezpieczeństwa. 

Samochód w zakrętach prowadzi się zdecydo-

wanie lepiej, zaobserwowałem, że intuicyjnie 

znane sobie zakręty pokonuję 15 – 20 km/h 

szybciej. Samochód nie ma tendencji do prze-

chyłów bocznych oraz nurkowania podczas ha-

mowania. Przechodząc do jednostki napędowej 

zastosowałem filtr powietrza K&N poprawiający 

współczynnik napełniania cylindrów, co przeno-

si się na wzrost mocy i elastyczności. Ponieważ 

poprawa parametrów samochodu zachęca do 

dynamiczniejszej jazdy w silniku znalazł się olej 

Motul”.  

Opisane wyżej zmiany sprawiają, że samochód 

pozostaje cywilny, przyjemność z jazdy jest 

nieporównywalnie większa.

S y l w e s t e r  S z u s t k i e w i c z

Moc smoka w IC4x4DRAGON WINCH to popularne 
wyciągarki dedykowane dla mniej 
zamożnych fanów Off -roadu. 

- 3500 do dużych quadów i ATV 

- 2500 do mniejszych quadów
 

W ofercie znajdują się również akcesoria off-roadowe 

do aut i wyciągarek m.in. liny, szekle, haki, zblocza, 

HI-Lifty , pokrowce na wyciągarki i inne.

P i o t r  B o k

Off-roadowy katalog
Wzrost zainteresowania Polaków 
autami klasy SUV oraz autami 
terenowymi jest coraz bardziej 
widoczny na naszych drogach.

Przykładowe indeksy:

DWM12000HD - wyciągarka 12000lbs. 1 493,66 zł brutto

DWM2500ST - wyciągarka quad 2500lbs. 421,10 zł brutto

DWFJ60 - podnośnik HI- LIFT 60”.  219,52 zł brutto.

Zapraszamy do sieci sprzedaży Inter Cars S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WYSZUKIWARKI TUNING 
& OFF-ROAD
• Wybieramy rok produkcji pojazdu

• Wybieramy markę

• Wybieramy model

• Wybieramy typ

Wybieramy interesującą nas grupę produktową. 

Rozwinięcie poszczególnych grup towarowych 

umożliwia dobór elementów umieszczonych  

w katalogu takich jak zawieszenia, przeniesienia 

napędu, układy dolotowe, filtry powietrza lub 

uniwersalnych elementów wyposażenia takich 

jak np. wyciągarka.  Np. + OFF ROAD & SUV  

i wybieramy dalszą podgrupę np. + Zawiesze-

nie i podwozie Off-Road i dalej +Amortyzator  

Off-Road.

W oknie po prawej stronie ukaże się lista wyszu-

kanych referencji z indeksem i opisem.

Dostępność wybranego towaru określona jest 

kolorem  - oznacza, że towar jest dostęp-

ny,  - oznacza, że towar nie jest dostępny. 

Kliknięcie na tą ikonę otwiera okno produktu  

w internetowym sklepie Inter Cars z informacją  

o ilości dostępnej na magazynie.

Po kliknięciu na koszyk symbolizujący chęć 

zakupu – użytkownik zostaje przeniesiony do 

sklepu internetowego - sklep.intercars.com.
pl. Po zalogowaniu można potwierdzić złożone 

zamówienie.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem sklepu i nie 

masz jeszcze swojego konta – możesz je skonfi-

gurować klikając na ikonę „Załóż konto”.

Twoje konto zostanie zweryfikowane i otrzy-

masz potwierdzenie jego utworzenia.  Od tej 

pory będziesz mógł posługiwać się nim przy 

kolejnych zakupach.
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W roku 1917 firma Tsubakimoto Chain Com-

pany opracowała szeroki asortyment łańcu-

chów sworzniowo rolkowych wykonywanych 

w najnowszej technologii. Wyjątkowa jakość  

i możliwości produktów Tsubaki zadowolą 

najbardziej wymagających klientów, zarówno  

w zakresie przeniesienia mocy, jak i transportu. 

Tsubaki wprowadza produkt 4 generacji, ulep-

www.katalog.ic4x4.pl
Wyszukiwarka pozwala na szybkie odnalezienie 
w ofercie, części do posiadanego pojazdu. Aby od-
szukać interesujące nas produkty należy najpierw 
wprowadzić dane pojazdu, do którego szukamy 
części.

Łańcuchy Tsubaki  
- produkt 4 generacji.

Czwarta generacja w przemyśle
Nowe łańcuchy Tsubaki GT4 Winner najbardziej zaawansowane na europejskim rynku.

Pełne niezwijane tuleje to precyzyjnie wykona-

ne cylindryczne elementy umożliwiające lepszą 

współpracę na styku tulei i sworznia. 

Centralnie zagłębione zakucie sworznia pozwa-

la na łatwe rozpinanie łańcucha. Zagłębienia po 

bokach w przypadku przemieszczenia się wska-

zują na ewentualne przeciążenie łańcucha.

Pierścień wokół otworu płytki ogniwa łączące-

go zapewnia taką samą wytrzymałość ogniwa 

łączącego, jak reszta ogniw łańcucha.

Dzięki wieloletniej współpracy z firmą Tsuba-

kimoto, Inter Cars S.A. posiada kompleksową 

ofertę na łańcuchy GT4 Winner. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy do współpracy 

z filiami przemysłowymi. Kontakt: Bydgoszcz,  

ul. Fordońska 246, tel.: 52 360 66 10.

Konkurs Programu  
BOSCH rozstrzygnięty

Wśród warsztatów uczestniczących w tytułowym programie wyróżniliśmy 
cztery serwisy osiągające największe obroty w produktach marki Bosch. 

Lifetime - okres eksploatacji

Efekt zwiększonego tarcia/temperatury

 Zużycie smaru
Inny producent

Wykres pokazuje zdjęcia 
pracujących łańcuchów 
Tsubaki GT4 Winner 
oraz innego producenta,  
wykonane kamerą termo-
wizyjną. Wzrost tempera-
tury świadczy o zużyciu 
się smaru i konieczności 
dosmarowania łańcucha. 
Dzięki zastosowaniu row-
ków smarnych można 
zredukować smarowanie 
łańcucha nawet o 50%. 

szone łańcuchy produkowane w normie BS/

DIN. Produkty są dostępne w rozmiarach od 

RF06 do RS48B jedno, dwu i trzyrzędowe.

Cechy łańcucha:

Rowki smarne w rozmiarach łańcucha od 

RS16B do RS24B  zwiększają żywotność  

i zapewniają lepsze smarowanie tam, gdzie 

jest ono najistotniejsze.

Warsztaty te nagrodziliśmy dwuosobowymi 

zaproszeniami do udziału w znanej imprezie 

kulturalno – sportowej na austriackim lodowcu  

w Kaprun!

1. ERCARS Rafał Dariusz Cackowski
2. MECHANIKA DIAGNOSTYKA  
 SAMOCHODOWA  P. Malcher
3. CENTRUM SERWISOWE MAŁECKI Sp.j.
4. MECHANIKA POJAZDOWA M. Kryński 
 Z. Dudek
Kolejnych sześć Warsztatów nagrodziliśmy 

punktami IC premia (po 1500 zł w przeliczeniu 

na punkty):

5. P.P.H.U AEK-TECH Eugeniusz Kasprzyk
6. MECHANIKA POJAZDOWA S.C. 
 Józef Plichta, Tomasz Plichta, Elżbieta Plichta 
7. AUTO-SERVICE Dariusz Sygut 
8. BAS BRZÓZKA AUTO SERWIS  Piotr Brzózka
9. P. W. JURO-TRANS Jerzy Gadomski
10. ANMAR Sp. z o.o.

Wszystkie Warsztaty zainteresowane udziałem 
w tym programie zapraszamy do naszych 
oddziałów na terenie całego kraju. Więcej 
informacji można uzyskać pisząc na adres:  
systemy.wtryskowe@intercars.com.pl

S ł a w o m i r  J a n k o w s k i
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Zasadniczą czynnością, która powinna być 

przeprowadzona przed każdą wymianą  

turbosprężarki na nową jest ustalenie i usu-

nięcie przyczyny awarii tej poprzedniej. Jeśli 

zostanie to pominięte istnieje bardzo duże 

ryzyko uszkodzenia nowej turbiny z tego  

samego powodu.

Turbosprężarki projektowane są tak, aby bez-

awaryjnie pracowały w silniku przez cały okres 

jego eksploatacji, ale pod warunkiem spraw-

ności wszystkich układów, od których są one 

zależne.

Nie jest prawdą (często przytaczaną przez me-

chaników), że przy danym przebiegu pojazdu 

np. 150  000 km „przyszedł czas” na wymianę 

turbiny. Zawsze należy ustalić z jakiego powo-

du została ona uszkodzona.

Częstym błędem przy wymianie turbosprężar-

ki jest tzw. suchy start. Suchy start to nic innego 

jak uruchomienie silnika z nowo zamontowa-

ną turbosprężarką na niewystarczającej ilości 

Klasyczne uszkodzenie koła kompresji 
poprzez przedmiot, który dostał się do układu 

zasilania powietrzem do nowej turbosprężarki,  
bezpośrednio po montażu i uruchomieniu silnika.

M a r c i n  Tu r s k i

Błędy przy wymianie 
turbosprężarek
Z analizy skali zgłaszanych reklamacji turbosprężarek wynika, że bez wzglę-
du na typ i producenta tego podzespołu większość uszkodzeń spowodowa-
nych jest przez podstawowe błędy popełniane podczas montażu. Powoduje 
to bardzo szybkie uszkodzenie nowego produktu. Problem dotyczy zarówno 
nowych jak i regenerowanych turbin, a skala reklamacji jest taka sama.

oleju smarującego. Poniżej przedstawiamy kil-

ka faktów i porad dotyczących tego zjawiska.  

 

Najistotniejszą kwestią podczas wymiany 

turbosprężarki jest to, aby instalacja smaro-

wania była dokładnie wyczyszczona, drożna 

i zalana świeżym olejem, a pompa olejowa 

sprawna. Dla pewności samą turbosprężarkę 

można także zalać czystym, świeżym olejem 

przed podłączeniem przewodu smarującego. 

 

Podczas wymiany oleju zdarza się, że olej 

spływa z przewodu doprowadzającego aż 

do filtra poprzez jednokierunkowy zawór 

zwrotny, przez co przewód olejowy zosta-

je pusty (bez oleju). W momencie rozruchu 

silnika, powietrze, znajdujące się w pustym 

przewodzie wywołuje zjawisko kawitacji (jest 

to smarowanie mieszaniną powietrza i oleju 

w postaci piany). Jest to najczęstsza przy-

czyna suchego startu. Oznacza to, że przez 

kilka pierwszych sekund po uruchomieniu 

silnika ułożyskowanie turbosprężarki nie jest 

smarowane wystarczającą ilością oleju. Przy 

wolnych obrotach silnika, turbosprężarka ob-

raca się z prędkością od 10 do 20 tys. obr./

min., a obroty te rosną wraz z obciążeniem 

silnika nawet do 200  000 obr./min. Jakakol-

wiek przerwa w dostarczaniu oleju powoduje  

natychmiastowe uszkodzenie ułożyskowa-

nia. Zapobiec powyższemu zjawisku można  

poprzez obracanie wałem korbowym za po-

mocą rozrusznika przez czas około pół minuty 

przed zasadniczym uruchomieniem silnika. 

 

Podczas uszkodzenia ułożyskowania na-

stępuje zachwianie stabilności pracy wałka 

turbosprężarki, zwiększa się jego luz pro-

mieniowy (jego łopatki zaczynają ocierać  

o obudowę). Dotyczy to zarówno koła kom-

presji, jak i łopatek wirnika. Wskutek wyciera-

nia następuje odrywanie się elementów tych 

wirników. Siły powstałe wskutek nie wywa-

żenia są na tyle duże, że powodują przegina-

nie wałka i w konsekwencji jego pęknięcie. 

 

Chwilowy spadek ciśnienia oleju czy też prze-

rwa w dostarczaniu oleju niekoniecznie musi 

być spowodowana suchym startem, dlatego 

nie należy zapominać o sprawdzeniu, a naj-

lepiej wymianie przewodów olejowych. Prze-

wód doprowadzający olej musi być drożny. 

Często jest to giętki przewód, który może się 

zagiąć i powodować zredukowane smarowa-

nie. Sprawdzanie drożności przewodu powie-

trzem pod ciśnieniem nie ujawni problemu.  

W przypadkach, gdy przewód olejowy znajdu-

je się blisko korpusu żeliwnego turbosprężarki, 

olej może się zwęglać (karbonizować) i osa-

dzać w przewodzie. Powoduje to zmniejszenie 

średnicy przewodu i ogranicza dostarczanie 

oleju na łożyska, może to doprowadzić do 

szybkiego uszkodzenia turbosprężarki.

Podsumowując powyższe przykłady, chciał-

bym zwrócić uwagę warsztatów na koniecz-

ność bardzo wnikliwej diagnostyki silnika  

i bezwzględne ustalenie i usunięcie przyczyny 

awarii turbin oraz na zachowanie wszystkich 

zasad poprawnego montażu i uruchomienia 

po wymianie tego tak bardzo wrażliwego pod-

zespołu silnika.
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Głównym motorem napędowym zmian zacho-

dzących w obszarze elektronicznego sterowania 

osprzętem silnika są coraz bardziej wyśrubowane 

(obniżane) normy emisji szkodliwych składników 

spalin. W tym też celu większość elementów klu-

czowych (dla utrzymania właściwych norm emi-

sji spalin) osprzętu silnika jest monitorowanych 

przez pokładowy system diagnostyczny pojazdu 

OBD (pośrednio lub bezpośrednio). 

 

Jednym z największych europejskich dostaw-

ców osprzętu silników w zakresie systemów za-

silania w paliwo, powietrze; systemów próżnio-

wego sterowania elementami wykonawczymi 

podzespołów; systemów powietrza wtórnego;  

systemów EGR i innych jest niemiecka firma PIER-

BURG wchodząca w skład Grupy Motor Service 

International (MSI). Starsze pokolenie kierow-

ców i mechaników zapewne kojarzy tę markę  

z gaźnikami, które jak wiemy przeszły do historii 

motoryzacji. 

Statystycznie ujmując skalę produkcji firmy, która 

jest przeznaczona głównie na pierwszy montaż, 

ale też i na rynek wtórny, na każdy europejski 

pojazd osobowy (dostawczy) przypada średnio  

3,2 elementu firmy Pierburg, które w 90% mogą 

być monitorowane przez system OBD pojazdu.

Serwisowanie 
nowoczesnych pojazdów

Konwencjonalne rozwiązania systemów zasilania silników, zarówno  
w obszarze silników benzynowych jak i dieslowskich ustąpiły pola  
nowoczesnym systemom wtryskowym zintegrowanym z elektronicz-
nym sterowaniem i kontrolą poprawności ich działania.

helpdesk techniczny dla uczestników programu 

oraz dostępność w sieci dystrybucji IC pełnej 

oferty części Grupy MSI przeznaczonej na rynek 

wtórny.

Warsztaty zainteresowane przystąpieniem do 

Programu prosimy o zgłoszenie swej intencji  

do filii Inter Cars S.A., w której realizują zakupy. 

Niezależnie od tego, Przedstawiciele Handlowi 

w najbliższym czasie będą prezentować wszyst-

kim zainteresowanym elementy składowe i za-

sady współpracy w pełnym zakresie tematycz-

nym Programu. Dodatkowo organizowane są  

i prowadzone prze osoby z działu „Samochodowe 

Systemy Wtryskowe” bezpłatne prezentacje tego 

programu dla właścicieli warsztatów przy okazji 

projektu „ShowCar” i innych spotkań z klientami. 

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: 

systemy.wtryskowe@intercars.com.pl

Zdając sobie sprawę, że podejmowane działania 

będą budziły wątpliwości zapraszam do ich wy-

jaśniania, których udzielać będą PH filii, a wszelką 

merytoryczna pomocą służyć będzie Zespół Pro-

jektu Samochodowe Systemy Wtryskowe.

W ramach programu PIERBURG SERVICE ofe-

rujemy naszym klientom podstawowe przy-

gotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie 

diagnozowania, weryfikacji usterek oraz napraw 

wcześniej wymienionych systemów osprzętu  

silników spalinowych.

Program będzie działał przy intensywnym wspar-

ciu ze strony personelu technicznego firmy Pier-

burg.

Model działania Programu zakłada szkolenie 

techniczne personelu Niezależnych Warsztatów, 

Stosowanie tak zaawansowanych technologii  

w pojazdach powoduje też wzrost wymagań 

(konieczność poszerzenia wiedzy technicznej)  

w stosunku do personelu zajmującego się serwi-

sowaniem i naprawami pojazdów.

Dlatego też, Inter Cars S.A. mając na względzie 

wsparcie swoich Klientów i Partnerów bizne-

sowych i tym razem przygotował ofertę w tym 

zakresie. 

Z początkiem 2010 roku zaoferowaliśmy nowy 

program wsparcia i rozwoju możliwości serwiso-

wych Niezależnych Warsztatów w zakresie wspo-

mnianych systemów firmy Pierburg. 

Do oferty Thermotec zostały wprowadzone nowe linie produktów  
z zakresu układów klimatyzacji samochodowej.

Należą do nich przede wszystkim czę-

ści do napraw kompresorów, sprzę-

gła i ich elementy oraz wszelkiego  

rodzaju uszczelki. Ciekawą propozy-

cją są również skraplacze, parowniki,  

zawory rozprężne i osuszacze. W pierw-

szym etapie pojawiły się najbardziej  

popularne referencje, które stanowią 

alternatywę dla klientów szukających 

produktów spełniających najwyższe normy  

jakościowe. Informacje ułatwiające prawi-

dłowy dobór części znajdują się w dodatku  

„Klimatyzacja w ofercie Inter Cars S.A. -2010”. 

Oferta będzie sukcesywnie poszerzana na 

miarę potrzeb rynku.

p

Nowość w ofercie THERMOTEC
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Pozwala ono na zmianę położenia nadwo-

zia  i automatyczne dostosowanie wysokości  

zawieszenia do drogi w zależności od prędko-

ści jazdy. Zmiana tej wysokości oznacza obni-

żenie punktu ciężkości dzięki temu, zwiększe-

nie stabilności oraz kompensację podłużnych  

i poprzecznych wahań pojazdu.

Przy wyższych prędkościach, np. jazdą auto-

stradą, adaptacyjne zawieszenie poprawia 

G r z e g o r z  N o w a c z y k

Kompresory zawieszenia
W samochodach klasy premium coraz częściej można spotkać pneumatyczne, tzw. adaptacyjne zawieszenie. 

właściwości aerodynamiczne auta. Samochód 

lepiej trzyma się drogi, a zmniejszony opór  

powietrza  wpływa na mniejsze zużycia paliwa.

Podstawą tego systemu jest wykorzystanie 

ciśnienia powietrza, które jest wytwarzane  

i dostarczane poprzez sprężarkę elektryczną 

do kolumn resorujących z miechami powietrz-

nymi. Komputer czerpie dane z sensorów 

umieszczonych na obu osiach i reguluje pracę 

każdej kolumny z osobna. Adaptacyjne zawie-

szenie pneumatyczne zapewnia stały, nieza-

leżny od obciążenia prześwit samochodu. Jeśli 

auto jest obciążone, urządzenie dopompowu-

je powietrze do miechów. Jeśli później pojazd 

zostanie rozładowany, np. wyjdą z niego pasa-

żerowie, powietrze jest upuszczane.

Nowości podzespołów elektrycznych  

CQ Car Equipment do samochodów ciężarowych:

• indeks CQ1010003 Regulator napięcia Bosch 

1-197-311-304, Mercedes 002-154-84-06, 

Renault 5001831960, Scania 117253, Volvo 

1625880  28.5V, Mercedes, Scania

• CQ1010008 Regulator napięcia Bosch 

1-197-311-300, -301, -306, -307  / MERCEDES 

/ VOLVO/Atlas Copco, Caterpillar, Fuchs, 

International, Iveco, 

• CQ1010016 Regulator napięcia Bosch 0-192-

053-003, -009, -012, -014, -025,  1-197-311-

315, 9-190-457-001 - 28.1 V (32 mm)-- MAN 

Bus, Mercedes 

• CQ1010021 Regulator napięcia Bosch 0 272 

220 217, 1 197 311 554, 1 197 311 558; MAN 81 

25601 0025 / MAN 24 V MAN E,F,M2000,TGA 

• CQ1010027 Regulator napięcia Valeo 

590536, 940038173, ZV3729 do ALT 

A14N100,-119,-196  - VOLVO COMMERCIAL 

F10,12, FL 6,7,10, N12,12 1978-  

• CQ2010377 Bendiks rozrusznika  BOSCH 

2006202010/ -011 ROZ.000137. SCANIA SERIA 4, 

• CQ2010688 Bendiks rozrusznika Bosch 2-006-

209-423, -438, -440  -  DAF, International, KHD, 

Volvo

• CQ2010813 Bendiks rozrusznika BOSCH 

2006382018,-019,-152,-156,-172  - DAF, DB, 

MAN, IVECO, SCANIA 

Kompresor zawieszenia  
Mercedes-Benz V Class 
 Indeks: LAU 41.0004 
Cena: 846,00 zł netto. Kwota za zwrot 
wymontowanej części: 300 zł netto. 
Cena po zwrocie rdzenia:  
546,00 zł netto. 

Kompresor zawieszenia  
Audi A6  
Indeks: LAU 41.0005 
Cena: 846,00 zł netto.  
Kwota za zwrot wymontowa-
nej części: 300 zł netto. 
Cena po zwrocie rdzenia: 
546,00 zł netto. 

Kompresor zawieszenia  
Mercedes-Benz E Class (E211) 
Indeks: LAU 41.0006 
Cena: 846,00 zł netto.  
Kwota za zwrot wymontowanej 
części: 300 zł netto. 
Cena po zwrocie rdzenia:  
546,00 zł netto. 

• CQ2010440 Bendiks rozrusznika Bosch 

2-006-209-345, -435 -  DAF, International, 

John Deere, Mack Truck, MAN, Renault, Volvo 

• Bendiks Bosch 2006209421, -436, -446; 

9-001-083-436 do ROZ 359, 360 Series DD 

Starters - Case, Claas, Clark, Fiat-Allis, Hano-

mag, Komatsu, Massey Ferguson, Mercedes 

Truck, indeks CQ2010182

CQ zostało poszerzone o kolejną linię pro-

duktów: obudowy przekładni kierowniczych  

ze wspomaganiem. W podstawowej ofercie 

znajdzie się ponad 30 referencji obudów. 

ROZSZERZENIE ZESTAWÓW NAPRAWCZYCH  
ZACISKÓW HAMULCA TARCZOWEGO
Do oferty IC wprowadzono ponad 110 nowych  

referencji CQ: zestawy naprawcze zacisków  

hamulcowych w skład których wchodzą tłoczki 

hamulcowe i elementy gumowe. 

Nowością w ofercie będzie  ponad 40 referen-

Kompresor zawieszenia 
Mercedes-Benz R Class
Indeks: LAU 41.0001
Cena: 849,12 zł netto.  
Kwota za zwrot wymonto-
wanej części: 300 zł netto. 
Cena po zwrocie rdzenia: 
549,12 zł netto.

Kompresor zawieszenia 
BMW E61
Indeks: LAU 41.0002
Cena: 849,12 zł netto.  
Kwota za zwrot wymonto-
wanej części: 300 zł netto. 
Cena po zwrocie rdzenia: 
549,12 zł netto. 

Kompresor zawieszenia 
Range Rover 
Indeks: LAU 41.0003 
Cena: 849,12 zł netto.  
Kwota za zwrot wymonto-
wanej części: 300 zł netto. 
Cena po zwrocie rdzenia: 
549,12 zł netto. 

T

ko

cji zestawów naprawczych tylnych zacisków  

w których znajdować się będą sworznie, dźwi-

gnie i sprężyny. Łącznie do oferty zostanie 

wprowadzonych ponad 150 nowych referen-

cji zestawów naprawczych zacisków hamulca 

tarczowego marki CQ.

Typologia numeru CQ zestawów napraw-

czych zacisków hamulcowych:

CQ72….Zestaw naprawczy zacisku hamulco-

wego przód lub tył, w zestawie tłoczek i ele-

menty  gumowe, np. CQ720204 

CQ73….Zestaw naprawczy zacisku hamulco-

wego tylnego, w zestawie tłoczek, elementy 

gumowe, sworzeń, łapy, np. CQ730204

W przygotowaniu znajduje się katalog druko-

wany CQ Car Equipment. Więcej szczegółów  

w kolejnym wydaniu WIADOMOŚCI IC.
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PODSTAWY TEORETYCZNE
Mieszanka benzyny z powietrzem może ulec 

samozapłonowi. W warunkach znormalizowa-

nych następuje to w zakresie temperatur od 

380 do 450OC. Aby w komorze spalania silni-

ka ZI mieszanka nie ulegała samozapłonowi, 

benzyna cechuje się zdolnością do opóźniania  

samozapłonu. Należy to rozumieć tak, że na-

wet jeśli w komorze spalania panują w danej 

chwili warunki do samozapłonu mieszanki 

benzyny z powietrzem, to moment samoza-

płonu jest opóźniany dlatego, aby rozpoczę-

cie procesu spalania nastąpiło w następstwie  

zapłonu iskrą elektryczną, czyli wskutek prze-

kazania porcji energii, w postaci iskry elek-

trycznej, inicjującej proces spalania.

Możliwość opóźniania samozapłonu mieszan-

ki benzyny i powietrza jest ograniczona. Jeśli 

temperatura mieszanki, która wypełnia ko-

morę spalania, przekroczy określoną wartość 

- literatura podaje 750±20OC, to w jednym lub 

kilku punktach komory spalania nastąpi samo-

zapłon mieszanki. Jest to bezpośrednia przy-

czyna tzw. spalania stukowego.

Mieszanka benzyny z powietrzem może 

również zostać zapalona w wyniku zapłonu 

żarowego, od gorącego elementu komory 

spalania lub warstwy nagaru ją pokrywające-

go. Wówczas energia, potrzebna do zapalenia 

mieszanki, pozyskiwana jest od tego elemen-

tu.

Spalanie stukowe i spalanie w wyniku zapłonu 

żarowego, to dwa podstawowe typy nieprawi-

dłowych procesów spalania, podczas których 

układ zapłonowy traci kontrolę nad miejscem  

i chwilą zapłonu mieszanki. Są też odmiany 

pośrednie - o nich w dalszej części artykułu.

SPALANIE STUKOWE W SILNIKU ZI
Rys.1 prezentuje poszczególne etapy spala-

nia stukowego w silniku ZI. Zaczyna się ono 

tak samo jak prawidłowy proces spalania, od 

zapalenia iskrą elektryczną części mieszanki 

benzyny i powietrza, znajdującej się pomię-

dzy elektrodami świecy zapłonowej (rys.1a). 

Nieprawidłowe przebiegi 

spalania mieszanki  
w silniku ZI - cz.1
Przygotowując tę serię trzech artykułów, założyłem, by korzystając z wiedzy teoretycznej i własnych  
obserwacji, poczynionych podczas prób drogowych diagnozowanych lub przerabianych osobiście silników, 
przekazać czytelnikom wiedzę umożliwiającą określenie prawdopodobnych przyczyn nieprawidłowych pro-
cesów spalania, bez demontażu silnika.

Następnie front płomienia zaczyna się prze-

mieszczać z prędkością od 5 do 30 m/s – 

typową dla prawidłowego przebiegu procesu 

spalania, w kierunku niespalonej części mie-

szanki. W następstwie tego ruchu, powstaje 

poruszająca się fala ciśnienia. Ta fala ciśnienia, 

powoduje dalszy wzrost ciśnienia, a więc rów-

nież temperatury, niespalonej części mieszan-

ki. Jeśli ta temperatura przekroczy w którymś 

miejscu temperaturę samozapłonu mieszanki, 

to jest duże niebezpieczeństwo, że on nastąpi 

(rys.1b). Narażone są na to miejsca najbardziej 

oddalone od świecy zapłonowej, bo tam naj-

dłużej trzeba czekać na front płomienia po-

chodzący od świecy zapłonowej, który powi-

nien zapalić mieszankę.

Po samozapłonie części mieszanki (rys.1b), 

powstaje w komorze spalania drugi front pło-

mienia (lub więcej). Porusza się on w kierunku 

przeciwnym do frontu płomienia „pochodzą-

cego” od świecy zapłonowej, z prędkością od 

10 do 15 razy większą od niego. W następstwie 

ruchu dwóch frontów płomieni (lub większej 

ich ilości), ciśnienie w komorze spalania rośnie 

szybciej niż podczas prawidłowego procesu 

spalania. Podczas prawidłowego procesu spa-

lania, rośnie ono z prędkością ok. 0,6 MPa na 

jeden stopień kąta obrotu wału korbowego.

W pewnym miejscu komory spalania oba fron-

Rys.1 Przebieg spalania stukowego, na przykładzie komory klinowej silnika ZI. Jego fazy, oznaczone: a, b i c,  
są omówione w tekście artykułu.

Rys.2 Linia 1 wykresu, przedstawia przykładowy prze-
bieg zmian wartości ciśnienia w komorze spalania sil-
nika ZI, w zależności od kąta obrotu wału korbowego 
silnika, dla procesu spalania zainicjowanego w chwili Z1. 
Ponieważ wartość kąta wyprzedzania zapłonu była za 
duża, wystąpiło spalanie stukowe, z charakterystyczny-
mi pulsacjami ciśnienia. Dla porównania, linia 2 wykre-
su ilustruje przebieg zmian wartości ciśnienia w komorze 
spalania silnika ZI, dla procesu spalania zainicjowanego 
w chwili Z2. Wartość kąta wyprzedzenia zapłonu była 
prawidłowa. Oznaczenia na rysunku: GMP - górny mar-
twy punkt; αZ - kąt wyprzedzenia zapłonu.

ty płomieni spotykają się (rys.1c), czemu towa-

rzyszy powstanie fal ciśnienia. Fale te uderzają 

w elementy komory spalania oraz zderzają się 

wzajemnie. Zderzenia te są widoczne w posta-

ci pulsacji ciśnienia na wykresie ciśnień w ko-

morze spalania - patrz linia 1 wykresu, na rys.2 

m g r  i n ż .  S t e f a n  M y s z k o w s k i
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Rys.3 Przykłady tłoków silnika ZI zniszczonych wskutek 
długotrwale występującego spalania stukowego, o śred-
nim natężeniu: a) zużycie erozyjne części pierścieniowej 
tłoka, przy krawędzi z denkiem tłoka; b) zużycie erozyjne 
denka tłoka, w pobliżu krawędzi z częścią pierścieniową. 
Zużycie to jest podobne do zużycia kawitacyjnego, czyli 
z powierzchni są wyrwane cząstki metalu. Strefa takich 
uszkodzeń może sięgać nawet do rowka „olejowego” 
pierścienia tłokowego. (Źródło: Kolbenschmidt)

oraz są słyszalne jako charakterystyczne dzwo-

nienia.

Spalanie stukowe cechuje się:

• natężeniem, zależnym od tego jak duża 

część mieszanki zapala się w następstwie  

samozapłonu - im więcej, tym mocniej jest 

to słyszalne;

• częstością występowania.

Bezpośrednią przyczyną wystąpienia spalania 

stukowego, jest jak wiemy samozapłon mie-

szanki benzyny i powietrza. Jego wystąpie-

nie jest spowodowane tym, że w określonej 

temperaturze panującej w komorze spalania, 

benzyna tworząca z powietrzem mieszankę, 

nie mogła już dłużej hamować samozapłonu 

tej mieszanki. Odporność benzyny na zjawisko 

samozapłonu mieszanki tej benzyny z powie-

trzem, uzyskiwano kiedyś dodając do benzyn 

tzw. dodatki przeciwstukowe. Był nim cztero-

etylekołowiu - składnik dodawanego do ben-

zyny tzw. płynu etylowego. Stąd pochodziła 

nazwa tego typu benzyn - etylina. W benzy-

nach bezołowiowych wykorzystuje się tylko 

„naturalną” odporność składników benzyny 

na samozapłon jej mieszanek z powietrzem. 

Niektóre składniki benzyn mają szczególnie 

wysoką odporność na samozapłon. Benzyny 

bezołowiowe nie zawierają dodatku płynu 

etylowego, dlatego nazywanie ich etylinami 

jest błędne. Ołów w benzynie bezołowiowej 

jest traktowany jak zanieczyszczenie. Miara 

odporności benzyny na samozapłon jej mie-

szanki z powietrzem, jest liczba oktanowa. 

się w następstwie samozapłonu. Jednymi  

z wielu powodów wystąpienia spalania stuko-

wego, mogą więc być:

• liczba oktanowa benzyny, niższa od deklaro-

wanej;

• domieszka oleju napędowego do benzyny.

Przyczyn wystąpienia warunków, które sprzy-

jają samozapłonowi mieszanki benzyny i po-

wietrza jest wiele - będzie to tematem cz.2 

artykułu.

SZKODLIWOŚĆ SPALANIA STUKOWEGO  
DLA SILNIKA ZI
Często lub trwale występujące spalanie stu-

kowe o większym natężeniu, jest szkodliwe 

dla silnika. Powoduje ono zniszczenie tłoków, 

prezentowane na rys.3 (opis w podpisie).  

Powoduje ponadto wzrost temperatury ele-

mentów komory spalania, który może spowo-

dować wystąpienie zapłonów żarowych i kolej-

ne zniszczenia z nich wynikające. Występujące 

pulsacje i wysokie wartości ciśnienia gazów  

w komorze spalania, dodatkowo obciążają 

układ tłokowo-korbowy.

Lekkie, okresowo występujące spalania stuko-

we nie są niebezpieczne dla silnika, a nawet 

korzystne, bowiem pozwalają „odbić” ze ścia-

nek komory spalania nagar, który może być 

spalony lub „wydmuchany” przez zawór wylo-

towy z silnika.

Im jej wartość jest wyższa, tym benzyna ma 

większą odporność na wystąpienie zjawiska 

samozapłonu. Każda benzyna, nawet przezna-

czona do silników wyczynowych, ma jednak 

tylko określoną odporność na samozapłon. Je-

śli temperatura w komorze spalania, przekro-

czy wartość dopuszczalną dla mieszanki danej 

benzyny z powietrzem, to ta mieszanka zapali 
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Do tej pory mogliśmy ją poznać m.in. jako 

znaczącego dostawcę urządzeń do dystry-

bucji oraz odbioru zużytych olejów i smarów, 

wszelkiego rodzaju podnośników przejezd-

nych, żab, dźwigników skrzyń biegów, żurawi 

czy pras. W ofercie PROFITOOL można było 

znaleźć również takie urządzenia jak: rewe-

lacyjne hiszpańskie przyrządy do ustawiania 

świateł, włoskie akcesoria i stacje do klima-

tyzacji, całą gamę specjalistycznych narzędzi  

z blokadami rozrządu włącznie czy doskonałą 

gamę urządzeń pneumatycznych z przyrzą-

dem do wymiany płynu hamulcowego na 

czele. Do dyspozycji klientów mieliśmy około 

500 pozycji w różnych segmentach. Warto  

zaznaczyć, że Inter Cars S.A. jest wyłącznym 

dystrybutorem tej marki na rynku polskim, dla-

tego tym bardziej cieszy nas fakt, że będziemy 

mogli wspólnie z PROFITOOL zaprezentować 

wszystkie zapowiadane nowości jako pierwsi. 

W o j c i e c h  J a g o d z i ń s k i

Co nowego 
  w warsztacie?
W tym roku producent PROFITOOL poszerzył swoją ofertę. Ta znana od 
wielu lat na polskim rynku firma, wprowadzi na nasz rynek kilkadziesiąt 
nowych produktów w kilku segmentach wyposażenia warsztatowego. 

HIT NUMER JEDEN
Prawdziwym hitem jest adapter dynamo-

metryczny, dzięki któremu można przemie-

nić niemalże każde pokrętło, grzechotkę czy 

klucz w prawdziwy dynamometr elektronicz-

ny, mierzący z do-

kładnością +/-2%,  

zapamiętujący mak-

symalny moment 

lub jak kto woli 

informujący sygna-

łem dźwiękowym  

o osiągniętej sile. 

Adapter został 

umieszczony w solidnej trwałej obudowie  

i występuje w kilku zakresach pomiarowych, 

najbardziej potrzebnych w warsztacie. W jego 

pamięci  zapisuje się ostatnie 50 pomiarów, co 

w niektórych sytuacjach pozwoli na odtworze-

nie użytej podczas pracy siły, można używać 3 

jednostek miary: N-m, Kg-m oraz lb-ft. Będzie 

on dostępny w rozmiarach: 1/4” x 6-30Nm, 

3/8” x 27-135Nm, 1/2” x 40-200Nm, 3/4” x 

100-500Nm. Bardzo ciekawą funkcją jest rów-

nież możliwość kontrolowania siły w czasie  

rzeczywistym. Cena adaptera będzie ok. 20-

30% niższa od standardowego klucza  dyna-

mometrycznego.

HISZPAŃSKIE ELIMINATORY
Kolejną nowością są nowoczesne hiszpańskie 

eliminatory napięć występujące w 2 wer-

sjach 12V i 12-24V. Moduły zabezpieczające 

elektronikę 0XLH9172 oraz 0XLH9170 zostały 

zaprojektowane tak, aby chronić samocho-

dowe układy elektroniczne przed zwarciami  

i przeciążeniami po-

wstałymi podczas 

spawania, ładowa-

nia akumulatorów, 

podczas prac elek-

trycznych czy awa-

ryjnych rozruchach 

silnika. Produkt 

cechuje się wyso-

ką wytrzymałością 

oraz czułością.  W każdym warsztacie powinno 

znaleźć się takie urządzenie, aby obsługiwany 

coraz nowocześniejszy układ sterowania czy 

komputer był solidnie zabezpieczony przed 

zniszczeniem czy utratą danych.

NOWE PODNOŚNIKI
PROFITOOL pomyślał także o poszerzeniu 

swojej sztandarowej sekcji urządzeń, jakimi 

są podnośniki specjalistyczne. W ofercie Inter 

Cars S.A. pojawią się nowe podnośniki hydro-

pneumatyczne z długim wysięgiem o udźwi-

gu 20T/40T  oraz 15T/30T oraz cała gama żab 

nisko-profilowych coraz bardziej popularnych 

z uwagi na coraz częściej spotykane sportowe, 

obniżone zawieszenia i co za tym idzie coraz 

niższy dostęp. W ofercie pojawią się 3 takie 

podnośniki. 

Do ciekawostek będzie należał tradycyjny 

„paleciak”. Okazuje się, że coraz więcej warsz-

tatów i sklepów motoryzacyjnych 

potrzebuje ich, aby usprawnić swoją 

pracę i poprawić bezpieczeństwo. 

Wózek będzie kosztował ok. 900 zł.  

i jest wykonany z najlepszych mate-

riałów, ma udźwig 2500 kg, długość  

wideł: 1150mm, kółka z poliuretanu oraz  

podwójne kółka na widłach. 

MEBLE PO RAZ PIERWSZY
Całkowitą nowością PROFITOOL jest seria me-

bli warsztatowych, począwszy od zwykłych 

wózków narzędziowych, przez wózki specja-

listyczne, wózki serwisowe, rampy najazdowe 

dla skuterów czy quadów, stoły warsztatowe, 

szafki, szafki ubraniowe, kratownice z syste-

mem kuwet, na profesjonalnych ogromnych 

wózkach narzędziowych kończąc. Te ostatnie 

wyposażone są w 20 szuflad, mają wymia-

ry: szer. 1866, wys. 1176, gł. 746mm. Jest to 

prawdziwy gigant w porównaniu z ofertami 

dostępnymi na naszym rynku. Do wyboru są  

2 modele z możliwością ich doposażenia  

o równie imponujące nadstawki. 

LAMPY DLA KAŻ-
DEGO
Sezon klimatyzacyj-

ny w pełni dlatego 

warto również wspo-

mnieć o nowych 

lampach UV, które 

pojawiły się w ofercie 

Inter Cars S.A. Więk-

szość klientów zna już jedną z najmocniej-

szych na rynku lamp amerykańskiego produ-

centa Bright Solution, lampę BSL845. Rodzina 

tych produktów wzbogaciła się o 2 równie 

mocne zestawy, wraz z okularami ochronny-

mi, z serii SUPER Bright. Każda z nich spełnia 

oczekiwania innego odbiorcy pod kątem siły 

światła, dostępu do badanych miejsc czy też 

źródła zasilania, które w modelu BSL770 może 

pochodzić również bezpośrednio z akumula-

tora. 

NOWOŚCI EVERT
Z kolei producent EVERT zaprezentował m.in. 

nowy wyciąg splin EVERT-1.3. Pojedynczy 

wyciąg spalin z wężem o średnicy 3” (75mm) 

został zaprojektowany dla samochodów oso-

bowych. Kompletny zestaw zawiera wąż ze 

ssawką oraz wentylator. Urządzenie może być 

mocowane do ściany, sufitu lub powiększone 

na słupie. Jako zawiesie węża zastosowano 

półkę mocowaną do ściany.

a skuterów czy quadów stoły warszta
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Testery firmy Snap-on Diagnostics zapewniają 

szybkie działanie, niezawodność, niski pobór 

energii z baterii, łatwość i prostotę obsłu-

gi. Szybki start urządzeń, łatwa konfiguracja  

i intuicyjna nawigacja pozwalają na skuteczną 

diagnostykę. 

ETHOS
Samodzielny tester przeznaczony jest do 

szybkich prac diagnostycznych uwzględnia-

jący diagnostykę EOBD/OBDII. Oferuje moż-

liwości odczytu i kasowania kodów usterek 

oraz przeglądania „na żywo” 

parametrów testowanych 

układów. Funkcja zapisu  

w pamięci testera umożliwia 

przeprowadzenie testu drogo-

wego w celu wykrycia usterki 

czy niesprawności ujawniającej 

się w określonych warunkach 

pracy silnika. Wszystkie para-

metry mogą być wyświetlane  

w formie cyfrowej lub graficznej, jedno-

cześnie na monochromatycznym 4,7” ekra-

nie można śledzić 4 parametry w formie  

wykresów graficznych. Wszystkie wartości 

parametrów można także zapisać w pamięci,  

a następnie odtworzyć w celu dokładnej  

analizy.

SOLUS PRO 
Tester daje duże możliwości dzięki rozbudo-

wanej liście kodów usterek dla współczesnych, 

zaawansowanych technologicznie samo-

chodów do diagnostyki usterek chwilowych 

przy braku kodów błędów i sprawdzanie 

charakterystyk komponentów. Podczas prze-

glądania danych bieżących nie ma koniecz-

ności deklarowania parametrów do podglądu  

w trybie graficznym – wszystkie parametry są 

widoczne w postaci wykresów, wielkość ekra-
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Duże możliwości
W maju 2010r. do bogatej oferty testerów diagnostycznych oferowa-
nych przez Inter Cars S.A. dołączyły dwa nowe produkty amerykańskiej 
firmy Snap-on Diagnostics: SUN ETHOS i SUN SOLUS PRO.

nu pozwala na wyświetlenie 1, 2 lub 4 wykre-

sów. Tester posiada funkcję automatycznego 

wyzwalania zapisu danych (tzw. funkcja próby 

drogowej). Polega ona na określeniu wartości 

granicznych parametrów. Ich przekroczenie  

w trakcie pracy pojazdu zostaje rozpoznane 

przez tester jako mo-

ment wystąpienia usterki 

i następuje automatyczny 

zapis przebiegu wszyst-

kich parametrów do pa-

mięci testera. Przebiegi 

mogą być później ana-

lizowane w celu ustale-

nia dokładnej przyczyny 

wystąpienia usterki. Wy-

kresy parametrów można również skalować  

i powiększać (funkcja zoom). Możliwy jest zapis  

2 000 klatek filmowych, które można przeglą-

dać lub drukować z PC.

Tester SOLUS PRO wyposażony został w czytel-

ny 6,2” kolorowy wyświetlacz. Poza określeniem 

kodu usterki wyświetlany jest również opis 

kodu.

OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie obu testerów dostępne na 

karcie CF w języku polskim  umożliwia diagno-

stykę 24 producentów (EOBD 67 producentów) 

samochodów osobowych i dostawczych od 

1992 roku: (Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, 

Dacia, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Lancia, Land 

Rover, Mercedes, Mini, Mitsubishi, MG, Nissan, 

Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Rover, Seat, 

Skoda, Toyota, Volkswagen, Volvo). 

Wersja INTERNATIONAL testera SOLUS PRO 

(oprogramowanie dostępne tylko w języku 

angielskim) umożliwia dodatkowo diagnozę 

samochodów: 

- amerykańskich od 1992 roku: Ford, Lincoln, 

Mercury, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, 

Oldsmobile, Pontiac, Saturn, Dodge, Eagle, 

Jeep, Plymouth;

-  azjatyckich (rynek USA i Australia) od 1992 

roku: Toyota, Lexus, Nissan, Infiniti, Acura,  

Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, 

Subaru, Daewoo, Suzuki.

Zasoby oprogramowania autodiagnosty-

ki oprócz odczytu i kasowania błędów                               

(wersja ETHOS) umożliwiają pełną diagnozę 

systemów i układów elektronicznych, w jakie 

wyposażone są nowoczesne pojazdy: silnik, 

ATM, ABS, SRS, EPS, AC, AirBags, zawieszenie, 

zestaw wskaźników czy systemy komfortu. Za-

warte w oprogramowaniu  procedury  serwi-

sowe (wymiana klocków hamulcowych, filtrów 

DPF, FAP itp.) i diagnostyczne, umożliwiają prze-

prowadzenie adaptacji, kalibracji, konfiguracji 

czy kodowania m.in.:

• kodowanie wtryskiwaczy AFL, Toyota, Opel, 

Renault, Ford, PSA, BMW, Nissan,

• rekonfiguracja pompy wtryskowej Ford,

• diagnostyka systemów UCH Renault, BSI 

PSA, CIM Opel,

• długie kodowanie VW,

• pełna diagnostyka grupy VW w trybie  

eksperckim,

• programowanie kluczyków.

Zaletą obu testerów jest dowolność wykupu 

aktualizacji oprogramowania (dwie aktualizacje 

w ciągu roku) oraz brak dodatkowych opłat za 

„zaległe wersje”. 

Oprócz 2-letniej gwarancji firma Snap-on  

Diagnostics udostępnia użytkownikowi bez-

płatną pomoc techniczną/on-line  na rok od 

momentu zakupu/rejestracji. 

Nowością jest również przystawka do mon-

tażownicy automatycznej do kół. Wszyscy, 

którzy kupili model EVERT885IT lub EVERT885IT-2 

będą mogli doposażyć swoje urządzenie  

w przystawkę do obsługi opon niskoprofilowych 

i Run Flat poprzez dokupienie EVERTAL320B. 

Możemy również uchylić rąbka tajemnicy  

i zdradzić, że urządzenia do obsługi ogumienia 

firmy EVERT, których wyłącznym dystrybuto-

rem w Polsce jest Inter Cars S.A., już niedługo 

wzbogacą się o prawdziwą perełkę. Jesteśmy 

właśnie w końcowej fazie testów wyważar-

ki do kół EVERTCB968G, która będzie w pełni 

automatyczną maszyną z monitorem LCD,  

z animacjami i menu w języku polskim, auto-

matycznym pomiarem odległości, średnicy  

i szerokości koła, laserowym wskaźnikiem  

nabicia ciężarka czy filmami instruktażowymi  

z obsługi poszczególnych funkcji, które można 

będzie obejrzeć na ekranie wyważarki. Urządze-

nie będzie dostępne w lipcu, ale już dziś zapra-

szamy do naszego katalogu na stronę interne-

tową www.warsztat.intercars.com.pl w celu 

sprawdzenia szczegółów. 

Szczegóły na:  
www.warsztat.intercars.com.pl  

lub u sprzedawców sieci sprzedaży  
Inter Cars S.A. 
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Regularne przeglądy i prawidłowa konserwa-

cja są bardzo ważne dla każdego podnośnika, 

aby zapewnić mu długą i bezawaryjną pracę. 

Płynność funkcjonowania warsztatu i obsługi 

klientów zależy w znacznej mierze od bezawa-

ryjności wykorzystywanych w serwisie urzą-

dzeń. W przypadku usterki podnośnika mo-

żemy tę płynność pracy zakłócić, tracąc przy 

tym możliwość wykonywania usług, a tym 

samym generowania zysków dla warsztatu. 

Dlatego zalecamy wykonywanie regularnych 

przeglądów okresowych każdego podnośni-

ka. Informacje odnośnie częstotliwości takich 

Półautomat wyposażony jest w 4-rolkowy po-

dajnik drutu i miernik cyfrowy (amperomierz, 

woltomierz, prędkość podawania drutu)  

oraz posiada zasilanie trójfazowe. Gwarancja 

wynosi 36 miesięcy.

Procesorowy układ sterowania zapewnia : 

• 8-stopniową regulację prądu spawania,

• regulację prędkości podawania drutu  

w zakresie od 0 do 20 m/min wraz z miękkim 

startem, 

• regulację wyłączenia z opóźnieniem prądu 

spawania w zakresie od 0 do 2 sekund (regu-

lacja wolnego końca drutu), 

Flota to obecnie citroen jumper oraz samochody 

ford Connect. 

Wykwalifikowani technicy dokonują montaży, 

przeglądów technicznych i napraw specjalistycz-

nego wyposażenia warsztatowego.

Inter Cars S.A. oferuje również przeglądy okre-

sowe urządzeń dźwigowych oraz konserwacje  

i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Dzięki do-

datkowej flocie oraz technikom odpowiedzial-

nym za urządzenia diagnostyczne, testery i urzą-

dzenia do klimatyzacji, firma zapewnia klientom 

kompleksową ofertę wyposażenia warsztatowe-

go wraz z pełną obsługą serwisową.

Wykwalifikowany personel legitymuje się peł-

nym wachlarzem uprawnień Urzędu Dozoru 

Technicznego, Stowarzyszenia Elektryków Pol-

skich oraz kilkunastoletnim doświadczeniem  

w branży. 

Więcej informacji: Dział Wyposażenia Warsztatów, 

tel. 22 714 17 98

D a n i e l  P ę k a l a

Pamiętajmy o przeglądach
Posiadasz podnośnik z napędem elektro-hydraulicznym lub mechanicznym? 
Zapoznaj się z kilkoma istotnymi informacjami.

przeglądów są zazwyczaj określane przez  

każdego producenta w dokumentacji tech-

niczno-ruchowej danego urządzenia.

Czynności konserwacyjne i regulacyjne po-

winny być wykonywane przez uprawnionego 

konserwatora posługującego się numerem 

uprawnień nadanych przez Urząd Dozoru 

Technicznego.

Inter Cars S.A. zatrudnia wyszkolony personel, 

konserwatorzy posiadają niezbędne upraw-

nienia oraz umiejętności i doświadczenie 

zdobyte podczas wieloletniej pracy związanej  

z wszelkiego rodzaju dźwignikami. 

Większość dźwigników obowiązuje przegląd  

i konserwacja w okresach co 12, 6, a niektórych 

nawet co 3 miesiące użytkowania. Niewykony-

wanie przeglądów w terminach określonych 

przez producenta często skutkuje utratą gwa-

rancji na urządzenie, a w przypadku zdarzenia 

powodującego szkody osób lub mienia bra-

kiem odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

Koszty związane z takimi sytuacjami są wielo-

krotnie wyższe niż koszt samego przeglądu.

Praca pod regularnie sprawdzanym podno-

śnikiem jest bezpieczna dla obsługiwanych 

pojazdów oraz dla osób pracujących pod 

urządzeniem. 

M i c h a ł  M i c h a l c z y k

Półautomat spawalniczy
W ofercie Inter Cars S.A. pojawił się profesjonalny półautomat spawalniczy do 
spawania blach ocynkowany metodą lutospawania oraz spawania metodą 
MIG-MAG drutem spawalniczym w osłonie gazu. 

• regulację wyprzedzenia wypływu gazu  

osłonowego w zakresie od 0 do 2 sekund, 

• regulację wyłączenia gazu osłonowego  

w zakresie od 0 do 10 sekund, 

• wybór trybu pracy 2-takt / 4-takt / spawanie 

punktowe, 

• regulację czasu spawania punktowego  

w zakresie od 0 do 10 sekund,

• test gazu i test drutu, 

• sygnalizację zadziałania zabezpieczenia  

termicznego, 

• sygnalizację obecności napięcia na uchwycie 

spawalniczym. 

Dane techniczne Wartość

Znamionowe napię-
cie zasilania

3x400V; 50Hz

Zakres regulacji 
prądu spawania

30 - 210 A

Stopnie regulacji 
prądu spawania

8

Średnica drutu 
stalowego

0.6 - 1.0 mm

Średnica drutu do 
lutospawania

0.6 - 1.0 mm

Średnica drutu 
aluminiowego

1.0 - 1.2 mm

Podajnik 
drutu 

wewnętrzny 
4-rolkowy

Cena katalogowa: 4028,00 zł netto (cena  

z uchwytem spawalniczym, przewodem  

masowym i gazowym, reduktorem do butli).

Indeks: ECONOMIG 220 4X4 PRO CUSI

Pełny serwis
Flota wyposażenia warsztatów, która do niedawna dysponowała tylko 

samochodem Demo, została rozszerzona o nowe pojazdy  
techniczno-serwisowe. Inter Cars S.A. jako jedyna firma może  

poszczycić się własnym serwisem. 
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Kupując każdy z nas podejmuje ryzyko.  

Dlatego też przed podjęciem decyzji o zakupie 

korzystamy z własnych doświadczeń, zasięga-

my opinii, sprawdzamy forum internetowe, 

pytamy znajomych. Robimy wszystko, aby 

zmniejszyć ryzyko związane z zakupem towa-

rów. Próbujemy poznać sprzedawcę, poznać 

jego ofertę, warunki zakupu. Musimy sobie 

odpowiedzieć na pytania: czy mamy zaufanie 

do sprzedawcy, czy kontroluje towary przed 

sprzedażą, czy nie nabywa swoich towarów 

byle jak i byle gdzie? Próbujemy podjąć racjo-

nalną decyzję.

Sprawdzamy więc czy sprzedawca posiada 

działający system Zarządzania Jakością, który 

umożliwia mu pracę nad doskonaleniem pro-

cesów wykrywania niezgodności. Ustalamy jak 

sprzedawca podchodzi do niezgodności,  czy 

analizuje przyczyny powstania wad, czy wpro-

wadza zmiany korygujące i zapobiegawcze.

Chcemy wybierać takich sprzedawców, dla 

których ważna jest nie tylko cena, ale również 

jakość i bezpieczeństwo użytkowania ofero-

wanych produktów.

D a r i u s z  Z a w a d k a

JAKOŚĆ CZY JAKOŚ?
Podejmując decyzję o zakupie każdy z nas staje przed dylematem, któ-
ry towar ma wybrać. Czym się kierować? Czy towar droższy jest lepszy, 
a tańszy gorszy? Co kryje się za opakowaniem? Czy jest bezpieczny? 
Czy będzie dla mnie źródłem satysfakcji, czy też przyczyną kłopotów?

Badania siły tłumienia amortyzatora Magnum Technology   

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Każdy producent, który pragnie zostać naszym 

dostawcą, poddawany jest szczegółowej kon-

troli. Zanim części znajdą się w naszej ofercie 

handlowej, sprawdzamy czy spełniają wszelkie 

normy i wymagania Polski i Unii Europejskiej 

oraz poddajemy je serii badań zgodnie z przyję-

tymi w Inter Cars S.A. procedurami. Wykorzysta-

nie naszego potencjału badawczego ma na celu 

niedopuszczenie do obrotu tych części, które 

mogą spowodować awarię, bądź doprowadzić 

do wypadku. W związku z tym ostrej selekcji 

poddawane są m.in. amortyzatory, końców-

ki drążków kierowniczych, przeguby kulowe,  

wahacze amortyzatory, sprężyny, łożyska itp.

Podjęliśmy decyzję o współpracy z jedną z naj-

lepszych firm w Polsce zajmujących się m.in. 

wsparciem dla Systemów Kontroli Jakości. 

Firma TQM Soft zagwarantowała nam wdroże-

nie jednego z najlepszych systemów Kontroli 

Jakości oraz przeszkolenie pracowników tak, 

aby sprostać postawionym zadaniom. Dzięki 

tej współpracy podjęliśmy decyzję o zakupie 

Zintegrowanego Systemu Kontroli Jakości QDA 

używanego przez największych producentów 

samochodów i części. Sprawdził się zarówno  

w BMW, VW, Continental jaki w firmie BASF  

czy też IBM.

QDA – ZINTEGROWANY SYSTEM KONTROLI 
JAKOŚCI
Biorąc pod uwagę rosnącą ilość dostawców 

oraz konieczność przeprowadzania coraz 

większej ilości badań postanowiliśmy wdrożyć  

Zintegrowany System Kontroli Jakości również 

w Inter Cars S.A. Dzięki niemu możemy prowa-

dzić systematyczną kontrolę poziomu jakości 

oferowanych produktów, a także sporządzić 

ranking dostawców, co w efekcie umożliwia 

nam wybór najlepszych dostawców.  

Kontrola jakości amortyzatora

ETAPY PROCESU KONTROLI JAKOŚCI
1. Przygotowanie kontroli: 

• informacje o produkcie, 

• informacje o dostawcy, 

• pomiary charakterystyk specjalnych, 

• plany kontroli.

2. Wprowadzenie danych do QDA.

3. Analiza statystyczna na podstawie danych  

    z pomiarów i kontroli.

4. Wybór najlepszego produktu. 

SZKOLENIA PERSONELU
Nawet najlepszy system i sprzęt pomiaro-

wy nie zda egzaminu bez profesjonalnego  

i fachowego zespołu, znającego wszystkie tajni-

ki dotyczące pomiarów, badań czy też kontroli  

jakości. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić 

oczekiwania naszych klientów. We współpracy  

z TQM Soft wykształciliśmy ekspertów w zakre-

sie metrologii, statystycznych aspektów kon-

troli jakości oraz zarządzania jakością w branży  

motoryzacyjnej. 

Jako wyraz uznania dla kompetencji zespołu Ba-

dań i Kontroli Jakości otrzymaliśmy obraz olejny. 

Nie jest to jeszcze najwybitniejsze dzieło malar-

skie, ale nabiera wartości, my również. Cały czas 

doskonalimy system, ustalamy surowe kryteria, 

spędzamy sen z powiek dostawcom, tak aby  

kupować najlepsze towary. 

Wręczenie dyplomu eksperta ds. jakości

Znamy swoje mocne i trochę gorsze strony, 

znamy mocne i trochę gorsze strony naszych 

dostawców. Dlatego pracujemy, pracujemy, 

bo wiemy, że nasi klienci nam zaufali. A to jest  

najcenniejsza wartość. 

Obraz autorstwa Marka Sojki

LABORATORIUM BADAWCZE
Inter Cars S.A. jest jednym z nielicznych  

dystrybutorów części zamiennych do pojaz-

dów posiadających Zintegrowany System 

Kontroli Jakości bazujący na odpowiednio wy-

posażonym laboratorium badawczym. Dbając 

o wysoki poziom standardów dokonywanych 

analiz i pomiarów podjęliśmy współpracę m.in.  

z Przemysłowym Instytutem Motoryzacyjnym, 

Politechniką Świętokrzyską oraz Politechniką 

Warszawską. Pozwoliło nam to na opracowa-

nie wymagań wobec produktów oraz systemu 

kwalifikacji jakości towarów. 
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Projekt zawiera następujące tematy:
• Przegląd i naprawa nowoczesnych syste-

mów hamulcowych 

• Obsługa koła/szkolenie maszynowe (plus 

klimatyzacja) 

• Sprawna komunikacja / obsługa klienta

• Naprawa ogumienia / koło osobowe i 

dostawcze 

• Narzędzia poprawy rentowności firm 

• Sprawna komunikacja / obsługa klienta

    (tylko dla mechaników)

• Pozyskiwanie funduszy UE na rozwój firm

• Prawne aspekty zarządzania firmą 

W całej Polsce odbyły się szkolenia z diagnosty-

ki komputerowej pojazdów samochodowych, 

platformy informacyjnej oraz elektroniki silników 

spalinowych. Inter Cars S.A. przy współpracy  

z filiami zarejestrował 320 uczestników szkoleń 

tego projektu. Spotkania cieszą się dużym zainte-

resowaniem wśród warsztatów.

W czerwcu 2010r. rozpoczynamy kolejny etap 

szkoleń, w którym proponujemy następujące  

tematy:

1. Budowa i diagnostyka systemu poduszek 

 gazowych AIRBAG/SRS.

2. Budowa i diagnostyka silników o zapłonie 

 samoczynnym sterowanych elektronicznie  

Nowe szkolenia
Inter Cars S.A wraz z firmą szkoleniową BETiS zakończyła 
pierwszy etap szkoleń z cyklu STREFA MECHATRONIKI. 

 z układem wtryskowym VE/VR, EDC.

3. Budowa i diagnostyka systemu Common Rail.

4. Mechatronika układu ABS w praktyce. 

Dokładne terminy szkoleń dla poszczegól-

nych województw znajdują się na stronie  

www.intercars.com.pl (Produkty/Szkolenia/Aktu-

alności).

Szkolenia są dofinansowywane ze środków Unii 

Europejskiej. Warsztat ponosi tylko 20% kosztów 

uczestnictwa w szkoleniach, co dla minimum  

8 wybranych tematów stanowi kwotę 620,80 zł. 

Po zakończeniu każdego szkolenia serwis może 

odzyskać wpłacony depozyt. Warunkiem zwrotu 

wkładu własnego jest rozliczenie się z dokumen-

tów świadczących, że dany uczestnik szkolenia 

jest pracownikiem warsztatu. Każdy warsztat 

może wydelegować maksymalnie 2 osoby, nie-

zależnie od statusu pracowniczego.  Może to być 

właściciel, współwłaściciel serwisu lub pracownik 

zatrudniony na umowę o pracę. Spotkania są pro-

wadzone na bardzo wysokim poziomie, w sposób 

interaktywny, co pozwala każdemu uczestnikowi 

brać czynny udział w szkoleniu.

Szkolenia UEInter Cars S.A. wspólnie ze Stowarzyszeniem REFA z Poznania oferuje 
warsztatom bezpłatne szkolenia z cyklu Dotrzymujemy kroku –  
Doskonalenie jakości usług warsztatów oponiarskich i nie tylko.  

Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa  

w projekcie jest przedstawienie informacji  

dotyczących kosztów zatrudnienia pracownika  

w firmie, wysyłającej go na szkolenie.  

We wsparciu szkoleniowym może uczestni-

czyć osoba zatrudniona na umowę o pracę 

(lub właściciel) w firmach branży oponiarskiej  

i warsztatach samochodowych z całej Polski 

(mikro i małe przedsiębiorstwa). 

Każde szkolenie trwa 3 dni; nocleg i wyżywie-

nie jest również dofinansowane. Ilość miejsc 

ograniczona.

Informacji udzielają: 

Inter Cars S.A., Edyta Jaworska, tel.: (22) 714 14 

47; e-mail:  edyta.jaworska@intercars.eu 

Ilona Sar, tel.: (22) 714 17 14; e-mail:  

ilona.sar@intercars.eu

I l o n a  S a r

Zainteresowane warsztaty zapraszamy do 

uczestnictwa. W niektórych województwach 

mamy jeszcze wolne miejsce. Serwisy, które 

już podpisały umowę zapraszamy do odwie-

dzenia naszych stron www.intercars.com.pl 
i www.q-service.com.pl, gdzie szczegółowo infor-

mujemy o dalszych terminach i miejscach szkoleń.

Informacje o terminach i miejscach 
szkoleń na www.intercars.com.pl 

i www.q-service.com.pl

Terminy i tematy znajdują się  
na stronie www.intercars.com.pl  

(Produkty/Szkolenia/Aktualności).

Przewodnik po ofercie części 
do napraw układów klimatyzacji
 „Klimatyzacja w ofercie Inter Cars S.A.” to swego rodzaju przewodnik dla sprze-
dawców, handlowców jak i klientów po ofercie tych produktów.

Ideą stworzenia takiego schematu tej publika-

cji były liczne sygnały od sprzedawców i klien-

tów na temat problemów ze znalezieniem 

danej części w potężnej ofercie firmy. Powo-

dem tego jest obecność wielu producentów  

i dostawców, z których nie każdy oferuje pełen 

asortyment części zamiennych. Więc jeśli posłu-

żymy się tylko katalogiem jednego producenta, 

to jest duża szansa, że nie znajdziemy szukanej 

części, pomimo że jest ona dostępna w magazy-

nie. W dodatku cała oferta części została wyraźnie  

podzielona na grupy (menu na okładce), a dla każ-

dej z nich przedstawione są niezbędne informacje 

pomagające wyszukać towar, tj. producent, nu-

mer katalogu drukowanego, CD, adres katalogu 

on-line, obecność w katalogu TecDoc, przykłado-

wy indeks itp. Część asortymentu została skatalo-

gowana w formie tabeli ze zdjęciami.

Dodatek będzie dystrybuowany do każdej  

filii Inter Cars S.A., osoby zainteresowane wer-

sją w pliku pdf proszone są o kontakt e-mail:  

marcin.turski@intercars.eu
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Klimatyzacja 
w ofercie Inter Cars S.A.
Oferta części zamiennych i podzespołów  
do obsługi i napraw układów klimatyzacji w pojazdach.2

0
1
0

dodatek handlowy do WIADOMOŚCI Inter Cars S.A. nr 35 / czerwiec 2010

1.  Kompresory klimatyzacji 3
 Sprzęgła kompresorów i ich elementy 3

 Łożyska kompresorów 4

 Uszczelnienia kompresorów 6

 Zawory sterujące 8

2.  Skraplacze 10

3.  Parowniki 11

4.  Osuszacze 12

5.  Zawory rozprężne, dławiki 13

6.  Wentylatory i dmuchawy 14

7.  Czujniki i włączniki 15

8.  Silniki krokowe 16

9.  Przewody, węże  17

10.  Elementy do naprawy przewodów klimatyzacji 18

11.  Zestawy montażowe, o-ringi, zawory serwisowe 20

12. Środki chemiczne, oleje PAG   22
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Podsumowanie 
„Ofensywy technicznej 

SACHS”

Na przełomie kwietnia i maja br.  
w trasę po Polsce ruszyła cięża-
rówka wystawienniczo-szkolenio-
wa firmy ZF Services, organizacji 
handlowej koncernu ZF.  

W akcji wzięło udział 737 mechaników z 407 

warsztatów z całej Polski. W ramach „Ofen-

sywy technicznej SACHS” specjaliści ZF Se-

rvices przeprowadzili cykl szkoleń w filiach 

największych partnerów sieciowych w dzie-

więciu miastach Polski. Jednym z partnerów 

wydarzenia były filie Inter Cars S.A. w Lublinie,  

Częstochowie, Sosnowcu i Szczecinie. 

Pozostałe spotkania w ramach „Ofensy-

wa techniczna SACHS” odbyły się w Łodzi,  

Warszawie, Gdańsku, Gdyni i Nowym Targu mię-

dzy 19 kwietnia a 14 maja br.  Uczestnicy akcji 

reprezentowali zarówno warsztaty zrzeszone  

w programie partnerskim Original SACHS  

Regionalne spotkanie w Szczecinie

Spotkanie odbyło się w nowej siedzibie filii In-

ter Cars S.A. przy ul. Zimowej. Prezentację roz-

poczęliśmy od podsumowania działań Inter 

Cars S.A. , omówiliśmy dotychczas funkcjonu-

jące  projekty, przedstawiliśmy najciekawsze 

fragmenty GIPY.  Klienci mieli okazję poznać się 

i wymienić swoje warsztatowe doświadczenia. 

W czasie jednej z rozmów  dwóch klientów 

porównało swoje ceny za usługę i okazało się, 

że różnica w cenie jest dwukrotnie większa 

12 maja 2010r. w Szczecinie odbyło się regionalne spotkanie  
dla klientów sieciowych Q-SERVICE, Perfect Service i AutoCrew.  

mimo, że oba warsztaty mają podobną loka-

lizację. Uczestnicy zaproponowali zrobienie 

ankiety, która da im pogląd , jaka powinna być 

średnia cena za usługę w ich regionie.

Sławomir Jankowski i Marcin Turski z działu 

Systemu Wtryskowe przedstawili Program 

PIERBURG Serwis, Program Bosch Części Dia-

gnostyka Samochodowa, Program Delphi Die-

sel Point.

Mimo, że spotkanie odbyło  się w ciągu dnia, 

dziękujemy warsztatom za liczne przybycie, 

doceniamy fakt,  że udało się Państwu wygo-

spodarować czas dla nas. 

Dziękujemy Kasi i Michałowi Mędrkiewicz 
oraz ich zespołowi za doskonałe przygoto-
wanie spotkania pod względem organiza-
cyjnym i  merytorycznym.

Service, jak również te, które 

jeszcze do niego nie przystą-

piły. Akcja cieszyła się dużym 

powodzeniem zarówno wśród 

młodych, jak i bardziej do-

świadczonych mechaników.

Podczas akcji przeprowadzo-

no kompleksowe szkolenia 

na temat układów przeniesie-

nia napędu i zawieszenia. Ich 

uczestnicy zapoznali się z najnowszą wiedzą 

dotyczącą kluczowych grup produktów mar-

ki SACHS –  sposobami serwisowania części, 

poradami montażowymi oraz niuansami, jakie 

wyróżniają je na tle innych producentów. Nie 

zabrakło również rozrywki, w tym kompute-

rowego konkursu wiedzy technicznej oraz  

wyścigów w symulatorze bolidu Formuły 1.

„Cieszymy się, że nasza akcja spotkała się z tak 

dużym zainteresowaniem ze strony mechani-

ków. Niektórzy z nich przejechali wiele 

kilometrów, aby móc w niej uczest-

niczyć. To najlepszy dowód na to, 

że marka SACHS cieszy się uznaną 

renomą wśród polskich specjalistów. 

Mam nadzieję, że „Ofensywa tech-

niczna” pozwoliła im na pogłębienie 

swojej wiedzy fachowej” – powiedział 

Witold Kmieciak, Dyrektor ZF Servi-

ces Polska.
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Nagrodą rozlosowaną spośród tysięcy euro-

pejskich warsztatów – użytkowników pro-

duktów Meritor/Trucktechnic jest wyjazd dla 

dwóch osób na półfinał Mistrzostw Świata  

w piłce nożnej do Republiki Południowj Afryki 

(mecz półfinałowy odbędzie się 6 lipca 2010  

w Cape Town). 

Program zawiera wiele cennych informacji, 

które skutecznie wspierają w szybkiej i profe-

sjonalnej obsłudze klienta poprzez sprawne 

wyliczenie kosztu i czasu potrzebnego do  

dokonania naprawy.

Program zawiera dane techniczne pojazdów 

ciężarowych wszystkich marek, zakresy prze-

glądów technicznych i przebiegi pomiędzy 

nimi. W jasny i przejrzysty sposób przedsta-

wiono rysunki i schematy najważniejszych 

układów mechanicznych i elektrycznych po-

jazdów. Opisany jest system konserwacji wraz 

z informacjami dotyczącymi częstotliwości  

i zakresu przeglądów wymaganych do prawi-

dłowego funkcjonowania pojazdu.

Program jest łatwy i intu-

icyjny w obsłudze, przez 

co przyjazny także dla 

nowych użytkowników. 

Przed decyzją o zakupie 

licencji rocznej klient ma 

możliwość przetesto-

wać miesięczną wersję 

demo. Warunkiem jest 

wysłanie do nas wiado-

mości e-mail na adres  

sylwia.szafranska@inter-

cars.eu z nazwą firmy 

oraz numerem klienta  

w IC. Klient uzyskuje link 

do strony logowania,  

Podczas trzech dni gościliśmy 16 dostawców, 

którzy mieli czas aby zaprezentować najnowszą 

ofertę. Jak zawsze było wiele pytań do dostaw-

ców, na które Przedstawiciele uzyskali wyczer-

pujące odpowiedzi. Takie spotkania są cennym 

źródłem wiedzy dla nas wszystkich.

Oprócz intensywnych godzin spędzonych w sa-

lach konferencyjnych był czas na relaks podczas 

wieczorów integracyjnych. Każdy mógł wziąć 

udział w rozgrywkach drużynowych na basenie,  

zawodach STRONG MAN oraz CASINO NIGHT. 

Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność  
i mile spędzony czas, a dostawcom za nagrody 
w rozgrywkach sportowych. 

MS 2010 Z MERITOREM
Serdecznie gratulujemy Panu Romanowi Bednarskiemu z firmy  

ROJA-TRANS (warsztat Q-Service Truck), który wygrał  
w akcji promocyjnej MERITOR CUP nagrodę główną.

Każdy klient IC kupujący produkty Meritor/ 

Trucktechnic ma prawo wziąć udział w akcji 

promocyjnej MERITOR CUP. Przy zakupie otrzy-

muje kartę zdrapkę; kod kuponu należy zareje-

strować na stronie www.meritorcup.com
Do wygrania są atrakcyjne nagrody. Ak-

cja promocyjna dla klientów Inter Cars S.A. 

IC TECHNIKA TRUCK  
cenne źródło wiedzy
Wszystkim zainteresowanym Inter Cars S.A. proponuje dostęp do  
internetowej encyklopedii wiedzy - IC TECHNIKA TRUCK.  

login i hasło (program działa w wersji on-line). 

Od tego momentu przez miesiąc można ko-

rzystać z programu bezpłatnie. 

Od maja bieżącego roku program dostępny 

jest w ramach umowy inwestycyjnej i może 

zostać sfinansowany poprzez bieżące zaku-

py części zamiennych w sieci dystrybucji IC. 

Wszystkich informacji dotyczących pozyskania 

programu w ramach umów Małych Inwesty-

cji udzielają Przedstawiciele Handlowi oraz  

Regionalni Opiekunowie Rynku Ciężarowego.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się  

z możliwościami programu.

III Konferencja 

Przedstawicieli 

Handlowych rynku 

ciężarowego
W dniach 21-23.04.2010 w podwarszaw-
skiej miejscowości Falenty już po raz trze-
ci odbyła się Konferencja Przedstawicieli 
Handlowych rynku ciężarowego. 

trwa do końca lipca 2010 roku. Karty zdrapki  

są dostępne w oddziałach prowadzących dział 

części do pojazdów ciężarowych. Dodatko-

we informacje dotyczące akcji promocyjnej 

oraz nagród dostępne są w języku polskim na  

stronie: www.meritorcup.com

Rys.1 Bardzo czytelny interface użytkownika 

S y l w i a  S z a f r a ń s k a
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Po drodze do Bydgoszczy odwiedziliśmy 

Międzynarodowe Targi Logistyki i Transportu  

Truck&Bus Poland 2010, które odbyły się  

w dniach 22-23 maja br. w Myślęcinku. „Oprócz 

bogatej ekspozycji wyposażenia warsztatów, 

dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych 

gości cieszyły się I Mistrzostwa Polski Mechaników  

Samochodowych, których Inter Cars S.A., wspólnie 

ze Stowarzyszeniem Q-Service Truck był współ-

organizatorem” – podkreśla Jakub Mojsiewicz, 

kierownik filii Inter Cars S.A. w Bydgoszczy. 

Ze zgłoszonych serwisów I miejsce zajął Paweł 

Janas, Mechanika Pojazdowa Szoszorek, Rudki 

k. Trzemeszna. II miejsce zajął Arkadiusz Graf-

fon, Mechanika Pojazdowa Szoszorek, Rudki  

k. Trzemeszna, a III miejsce - Arkadiusz Hyjek,  

Henex, Kania k. Barcin. 

Po imprezie w Myślęcinku ShowCar pojechał 

do Bydgoszczy, gdzie przy ulicy Fordońskiej 

przez cały tydzień klienci firmy Inter Cars S.A. 

mieli okazję uczestniczyć w bezpłatnych szkole-

niach DELPHI, BOSCH, MAHLE, TEXTAR i ELRING. 

Tradycyjnie przy okazji event’u ShowCar osoby 

dokonujące zakupów w filii mogli zapoznać się 

z atrakcyjną ekspozycją narzędzi i wyposaże-

nia warsztatów ATE, EVERT, HANS, PROFITOOL,  

SEALEY, TOPTUL, UNITROL, WALTER.

Bydgoszcz to 7. lokalizacja na mapie Polski,  

w której w tym roku gości ShowCar Inter Cars S.A. 

OPTYMISTYCZNY START
Podsumowanie pierwszego półrocza 2010 

wygląda naprawdę imponująco i napawa 

optymizmem. ShowCar odwiedził już filie  

w Legionowie, Wrocławiu, Zielonej Górze, 

Gorzowie Wielkopolskim, Zamościu, Siedl-

cach i Bydgoszczy pokonując ponad 2200km.  

W organizowanych w ramach ShowCar szko-

leniach technicznych uczestniczyło blisko 800 

klientów. Każdy uczestnik po zakończeniu 

szkolenia otrzymuje pamiątkowy Certyfikat 

ShowCar (zdj. certyfikat). Tematyka i zakres szko-

leń oferowanych przez naszych dostawców  

spotyka się z naprawdę dużym zainteresowa-

niem wśród właścicieli i pracowników warszta-

tów samochodowych. 

uczestniczył w szkoleniach technicznych

organizowanych przez Inter Cars S.A.

w ramach projektu  „ShowCar”.

Partnerzy projektu „ShowCar”:

R a f a ł  J a s k u ł k a

Tournée 
ShowCar
Kolejnym miejscem, które odwiedził ShowCar, kontynuując  
realizację zaplanowanego kalendarza szkoleń, było miasto  
Bydgoszcz.

W programie szkoleń ShowCar znajdziecie  

Państwo następujące tematy:

 

• ATE – Obsługa nowoczesnych układów 

hamulcowych

• BOSCH – Układy hamulcowe firmy BOSCH 

– technologie napraw i najczęstsze usterki

• CONTITECH – Budowa, wymiana i regulacja 

elementów układu rozrządu oraz napędu 

paskowego

• DELPHI – Klimatyzacja samochodowa 

- zasada działania, budowa, obsługa,   

diagnostyka i naprawy

• ELRING – Technologia  uszczelnień 

w silnikach spalinowych

• KYB - Prezentacja firmy KYB Europe (produk-

ty, technologie, stosowane rozwiązania)

• LOTOS Oil – Lotos Oil – Solidny Partner dla 

motoryzacji. Trendy i zmiany w technice 

smarowniczej

• MAHLE – Części silnikowe MAHLE i filtry 

KNECHT

• RUVILLE – Przekrój oferty RUVILLE dostępnej 

w sieci sprzedaży Inter Cars S.A.

• TEXA – Prezentacja narzędzi diagnostycz-

nych TEXA wraz z pokazem praktycznym

• TEXTAR – Produkty cierne marki TEXTAR jako 

podstawowe elementy oryginalnego wypo-

sażenia w różnych systemach hamulcowych 

i ich zastosowanie

• TRW – Zawieszenia i układy kierownicze oraz 

Hamulce i urządzenia diagnostyki i naprawy 

układów hamulcowych

• ZF Trading – Budowa i zasada działania 

amortyzatorów, kół dwumasowych, sprzęgieł 

samonastawczych, zawieszeń

Kolejnymi miastami, gdzie realizowany będzie 

program szkoleń ShowCar będą: 

- Szczecin (12-16.07.)

- Ostrołęka (02-06.08.)

- Gdynia (09-13.08)

- Koszalin (16-20.08)

Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłat-

nych szkoleń w ramach programu ShowCar. 

Inwestycja w siebie i pracowników procentuje 

na lata. 

Szkolenie w sali ShowCar

Certyfikat

Ekspozycja wyposażenia warsztatów

ShowCar na targach w  Myślęcinku
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Bardzo istotne jest, aby przy każdej wizycie  

w warsztacie  bardzo szczegółowo przejrzeć 

ten układ. W pojazdach ciężarowych wystę-

pują dwa rodzaje układów hamulcowych. 

Pierwszy oparty jest na bębnach, a drugi na 

tarczach hamulcowych. Obydwa rozwiązania 

mają swoje wady i zalety, w związku z czym 

są stosowane zależnie od potrzeb. Układ tar-

czowy charakteryzuje się bardziej efektywnym 

hamowaniem, lepiej odprowadza ciepło po-

wstające w wyniku hamowania, natomiast jest 

mało odporny na zabrudzenia. W ciężkich wa-

runkach, na placach budowy, najlepiej spraw-

dza się układ bębnowy, dla którego zewnętrz-

ne zanieczyszczenia nie stanowią problemu.

OSZCZĘDZAJ ROZSĄDNIE
W obydwu układach występuje para ele-

mentów ciernych, tj. tarcza wraz z klockiem 

hamulcowym oraz bęben wraz ze szczęką ha-

mulcową. Ich zużycie poprzez ścieranie zosta-

ło przewidziane już na etapie projektowania. 

Należy jednak pamiętać, że zużycie tych ele-

mentów ma swoje granice bezpieczeństwa, 

których nie należy przekraczać. Pozorne korzy-

ści, które mogą wynikać z przedłużenia okre-

su użytkowania tych elementów są niczym 

w porównaniu z zagrożeniami, jakie niesie za 

sobą taka metoda oszczędzania. Skuteczność 

hamowania zużytych elementów układu 

K r z y s z t o f  G a g a t e k

SBP – bezpieczne elementy 
układu hamulcowego
Hamulce to najważniejszy z układów w każdym pojeździe i jeżeli nie jest w pełni sprawny to samochód stwa-
rza ogromne zagrożenie dla innych użytkowników drogi, a w szczególności jeśli jest to samochód ciężarowy. 

BĘBNY HAMULCOWE
W ofercie firmy SBP znajduje się większość 

podstawowych części zamiennych dla 

bębnowego układu hamulcowego, m.in. 

bęben hamulcowy (przykładowy indeks: 

01-SA001), szczęka hamulcowa (03-BP001) 

wraz z okładziną (03-BSK2-RO1), wałek roz-

pieraka (04-MA001) oraz siłownik hamulcowy 

(05-BCT24/30LS). 

TARCZE HAMULCOWE
W tym zakresie firma SBP oferuje  wysokiej 

jakości tarcze hamulcowe (przykładowy 

indeks: 02-SC001), siłowniki hamulcowe 

(05-BC16/24-K01) oraz zestawy montażo-

we(FKT5094-1) i czujniki zużycia klocków 

hamulcowych (WIC016).

hamulcowego jest bardzo mała, w związku  

z czym zatrzymanie pojazdu tam gdzie byśmy 

chcieli może nie być możliwe. W najlepszym 

wypadku dalsze użytkowanie już zużytych ele-

mentów prowadzi do uszkodzenia i koniecz-

ności wymiany innych podzespołów, z których 

moglibyśmy dalej korzystać, gdyby poprzed-

nia naprawa wykonana została w odpowied-

nim momencie. W Internecie i prasie fachowej 

możemy znaleźć wiele przykładów skutków 

takiego oszczędzania.

Firma SBP oferuje szeroką gamę wysokiej jako-

ści elementów układów hamulcowych w roz-

sądnej cenie. Dzięki SBP możesz zaoszczędzić 

bez ryzyka. Wyłącznym dystrybutorem marki 

SBP na rynku polskim jest firma Inter Cars S.A.  

Aktualnie w ofercie znajduje się łącznie 280 

indeksów.
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Fabryka naczep Feber, należąca do Grupy Inter 

Cars, to uznany producent naczep. Korzysta-

jąc z ogromnego potencjału jej właściciela –  

największego dystrybutora części zamiennych 

w środkowej Europie – od kilku lat oferuje 

najwyższej jakości naczepy, skonfigurowane  

z najlepszych dostępnych na Starym  

Kontynencie komponentów. Naczepy Feber 

są więc w klasie takich pojazdów produktami 

premium, jednak za najwyższą jakością zawsze 

idzie odpowiednio wysoka cena. W dobie 

osłabienia gospodarki, często zbyt wysoka dla 

wielu klientów. Z myślą o nabywcach, którzy 

są zdecydowani na pojazd z logo IC, jednak 

mają ograniczone środki finansowe powstała 

rodzina naczep Green Eco, jako tańsza alter-

natywa dla naczep premium. Pod względem 

osiągów naczepy Green Eco praktycznie nie 

ustępują standardowym pojazdom Feber. Jak 

więc osiągnięto oszczędności przy zachowa-

niu wysokiej jakości? 

100 RÓŻNIC
Naczepy Green Eco różnią się od standar-

dowych pojazdów Feber około setką detali. 

Jedną z najważniejszych różnic są materiały 

zastosowane do produkcji pojazdu. Zamiast 

stali Hardox i Domex w Green Eco stosowane 

są stale Ruukki Raex i Optim. 

Mają one zbliżone właściwości, jednak pro-

dukowane są według innej technologii, co 

przekłada się na istotne różnice w cenie  

– ok. 2 800zł w przypadku samej, ważącej ok. 

2.000 kg ramy na korzyść stali Ruukki. Przy oka-

zji zmiany materiału, zmodyfikowano również 

konstrukcję ramy, czego efektem jest oszczęd-

ność 52 kg, czyli o 52 kg wyższa ładowność. 

Z materiału innego producenta niż w pojaz-

dach premium wykonany jest także aluminio-

wy kiper. Zamiast Alcoa 5083H111 stosowany 

jest ten sam stop produkcji włoskiej, tańszy 

100-200 euro na tonie. Zaznaczyć należy, że 

stop produkowany jest dokładnie według 

tej samej normy co Alcoa, przechodzi próby 

gięcia oraz spawalności i jest certyfikowany. 

Oszczędność wynosi ok. 1.600 zł. Kolejna różni-

ca: uproszczonej konstrukcji pomost roboczy 

Tańsza, lecz 
wciąż dobra
Czasy w branży motoryzacyjnej są takie, że nawet najlepsi producenci pojazdów 
premium, żeby przetrwać, wprowadzają do oferty uproszczone, tańsze modele,  
które wciąż są wysokiej jakości, jednak dzięki uproszczeniu konstrukcji i zreduko-
waniu wyposażania, dostępne są dla szerszej grupy nabywców. W fabryce naczep  
Feber są to naczepy nowej rodziny Green Eco, która właśnie wjeżdża na krajowy 
rynek.

zamocowany do ściany przedniej zabudowy 

zamiast do ramy. 

Jak zapewniają specjaliści z Febera, nie ma  

powodów do obaw o jego wytrzymałość. 

Standardowo montowany w naczepach IC  

siłownik Hyva ustąpił miejsca produktowi tego 

samego producenta, jednak z nieco niższej 

półki. Podstawowa różnica poleca na tym,  

że siłownik w Green Eco zaprojektowano z my-

ślą o pracy z mniejszym ciśnieniem, jednak po 

wymianie uszczelnień możliwa jest praca pod 

większym ciśnieniem, przy zachowaniu gwa-

rancji. Zamiana siłownika pozwoliła zaoszczę-

dzić kolejne kilkaset złotych. 

Naczepy Green Eco są malowane inaczej niż 

premium, co pozwoliło na zaoszczędzenie  

kolejnych 500 zł. Naczepy są pozbawione  

zapewniającego wysoki połysk lakieru bez-

barwnego (w związku z tym niedostępne są 

lakiery metalizowane). Ograniczono się do 

bazy, podkładu i lakieru nawierzchniowego 

produkcji jednego z lepszych polskich pro-

ducentów (Novol). Całość ma mniejszą gru-

bość, jednak mimo to zapewnia odpowiednią 

odporność na korozję, co potwierdziły testy  

w tzw. komorze solnej. Gwarancja na powło-

kę lakierniczą nie uległa skróceniu – trwa dwa 

lata z możliwością wydłużenia do trzech. 

Zastosowano nogi podporowe Jost w nieco 

tańszej odmianie z wewnętrzną przekład-

nią stożkową ze spawaną, a nie odlewaną  

stopą. Uproszczone nogi są dodatkowo o 11 kg  

lżejsze.

SAVA ZAMIAST CONTI
Istotnym elementem przy obniżaniu ceny 

pojazdu było zastosowanie tańszych opon. 

Zamiast ogumienia Continental, jak  w na-

czepach premium, w Green Eco stosowane 

są opony Sava. Są tańsze od Conti o ok. 200 zł 

na sztuce, obniżają więc cenę całego pojazdu 

o ok. 1 400 zł. Opony toczą się na tańszych 

felgach, pozbawionych nakładek z kwasówki 

(-300 zł) i nakładek na śruby (-150 zł). 

Istotna zmiana dotyczy EBS-u. W naczepach 

premium Feber stosuje układ 4S2M, co ozna-

cza, że czujniki i modulatory umieszczone są 

przy czterech kołach. 

W Green Eco stosowany jest układ 2S2M, czy-

li z czujnikami i modulatorami przy dwóch 

kołach naczepy. Co ciekawe, w skali Europy, 

układ 2S2M jest znacznie bardziej popularny 

niż 4S2M. Mercedes-Benz, na życzenie odbior-

ców, w 90 proc. sprzedawanych przez siebie 

osi stosuje 2S2M, a 4S2M – zaledwie w 10 %. 

W standardzie jest pneumatyka Knorr, Wabco 

wymaga dopłaty. 

W naczepach Green Eco stosowane są zde-

rzaki ze stali zamiast aluminium, skrzynia ła-

dunkowa nie jest podgrzewana, nie można  

zamontować zaczepu holowniczego ze 

względu na mniejszą liczbę otworów na ramie. 

Naczepy Green Eco nie są tak dobrze oświetlo-

ne jak pojazdy premium. W najkrótszej wersji, 

mają po trzy obrysówki na stronę (w premium 

pięć), a z tyłu zastosowano lampy Hella po-

przedniej generacji, bez przezroczystych kloszy. 

WYRAŹNIE TAŃSZE
Rodzina naczep Green Eco składa się obecnie 

z modeli ze skrzyniami ładunkowymi o poj. 33, 

37, 39 i 45 m3. Do wyboru są różne zamknięcia 

ściany tylnej Niezależnie od kubatury, naczepy 

Green Eco są o około 10 tys. zł tańsze od pojaz-

dów premium z sieradzkiej fabryki.

Kurację odchudzającą przeszła opończa.  

Zamiast gramatury 700g/cm2 stosowana jest 

600 g/cm2. To wciąż sporo, biorąc pod uwa-

gę fakt, że wielu producentów „budżetowych” 

naczep stosuje opończe o gramaturze 500g/

cm2. Dzięki temu zaoszczędzono kolejne 150 zł 

i siły kierowców. Cieńsza, a więc lżejsza i mniej 

sztywna opończa wymaga mniej wysiłku przy 

rozkładaniu i składaniu. 

M i c h a ł  W i ś n i e w s k i
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Filtry kabinowe pełnią ważną funkcję  

w nowoczesnym samochodzie. Podczas jed-

nej tylko godziny jazdy objętość powietrza 

wdmuchiwanego do wnętrza pojazdu się-

ga 100 tys. litrów. Dlatego tak ważne jest ich  

regularne wymienianie, zgodnie z zaleceniami 

producentów samochodów. Jako producenci 

filtrów kabinowych zalecamy ich wymianę po 

przejechaniu 12 tys. km do 15 tys. km przynaj-

mniej raz do roku lub częściej, gdy pojazd jest 

eksploatowany w warunkach zwiększonego 

zapylenia.

SKUTKI W OPÓŹNIENIU
Zanieczyszczony filtr kabinowy obniża  

w sposób znaczący efektywność dmuchawy 

i opóźnia oczyszczanie z pary szyb pojazdu. 

Jeśli zmiana filtra jest przekładana za długo  

w czasie, odłożony brud na starym filtrze wraz 

z wilgocią może stać się lęgowiskiem bakterii  

i pleśni. To z kolei może odkładać się w prze-

wodach wentylacji i klimatyzacji i prowa-

dzić do powstania bardzo nieprzyjemnych  

zapachów i szkodliwych wydzielin, które prze-

dostają się do wnętrza samochodu. Dlatego 

udzielamy kilku rad co do prawidłowej eksplo-

atacji filtrów kabinowych.

„SZUKAJCIE, A ZNAJDZIECIE”
Po pierwsze: gdzie jest filtr? Informację  

o dokładnej lokalizacji można znaleźć na 

CD- ROM’ie „Filtr-zestaw” albo w katalogu  

on-line na www.mahle.aftermarket.com, a tak-

że wewnątrz opakowania filtrów kabinowych  

MAHLE oraz Knecht. Umieszczone tak instruk-

cje w sposób prosty i czytelny pokazują spo-

sób wymiany filtra, co oszczędza czas i pienią-

dze właściciela pojazdu. Aby ułatwić dostęp 

do opisu montażu filtra, opakowanie zaopa-

trzono w specjalny pasek otwierający.

Wymiana filtrów kabinowych 
Wszystko pod kontrolą
Większość nowo wyprodukowanych pojazdów w Europie jest wyposażona w filtry kabinowe. W samych  
tylko Niemczech ta liczba sięga ponad 10 tys. nowo rejestrowanych pojazdów dziennie i ten trend wyraźnie  
wzrasta. Dla producentów oznacza to perspektywy rozwoju, dodatkowy dochód związany ze wzrostem  
popytu na wymianę oraz wiedzę dotyczącą serwisowania kabinowych układów filtracyjnych.

POPRAWNA DROGA
Jednym z najczęściej popełnianych błędów 

podczas wymiany filtra jest nieprawidłowe 

umieszczenie wkładu w obudowie. Odpo-

wiednie montowanie jest dokładnie opisane 

w specjalnych instrukcjach pojazdu. Dodat-

kowo przepływ kierunkowy filtra jest wskaza-

ny za pomocą małych strzałek na jego boku. 

Istotne jest także przestrzeganie kolejności 

czynności montażowych. W czasie wymiany 

filtra bardzo ważne jest jego idealne dopaso-

wanie do obudowy. W przeciwnym razie przez 

pozostawione szczeliny nieprzefiltrowane  

powietrze przedostaje się do kabiny pojazdu.

AFTERMARKET, JAKOŚĆ PIERWSZEGO  
MONTAŻU
Filtry kabinowe z MAHLE są montowane  

w wielu nowo budowanych pojazdach. Także 

serwisy korzystają z filtrów najwyższej jakości, 

ponieważ filtry przeznaczone na Aftermarket 

produkowane są według tych samych stan-

dardów, co filtry przeznaczone na pierwszy 

montaż.

ROSNĄCE ŹRÓDŁO DOCHODU: FILTRY KABINO-
WE Z AKTYWNYM WĘGLEM
Coraz więcej klientów w miejsce prostych  

filtrów (LA) stosuje filtry z aktywnym węglem 

(LAK). Z powodu wielowarstwowej konstruk-

cji filtrów z warstwą aktywnego węgla (patrz  

obraz mikroskopowy) filtr spełnia jednocze-

śnie dwie funkcje. Filtry nie tylko powstrzy-

mują zanieczyszczenia stałe, takie jak kurz, pył, 

sadza, ale także usuwają z powietrza szkodliwe 

zanieczyszczenia gazowe oraz nieprzyjemne 

zapachy. Gazy (głównie węglowodory, siar-

czan wodoru, dwutlenek siarki, tlenki azotu) są 

pochłaniane przez warstwę aktywnego węgla.

Tak więc filtry kabinowe z aktywnym węglem 

zapewniają nie tylko czyste, ale i zdrowsze  

Łatwy dostęp do instrukcji montażu możliwy jest dzięki 
dołączonej do produktu poręcznej, odrywanej broszurki 
informacyjnej. 

W celu ułatwienia 
dostępu do instrukcji 
montażu filtra,  
zastosowano specjalną 
konstrukcję Warstwo-
wa konstrukcja filtra 
kabinowego widziana 
pod mikroskopem 
elektronowym: combi 
– filtr (LAK) złożony  
z dwóch warstw  
papieru filtracyjnego.

powietrze wewnątrz kabiny pojazdu. Jest to 

bardzo ważne dla alergików, osób o wrażli-

wym powonieniu oraz cierpiących na schorze-

nia dróg oddechowych.

Nowe opakowa-
nie dla filtrów 
kabinowych zostało 
zaprojektowane 
odpowiednio do 
marek MAHLE  
i Knecht.

Przejrzyście 
napisane instrukcje 
montażu ułatwiają 
szybką i bezpieczną 
wymianę.

Do montażu wielu filtrów 
powietrza stosowana 
jest lokacja za pomocą 
elementu prowadzącego. 
Element w postaci listwy 
wsuwa się w pierwszą 
zakładkę, co zapewnia 
dokładne ułożenie filtra 
w obudowie. 

Oto jak wygląda pra-
widłowo umieszczony 
filtr, fałdy są ułożone 
w równych odstępach, 
równolegle do siebie 
oraz krótszego boku 
obudowy. 

Jeżeli filtr nie zostanie 
założony poprawnie,  
to następuje zgniecenie 
plis i duży przepływ nie-
filtrowanego powietrza. 
To w dużym stopniu 
zmniejsza skuteczność 
filtra. Zniekształcenia 
filtra mogą być wyraźnie 
widoczne, zostaje prze-
sunięta oś, co sprawia, 
że z czasem deformuje 
się osadzenie dłuższej 
strony wkładu.

ETAPY ZAKŁADANIA FILTRA (POKAZANE NA 
PRZYKŁADZIE FILTRA LA 242)
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ArvinMeritor postawił przed swoimi inżynie-

rami ambitne zadanie dopasowania wszyst-

kich wariantów mocowania hamulca do 

wszystkich prześwitów w tym samym modelu  

zawieszenia. Zadanie utrudniał dodatkowo 

wymóg zapewnienia najwyższej dynamiki pra-

cy układu przy zachowaniu niewielkiego cię-

żaru, a także dużej wytrzymałości i trwałości. 

Rozwiązaniem okazało się połączenie mode-

lu bionicznego z doświadczeniem firmy jako  

dostawcy zintegrowanych systemów.

Modułowy zespół osi
ArvinMeritor wprowadza na rynek modułowy zespół osi Meritor 
Euroflex™: pierwszą firmowaną przez Meritor oś do naczep.

wytrzymałości oraz zmniejszenie ilości zbęd-

nych materiałów z myślą o mniejszym ciężarze. 

Wahacz został wyprofilowany w taki sposób, 

aby możliwe było zrealizowanie wszystkich 

wariantów montażu hamulca bez uszczerbku 

dla ciężaru. ArvinMeritor specjalizuje się w pro-

dukcji hamulców, osi i elementów zawieszenia 

z myślą o zapewnieniu harmonijnej współpra-

cy wszystkich podzespołów układu jezdnego.

KLUCZEM DO SUKCESU JEST DBAŁOŚĆ  
O SZCZEGÓŁY
• z modułowym zespołem osi Meritor  

EuroflexTM stosuje się większe poduszki po-

wietrzne, co powoduje, że naczepa podnosi 

się szybciej i łatwiej dostosować wysokość 

załadunku,

• zawieszenie jest krótsze tak, aby zmieścić się 

w granicach obwiedni opony i nie uszko-

dzić poduszki powietrznej,

• wyeliminowano strzemiona, aby ograniczyć 

ilość wymaganych prac serwisowych,

• z myślą o komforcie jazdy, ochronie  

nawierzchni oraz bezpieczeństwie i stabil-

ności w czasie hamowania zoptymalizowa-

no konstrukcję amortyzatorów.

24/7 ASSISTANCE
Wybierając modułowy system osi Meritor  

EuroflexTM otrzymują Państwo dostęp do 

usługi Assistance 24 h przez 7 dni w tygodniu. 

W razie jakichkolwiek problemów do Państwa 

dyspozycji jest rozbudowana sieć dystrybu-

torów oryginalnych części oraz stacji serwi-

sowych. ArvinMeritor Assistance and Custo-

mer Service jest jednostką przygotowaną do 

zapewnienia profesjonalnego wsparcia oraz 

udzielenia szybkiej pomocy w wielu językach.

RYNEK WTÓRNY
ArvinMeritor zapewnia stałe wsparcie przez 

cały okres eksploatacji naczepy, oferując naj-

wyższej jakości usługi i produkty. Za utrzyma-

nie wysokiej wydajności sieci dystrybucyjnej 

firmy na terenie Europy i poza nią odpowie-

dzialna jest należąca do ArvinMeritor spółka 

European Commercial Vehicle Aftermarket,  

z siedzibą w Szwajcarii i przedstawicielstwami 

w Wielkiej Brytanii oraz Belgii.

ArvinMeritor Aftermarket oferuje szeroki  

wybór części zamiennych do naczep, który 

zaspokaja wszelkie potrzeby, jakie mogą się 

pojawić podczas ich eksploatacji.
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John Rubery wraz z dwoma braćmi 

zakłada firmę „Rubery and Company” 

produkującą żelazne bramy i ogro-

dzenia w zakładzie Victoria Works  

w Darlaston.

Do firmy dołącza Alfred Ernest 

Owen, w efekcie czego nazwa  

firmy zostaje zmieniona na „Rubery, 

Owen & Company”.

Między Rubery-Owen a Rockwell 

International Corp. dochodzi do 

utworzenia spółki joint venture 

50-50. W wyniku połączenia po-

wstaje firma ROR (Rubery-Owen 

Rockwell).

Rockwell otwiera oddział motory-

zacyjny. Powstaje niezależna spółka 

publiczna Meritor.

Dochodzi do fuzji spółek Meritor i Arvin 

Industries, w wyniku czego powstaje 

spółka ArvinMeritor. ROR staje się spółką 

zależną ArvinMeritor.

ROR staje się marką ArvinMeritor.

ArvinMeritor wprowadza na rynek mo-

dułowy zespół osi Meritor Euroflex™: 

pierwszą firmowaną przez Meritor oś 

do naczep.

Oddział produkcji osi do naczep 

ArvinMeritor przenosi się z Wrexham 

do  Cwmbran. Celem jest zwiększenie 

wydajności produkcji, stworzenie glo-

balnego centrum badawczo-rozwojo-

wego zajmującego się konstrukcją sys-

temów hamulcy tarczowych, a także 

uruchomienie nowej linii produkcyjnej 

osi do naczep.

POWTÓRKA  
Z HISTORII

Od ROR do Meritor

1884

1903

1968

1997

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM
Ogromnie ważne jest poczucie bezpie-

czeństwa podczas prowadzenia pojazdu  

z czterdziestotonową naczepą, szczególnie na 

drodze pełnej wybojów, nierówności i rond. 

Doskonała dynamika pracy zespołu Meri-

tor Euroflex, wysoka sztywność, optymalne 

tłumienie drgań oraz stabilność wzdłużna 

to cechy, które dają poczucie bezpieczeń-

stwa, tak ważne w czasie transportu ładunku.  

Wahacz tylny modułowego zespołu osi Meri-

tor EuroflexTM wykonany jest z bardzo trwałe-

go staliwa, zapewniającego wysoką sztywność  

i stabilność poprzeczną, a przez to  bezpieczeń-

stwo i równowagę naczepy i pojazdu. Kształt 

wahacza uzyskano poprzez  zastosowanie  

nowoczesnej technologii modelowania kom-

puterowego, która pozwala na podniesienie 
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Permatex 
w warsztacie
Dynamiczny rozwój motoryzacji przyczynił się do 
rozwoju oferty chemii warsztatowej, bez której  
dzisiaj trudno sobie wyobrazić pracę serwisu. 

Chemia samochodowa to równie ważna i niezbędna dla serwisu ka-

tegoria, jak np. narzędzia czy aparatura diagnostyczna tym bardziej, 

że pośród wielu produktów, jakie oferują producenci znajdują się ta-

kie, które znacznie ułatwiają oraz przyspieszają pracę serwisu. Jedną 

z grup produktów, które na stałe weszły do serwisów są anaerobowe 

środki do zabezpieczania i uszczelniania połączeń mechanicznych. 

Produkty te są całkowicie odporne na paliwa oraz inne płyny eksplo-

atacyjne stosowane w samochodach, wibracje i temperaturę. Aplika-

cja środka odbywa się bezpośrednio na gwint śruby przed dokona-

nym montażem z wyjątkiem preparatu pomontażowego „zielonego”. 

PRODUKTY ANAEROBOWE 
Najczęstszymi przyczynami uszkodzenia mechanizmów jest obecnie 

awaria połączeń. Jedna luźna śruba potrafi bardzo skutecznie unieru-

chomić każdy mechanizm doprowadzając do kosztownych napraw. 

Stosowanie produktów anaerobowych daje 100% pewność połącze-

nia oraz całkowicie eliminuje konieczność używania wielu różnych 

tradycyjnych metod. Ponadto połączenie zabezpieczone chemicznie 

jest całkowicie szczelne i odporne na korozję. Oferta Permatex zawie-

ra różne produkty anaerobowe przeznaczone do wielu zastosowań. 

CZTERY KOLORY JAKOŚCI
Do zabezpieczania wszelkich śrub regulacyjnych o drobnym gwincie 

przeznaczony jest środek „purpurowy” o niskiej sile demontażu np. 

przy użyciu śrubokrętu. Środek ten unieruchamia śrubę, pozostawia 

jednak możliwość okresowej regulacji bez możliwości samoczynnego 

poluzowania. Demontaż takiego połączenia wykonuje się przy użyciu 

kluczy ręcznych i użyciu małej siły. Kolejną propozycją jest środek o 

średniej sile demontażu „niebieski” używany do zabezpieczania połą-

czeń urządzeń podlegających częstemu demontażowi lub serwisowi. 

Środek ten całkowicie unieruchamia połączenie, a demontaż możli-

wy jest przy wykorzystaniu narzędzi ręcznych i użyciu średniej siły.  

Następnym produktem jest środek o dużej sile demontażu „czerwo-

ny”. Demontaż takiego połączenia możliwy jest przy pomocy narzędzi 

ręcznych oraz uderzenia np. młotkiem lub podgrzania do temperatu-

ry powyżej 150 OC. Produkt ten wykorzystywany jest do blokowania 

połączeń np. w układzie zawieszenia pojazdu, gdzie występują śruby 

o dużym rozmiarze gwintu i poddawane są ciągłemu obciążeniu. 

Wszystkie powyższe produkty stosowane są na etapie montażu bez-

pośrednio na gwint śruby i zastygają do trwałej konsystencji pod 

wpływem kontaktu z metalem oraz braku dopływu powietrza. Innym 

produktem, którego aplikacja odbywa się po dokonanym montażu,  

jest środek pomontażowy o średniej sile demontażu „zielony”. Z uwa-

gi na niską gęstość środek ma wybitne zdolności penetrujące i bez 

trudu wpływa i wypełnia zmontowane uprzednio połączenia. Wystar-

czy zaaplikować kilka kropel na wystający poza nakrętkę fragment 

gwintu, aby skutecznie zablokować połączenie. 

Wszystkie produkty Permatex uzyskały certyfikaty OEM wielu świato-

wych producentów samochodowych i od wielu lat są szeroko stoso-

wane w serwisach na całym świecie, ponieważ dają całkowitą i nieza-

wodną pewność każdego połączenia mechanicznego.
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ELEKTRYCZNY HAMULEC POSTOJOWY (EPB)  
Z CENTRALNYM AKTYWATOREM
W samochodach takich jak FORD-C-max (EPB-

opcja), modele marki Renault Laguna i Scenic 

oraz w BMW serii 7 zaciski hamulcowe są wy-

posażone w elektro-mechaniczny centralny 

aktywator (Cable Puller np. ATE, rys.1). Jest on 

uruchamiany poprzez cięgno hamulca ręczne-

go. Przy takim rozwiązaniu zaciski hamulcowe 

na tylnej osi są jeszcze konwencjonalne. Jak 

tylko kierowca naciśnie przycisk uruchamiają-

cy lub zwalniający hamulec postojowy, wów-

czas sterownik wysyła elektroniczny sygnał do 

aktywatora, który wówczas uruchamia albo 

zwalnia. W tym systemie hamulca elektrycz-

nego postojowego klocki i tarcze hamulcowe 

mogą być wymieniane tak jak w hamulcach 

konwencjonalnych. 

Serwis techniczny
ATE informuje  
Elektryczny hamulec postojowy (EPB) wprowadzony został w 2001r.  
w luksusowych limuzynach. Dziś zastępuje konwencjonalną dźwignię 
hamulca ręcznego również w autach kompaktowych. Wystarczy mały 
przycisk hamulca postojowego, aby zabezpieczyć samochód.

W związku z budową zacisku, tłoczek hamul-

cowy przy zużytym klocku nie da sie wycofać 

przy pomocy zwykłego przyrządu do cofania 

tłoczków. Najpierw musi zostać uruchomiony 

i elektrycznie wycofany. W tym celu należy  

zastosować specjalistyczny przyrząd albo te-

ster diagnostyczny. 

TEST NA ROLKACH DLA ELEKTRYCZNEGO 
HAMULCA POSTOJOWEGO 
NA PRZYKŁADZIE VW PASSAT
Ważnym tematem w połączeniu z elektrycz-

nym hamulcem postojowym jest kontrola  

systemu na stacji diagnostycznej: test na rol-

kach hamulcowych. Do tego celu VW Passat 

został wyposażony w automatyczne rozpo-

znanie funkcji testu na rolkach hamulcowych. 

Układ hamulcowy zostaje przełączony w mo-

dus „HU/TÜV Modus“, jak tylko rolki zaczynają 

sie kręcić z prędkością 2,5 km/h do 9 km/h  

i równocześnie oba kola przednie pozostają 

w stanie spoczynku. Moduł kontrolny sygna-

lizowany jest również na desce rozdzielczej 

poprzez błyskającą kontrolkę układu hamul-

cowego. 

Następnie należy 5 razy uruchomić przycisk 

elektrycznego hamulca postojowego, co 

również można skontrolować na desce roz-

dzielczej. Przy ostatnim naciśnięciu powinno 

nastąpić otwarcie hamulca postojowego. Po 

wyjechaniu z rolek należy koniecznie skon-

trolować działanie elektrycznego hamulca 

postojowego poprzez wciśnięcie przycisku  

i ponowne zwolnienie. Podobne moduły kon-

trolne posiadają inne pojazdy wyposażone 

w elektryczny hamulec postojowy. Jednakże 

w szczegółach mogą się różnić. Z uwagi na 

te niewielkie, a jednak istotne różnice, nale-

ży zapoznać się ze wskazaniami producenta  

danego pojazdu przed rozpoczęciem prac  

serwisowych pojazdu. 

PRZYRZĄD DIAGNOSTYCZNY DO OBSŁUGI: 
CONTISYS OBD
Aby móc swobodnie pracować i wykonać  

wyżej wspomniane czynności wokół elektrycz-

nego hamulca postojowego, firma ATE zaleca 

zastosowanie najnowszego przyrządu diagno-

stycznego o nazwie ContiSys OBD albo innego 

przyrządu serwisowego. Jednakże z testerem 

ContiSys OBD firma Continental gwarantuje 

ELEKTRYCZNE HAMULCE POSTOJOWE Z WŁA-
SNYM SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM
Jako alternatywny system zadomowił sie już 

w pojazdach koncernu VW: w modelach Audi 

A4, VW Passat, Tiguan, gdzie silnik elektrycz-

ny jest bezpośrednio wbudowany w zacisk  

(zdj. 2) Również on jest uruchamiany sygnałem 

sterownika. 

Rys.1

Rys.2

szybką i prostą obsługę. Przyrząd jest skrojony 

na miarę trudnych warunków warsztatowych: 

sześć przycisków, duży i czytelny wyświetlacz, 

który szybko i nieskomplikowanie przepro-

wadzi Państwa przez poszczególne elementy 

obsługi. 

Za pomocą testera ContiSys OBD można 

sprawdzić elektryczny hamulec postojowy, 

serwisować go oraz naprawiać. Ponadto przy-

rząd może odczytać pamięć sterowników 

EOBD, wyczyścić z usterek, jak również odczy-

tać dane na pracującym pojeździe oraz z elek-

troniki pokładowej.

Inne funkcje przyrządu to: wczytywanie czuj-

ników, cofanie inspekcji w systemach ABS/ESP,

SRS systemy napinania pasów, klimatyzacja, 

TPMS, serwis, czujniki skrętu.

Więcej informacji:  

ATE +48 728 878 889;  
oraz na www.contisys-diag.com

Rys 1
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Moje Auto 
moja pasja
Amtra wyszła naprzeciw potrzebom klienta. Wpro-
wadziła na polski rynek linię kosmetyków samocho-
dowych pod marką Moje Auto. Propozycja wysokiej 
jakości za przystępną cenę.

JAK WŁAŚCIWIE ZADBAĆ O KLIMĘ?
Zbliżające się lato jest doskonałym powodem, żeby zadbać o układ klima-

tyzacji w swoim samochodzie. Pomoże w tym „Preparat do czyszczenia  

klimatyzacji” - produkt o działaniu bakteriostatycznym pozwalającym na 

efektywne oczyszczenie układu klimatyzacji w samochodzie. Eliminuje 

bakterie i grzyby, odświeża oraz zabezpiecza przed nieprzyjemnym zapa-

chem na długi czas. Propozycją dla bardziej wymagających kierowców jest 

„Nano Preparat do czyszczenia klimatyzacji”. Do jego tworzenia wykorzy-

stuje się najnowszą technologię otrzymywania nanocząstek srebra o roz-

miarach poniżej 100 nanometrów. W porównaniu ze zwykłymi preparatami  

zastosowanie nanodrobin srebra w „Preparacie do czyszczenia klimatyzacji” 

powoduje polepszenie jego właściwości antybakteryjnych i antystatycz-

nych. Preparat działa permanentnie, a nie tylko doraźnie, eliminuje bakterie 

i grzyby oraz zabezpiecza przed nieprzyjemnym zapachem na okres od  

3 do 5 miesięcy. Preparat posiada Certyfikat Ministerstwa Zdrowia.

PREPARAT DO CZYSZCZENIA NAWIEWÓW
Środek ten służy do czyszczenia kanałów wylotowych nawiewów powie-

trza. Może być używany we wszystkich typach i modelach aut, zarówno 

z klimatyzacją, jak i bez. Skutecznie czyści przewody wentylacyjne w sa-

mochodach, przeciwdziałając rozwojowi bakterii. Pozostawia przyjemny 

zapach. 

PREPARAT DO CZYSZCZENIA FELG
Produktem, który skutecznie usuwa osady, smołę czy błoto jest „Preparat 

do czyszczenia felg neutralny”. Nadaje połysk i przywraca pierwotny blask 

czyszczonym powierzchniom, odtłuszcza je, a dodatkowo jest bezpieczny 

dla wszystkich rodzajów felg i kołpaków. Produkt dostępny jest w dwóch 

rodzajach opakowań jako atomizer o pojemności 650 ml oraz jako aerozol 

o pojemności 400 ml. W przypadku mocno zanieczyszczonych felg poleca-

my „Preparat do czyszczenia felg super silny”. Jest to kwaśny preparat myją-

cy, który sprawdza się zarówno w czyszczeniu felg aluminiowych, jak i sta-

lowych. Przeciwdziała korozji i nadaje blask czyszczonym powierzchniom. 

PREPARAT DO MYCIA SILNIKÓW
Wśród produktów z linii Moje Auto, przeznaczonych dla warsztatów 

jest również skuteczny „Preparat do mycia silników” oraz podzespołów  

samochodowych. Silny i wysokoskoncentrowany środek, który doskonale  

i szybko usuwa smary oraz oleje z czyszczonych powierzchni, a także inne 

uporczywe zabrudzenia. Ulega biodegradacji, jest dostępny w trzech  

pojemnościach: 650 ml, 1L oraz 5L.

JAK DBAĆ O SPRAWNOŚĆ UKŁADU CHŁODZENIA
Produkty Moje Auto to nie tylko produkty, które pozwolą nam przywrócić 

blask poszczególnym częściom samochodu. W skład linii wchodzą również 

doskonałej jakości produkty odpowiedzialne za sprawność układu chłodze-

nia. Są to profesjonalne preparaty chemiczne do chłodnicy jak np. „Odka-

mieniacz chłodnicy”, który szybko oczyszcza układ chłodzenia przywracając 

jego pełną skuteczność, czy „Uszczelniacz chłodnicy”- środek najnowszej 

generacji do uszczelniania wycieków z układów chłodzenia. Eliminuje pęk-

nięcia do 0,9 mm, jest bezpieczny dla wszystkich typów chłodnic metalo-

wych oraz aluminiowych. Oba preparaty wystarczają do układów chłodze-

nia o pojemności do 20L. Środkiem, który może być bezpiecznie stosowany 

we wszystkich typach układów chłodzenia, włącznie z aluminiowymi oraz 

do wszelkich rodzajów płynów chłodzących jest „Proszek do uszczelniania 

chłodnic”. Skutecznie i szybko uszczelnia wycieki z chłodnicy, nie zmniejsza 

stopnia chłodzenia, a dodatkowo jest bardzo przystępny cenowo.



Gwarancja
trwałości
Producenci przewodów zapłonowych udzielają na 
swoje wyroby gwarancji o bardzo zróżnicowanych 
okresach. Czy to znaczy, że przewód z krótszą gwaran-
cją wcześniej wymaga wymiany?

DOWODY TRWAŁOŚCI
Wszystkie badania potwierdzają, że przeciętnie przewody zapłonowe  

zachowują co najmniej 90% swej skuteczności przez około dwa lata eksplo-

atacji w pojeździe lub 50 000 przejechanych kilometrów. Później obniżenie 

ich sprawności może już następować dość szybko. Zależy to od konstrukcji 

samochodu, gdyż w niektórych modelach zużywają się one bardzo szybko, 

a w innych są niemal niezniszczalne. Zależy też od rodzaju samego prze-

wodu. Ogólnie można powiedzieć, iż wiązka przewodów zapłonowych jest 

tak trwała, jak najsłabszy z jej elementów, do których należą: rdzeń, izolacja 

i metalowe końcówki, a ewentualnie też umieszczone w nich oporniki. 

CO SIĘ STOSUJE OBECNIE?
Obecnie stosuje się trzy podstawowe rodzaje rdzeni przewodów zapło-

nowych: węglowe, miedziane i ferrytowe. Najwyższą trwałość wykazują 

rdzenie miedziane, ale nie można ich instalować bez znacznie mniej trwa-

łych oporników, najczęściej ceramicznych i przez to obarczonych podob-

ną wadą jak rdzenie węglowe. Węgiel występuje w rdzeniach węglowych 

przeważnie w postaci grafitu rozproszonego w spajającym jego cząstecz-

ki lateksie. Między tymi cząsteczkami dochodzi do mikrowyładowań,  

powodujących ich wypalanie. W tych miejscach następuje lokalny wzrost 

oporności, z czasem rośnie ona w całym przewodzie węglowym i prze-

pływ prądu staje się niemożliwy. Rdzenie ferrytowe nie ustępują trwałością  

miedzianym, gdyż elementem przewodzącym jest w nich spiralnie nawi-

nięty cienki drut z kwasoodpornej stali.

PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIĘCIA
Izolacje przewodów wysokiego napięcia wykonuje się z polichlorku winylu, 

polietylenów, termo-polimerów i silikonów. Silikon – mimo odporności na 

wodę, wysokie temperatury i dość wysokie napięcia – odznacza się niską 

wytrzymałością mechaniczną, stwarzającą problemy z trwałym montażem 

blaszanych końcówek. Ma też wadę ekologiczną, polegającą na praktycz-

nym braku możliwości recyklingu. W przypadku przewodów z rdzeniem 

węglowym silikonowe izolacje są konieczne, przy innych rdzeniach można 

z niego bez szkody zrezygnować.

Newralgicznym punktem wszystkich rodzajów przewodów są miejsca  

łączenia rdzeni z końcówkami, ze względu na impulsowy przepływ wyso-

kiego napięcia, powodujący przyspieszoną korozję metalu i wzrost opor-

ności. Szczególnie podatne są na to rdzenie węglowe, łączone w tańszych 

rozwiązaniach bezpośrednio z blaszką kontaktową. Znaczne odległości 

węgla powodują szybkie przechodzenie cząsteczek węglowych na blasz-

kę. Ich późniejszemu wypalaniu towarzyszy znaczny wzrost oporu w miej-

scu połączenia. W przypadku przewodów miedzianych oraz ferrytowych 

takie zjawiska nie zachodzą.

AWARNYJNOŚĆ PRZEWODÓW ZAPŁONOWYCH
Takie są obiektywne prawa fizyki i chemii, decydujące o rzeczywistej trwa-

łości przewodów zapłonowych. Czym więc kierują się producenci udzie-

lający na swe wyroby ryzykownej trzyletniej gwarancji? Chyba nie chęcią 

ich bezpłatnej wymiany w trzecim 

roku użytkowania. Może liczą na to,  

że klient do tego czasu zgubi potrzeb-

ny przy reklamacji dowód zakupu? 

Prawdę mówiąc, w ogóle nie opłaca się  

w żadnym wypadku czekać z wymianą 

przewodów tak długo. Koszt nowych 

jest znacznie niższy od strat powodo-

wanych niesprawnością zapłonu. 

Tańsze (z lewej) i droższe (z prawej)
końcówki przewodów węglowych

Zapraszamy do naszego stoiska  podczas jubileuszowych 10 Targów IC.



D O S T A W C Y

W katalogu znajdziecie Państwo świece do ponad 200 nowych zastoso-

wań, także do nowego systemu szybkiego startu BERU ISS oraz specjali-

styczne narzędzia i akcesoria. 

Wprowadzając produkty do ponad 200 nowych zastosowań BorgWarner 

BERU Systems pozwala uzupełnić wiedzę fachową warsztatów i handlow-

ców do najnowszego poziomu i aktywnie pomaga w aktualizacji asorty-

mentu i podnoszeniu poziomu serwisu.  

Katalog w cieszącym się największym uznaniem formacie A4 ma  

teraz ponad 400 stron i zawiera dane oraz  zdjęcia w sumie 7850 świec  

zapłonowych żarowych i sterowników świec żarowych do samochodów  

osobowych i dostawczych. Standardowo katalog BERU jest przygotowa-

ny bardzo przejrzyście, przez co wyszukiwanie odpowiedniego produktu 

jest wyjątkowo łatwe i szybkie. Szczegółowo opisane są także specjali-

styczne narzędzia i akcesoria świec żarowych. 

Platynowe BERU 
na pierwszy montaż  
w nowym A8
Najnowocześniejsze silniki zapewniają doskonałe osiągi, wymagają 
jednak najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań.

Katalog świec zapłonowych

Rozwiązania te dotyczą również układu zapło-

nowego. Dlatego też, najnowsze prestiżowe 

Audi A8 z ośmiocylindrowym 371–konnym 

silnikiem, wyposażone zostało fabrycznie  

w platynowe świece zapłonowe BERU.

Kompletnie na nowo zaprojektowane świece 

mają gwint M 14 o długości 19 mm. Na rynku 

wtórnym oznaczone są symbolem BERU Ultra 

Z 295. Zarówno elektroda centralna jak i elek-

trody masowe maja miedziane rdzenie zapew-

niające pewne odprowadzenie ciepła. „Jest to 

niezbędne, by świeca mogła sprostać wy-

sokim obciążeniom termicznym panującym  

w komorze spalania nowoczesnego silnika V8 

generującego prawie 400 koni” - mówi Wer-

ner Nissner, kierownik działu konstrukcyjno- 

badawczego BorgWarner BERU Systems.

Elektrody nowych świec BERU mają przyspa-

wane laserowo-platynowe końcówki zapew-

niające im wyjątkową odporność na wysokie 

temperatury. Świece te z zapasem spełniają 

wymagania niezawodności i długiej żywotno-

ści stawiane przez Audi. 

Nowe świece wyposażone są również  

w dwie dodatkowe elektrody masowe. Ich 

górne krawędzie umieszczone są precyzyj-

nie na wysokości górnej krawędzi izolatora. 

Jeśli na izolatorze utworzy się nalot sadzy 

pozostałej w procesie spalania mieszanki pa-

liwowo-powietrznej powstaje iskra powietrz-

no-ślizgowa pomiędzy elektrodą środkową,  

a jedną z dwóch niższych elektrod masowych. 

Iskra ślizgając się po izolatorze skutecznie wy-

pala nalot. Dzięki temu świece BERU wykazu-

ją doskonałe właściwości podczas zimnego 

rozruchu zapewniając niezawodny zapłon  

w każdych warunkach. 

Informacje dla warsztatów. BorgWarner BERU Systems aktualizuje katalog świec zapłonowych i żarowych. 
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Kompletne zestawy 
montażowe 
turbosprężarek

Alfa Romeo 1,9 Ltr. JTDM

Audi/Seat/Škoda/

VW

1,4 Ltr. TDI; 1,9 Ltr. TDI;  

2,0 Ltr. TDI; 2,5 Ltr. TDI 

V6; 2,5 Ltr. TDI R5; 1,8 

Ltr. 20 V

BMW M 41, M51, M 47, M 57

Peugeot/Citroën 1,4 Ltr. HDI; 1,6 Ltr. HDI; 

2,0 Ltr. HDI; 2,8 Ltr. HDI 

(8140.43N/S)

Dacia 1,5 Ltr. DCi

Fiat/Lancia 1,3 Ltr. JTD/Multijet; 

2,0 Ltr. JTD;

2,8 Ltr. JTD (8140.43S); 

1,9 Ltr. Multijet

Ford 1,4 Ltr. TDCi, 1,6 Ltr. TDCi, 

2,0 Ltr. TDCi1,9 Ltr. TDI, 

1,3 Ltr. TDCi

Iveco Cursor-10

Landrover 2,0 Td4

MAN D 0824 LF/LFL/LOH,  

D 2066 LF01-04D 2865 

LF 21, D 2866 LF/LOHD 

2876 LF/LOH

Mercedes-Benz OM 366 A/LA, OM 442 

LA, OM 501 LAOM 611, 

OM 646, OM 612OM 

602.980-990, OM 904, 

OM 906

Mini Mini 1,6 Ltr. Turbodiesel

Mitsubishi 1,9 DI-D

Nissan 1,5 Ltr. DCi

Opel/Vauxhall 2,2 Ltr. CDTI (Y 22 DTR); 

1,9 Ltr. CDTI (Z 19 DT/

DTH); 1,9 Ltr. DTI (F9Q); 

2,8 Ltr. DTI

Renault 1,5 Ltr. dCi; 1,9 Ltr. dCi; 

2,2 Ltr. dCi;

2,8 Ltr. Dti

Rover 2,0 CDT; 2,0 CDTi

Saab 205 E, B 235 E

Suzuki 1,5 Ltr. DDiS; 1,9 Ltr. DdiS.

Do fachowego, bezpiecznego montażu turbo-

sprężarek firma Elring oferuje kompletne zesta-

wy montażowe oraz kompetentne doradztwo 

w formie profesjonalnych informacji technicz-

nych. Partnerzy handlowi firmy Elring oraz 

warsztaty wysoko oceniają pierwszorzędne 

produkty o wysokiej jakości i bezpieczeństwie 

działania. Również dobrze oceniany został 

sprawny serwis, poczynając od wypróbowa-

nych w praktyce naprawczej katalogów części 

zamiennych i broszur, poprzez dokumentację 

techniczną, aktywne wspieranie sprzedaży  

i szkolenia techniczne, a kończąc na tech-

nicznej „gorącej linii telefonicznej” pomocnej  

w trudnych przypadkach. Przy pomocy tylko 

kilku kliknięć mogą Państwo zdobyć infor-

macje o konkretnej części zamiennej oraz 

danych produktowych. Szybka dostępność 

wszystkich informacji i jakość kompletne-

WSZYSTKO PASUJE JAK ULAŁ- ZALETY
• Wszystko z jednej ręki: kompletne zestawy 

montażowe do fachowych napraw. 

• Zawartość zestawu jest dopasowana indywi-

dualnie do danego typu turbosprężarki.

• Oszczędność czasu: unikamy kłopotliwego 

szukania pojedynczych części do montażu. 

• Wszystkie części montażowe w wysokiej  

jakości Elring.

• Specjalne śruby montażowe i nakrętki odpor-

ne na działanie wysokich temperatur. 

• Pomocna w montażu (strzykawka do pierw-

szego napełnienia olejem).

• Szczegółowa, jasna instrukcja montażowa 

ułatwiająca bezpieczny montaż.

• Zestawy montażowe turbosprężarki zawarte 

w TecDoc oraz katalogu Elring.

ZESTAWY MONTAŻOWE TURBOSPRĘŻARKI SĄ 
DOSTĘPNE DO NASTĘPUJĄCYCH POJAZDÓW

Na całym świecie każdego dnia poruszają się miliony pojazdów 
wyposażone w oryginalne części zamienne Elring. 

go asortymentu Elring, zapewniają sprawną  

i bezpieczną naprawę oraz zadowolenie  

klientów.

BEZPIECZNY I SZYBKI MONTAŻ
Turbosprężarki będą w przyszłości kluczo-

wą technologią na rynku części zamiennych.  

Z uwagi na coraz bardziej rygorystyczne nor-

my emisji spalin, powstają obecnie kompak-

towe, turbodoładowane silniki o wyższych 

mocach, mniejszym zużyciu paliwa i mniejszej 

emisji spalin szkodliwych dla środowiska na-

turalnego. Silniki „downsizing” z turbodołado-

waniem, stawiają nowe, ambitne wymagania 

zarówno technice uszczelnień jak i na rynku 

części zamiennych. Zestawy montażowe tur-

bosprężarki Elring wraz z załączonymi instruk-

cjami montażowymi umożliwiają bezpieczną  

i fachową naprawę oszczędzającą czas.
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Jednym z przeglądów, jaki należy w tym cza-

sie wykonać jest okresowy przegląd układu  

klimatyzacji. Jak powinien on zostać wykona-

ny, aby zapewnić bezproblemowe funkcjono-

wanie układu w upalne dni latem? Jakie czyn-

ności powinny być wykonane i ile to powinno 

kosztować? Jakimi narzędziami trzeba dyspo-

nować w warsztacie, aby móc kompleksowo 

naprawiać układy klimatyzacji?

Klimatyzacja DELPHI

Okres letni to wzmożony czas wizyt w warsztatach,  
których celem jest sprawdzenia stanu samochodu po zimie. 

WAŻNY JEST CZYNNIK
O tym, który czynnik jest w pojeździe mówi 

nam rok jego produkcji, naklejka w komo-

rze silnika z oznaczeniem czynnika oraz typ 

złączy. Czynnik R134a posiada szybkozłączki 

serwisowe, do R12 były stosowane złącza z 

gwintem. Zdarza się, że w starszych pojaz-

dach wykonano tzw. Retrofit, czyli zamianę 

czynnika z R12 na R134a. Poprawnie wykona-

ny Retrofit poza zamianą złącz powinien być 

poprzedzony wymianą wszystkich elementów 

gumowych: węży i oringów, dokładnym prze-

płukaniem układu i wymianą oleju w sprężarce 

z mineralnego na syntetyczny na bazie Gliko-

lu – tzw. Olej PAG. Z uwagi na wysokie koszty 

takiej operacji zazwyczaj przeprowadzana jest 

ona w autokarach, rzadko w pojazdach oso-

bowych. Każdy typ czynnika wymaga innej 

stacji do jego odzysku. Urządzenia będące 

aktualnie w sprzedaży przystosowane są do  

pracy z czynnikiem R134a. Znając typ czynnika  

w pojeździe możemy przystąpić do podłą-

czenia stacji do klimatyzacji. Ważnym jest, 

aby podłączane urządzenie było wyposażone  

w pompę próżniową. Nie ma natomiast  

znaczenia czy korzystamy ze stacji półautoma-

tycznej czy w pełni automatycznej. 

Po podłączeniu stacji do pojazdu na mano-

metrach ukazuje nam się ciśnienie w ukła-

dzie, wskazania manometrów od niskiego  

i wysokiego ciśnienia będą oscylować na tym 

samym poziomie – w granicach 5 Barów. Im 

mniej czynnika w układzie tym wskazanie 

będą niższe. Funkcja odzysku czynnika w sta-

cji doprowadzi do całkowitego opróżnienia 

systemu, warto tutaj zaznaczyć, iż bardziej  

zaawansowane stacje do klimatyzacji już na 

tym etapie wytwarzają drobną próżnie w ukła-

dzie. Ma to być gwarancją całkowitego opróż-

nienia. Po odciągnięciu czynnika, maszyna 

separuje olej od czynnika R134a. Odzyskana 

ilość oleju zależy od stopnia jego wymiesza-

nia z czynnikiem, a to z kolei zależy od tego 

czy układ wcześniej był włączony czy też nie.  

Zazwyczaj jest odzyskiwane kilka lub kilka-

naście ml oleju, przynajmniej taka sama ilość 

oleju powinna być później dodana razem  

z czynnikiem. 

Olejem w układzie klimatyzacji zalana jest 

sprężarka, miesza się on z czynnikiem i jest 

rozprowadzany po całym układzie, smarując  

i uszczelniając pozostałe komponenty. Typ, 

lepkość i ilość oleju jest określona na naklejce 

na sprężarce klimatyzacji. Zazwyczaj w ukła-

dzie jest w granicach 160-200ml oleju. Wymia-

na całego oleju jest przeprowadzana w mo-

mencie wymiany sprężarki i możliwa jest tylko 

po rozpięciu układu. Serwisowe czynności 

polegają na uzupełnianiu ilości odciągniętej 

razem z czynnikiem.

Tabela ciśnień

Temperatura

powietrza

[°C]

Sprężarka ze zmiennym  

skokiem tłoka

(np. Harrison V5)

Sprężarka ze stałym  

skokiem tłoka

(np. SD7H15, SS121DS1

R134a R134a

B.P.

[kg/cm2]

A.P.

[kg/cm2]

B.P.

[kg/cm2]

A.P.

[kg/cm2]

Min Max Min Max Min Max Min Max

15,5 °C 15,5 °C 15,5 °C 15,5 °C 15,5 °C

21,0 °C 1,5 2,3 12,5 17,5 0,5 3,0 12,5 17,5

26,5 °C 1,5 2,3 14,0 20,5 0,5 3,0 14,0 20,5

32,0 °C 1,5 2,5 16,0 24,0 0,5 3,5 16,0 24,0

38,8 °C 1,5 2,5 18,5 25,5 0,5 3,5 18,5 25,5

43,0 °C 1,5 2,5 22,0 28,0 0,5 3,5 22,0 28,0

KLIMATYZACJA- INFORMACJE OGÓLNE
Układy klimatyzacji w pojazdach mogą zawie-

rać dwa typy czynnika: R12 – stosowany do 

1993 roku i R134a- stosowany obecnie. Czyn-

nik R12 został wycofany z użytku z uwagi na 

jego negatywny wpływ na warstwę ozonową. 

Czynnik R134a jest stosowany aktualnie, jed-

nak w związku z faktem, że przyczynia się on 

do powstawania efektu cieplarnianego, już 

wkrótce zastąpi go inna substancja. Obydwa 

typy czynników posiadają podobną charakte-

rystykę – pod wysokim ciśnieniem są w stanie 

płynnym i mają wysoką temperaturę, przy  

ciśnieniu w granicach 1 Bara są w stanie lot-

nym i mają ujemną temperaturę.
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Tabela temperatur

Temperatura 
w kabinie °C 20° 25° 30° 35°

Temperatura 
na wylocie 

nawiewu °C
6 -8° 8 - 10° 8 - 12° 9 - 14°

Po zakończeniu odzysku stacja regeneruje 

czynnik – separuje olej oraz osusza. Trafia on 

do zbiornika stacji i będzie później wykorzy-

stany do napełnienia układu. Rozpoczyna się 

faza wytwarzania próżni. Dla układu w samo-

chodach osobowych cykl ten powinien trwać 

w granicach 25 min. Wytworzenie próżni  

w układzie ma za zadanie:

czynnika wynosi od 400 do 

1300g.

Kolejną czynnością powinna 

być weryfikacja sprawności 

układu po wykonanym ser-

wisie. Diagnozować układ 

klimatyzacji możemy na 

podstawie temperatury po-

wietrza na kratce nawiewu  

w kabinie i wartościach ciśnień 

w układzie. Zarówno tempe-

ratura jak i ciśnienia zależne 

są od temperatury otoczenia. 

Na zakończenie powinna zostać jeszcze doko-

nana kontrola stanu napięcia paska klinowego 

napędzającego sprężarkę, a w przypadku po-

jazdów wyposażonych w klimatyzację auto-

matyczną podłączenie testera i sprawdzenie 

czy nie ma kodów usterek. Przegląd klimaty-

zacji w serwisach niezależnych kosztuje obec-

nie w granicach 120-170zł, do tego dochodzi 

koszt dezynfekcji w granicach 20–50zł.

W celu kompleksowego serwisowania klima-

tyzacji serwis powinien zostać wyposażony  

w niezbędne narzędzia:

• stację do klimatyzacji (koszt półautomatycz-

nej to 8 500zł, automatycznej od 12 000zł 

netto),

Załóżmy, że przeprowadzamy diagnostykę 

przy temperaturze otoczenia 25°C. W takich 

warunkach poprawna wartość temperatury 

na kratce nawiewu powinna wynosić w grani-

cach 8°C, wartość niskiego ciśnienia 1,5-2Bary, 

wielkość wysokiego ciśnienia w granicach 

14Barów. Wartości poprawnych temperatur  

i ciśnień podane są w tabelach. 

Czynności wiążące się z serwisowaniem  

klimatyzacji to także: dezynfekcja, wymiana  

filtra kabinowego, sprawdzenie stanu napię-

cia paska, diagnostyka sterownika od klima-

tyzacji. Przykry zapach, jaki może powstawać 

przy włączonej klimatyzacji, to objaw zanie-

czyszczonego parownika. Na jego ściankach  

• wytworzenie podciśnienia w celu później-

szego załadowania nowego oleju, czynnika, 

ewentualnie kontrastu UV

• sprawdzenie szczelności układu. W stacjach 

automatycznych odpowiada za to elektro-

niczny czujnik ciśnienia. Sprawdzane jest  

ciśnienie na koniec pracy pompy próżniowej  

i po zazwyczaj 4 minutach. Im mniejsza róż-

nica w ciśnieniach tym układ szczelniejszy. 

Jednak ten test bardzo często nie jest w sta-

nie wykryć nieszczelności na sprężarce. 

• osuszenie układu. Wytworzenie próżni przy-

śpiesza reakcje parowania wody. Najwięk-

szym błędem robionym na tym etapie jest 

skracanie czasu próżni do 2-5 minut. W ten 

sposób można doprowadzić do poważne-

go uszkodzenia układu. Woda w układzie, 

która jest jego największym wrogiem, może  

doprowadzić do zniszczenia sprężarki.

Po wytworzeniu próżni i pomyślnym teście 

na szczelność następuje napełnianie układu.  

W pierwszej kolejności jest uzupełniany olej, 

następnie czynnik. Ilość czynnika dla danego 

pojazdu znajduje się na tabliczce znamiono-

wej w komorze silnika. W razie braku tabliczki 

można skorzystać z baz danych wbudowa-

nych lub dodawanych do stacji od klimatyza-

cji. Obecnie w samochodach osobowych ilość 

i okolicach mogą powstawać zanieczyszczenia  

w formie pleśni i grzybów. Do ich usuwania, 

a najlepiej zapobieganiu powstawania, nale-

ży używać środków chemicznych w formie 

piany bądź sprayu. Środki te powinny być 

aplikowane jak najbliżej parownika, poprzez 

wlot powietrza przy filtrze kabinowym, bądź 

otwór od drenażu w podwoziu. Szczególnie 

środki w pianie powinny być aplikowane  

z umiarem, gdyż mogą zniszczyć elektronikę 

znajdującą się w module HVAC – rezysto-

ry od dmuchawy, dmuchawę, siłowniki od  

nawiewu. Środki chemiczne są w stanie usu-

nąć źródło przykrego zapachu, choć niekiedy 

możliwe jest to tylko poprzez mechaniczne 

oczyszczenie parownika. 

Do usunięcia przykrego zapachu z kabiny 

pojazdu i oczyszczenia powietrza wewnątrz 

należy stosować generator ozonu. Ozon jako 

środek dezynfekujący zniweluje przykre za-

pachy, jednak jego skuteczność usuwania 

źródła przykrego zapachu jest dyskusyjna. 

Ozonowanie należy stosować razem ze środ-

kami chemicznymi, gdyż jako jedyne źródło 

dezynfekcji może być zbyt mało wydajne.  

Dezynfekcja powinna być zawsze powiązana 

z wymianą filtra kabinowego na nowy.

• środki do dezynfekcji (generator ozonu, 

zestaw chemii),

• narzędzia do diagnostyki i sprawdzania 

szczelności (lampa UV i kontrast, zestaw  

do azotu pozwalający na sprawdzanie 

szczelności na wysokim ciśnieniu, elektro-

niczny detektor wycieków, termometr),

• narzędzia do napraw (zagniatarki do prze-

wodów, zestawy do demontażu sprzęgieł  

w sprężarkach, zestaw do płukania układu 

przy wymianie sprężarki),

• magazyn podstawowych części (oringi, 

zawory serwisowe, dławiki, oleje, itp.).

Wyposażenie warsztatu we wszystkie  

potrzebne narzędzia to wydatek przynajmniej 

12 000zł netto. Taka inwestycja potrafi na  

siebie zarobić w niespełna dwa lata. Pamiętajmy 

także, że coraz więcej napraw mechanicznych 

wymaga rozpięcia układu klimatyzacji. Mając 

odpowiednie narzędzia możemy wykonywać 

naprawy bardziej kompleksowo, spełniając  

w ten sposób oczekiwania klientów. Można 

skorzystać z doświadczenia producentów  

i przystąpić do patronackiej sieci serwiso-

wej, otrzymując w ten sposób gwarancję  

właściwego doboru sprzętu do napraw, a tak-

że wsparcie techniczne i marketingowe.
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Modułowe zestawy poduszek 
kabinowych z amortyzatorem
Idealnie dobrane poduszki pneumatyczne zawieszenia kabiny ze zintegrowanym amortyzatorem  
potwierdzają wysoką jakość ContiTech.

ContiTech Air Spring Systems po raz pierwszy 

wprowadza do sprzedaży na rynku wtórnym 

moduły poduszek pneumatycznych do zawie-

szenia kabiny, które dostarczane są włącznie 

ze zintegrowanym amortyzatorem hydrau-

licznym. Moduły sprzedawane są pod marką  

Phoenix, sygnującą jakość ContiTech-a na ryn-

ku wtórnym.

PERFEKCYJNE KOMPONENTY
Komponenty modułu są perfekcyjnie dobrane 

pod kątem jakości oraz charakterystyki pracy  

i jako takie mogą stanowić bezpieczną alterna-

tywę dla produktów pierwszo montażowych.

ContiTech wprowadzając nowe systemy  

odpowiada na istotny trend w potrzebach 

klientów. Coraz więcej z nich preferuje bo-

wiem rozwiązania kompleksowe zamiast poje-

dynczych elementów. Zaletą takich modułów 

jest jakościowa zgodność ze sobą poszcze-

gólnych komponentów, bo przecież wysokiej 

jakości poduszki pneumatyczne wymagają 

odpowiednio dopasowanych amortyzatorów. 

Amortyzatory hydrauliczne, dostępne na ryn-

ku wtórnym jako pojedyncze elementy lub  

w modułach, często nie spełniają wyma-

ganych oczekiwań co do stopnia tłumienia 

drgań. „Dopiero podczas testów charakterystyka 

histerezy pokazuje, w jakim stopniu amortyzator 

rzeczywiście spełnia swoje zadanie. Wiele amor-

tyzatorów sprzedawanych na rynku wtórnym 

wykazuje jedynie 50% zakładanej wydajności 

tłumienia, co szkodzi już nie tylko samej podusz-

ce, lecz również całemu systemowi” - mówi Dirk 

Hoffmeister, menedżer ContiTech w segmen-

cie miechów zawieszenia dla rynku wtórnego.

ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU
Przy produkcji nowego modułu poduszek po-

wietrznych ContiTech korzystał z doświadcze-

nia, wiedzy i kompetencji, jakie w ciągu wielu 

lat zdobywał w dziedzinie tradycyjnych syste-

mów zawieszenia pneumatycznego. „Dla na-

szych klientów – wyjaśnia Hoffmeister – właśnie 

na rynku wtórnym chcieliśmy przygotować pro-

dukt, który spełnia wysokie wymagania jakości  

w naszej firmie, również w odniesieniu do amor-

tyzatora. Z tego powodu wybraliśmy niemiec-

kiego producenta, który dysponuje ogromną  

wiedzą oraz potencjałem twórczym i oba te 

czynniki angażuje w produkcję. W tym przy-

padku możemy być spokojni co do zachowania  

wysokiej jakości przez cały system”.

Tym samym ContiTech oferuje swoim  

partnerom na rynku wtórnym alternatywę, 

której dotąd nie było, pomimo tak wielu do-

stawców, a stanowiącą połączenie wysokiej 

jakości i rozsądnej ceny. „Naszym celem jest, 

aby ofertowane moduły poduszek do zawieszeń 

pneumatycznych kabiny mogły docelowo po-

kryć 90% aktualnego zapotrzebowania na rynku 

europejskim” - dodaje Hoffmeister.
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ELEGANCJA I FUNKCJONALNOŚĆ
Korzystając z nowatorskiej technologii,  

wycieraczki hybrydowe łączą niezwykłą sku-

teczność działania z  futurystyczną, zintegro-

waną konstrukcją. „Hybrydowe wycieraczki to 

kwintesencja tego, co najlepsze w dwóch tech-

nologiach: wyjątkowa skuteczność wycieraczek 

szkieletowych oraz elegancja i aerodynamiczne 

właściwości wycieraczek płaskich. Pióro wycie-

raczki hybrydowej jest schowane w gładkiej, 

matowej, czarnej osłonie, co nadaje całości sty-

lowy wygląd. To doskonała kombinacja, która  

z pewnością spodoba się właścicielom wielu po-

pularnych marek samochodów” – mówi Adam 

Barski, przedstawiciel handlowy dla Pol-

ski. DENSO po raz pierwszy wprowadziło  

wycieraczki hybrydowe na rynek oryginalnego  

wyposażenia w  2005 roku. Zintegrowane,  

w pełni osłonięte pióro to połączenie zaawan-

sowanej technicznie konstrukcji ze stylową 

skromnością. Wycieraczka hybrydowa ma 

równo rozłożone punkty docisku, gwarantu-

jące wyjątkową jakość wycierania. Dodatkowo 

sztywny, gumowy wkład z grafitową powłoką 

zapewnia gładkość i lepszą skuteczność pracy 

wycieraczki. Nowe wycieraczki natychmiast 

spotkały się z uznaniem koncernów samo-

chodowych. W  2005 roku zostały one po raz 

pierwszy zamontowane jako oryginalne wy-

posażenie w modelach Lexus GS i Toyota RAV4. 

Wkrótce nową technologię zaczęli stosować 

kolejni producenci i obecnie wśród samocho-

dów wykorzystujących hybrydowe wycieraczki  

DENSO jako oryginalne wyposażenie znajdują 

się Mitsubishi Outlander, Peugeot 4007, Sub-

aru Impreza, Mazda 6, Opel Insignia, Honda 

Jazz, Citroën C-Crosser, Ferrari Scaglietti oraz 

kilka innych znanych modeli marki Lexus  

i Toyota.  

OFERTA DENSO 
Wprowadzenie hybrydowych wycieraczek 

DENSO na rynek wtórny (11 typów do 31 popu-

larnych zastosowań) stanowi rozszerzenie ofer-

ty wycieraczek i jest piątym projektem DENSO 

dla tego rynku w ciągu pięciu miesięcy. 

Wycieraczki hybrydowe
Warsztaty oraz dystrybutorzy na rynku wtórnym po raz pierwszy  
w historii zyskują dostęp do nowoczesnych wycieraczek hybrydowych. 
Unikatowa gama wycieraczek hybrydowych dostępna jest w Inter Cars S.A. 
już od maja 2010 roku.

Informujemy, że istnieje możliwość zastosowania wy-
cieraczek hybrydowych do samochodów z tradycyjnym 
mocowaniem wycieraczek (mocowanie typu hak: 9x4).

Wycieraczki hybrydowe DENSO są dostępne  
w Inter Cars S.A. pod indeksem: DNSDU-0....

DENSO dostarcza dystrybutorom, sprzedawcom hurtowym, warsztatom oraz użytkownikom końcowym chłodnice, filtry kabinowe,  
elementy klimatyzacji – w tym sprężarki i skraplacze (kondensery), świece zapłonowe, świece żarowe,  wycieraczki, rozruszniki i alterna-
tory, sondy lambda, a także takie elementy do silników diesla jak pompy paliwa. Rozszerzająca się sieć lokalnych biur sprzedaży na rynek 
wtórny obejmuje Niemcy, Wielką Brytanię, Rosję i Włochy. Więcej informacji na stronie internetowej www.denso-europe.com.

Korporacja DENSO jest drugim co do wielkości światowym producentem oryginalnego wy-posażenia dla przemysłu moto-ryzacyjnego oraz wiodącym glo-balnym projektantem i dostawcą zaawansowanej technologii, systemów i podzespołów. Do jej klientów należą wszyscy główni producenci samochodów, a na każde 10 samochodów na całym świecie 9 ma na wyposażeniu podzespoły firmy DENSO. 

Obecnie w programie wycieraczek DENSO  

(jakości oryginalnego wyposażenia) znajdu-

je się 57 typów wycieraczek do ponad 1 460 

zastosowań. Wycieraczki DENSO mają wkłady 

z  naturalnej, mocno skompresowanej gumy, 

która wytrzymuje ekspozycję na światło i wil-

goć lepiej niż guma syntetyczna. Ich skutecz-

ność wycierania jest większa, co gwarantuje 

lepszą widoczność i  bezpieczniejszą jazdę. 

Oprócz hybrydowej technologii, w produk-

tach zastosowano różne systemy montowania 

typu: bagnet, haczyk, montaż na dwie śruby 

oraz różne rodzaje piór m.in.: profilowane oraz 

ze spojlerem. Wycieraczki DENSO to również 

unikatowy system mocowania wielozacisko-

wego, a dodatkowo załączany adapter gwa-

rantuje kompatybilność z większością euro-

pejskich samochodów.

Nowa oferta hybrydowych wycieraczek  

DENSO jest dostępna w TecDoc od pierwsze-

go kwartału 2010 roku. Nowy katalog 2010 

zostanie opublikowany wkrótce. 
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W świecie sportów motorowych Castrol 

obecny jest w wielu odsłonach. Od Motocy-

klowych Mistrzostw Świata Moto GP, poprzez 

cykle WTCC i WRC po Rajd Dakar. W tym  

sezonie po raz pierwszy na trasach Rajdowych 

Samochodowych Mistrzostw Polski w rywali-

zacji wystartuje Škoda Castrol BP Rally Team  

z Leszkiem Kuzajem i Craigiem Parry w Škodzie 

Fabii S2000.

Gotowy do sezonu

Skoda Castrol BP Rally Team na trasach Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Polski. To może oznaczać tylko jedno: dominację.

wych samochodów czeskiej marki. Škoda  

Castrol BP Rally Team to dodatkowy, niezwy-

kle ekscytujący aspekt w długookresowej  

współpracy. 

LESZEK KUZAJ 
„Jestem niezmiernie szczęśliwy, że zostałem 

wybrany przez polskiego importera Škody do 

reprezentowania marki na rajdowych trasach 

w nadchodzącym sezonie sportowym. Cieszę 

się też, że udało się pozyskać tak znaczących  

i renomowanych partnerów, jak Castrol, z którym 

jestem związany praktycznie od początku swojej 

kariery, czy BP” - mówi Leszek Kuzaj, kierowca 

rajdowy Škoda Castrol BP Rally Team. 

JEDEN Z NAJLEPSZYCH W SWOJEJ KLASIE
Nowa rajdówka trafiła w ręce zespołu już na 

początku marca br. Leszek Kuzaj miał okazję 

przetestować samochód po raz pierwszy na 

torze Linthe pod Berlinem, gdzie Škoda Fabia 

S2000 oficjalnie zadebiutowała w barwach 

nowego teamu - z imponującym logo Castrol 

EDGE jako dominującym motywem. Z koń-

cem marca odbyły się też profesjonalne testy, 

podczas których zespół sprawdzał samochód 

na trasach odcinków specjalnych w okolicach 

Karpacza. Była to okazja do lepszego poznania 

rajdówki, dostrojenia jej do specyfiki polskich 

tras i sprawdzenia wielu różnych ustawień. 

Auto wypadło bardzo dobrze, co pozwala 

patrzeć z prawdziwym optymizmem na roz-

poczynający się sezon rajdowy, szczególnie,  

że sam kierowca jest pod ogromnym wraże-

niem walorów S2000. „Silnik i jego moment ob-

rotowy są imponujące. Także zawieszenie spisuje 

się rewelacyjnie, a samo prowadzenie auta jest 

bezbłędne. Na pewno widać postęp technolo-

giczny w specyfikacji 2010 vs 2009. Wykonaliśmy 

m.in. test przyspieszenia auta od 0 do 100 km/h 

i okazało się, że Fabia osiąga prędkość 100 km/h 

już po 4 sekundach. Jest to też pierwsze auto 

S2000, którym można przejechać zakręt w dłu-

gim kontrolowanym poślizgu, nie tracąc mocy 

i prędkości” - o swych pierwszych odczuciach 

z jazd nową Škodą Fabią S2000 opowiada  

Leszek Kuzaj. „Auto wygląda imponująco, ale to 

nie tylko walory wizualne powodują, że jest uwa-

żane za najlepszy samochód S2000 na świecie. 

Przede wszystkim właściwości trakcyjne, łatwość 

i precyzja prowadzenia samochodu są na bardzo 

wysokim poziomie” - dodaje.

PROFESJONALNY TEAM
Dla kierowcy rajdowego nie bez znaczenia 

jest fakt, że zespół dysponuje pierwszym  

samochodem w specyfikacji 2010, który został 

dostarczony do zespołu importerskiego, dzięki 

czemu ma pełen dostęp do technologii teamu 

fabrycznego. Zespół mechaników przeszedł 

również profesjonalne szkolenie, dzięki które-

mu praca z samochodem będzie jeszcze efek-

tywniejsza.

Porównując Fabię S2000 z Fabią WRC, któ-

rą ostatnio startował, Leszek Kuzaj zauważa,  

że auto w specyfikacji WRC dysponuje więk-

szym potencjałem mocy i momentu obroto-

wego, natomiast S2000 w specyfikacji 2010 

przewyższa technologicznie i trakcyjnie WRC  

z roku 2005. „Rozpoczynamy pracę z samo-

chodem z innej epoki, to zupełnie nowy rozdział  

w mojej dotychczasowej sportowej karierze”- 

podkreśla kierowca.

POCZĄTEK SEZONU RAJDOWEGO
16 kwietnia Rajd Elmot otworzył sezon 2010 

Rajdowych Samochodowych Mistrzostw  

Polski, a program startów zespołu w 2010 roku 

obejmuje wszystkie 8 rund. Škoda Castrol BP 

Rally Team i nowy samochód są w pełni goto-

wi do rywalizacji i walki o najwyższe pozycje. 

Dzięki Fabii S2000 w barwach  Škoda Castrol   

BP  Rally Team oraz z Leszkiem Kuzajem za  

kierownicą i Craigiem Parry w fotelu pilota, 

na trasach Rajdowych Samochodowych Mi-

strzostw Polski emocji na pewno nie zabraknie.

CASTROL SPONSOREM
„Angażując się w sponsoring zespołu dopisuje-

my kolejny rozdział do historii naszej obecności 

w sporcie motorowym. To także kolejny etap 

współpracy firmy Castrol z Leszkiem Kuzajem. 

Jego kariera od pierwszych rajdów za kierownicą 

Fiata 126p poprzez starty w rundach mistrzostw 

świata i tytuły Mistrza Polski, jest silnie związana 

z naszą firmą” - mówi Marek Sobolewski, OEM 

Dyrektor Castrol Polska. „Z Leszkiem Kuzajem 

współpracujemy od wielu lat, nie tylko w zakre-

sie rajdów, ale też innych wyjątkowych imprez  

i eventów organizowanych dla naszych klien-

tów” - mówi Bogdan Kucharski, Dyrektor 

ds. paliw BP Polska. 

GRAMY ZESPOŁOWO
Zespół Škoda Castrol BP Rally Team jest ko-

lejnym krokiem na wspólnej drodze znanych 

marek. Škoda już wiele lat temu występowała 

i zwyciężała w barwach Castrol. Firmy wspól-

nie szkolą kierowców w ramach SzkołyAuto  

i razem występują w kampaniach reklamo-
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KYB NA MAPIE ŚWIATA
W Hiszpanii został uruchomiony nowy zakład 

produkcyjny KYB Advanced Manufacturing 

Spain (KAMS). Budowę fabryki KAMS rozpo-

częto w czerwcu 2008 roku, pierwsze testy 

linii produkcyjnej przeprowadzono w sierpniu 

2009 roku. Cztery miesiące później fabryka 

osiągnęła moc produkcyjną, co pozwoliło na 

uruchomienie cyklicznych dostaw dla PSA  

i Audi. Przy zatrudnieniu 70 pracowników 

zdolność produkcyjna KAMS wynosi ponad 

1 milion amortyzatorów. Do 2013 planowany 

jest wzrost liczby pracowników do 140 osób. 

Wspierany przez lokalne programy inwesty-

cyjne koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad  

20 milionów euro. „W dobie globalnego kryzysu 

finansowego taka inwestycja świadczy o dąże-

niu KYB do utrzymania pozycji światowego lidera  

w produkcji amortyzatorów, jako oryginalnego 

wyposażenia i znacznego rozwoju KYB w Euro-

pie” – podkreśla Hajime Sati, Prezes KYB Europe. 

Obecnie KYB posiada trzy fabryki zlokalizowa-

ne w Europie, ich roczna zdolność produkcyjna 

przekracza 20 milionów amortyzatorów, przy 

zatrudnieniu 800 pracowników. Dzięki nowo 

powstałej fabryce w Hiszpanii (KAMS) KYB 

Europe nawiązał współpracę z Niemieckim 

producentem samochodów BMW, dostarcza-

jąc kompletny zestaw amortyzatorów (przód  

i tył) do najnowszych modeli BMW serii 5. 

 

SPRĘŻYNY ZAWIESZENIA KYB K-FLEX TYPU 
„SIDE LOAD” 
Sprężyny zawieszenia KYB K-Flex typu „Side 

Load” mają specjalny kształt umożliwiający 

kompensację obciążeń bocznych działa-

jących na kolumnę MacPhersona podczas  

pracy amortyzatora w układzie zawieszenia. 

Taka konstrukcja sprężyn redukuje tarcie po-

między tłoczyskiem a uszczelniaczem amor-

tyzatora. Poprawia to skuteczność tłumienia 

drgań oraz wydłuża trwałość i żywotność amor-

tyzatora. Po wyjęciu z opakowania produkt 

przypomina kształtem banana, jednak po pra-

widłowym zamontowaniu sprężyna współpra-

cuje osiowo z amortyzatorem. Ten typ sprężyny 

charakteryzuje się podwyższoną sztywnością  

i wymaga zastosowania wysokiej jakości  

narzędzi o zwiększonej sile ściskającej.

RH3006 CITROEN C2 Przód 

RH3007 CITROEN C2 Przód 

RH2608 CITROEN C3 Przód 

RH2611 CITROEN C3 Przód 

RG1366 FIAT PUNTO Przód 

RA1394 FORD FIESTA V Przód 

RH2641 FORD FIESTA V Przód 

RG3405 FORD FOCUS II Przód 

RG3406 FORD FOCUS II Przód 

RA1818 FORD FUSION Przód 

RA1819 FORD FUSION Przód 

RA1815 FORD FUSION Przód 

RH2634 FORD MONDEO III Przód 

RH6069 FORD MONDEO III Tył 

RH2636 FORD MONDEO III Przód 

RH2635 FORD MONDEO III Przód 

RH6070 FORD MONDEO III Tył 
(HD) 

RH2638 FORD MONDEO III Przód 

RC1688 SEAT / VW IBIZA / POLO Przód 

RH1711 SKODA / VW FABIA / POLO Przód 

RH1710 SKODA / VW FABIA / POLO Przód 

RH2696 VAUXHALL ASTRA H Przód 

RH2692 VAUXHALL ASTRA H Przód 

RH3316 VAUXHALL COMBO / TIGRA Przód 

RH2658 VAUXHALL VECTRA C Przód 

RH2657 VAUXHALL VECTRA C Przód 

RH3402 VAUXHALL VECTRA C Przód 

KYB jako renomowany dostawca wysokiej 

jakości podzespołów do układu zawiesze-

nia dla producentów samochodów oso-

bowych i dostawczych, oferuje również 

na rynek części zamiennych kompletny 

program składający się z amortyzatorów 

KYB, sprężyn zawieszenia KYB K-Flex oraz 

zestawów osłonowych KYB PK i zestawów 

montażowych KYB SMK.  

www.kyb-europe.com 

KYB Corporation, producent amortyzatorów przeznaczonych na rynek 
oryginalnego wyposażenia (OE) rozbudowuje ogólnoświatową bazę 
produkcyjną w Europie.

Sprężyna zawieszenia 
KYB K-Flex do przedniej 
osi Citroena C3. 

Kolejna inwestycja
w Europie

Przykłady pojazdów, do których pasują spręży-

ny typu „Side Load”: 
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● Dla silników zasilanych 
gazem LPG lub CNG

● Elementy platynowe i irydowe 
na obu elektrodach: spawane laserowo

● Specjalna warstwa ochronna pokrywająca
korpus świecy: chroni i ułatwia demonta�

● Bezproblemowy monta�: optymalnie
fabrycznie ustawiony odstęp elektrod

● Tylko siedem referencji –
a� 95% pokrycie rynku

Nowy: 
LPG LaserLine –
Asortyment jak
�aden inny

NGK Spark Plug Europe GmbH www.ngkntk.pl

Potencjał rynku samochodów zasi-

lanych gazem jest ogromny. Liczba  

zarejestrowanych pojazdów tego 

typu rośnie z roku na rok. Jednak do-

bór świecy zapłonowej do takich sil-

ników sprawiał dotąd duże trudności.

Z powyższych względów firma NGK 

zdecydowała się wprowadzić linię 

Do silników  
zasilanych gazem

Asortyment świec LPG LaserLine otrzymał Złotą 
Nagrodę w kategorii Części 
Zamienne i Rynek Wtórny 
w ramach Nagród Grand 
Prix dla Innowacji Moto-ryzacyjnych na targach Equip Auto.

NGK wprowadziła na  rynek LPG LaserLine – świece  
zapłonowe z metali szlachetnych zaprojektowane spe-
cjalnie dla silników zasilanych gazem ciekłym (LPG)  
lub skompresowanym (CNG).

LPG LaserLine, składającą się z siedmiu modeli świec. Pomimo stosunko-

wo niewielkiej ilości referencji asortyment ten jest możliwy do zastosowa-

nia w 90% samochodów osobowych zasilanych gazem. Wszystkie świe-

ce zapłonowe z asortymentu LPG LaserLine perfekcyjnie odpowiadają  

specyficznym wymogom silników zasilanych gazem i  odzwierciedlają  

najnowsze osiągnięcia technologiczne firmy NGK. Do takich należy  

właśnie opatentowana przez NGK technika laserowego spawania, dzię-

ki której elektroda środkowa tych świec zakończona została stożkiem  

irydowym, a elektroda masy pokryta platynową płytką. 

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
Zastosowanie metali szlachetnych przyniosło wiele korzyści w spalaniu 

gazu. Użycie irydu pozwoliło na stworzenie niezwykle cienkiej elektro-

dy środkowej o średnicy zaledwie 0,6 mm. Umożliwia ona równomierne 

rozprzestrzenianie się płomienia w komorze spalania, poprawiając tym 

samym osiągi samochodu. Cienka elektroda wymaga mniejszego napię-

cia zapłonowego, co jest nie bez znaczenia, gdyż zapłon gazu jest trud-

niejszy niż zapłon benzyny. Wymagane napięcie zapłonowe może sięgnąć 

aż 7000 V. Gdyby nie irydowa elektroda środkowa ryzyko nieskutecznego 

zapłonu wzrosłoby znacznie. Przy użyciu standardowej świecy z upływem 

czasu efektywność zapłonu może się nieco zmniejszyć – nie wystąpi to 

natomiast w przypadku świecy typu LPG LaserLine.

WYJĄTKOWOŚĆ ŚWIEC
Są jeszcze dwa czynniki, które czynią świece LPG LaserLine wyjątkowy-

mi na rynku. Po  pierwsze odstęp elektrod we wszystkich świecach LPG  

LaserLine jest ustawiany fabrycznie - manualna zmiana nie jest potrzeb-

na. Po drugie: korpus świecy jest pokryty specjalną warstwą ochronną, 

która chroni ją przed działaniem wysokich temperatur oraz redukuje 

ryzyko korozji. “Jesteśmy głęboko przekonani, że nasza firma posiada obec-

nie unikalną wiedzę na temat gazu płynnego” - mówi Norbert Neuhaus, 

Zastępca Dyrektora Zarządzającego ds.  Sprzedaży i  Marketingu na  Ryn-

ku Wtórnym w NGK Spark Plug Europe. „Jako firma blisko współpracująca 

z holenderskim producentem instalacji gazowych do aut - Prins Autogas Sys-

tems - przez wiele lat czerpaliśmy obustronne korzyści z  umiejętności prze-

kształcania naszych badań w korzyści dla klientów. Nowy asortyment, który 

właśnie wprowadzamy na rynek, łączy w sobie wygodę dla warsztatów i dys-

trybutorów oraz innowacyjną technologię. Wybór i  instalacja odpowiedniej 

świecy do silników na gaz jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Po zdumiewającym 

sukcesie asortymentów świec zapłonowych V-Line oraz żarowych D-Power, 

decyzja o wprowadzeniu LPG LaserLine była dla nas naturalnym, kolejnym 

krokiem”- dodał N. Neuhaus.
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Oferta obejmuje podstawowe elementy 

układu klimatyzacji jak skraplacze, osuszacze,  

parowniki czy sprężarki, ale również pełen  

zakres o-ringów i elementów do naprawy 

sprężarek.

SERCE UKŁADU
Najważniejszym, a zarazem najdroższym ele-

mentem układu klimatyzacji jest sprężarka. 

Użytkownicy samochodów z klimatyzacją 

chętniej więc dokonują napraw tej kosztow-

nej części. NRF oferuje całą gamę elementów 

przeznaczonych właśnie do tego celu. Są to 

różnego rodzaju uszczelnienia, zawory sterują-

ce, sprzęgła, łożyska czy cewki. 

Z kolei elementem najbardziej narażonym na 

uszkodzenia jest chłodnica klimatyzacji-skra-

placz. Wynika to z jej umiejscowienia, ale rów-

nież z faktu, że są one wykonane z aluminium, 

które łatwo ulega korozji. Naprawa skraplacza 

jest w zasadzie niemożliwa, stąd też każde jego 

uszkodzenie wiąże się z wymianą. Dodatkowo 

Sezon na klimatyzację
Firma NRF B.V., holenderski producent chłodnic OE oraz na aftermarket, 
od kilku lat prowadzi intensywny program AC. 

konieczna jest przy tym wymiana osuszacza. 

Coraz więcej skraplaczy na rynku oferowanych 

jest więc ze zintegrowanym osuszaczem. To 

rozwiązanie jest z pewnością wygodniejsze 

dla warsztatu serwisującego układ, a także bar-

dziej ekonomiczne. W ofercie NRF znajduje się 

wiele chłodnic klimatyzacji tego typu.

IGŁA W STOGU SIANA
Dla poprawnej i efektywnej pracy całego 

układu elementy klimatyzacji powinny być 

dobrane do konkretnego modelu samocho-

du. Związane jest to nie tylko z odpowiednimi 

parametrami części, ale także ich umiejscowie-

niem i sposobem mocowania w samochodzie.

NRF oferuje katalogi drukowane i w formie 

elektronicznej – na płytach CD oraz on-line. Na 

podstawie szczegółowych opisów części oraz 

rysunków technicznych lub zdjęć dokonać 

można identyfikacji poszukiwanej części. 

Jeżeli nie ma możliwości dobrania oryginalnej 

części, można zastosować elementy uniwer-

salne. Najczęściej stosowanymi są skraplacze 

oraz osuszacze. Doboru części uniwersal-

nej dokonuje się w oparciu o jej wydajność  

czyli kierując się wymiarami. Na rynku do-

stępny jest szeroki wachlarz tego typu części 

różnych producentów. W ofercie NRF znajdu-

je się kilka różnych skraplaczy uniwersalnych. 

Sprawdzają się one w przypadkach, gdy część 

do konkretnego modelu samochodu jest trud-

no dostępna lub zbyt droga. Są także rozwią-

zaniem dla samochodów nie posiadających 

klimatyzacji fabrycznej oraz różnego rodzaju 

urządzeń przemysłowych. 

WSZYSTKO I NA CZAS
W naszej strefie geograficznej klimatyzacja 

eksploatowana jest sezonowo, choć kierow-

cy powinni być świadomi, że nie tylko mogą 

przez cały rok czerpać z niej korzyści, ale wręcz 

powinni dla jej dobra uruchamiać ją również 

zimą. Niemniej jednak to wiosna i lato są okre-

sem wzmożonej pracy serwisów klimatyzacji. 

Dostępność produktów i kompleksowość 

oferty są więc decydujące w tym okresie  

i stanowią o konkurencyjności firmy jako do-

stawcy. Wysoka jakość wszystkich produktów 

znajdujących się w ofercie NRF daje gwaran-

cję sprawnie działającego układu, zarówno  

w naszym umiarkowanym klimacie jak i w cza-

sie wakacyjnych podróży po gorących dro-

gach południowej Europy.
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•  Oferujemy gamę testerów diagnostycznych  
   (przystawek i niezależnych) oferujących 
   ogromne pokrycie  

• Zaawansowane oprogramowanie    diagnostyczne
  z zintegrowaną bazą danych technicznych
• Aktualizacje i pakiety dodatkowych informacji 
  technicznych
• 5 różnych modeli stacji do klimatyzacji wraz  z  
  akcesoriami (zestaw do przepłukiwania,
  interfejs do sprężarek o zmiennej pojemności, 
  system oczyszczania układu i kabiny)
• Kompletne rozwiązania analizy spalin również 
  dla stacji diagnostycznych

Pytaj o liczne promocje na: 

- aktualizacje oprogramowania 

- migrację do wersji Plus

- złomowanie sprzętu

- wejście do sieci dla urządzeń marek trzecich

Szczegóły u dystrybutorów oraz na www.texapoland.pl

p y

Nowoczesna Diagnostyka 

TEXA Poland Sp. z o.o. 
ul. Babińskiego, 4

30-393 Kraków - POLAND
Phone: 0048-12-263 10 12

Fax 0048-12-263 29 85
www.texapoland.pl
info@texapoland.pl

INNOWACYJNE ZASTOSOWANIE OBD LOG
Prawdziwą rewolucją jest to, że OBD Log jest 

instalowany przez mechanika w samochodzie 

klienta, gdzie pozostaje aktywny przez wiele 

dni, rejestrując dane podczas codziennego 

użytkowania. Często zdarza się, że niepra-

widłowości pojawiają się tylko w pewnych 

warunkach. Utrata mocy na określonych  

obrotach, kontrolki i czujniki, które sygnalizują 

nieprawidłowości w przeróżnych sytuacjach: 

wszystkie te przypadki są trudne do wychwy-

cenia w warsztacie. Pojawiają się ponownie 

zaraz po opuszczeniu warsztatu i rodzą przy-

kre sytuacje zarówno dla kierowcy jak i dla 

właściciela warsztatu podważając wzajemne 

zaufanie. Dzięki OBD Log mogą zostać teraz 

zapisane na wewnętrznym chipie urządzenia, 

a następnie wyświetlone i przeanalizowane 

przez mechanika na jego komputerze. W opar-

ciu o ich analizę mechanik będzie wiedział, co 

naprawiać.

PROSTE I WYGODNE ZASTOSOWANIE
Zastosowanie OBD Log jest niezwykle pro-

ste: nie tylko sam się konfiguruje i pobiera 

zasilanie bezpośrednio po wpięciu do gniaz-

da diagnostycznego, ale pozwala na  proste  

i automatyczne pobranie danych poprzez  

kabel USB oraz oprogramowanie IDC3 PC 

Suite, dostarczane na wyposażeniu. Oprogra-

mowanie przedstawia raport w podziale na 

wykonane trasy, tak by jak najbardziej precy-

zyjnie wskazać miejsce i czas, w jakim nastąpił 

zapis danych. Dla każdej z wykonanych tras, 

zielona lampka informuje o braku błędów, 

podczas gdy czerwona informuje o nieprawi-

dłowościach, umożliwiając podgląd dalszych 

szczegółów.

OBD Log – indeks IC: TEX Z05914

TEXA bez żadnych tajemnic
OBD Log jest innowacyjnym urządzeniem, które podłączane bezpośrednio do gniazda diagnostycznego  
pojazdu rejestruje wszystkie błędy, parametry oraz nieprawidłowości możliwe do pobrania poprzez  
protokół EOBD. 
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NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
Około 160 receptur z użyciem ponad 20 róż-

nych surowców używa się przy produkcji 

okładzin hamulcowych marki Textar. Stosuje 

się je w zależności od typu pojazdu, układu  

hamulcowego, mocy silnika, obciążeń i charak-

terystyki hamowania. Specyfikacja wymagań 

firmy TMD Friction zdecydowanie przewyższa 

zalecenia przepisu ECE R 90 zawartego w dy-

rektywie UE dotyczącej dopuszczenia okładzin 

hamulcowych do sprzedaży na rynku czę-

ści zamiennych. Pokazuje to, że technologia  

Textar jest wysokiej jakości i nieustannie dąży 

do perfekcji. Tym samym wyróżniając markę 

spośród konkurencji i powoduje, że dla hur-

towni części, warsztatów samochodowych  

i sklepów motoryzacyjnych handel częściami 

Textar to nie tylko bardzo dobry interes pod 

kątem finansowym, ale przede wszystkim  

zadowolenie klientów.

CO ROKU WIELE NOWOŚCI
Textar nieustannie poszerza gamę swoich pro-

duktów, dzięki czemu wiedzie prym w sprze-

daży części ciernych do najnowszych modeli 

pojazdów. Co roku, marka Textar wprowadza 

ponad 120 nowych okładzin hamulców tarczo-

wych, 100 nowych tarcz hamulcowych, 10 no-

wych bębnów hamulcowych, 25 nowych okła-

dzin hamulców bębnowych do samochodów 

osobowych i odpowiednią liczbę akcesoriów, 

co pokrywa zapotrzebowanie rynku w 98%.

„Starając się sprostać oczekiwaniom klientów, 

Textar regularnie uaktualnia i rozszerza swo-

ją ofertę” – informują przedstawiciele firmy. 

„W ciągu 12 miesięcy wprowadzamy na ry-

nek wtórny produkt z pierwszego montażu 

do nowych typów pojazdów. Aby nadążyć 

za potrzebami rynku, o każdym nowym pro-

dukcie informujemy naszych klientów. Z kolei  

o dostępności towaru informuje system TecDoc, 

a strona Textar oferuje całodobowe wsparcie 

techniczne, wiadomości na temat najnowszych 

produktów oraz wiele innych cennych informacji. 

Istnieje też możliwość uczestnictwa w naszych 

szkoleniach technicznych, w czasie których spe-

cjaliści chętnie podzielą się swoją wiedzą na  

temat produktów marki Textar”.

TARCZE HAMULCOWE PRO
Rozwój okładzin hamulcowych Textar skutecz-

nie wpływa na rozwój części mających bezpo-

średni kontakt z materiałem ciernym klocków 

hamulcowych, czyli tarcz hamulcowych. TMD 

Friction posiada w swojej ofercie m.in. tarcze 

hamulcowe PRO oferujące wiele korzyści. 

Tarcze te mają powłokę chroniącą je w 100 

proc przed korozją. Ulepszona estetyka i opty-

ka tarcz wpływa na ich wygląd np. przy uży-

waniu felg aluminiowych. Optymalnie dobra-

ne materiały, z których wykonane są tarcze, 

zapewniają maksymalny komfort hamowania. 

Tarcze hamulcowe PRO to tarcze z wysoką  

zawartością węgla, tzw. tarcze hamulcowe HC 

(high carbon). Dzięki temu mają one większą 

wytrzymałość, wibracje podczas hamowania 

są zminimalizowane dzięki redukcji zniekształ-

cenia, następuje równomierna dystrybucja cie-

pła wynikająca z lepszej przewodności cieplnej 

i zwiększona odporność na temperaturę. 

Z kolei dla mechaników ważne jest to, że tar-

cze są przygotowane do natychmiastowego 

montażu - nie jest konieczne usuwanie oleju 

ochronnego.

Jakość oryginału 
dla każdego kierowcy
Stosowanie marki TEXTAR to gwarancja bezpieczeństwa i wysokiej jakości.
Od 1913r. Textar zajmuje czołową pozycję na światowym rynku części prze-
znaczonych na pierwszy montaż do pojazdów osobowych i użytkowych 
oraz odgrywa znaczącą rolę na globalnym rynku części zamiennych.

D O S

z

rekt

hamu

ści zam

Tex

T

du

da

Porównanie dla tarczy PRO
Lewa str: Tradycyjna tarcza bez powłoki
Prawa str: Textar tarcza hamulcowa PRO z powłoką
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IDEALNE POŁĄCZENIE
Obecnie elementy metalowo-gumowe są 

nieodzownymi komponentami wyposażenia 

pojazdu i znajdują szerokie spektrum zasto-

sowań (rys. 1) Ważnym problemem, którego 

rozwiązanie wymaga specjalistycznej wie-

dzy i technologii produkcji, jest zapewnienie  

wysokiej trwałości łączenia gumy z metalem. 

Nabywcy tańszych zamienników często stykają 

się z problemem niskiej jakości tych połączeń, 

w których oddzielenie gumy od metalu czyni 

element bezużytecznym, a samą oszczędność 

zmienia w wyższe koszty ponownej wymiany. 

Jest tak głównie dlatego, że dla zapewnienia 

odpowiedniej trwałości elementów metalo-

wo-gumowych niezbędne jest opracowanie  

i stosowanie odpowiednich warstw pośred-

nich pozwalających na trwałe łączenie gumy  

z metalem (rys. 2).

ELEMENTY METALOWO-GUMOWE  
WPŁYWAJĄCE NA KOMFORT
Przykładem części zaprojektowanych głów-

nie dla komfortu jazdy są poduszki mocowa-

nia silnika. Te tradycyjne metalowo-gumowe 

przenoszą dużą część drgań nowoczesnych 

silników na nadwozie. Nowocześniejsze–

wspierane komorami hydraulicznymi odcinają 

drganiom dostęp do nadwozia zapewniając 

wysoki komfort jazdy. Warto przy tym pamię-

tać, że niekiedy źle dobrana lub niewłaściwie 

zamontowana poduszka mocowania silnika 

może imitować awarię silnika i bezpodstaw-

nie powodować próby kosztownych napraw. 

Elementy gumowo-metalowe są również  

wykorzystywane w technice zawieszeń np. 

jako łożyska kolumn MacPhersona. Dzięki wła-

ściwościom tłumiącym zapewniają komfort 

izolując hałasy toczenia się koła po drodze, 

ale również pozwalają na płynne skręcanie kół 

kierownicą, podnosząc komfort pracy amor-

tyzatorów (rys. 3 i 4). Ich uszkodzenia, będące 

często konsekwencją nieprawidłowego do-

boru lub montażu, mogą powodować zmiany  

w ustawieniu geometrii pojazdu, co może mieć 

wpływ na zużycie wielu innych elementów za-

wieszenia i doprowadzić do wyraźnego spad-

ku bezpieczeństwa jazdy. Dlatego szczególnie 

ważne jest stosowanie sprawdzonych elemen-

tów metalowo-gumowych, spełniających wy-

magania producenta pojazdu i wykonanych 

przy zastosowaniu odpowiednich technologii.

ELEMENTY METALOWO-GUMOWE MAJĄCE BEZ-
POŚREDNI WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY
Dzisiejsze samochody mają większość elemen-

tów zawieszenia montowanych do nadwozia 

przy pomocy części metalowo-gumowych.  

W tym przypadku uszkodzenie tych części ma 

natychmiastowy wpływ na bezpieczeństwo 

jazdy. Uszkodzenie gumy lub jej połączenia  

z metalem może bowiem powodować zmianę 

geometrii ustawienia koła i utratę kontroli nad 

pojazdem. Dlatego szczególnie te elementy 

muszą spełniać wszystkie parametry technicz-

ne wymagane dla danej części przez produ-

centa pojazdu. Stosowanie zamienników o nie 

sprawdzonych parametrach może prowadzić 

w razie wypadku takiego samochodu do od-

powiedzialności karnej właściciela warsztatu,  

w którym taką część zamontowano. Nieza-

leżnie od tego, kto taką część dostarczył, to 

mechanik występuje w takim wypadku jako 

specjalista, któremu świadomie nie wolno  

zamontować części nie odpowiadającej  

wymaganym parametrom technicznym.

Gwiazdy drugiego planu
czyli elementy metalowo-gumowe
Guma znajduje powszechne zastosowanie dzięki swojej najważniejszej właściwości - wysokiej zdolności  
do tłumienia drgań. Laboratoria Lemförder pracują nad najlepszymi mieszankami o najlepszych własno-
ściach tłumiących.

ZF to wiodący na światowym  
rynku koncern motoryzacyjny.  

Prowadzi działalność w zakresie 
technik przeniesienia napędu oraz 

zawieszeń i zatrudnia ok. 60 000 pra-
cowników w 125 oddziałach  

w 26 krajach. Grupa ZF zajmuje  
10 miejsce wśród największych  

dostawców branży motoryzacyjnej.

Nowa struktura organizacyjna  
koncernu - ZF Services – łączy produk-

ty marek Sachs, Lemförder, Boge  
i ZF z działalnością w zakresie ich 

sprzedaży i serwisu. 
Obecne zatrudnienie ZF Services 

wynosi 2500 pracowników w 76 od-
działach ulokowanych w 34 krajach.

Rys. 1

Rys. 2 Rys. 3 i 4
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Te parametry to materiał i jakość odlewu,  

jakość obróbki wszystkich powierzchni tarczy, 

jakość montażu tarczy na piaście koła samo-

chodu, rozwiązania konstrukcyjne ułatwiające  

bezpieczny montaż. 

WYSOKOWĘGLOWE TARCZE HAMULCOWE
Standardowe tarcze hamulcowe wykonywane 

są z żeliwa szarego perlitycznego z rozmiesz-

czonym równomiernie grafitem płatkowym. 

Taki materiał o odpowiedniej mikrostruktu-

rze, budowie wewnętrznej pozbawionej wad  

odlewniczych metalu oraz twardości sprawdza 

się w większości obecnych na rynku systemów 

hamulcowych i stosowany jest powszechnie 

przez wszystkich producentów pojazdów. Zda-

rzają się jednak konstrukcje samochodów wy-

posażone w układy hamulcowe, które podda-

wane są większym niż zazwyczaj obciążeniom 

gdzie tarcza może rozgrzewać się nawet do tem-

peratury 500°C. W przypadku standardowej tar-

czy praca w tak wysokich temperaturach może 

grozić powstawaniem naprężeń wewnętrznych  

i odkształceń powierzchni ciernych. Skutkiem 

tego mogą być drgania odczuwane na kole 

kierownicy podczas hamowania. W takich przy-

padkach dobrym rozwiązaniem jest zastoso-

wanie wysokowęglowych tarcz hamulcowych  

o innym, posiadającym znacznie lepsze zdolno-

ści przewodzenie ciepła, składzie chemicznym 

żeliwa. Tarcze te są dostępne na rynku pod 

nazwą „High Carbon”, a na opakowaniu takich 

tarcz znajduje się znak o tym informujący. 

JAKOŚĆ IDZIE W PARZE Z CENĄ
Tarcze wysokowęglowe są dostępne tylko do 

niektórych modeli samochodów, szczególnie 

narażonych na ciężkie warunki pracy w układzie 

hamulcowym. 

Niestety produkcja takich tarcz jest zdecydo-

wanie droższa, ponieważ ich obróbka mecha-

niczna jest znacznie trudniejsza i wymaga uży-

cia szybkoobrotowych maszyn ze specjalnie 

skonstruowanymi nożami. Również czas ich 

obróbki jest dłuższy niż w przypadku tarczy 

standardowej. Zainteresowanie takimi tarcza-

mi jest jednak coraz większe ze względu na ich 

właściwości:

• większa odporność na powstawanie naprę-

żeń wewnątrz materiału spowodowanych 

gwałtownymi zmianami temperatury,

Nowoczesne konstrukcje tarcz 
hamulcowych
O tym, czy tarcza hamulcowa będzie w stanie skutecz-
nie zatrzymać pojazd i spełnić wszystkie wymagania 
decyduje kilka parametrów.

z-

• skuteczniejsze rozprowadzanie ciepła  

wewnątrz struktury materiału,

• lepsze tłumienie wibracji, które mogą po-

wstać podczas agresywnego hamowania  

w czasie którego może dojść do bardzo  

mocnego rozgrzania tarczy i tym samym 

przenoszenia wibracji na koło kierownicy.

W tej chwili w ofercie firmy TRW dostępnych 

jest 300 typów tarcz High Carbon.

SAME KORZYŚCI
Oba te rozwiązania niosą ze sobą dodatkowe 

korzyści:

• brak konieczności czyszczenia tarcz przed 

montażem,

• brak korozji w trakcie użytkowania zmniejsza 

ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń 

pomiędzy tarczę a piastę koła,

• estetyczny wygląd tarcz nawet po długiej 

eksploatacji w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych.

TARCZE HAMULCOWE Z ŁOŻYSKIEM PIASTY 
KOŁA ORAZ PIERŚCIENIEM MAGNETYCZNYM 
SYSTEMU ABS 
Od roku 2006 we wszystkich nowych samocho-

dach jest obowiązkowo montowany system 

ABS, który zapobiega blokowaniu się kół pojaz-

du podczas hamowania.

W najnowszych modelach są to systemy ABS,  

w których wykorzystywany jest czujniki prędko-

ści obrotowej koła drugiej generacji współpra-

cujący z pierścieniami magnetycznymi często 

umieszczanymi w korpusie tarczy hamulco-

wej (np. niektóre modele Renault, Citroen,  

Peugeot, Opel). Rozwiązanie takie jest korzystne  

z punktu widzenia konstruktora pojazdu, jed-

nak stanowi spore wyzwanie dla mechanika 

przeprowadzającego naprawę w takim samo-

chodzie. Operacja wymiany tarczy hamulcowej 

w takich pojazdach wymaga zdemontowania 

jej wraz z łożyskiem piasty. Do ponownego 

montażu można wykorzystać zwykłą tarczę 

oraz dodatkowo zakupić łożysko piasty oraz 

pierścień magnetyczny. Jednak ze względna 

na to, że pierścień magnetyczny jest bardzo 

delikatny w wielu przypadkach podczas próby 

montażu łożyska, jego nieprawidłowe ułożenie 

prowadzi do uszkodzenia pierścieni magne-

tycznych. Uszkodzony pierścień magnetyczny 

spowoduje nieprawidłowe działanie systemu 

ABS. Dlatego w takich przypadkach warto 

zdecydować się na montaż tarcz ze zintegro-

wanym łożyskiem piasty i pierścieniem magne-

tycznym. Tarcze takie w ofercie TRW dla łatwej 

identyfikacji na końcu symbolu mają oznacze-

nie literowe „BS”. Przykładowe oznaczenie tarczy 

to DF 4227BS.

LAKIEROWANE TARCZE HAMULCOWE
Innym nowatorskim rozwiązaniem jest oferta 

lakierowanych tarcz hamulcowych. W sierpniu 

2007r. TRW wprowadziło na rynek lakierowane 

tarcze hamulcowe w wybranych zastosowa-

niach. Produkt ten cieszył się tak dużym zainte-

resowaniem, że zapadła decyzja o tym, że do-

celowo cała oferta tarcz będzie tak wykańczana. 

Dla standardowej tarczy ze względu na warunki, 

w jakich pracuje, zasadniczym problemem jest 

korozja. Rozwiązaniem tego problemu są tarcze 

lakierowane, w których wszystkie powierzchnie 

nie współpracujące z klockami hamulcowymi, 

tarczą piasty i obręczą koła pokryte są specjalnie 

w tym celu opracowanym czarnym lakierem, 

który stanowi barierę ochronną przed korozją. 

Obecnie ponad 80% oferty tarcz TRW występu-

je w wersji lakierowanej.

Dodatkowo podczas procesu pakowania tarcze 

zabezpieczane są nie jak do tej pory olejową 

powłoką ochronną, lecz specjalnie opracowa-

nym papierem antykorozyjnym emitującym do 

opakowania gazy ochronne.
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Zastosowanie filtrów cząstek stałych, zwięk-

szenie stopnia recyrkulacji spalin przez  

systemy EGR (Exhaust Gas Recirculation) oraz 

wdrożenie układów SCR (Selective Catalytic 

Reduction) sprawia, że nowoczesne pojazdy 

spełniają najwyższe standardy emisyjne. Kon-

sekwencją wspomnianych zmian jest wzrost 

wymagań stawianych olejom silnikowym. 

Firma Orlen Oil kładzie szczególny nacisk na 

rozwój olejów typu HDDO (Heavy Duty Diesel 

Oil) przeznaczonych do samochodów ciężaro-

wych, ciężkiego sprzętu i autobusów. Zmiany 

technologiczne zwiększyły zapotrzebowanie 

na nowoczesne środki smarowe. 

KONKURENCYJNA JAKOŚĆ
Skuteczne działania handlowe sprawiają,  

iż pomimo kryzysu ekonomicznego spółka 

cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem 

olejami z rodziny Platinum Ultor. Klienci coraz 

chętniej sięgają po polski produkt, charakte-

ryzujący się wysoką jakością i konkurencyj-

ną ceną w porównaniu do odpowiedników 

wytwarzanych przez zachodnią konkurencję. 

Dla Orlen Oil istotne jest równoczesne wdra-

żanie nowoczesnych olejów syntetycznych  

i mineralnych. Firma prowadzi zaawansowa-

Oleje dla największych
Wdrażanie coraz bardziej rygorystycznych 
norm emisji spalin, ograniczających po-
ziom zanieczyszczenia środowiska, wymu-
sza na producentach zmiany w konstrukcji 
silników samochodów ciężarowych, auto-
busów i ciężkiego sprzętu.

ne projekty badawcze, które 

zaowocowały najbogatszą 

wśród krajowych wytwórców 

ofertą olejów syntetycznych 

i mineralnych. Wśród produk-

tów dostępnych w ofercie 

spółki warto wyróżnić olej 

Platinum Ultor Plus 15W-40, 

który spełnia najbardziej ak-

tualne wymagania jakościowe międzynarodo-

wych specyfikacji i normy wielu producentów 

pojazdów, tj. MAN, Volvo, Daimler, Cummins, 

Renault RVI czy MTU.

ELITARNE STOWARZYSZENIE WYZNACZNIKIEM 
JAKOŚCI 
Spółka Orlen Oil realizuje szereg projektów 

mających na celu optymalizację produkcji oraz 

zapewnienie najwyższej jakości. Firma już od 

kilku lat należy do elitarnego stowarzyszenia 

ATIEL, które zrzesza najważniejszych produ-

centów i dystrybutorów olejów smarowych 

w Europie. Jest ponadto jedynym polskim 

wytwórcą olejów, który widnieje na publiko-

wanych przez ATIEL listach firm działających  

w systemie EELQMS (European Engine  

Lubricants Quality Management System).  

Warunkiem obecności na takich listach jest 

prowadzenie produkcji według ściśle określo-

nych reguł, co stanowi dla 

użytkownika oleju dodat-

kową gwarancję, że pro-

dukt spełnia określone 

specyfikacje jakościowe 

wg europejskiej klasyfika-

cji ACEA.

DEBIUTANCI
Obecna oferta Spółki  

w dziedzinie olejów  

silnikowych typu HDDO 

ze względu na swoją  

rozpiętość może zaspoka-

jać oczekiwania klientów 

tak w Polsce, jak i w Euro-

pie. W ostatnich miesią-

cach na rynku zadebiuto-

wały w pełni syntetyczne 

oleje Platinum Ultor Max 

5W-30 i Platinum Ultor Max 5W-40. Oleje te 

dają klientowi dodatkowe korzyści w postaci 

wydłużonego okresu między wymianami. Ole-

je w klasie 5W-40 stanowią w Europie pewne-

go rodzaju nowość, jednak ze względu na ich 

właściwości firma prowadzi obecnie intensyw-

ne prace nad dalszym rozwojem tego produk-

tu głównie w zakresie procesów certyfikacji  

u producentów samochodów.

Spółka Orlen Oil poszerzyła także rodzinę ole-

jów Platinum Ultor o wysokiej jakości, wielo-

sezonowy olej przeznaczony do silników wy-

sokoprężnych, zasilanych sprężonym gazem 

ziemnym (CNG). Silniki zasilane CNG charak-

teryzują się nieco innymi parametrami pracy  

w porównaniu do tradycyjnych silników Die-

sla. Dlatego też, formuła oleju Platinum Ultor 

CNG zapewnia doskonałą ochronę wszystkich 

elementów silnika zasilanego gazem ziemnym.

j
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www.filtron.pl

Filtry przeciwpyłkowe służą do filtrowania 
powietrza, które zasysane bezpośrednio 
znad drogi, dostaje się do  wnętrza samo-
chodu. 

Powietrze, którym oddychamy zawiera za-
nieczyszczenia takie jak kurz, sadzę, pyły 
przemysłowe, zarodniki grzybów i pleśni, 
pyłki kwiatowe, roztocza, związki siarki 
i azotu pochodzące z rur wydechowych czy 
emisji przemysłowych.

W kabinach samochodów nie wyposa-
żonych w filtr przeciwpyłkowy zapylenie 
powietrza może osiągnąć nawet sześcio-
krotnie wyższe stężenia niż na zewnątrz 
pojazdu.

O skuteczności filtrów przeciwpyłkowych 
możemy sami się przekonać podczas ich 
wymiany. Wystarczy przyjrzeć się dokład-
nie jak wygląda powierzchnia zużytego 
filtra. Świadomość, że większość zgroma-
dzonych tam zanieczyszczeń mogłaby zna-
leźć się w naszych płucach jest najbardziej 
przekonującym argumentem do stoso-
wania filtrów przeciwpyłkowych w swoim 
samochodzie.

Producenci samochodów tradycyjnie za-
lecają wymianę filtrów przeciwpyłkowych 
po przebiegu 15 000 km.

Charakterystyczne symptomy, wskazujące 
na konieczność wymiany filtra przeciwpył-
kowego to: 

 Zaparowanie przedniej szyby utrzymuje 
się dłużej niż zwykle.

 Nieprzyjemne „zgniłe” zapachy pojawia-
jące się w kabinie po uruchomieniu na-
wiewu lub klimatyzacji. 

 Wyraźne zmniejszenie wydajności na-
dmuchu powietrza podczas pracy układu 
wentylacji bądź klimatyzacji.



S P O R T

Reprezentanci zespołu Castrol TRW Motointe-

grator, którzy w tym roku po raz pierwszy zasie-

dli za sterami Forda Fiesty S2000, mają za sobą 

już trzy rajdy kontynentalnego cyklu. Pierw-

szym z nich był włoski klasyk Rajd 1000 Miglia, 

w którym polska załoga zajęła 11 miejsce.

Niespełna miesiąc później Maciej z Andrzejem 

stanęli na starcie Rajdu Chorwacji, który w tym 

roku przeniesiono w okolice Rijeki, najbardziej 

deszczowego miasta Chorwacji. Opinia ta zna-

lazła potwierdzenie już podczas zapoznania  

z trasą oraz samego rajdu. Mimo fatalnej po-

gody Maciej z Andrzejem podczas pierwsze-

go dnia rajdu wywalczyli 4 miejsce i zdobyli 

pierwsze punkty do ME. Drugi dzień zmagań 

to kolejne punkty i piąte miejsce w klasyfikacji 

cyklu. Podczas ostatniego etapu Polacy uzy-

skali trzeci rezultat, co w klasyfikacji końcowej 

Rajdu Chorwacji pozwoliło im ciszyć się pią-

tym miejscem i 18 punktami w mistrzostwach 

Starego Kontynentu. 

Po dwóch rundach rozgrywanych na na-

wierzchniach asfaltowych przyszedł czas na 

pierwsze szutry, co zgodnie z kalendarzem Mi-

strzostw Europy oznaczało start w Rajdzie Pol-

ski. Ta najbardziej prestiżowa impreza rajdowa 

w Polsce w tym roku gościła czołówkę europej-

skich kierowców oraz całą stawkę kierowców 

rywalizujących o Mistrzostwo Polski. Już pod-

czas pierwszego dnia Maciej Oleksowicz z An-

drzejem Obrębowskim zgotowali małą sensa-

cję, bowiem w klasyfikacji dnia byli najszybszą 

polską załogą w całej stawce i uplasowali się 

na pozycji wicelidera rajdu, tuż za włoskim kie-

rowcą Lucą Rossettim w Fiacie Punto Abarth 

S2000. Kolejny dzień potwierdził doskonałą 

dyspozycję załogi Castrol TRW Motointegrator, 

która nie przestawała zadziwiać swoją bardzo 

szybką jazdą. W klasyfikacji sobotniego etapu 

Maciej z Andrzejem wylądowali tuż za podium. 

Ostatni etap, rozegrany w niedzielę, przyniósł 

spadek o jedno oczko w stosunku do dnia 

poprzedniego. Ostatecznie szutrowy debiut  

w Mikołajkach zakończył się na piątym miej-

scu w generalce i czwartym w klasyfikacji 

Mistrzostw Europy. 17 zdobytych punktów 

oznaczało awans na wysoką, czwartą lokatę  

w kontynentalnej serii po trzech rundach. 

Kolejne zaplanowane starty to asfaltowy Rajd 

Ypres w Belgii oraz ponownie szutrowy Rajd 

Turcji.

D o m i n i k  K a l a m u s
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Oleksowicz kontra 
reszta Europy
Maciej Oleksowicz z Andrzejem Obrębowskim udanie rozpoczęli  
debiut w Mistrzostwach Europy. 

W 67 Rajdzie Polski udany start miał 
również Krzysztof Oleksowicz pilotowa-
ny przez Jacka Rathe. Załoga prowa-
dząca Subaru Imprezę STR10 grupy N 
ukończyła ten niezwykle trudny rajd na 
13 miejscu w RSMP i 10 w klasyfikacji Mi-
strzostw Europy.
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CZAS 
NA 

MOTO 
PASJE

Na tej stronie 
możesz zaistnieć 

i Ty!
Pokaż swoje hobby związane z moto-

ryzacją. Wyślij na adres redakcji:  
wiadomosci@intercars.eu  

krótki opis swojego hobby, osiągnięcia 
oraz informację o powiązaniu z Inter 
Cars S.A. Niezbędne są także zdjęcia.

Z nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 
kilka propozycji i skontaktujemy się  

z Państwem telefonicznie.

Zapraszamy!

Informacje techniczne: opis zainteresowań w 
dok. Word, zdjęcia najlepiej w rozdzielczości 
300dpi w formacie JPG.

Letnie 
pasje

Swoimi sukcesami niewątpliwie promuje naszą 

sieć serwisów Q-Service, a swoją pasją zaraża 

własnego syna Szymona, który ma dopiero 5 

lat. 

HOBBY
Tomasz nie może się jeszcze pochwalić spekta-

kularnymi wynikami, ponieważ pływa dopiero 

drugi sezon, a jego załogant, jak twierdzi, nie 

jest jeszcze dobrze przygotowany, ma dopie-

ro… 5 lat. Najważniejszy jest dla nich udział  

w regatach i chęć współzawodnictwa. Pano-

wie pływają po różnych jeziorach, tam gdzie są 

organizowane regaty o Puchar Polski Jachtów 

Kabinowych (PPJK). 

Data urodzenia: 1.10.1974

Pasje: żeglarstwo, narty, turystyka

Rodzaj łódki: Twins500

Pierwszy sukces: 
jeszcze niezdobyty

Pierwszy sukces osobisty: 
moja rodzina, syn, z którym  

realizuję swoje marzenia i pasje 

Pierwsza porażka: nie pamiętam 

i nawet jak były jakiekolwiek  

to do nich nie wracam

Motto życiowe: wykorzystać życie 

zanim ono wykorzysta mnie

Związek z IC: stały i udany 

od 1996 roku   

W czerwcowym numerze prezentujemy sylwetkę naszego klienta Tomasza Kuzikowskiego. Na co dzień 
Tomasz jest właścicielem Q-Service w Malborku, który nawet poza pracą w pełni utożsamia się z siecią QS. 

W 2000r. zdecydował się na otwarcie warsz-

tatu samochodowego. Zaczynał od prostych 

wymian klocków, amortyzatorów itp. Obecnie 

dysponuje już własnym, nowym obiektem  

o pow. 500 m2, w którym znajduje się sklep, 

poczekalnia oraz warsztat samochodowy  

z sześcioma podnośnikami. Tomasz daje zatrud-

nienie 10 pracownikom.

Z Januszem Patoką – Dyrektorem Handlowym 

grupy Gdańsk, znają się zawodowo jak również 

prywatnie. 

„W filii Gdańsk robię zakupy od 2002r. Współ-

praca układa nam się nam bardzo dobrze,  

a Janusz Patoka jest jedną z najbardziej kom-

petentnych osób, jakie znam”– mówi Tomasz 

Kuzikowski. „Jest naszym dobrym opiekunem, ko-

legą po fachu, znajomym i przyjacielem. Zawsze 

doradzi, odpowie na wszystkie pytania, pomoże 

w potrzebie i dotrzyma towarzystwa w wolnych 

chwilach, m.in. podczas wspólnego żeglowania 

na mazurskich jeziorach”.  Logo Q-Service promowane jest nawet na jeziorach. 

III miejsce zdobyte na regatach na jez. Charzykowskim  
w okolicach Chojnic. Maj 2010r. 

Tomek wraz z synem pływa w klasie „ŻAGLE 500” jach-
tem Twins 500 o długości 5m.  

PRACA
W 1996 roku Tomek zaczynał 

od małego sklepiku z częścia-

mi na zamówienie. Od tego 

czasu przeżywał bardzo dobre, 

dobre, ale także trudne okresy 

związane z handlem.
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VOLVO MADE IN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Z czym zazwyczaj kojarzą nam się chińskie wyroby? Tanie, podrobione  

firmowym znakiem badziewie do w zasadzie jednorazowego użytku. Jednak 

naród, którego 1.3 mld ludzi w żaden sposób nie może się mylić poszedł dalej  

i wpadł na genialny w swej prostocie pomysł.

Po co podrabiać i procesować się, skoro w dobie kryzysu można kupić tanio 

oryginał w promocyjnej cenie rodem z Biedronki.

W promocyjnej cenie, bo za jedyne 1, 8 mld dolarów Ford sprzedał 83 lata 

legendy, pioniera bezpieczeństwa i symbol innowacji chińskiemu koncer-

nowi Geely - markę Volvo.

Trendy w motoryzacji ustala już nie największy, jakim był do niedawna rynek 

USA, ale ten zza wielkiego muru, chłonny wszystkiego w ilości mega.

Wielcy motoryzacyjni arystokraci są dziś na łasce królów taniochy.  

Wspomnienie legendy bezcenne, za resztę zapłacili Chińczycy.

Miejmy tylko nadzieje, iż nowe, stare Volvo made in PRC nie podzieli losu 

niskiej jakości, idealnie podrobionych produktów jednorazowego użytku.

CHIŃCZYK W ROZMIARZE LONG
I znów rynek chiński, na którym premierę miało Audi A8 z literka L, czyli 

wersja przedłużana, z jez. angielskiego LONG (długi). Kraj, w którym koszy-

kówka nie będzie sportem narodowym, zgłosił duże zapotrzebowanie na 

takie wersje limuzyn, gdyż tylko tam znajdziemy w wersji long Volvo S80, 

Mercedes E-klasa, BMW serii 5 czy Audi A4. Potocznie mawia się, iż właści-

cielami limuzyn są mężczyźni, słabo obdarzeni przez matkę naturę, która 

poskąpiła hojności w pewnym ważnym organie.

Ważne pytanie do potencjalnych kandydatek na małżonki. Jak bardzo choj-

na była owa matka natura dla chińczyka jeżdżącego limuzyną w wersji long?

KVETEN CZYLI MAJ SKODY
Dwa modele auta z kraju krecika i rodziny Rumcajsa biją rekordy sprzedaży 

nowych aut w Polsce.

S.M.A.R.
czyli Specyficzna Motoryzacyjna Analiza Rynku

Majowa analiza rynku instytutu Samar wykazała, że najwięcej w ciągu  

12 miesięcy z salonów wyjechało Octavi i Fabii

I co z tego, że po czesku awaria pługa to „porucha na ruchadle” co 

bawi nas do rozpuku, skoro oni montują pod swoją marką samochód 

a my prześmiewcy możemy jedynie pochwalić się montażem własnej  

produkcji rowerów.

Foto konkurs 
Podaj markę i model prezentowanego na zdjęciach samochodu.

Prawidłowe odpowiedzi z telefonem kontaktowym oraz z pełnymi danymi do wysyłki nagrody 

(imię, nazwisko, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) proszę wysłać mailem na adres  

wiadomosci@intercars.com.pl z dopiskiem „konkurs wrzuć na luz”  lub listownie na adres: 

Redakcja Wiadomości IC 

Inter Cars S.A. , ul. Gdańska 15

05-152 Czosnów 

5x

2x
1xRozwiązanie konkursu z Wiadomości nr 34

Prawidłowa odpowiedź: Jaguar XJ
Lista nagrodzonych osób:
Wieża stereo Jarosław Bednarski, Zielona Góra

Odtwarzacz DVD Agnieszka Brysiak, Marki

 Waldemar Kopeć, Stargard Szczeciński

Odtwarzacze MP4 Andrzej Sobczak, Nakło nad Notecią

 Łukasz Kowal, Łańcut

 Maria Wojciechowska, Krotoszyn

 Damian Budzyna, Lipinki Łużyckie

 Piotr Halbryt, Kazimierz

Na odpowiedzi czekamy do 31.07.2010. 

Spośród osób, które przyślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy:

3 nagrody główne ufundowane przez firmę 

Andrzej Mleczko o motoryzacji

Rafaf M.
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