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Szanowni Czytelnicy,

To już czwarte wydanie Wiadomości IC, a więc 
po raz ostatni w tym roku mam przyjemność  
zachęcić Państwa do zapoznania się z zawarto-
ścią naszego kwartalnika.

Grudzień to czas całorocznych podsumowań, 
dlatego też na pierwszych stronach naszej  
gazety pojawi się kilka refleksji, dotyczących 
branży motoryzacyjnej i działalności warszta-
tów niezależnych. Spróbujemy także odpowie-
dzieć na pytanie, czy polskie drogi to muzeum 
techniki motoryzacyjnej czy jednak można już 
zaobserwować odmłodzenie parku samocho-
dowego. Będziemy również zachęcać Państwa 
do współpracy w zakresie autopromocji. W dobie 
powszechnie dostępnego Internetu wydaje się 
być konieczne propagowanie usług i swoich atu-
tów w sieci. Inter Cars SA może pomóc Państwu 
przygotować się do tego, wykorzystując własne 
możliwości techniczne i finansowe.
W „Aktualnościach”, tradycyjnie już, czekają na 
Państwa ciekawostki na temat działalności fir-
my, podczas gdy „Nowości” dostarczą Państwu 
wiedzy o naszej sezonowej ofercie oraz informa-
cji o nowych rozwiązaniach technologicznych.  
W grudniowym numerze pamiętamy także o 
zapominalskich i podpowiadamy im praktyczne 
pomysły na gwiazdkowe prezenty.

Na zakończenie chciałabym w imieniu całego 
zespołu redakcyjnego złożyć Państwu życzenia 
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzo-
nych w rodzinnym gronie, a w Nowym Roku wie-
lu sukcesów oraz satysfakcjonujących zakupów  
i współpracy z Inter Cars SA.

Pozdrawiam świątecznie,
Joanna Król
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miejscu wskazane zostało zaufanie do jakości 
usługi - 38%, a następnie szybkość naprawy 
i dogodna lokalizacja. Cieszy więc, że warsztaty 
niezależne są coraz lepiej postrzegane, mimo 
niezbyt pochlebnych recenzji, rozpowszech-
nianych przez specjalistów public relations 
producentów samochodów.

Oczywiście, oprócz niezależnych warsztatów, 
także producenci i dystrybutorzy części mogą 
skorzystać z poprawy wizerunku całości wol-
nego rynku usług i części motoryzacyjnych. 
W okresie od stycznia do września 2011 łączna 

sprzedaż Grupy Inter Cars SA wyniosła ponad 
2 miliardy złotych, czyli o 16,5% więcej niż 
w tym samym okresie rok wcześniej. Sam 
wrzesień był rekordowy dla spółek dystrybu-
cyjnych, działających w ramach Grupy IC, któ-
re odnotowały najwyższą w historii sprzedaż 
w wysokości 234,9 mln zł. Prognozujemy, że 
rok 2011 zakończymy z wynikiem sprzedaży 
na poziomie 2,8 miliarda złotych. Niezmiennie 
wciąż rozwijamy także swoją sieć sprzedaży. 
Obecnie posiadamy 147 fi lii w Polsce i 98 od-
działów za granicą. Od września jesteśmy także 
obecni na rynku bułgarskim, gdzie działalność 
rozpoczęła nasza pierwsza placówka. 
Oczywiście nasz rozwój jest oparty na ścisłej 
współpracy z naszym klientami - warsztatami 
samochodowymi oraz producentami części. 
Dzięki współpracy z producentami marko-
wych części, mamy dostęp do niezbędnej 
wiedzy technicznej, bez której nie sposób dziś 
naprawiać samochody. Dlatego razem z naszy-
mi dostawcami nadal inwestujemy w szkolenia 

dla serwisów. Szczególnie warto wspomnieć 
o naszej ofercie szkoleń skierowanych do spe-
cjalistów, naprawiających pojazdy ciężarowe. 
Zakupiliśmy specjalny ciągnik siodłowy, który 
pozwala prowadzić szkolenia i symulować 
usterki w rzeczywistych warunkach, dzięki 
czemu pracownicy warsztatów niezależnych 
mogą pozyskać rzetelną wiedzę.

Jedną z nowszych propozycji, którą przygoto-
waliśmy dla warsztatów, będących partnerami 
programu Motointegrator oraz członków sieci 
Q-Service i Perfect Service są projekty stron 

internetowych. Koszty 
ich przygotowania, jak 
również utrzymania na 
serwerze ponosi Inter 
Cars SA. Są to profesjo-
nalne wizytówki warsz-
tatów, dzięki którym 
klient może odnaleźć 
wszelkie interesujące 
go informacje o ser-
wisie. Strony te zostały 
dopięte do wyszuki-
warek warsztatów na 
stronie Motointegra-
tora. Więcej informacji 
na ten temat znajdą 
Państwo na kolejnych 

stronach naszego czasopisma.
Jako Inter Cars SA zawsze chcemy być tak bli-
sko naszych partnerów biznesowych, jak tylko 
jest to możliwe, stąd różne pomysły, abyśmy 
mogli się jak najczęściej spotykać. Targi czy 
Gala Warsztatów to jedne z wielu form bycia 
razem i okazje do wymiany myśli oraz do-
świadczeń. Ja, podobnie jak wielu z Państwa, 
z którymi miałem w tym roku szansę spotkań 
i rozmów, preferuję bardziej kameralne spo-
tkania, np. wspólne eventy czy podróże. Dla-
tego w nadchodzącym roku chcemy jeszcze 
bardziej dopasować naszą ofertę wspólnego 
spędzania czasu do Państwa oczekiwań.

Na zakończenie, z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku chciał-
bym życzyć Państwu, aby ten nadchodzący 
rok był dla Państwa czasem wykorzystania 
wszystkich szans, jakie przynosi nam codzien-
nie życie, abyśmy razem czynili świat lepszym 
w miarę naszych możliwości.

Czas
podsumowań

Główne czynniki wpływające na liczbę 
wizyt w warsztatach niezależnych
Cena - 43,6%
Zaufanie do jakości usługi - 38,8%
Szybka naprawa - 35,0%
Dogodna lokalizacja - 34,5%
Fachowa porada - 28,3%
Źródło: Gipa - Badanie Kierowcy 2011 (16.06.2011)

Szanowni Państwo!

Jesień to ciągle najlepszy sezon dla branży 
usług i części samochodowych. Zbliżająca się 
zima i niezbyt korzystna jesienna aura, po-
wodują, że kierowcy chętniej pojawiają się 
w warsztatach. Nikt nie lubi być zaskakiwanym 
przez niemiłe niespodzianki. Zwłaszcza, że 
w przypadku samochodów, poprzez regularne 
serwisowanie, można ich dość łatwo unikać. 
Szkoda tylko, że liczba kierowców, racjonalnie 
użytkujących swoje samochody, jest wciąż 
zbyt mała w stosunku do liczby pojazdów na 
drogach. Według tegorocznych badań GIPA 
ponad 60% kierowców pojawia się w warszta-
cie dopiero w momencie awarii samochodu.  

Jeszcze 6 lat temu odsetek kierowców, którzy 
odwiedzali warsztat w wyniku usterki, znaj-
dował się na poziomie ok. 80%. Zmniejszenie 
tej liczby jest dość optymistycznym sygna-
łem i dowodem na to, że wieloletnie dzia-
łania Stowarzyszenia Dystrybutorów Części 
Motoryzacyjnych (SDCM), którego Inter Cars 
SA jest członkiem-założycielem, przynoszą 
efekt w postaci zwiększonej świadomości 
użytkowania samochodu. Drugim owocem 
działań SDCM są częstsze wizyty kierowców 
w warsztatach niezależnych. Widać, że coraz 
czytelniejszy staje się przekaz, że oryginalne 
części to te, które są sygnowane logo produ-
centa części, a nie tylko prywatną marką pro-
ducenta samochodu.
Oczywiście nie jest to jedyny powód zwiększo-
nej liczby odwiedzin w warsztatach niezależ-
nych. Jak podaje wyżej wspomniany Instytut 
Badawczy GIPA, podstawowym kryterium kie-
rowcy poszukującego naprawy wciąż pozosta-
je cena. Wskazało na nią 43% respondentów. 
I choć w stosunku do ubiegłego roku jest to 
spadek o 7%, to jednak cena niezmiennie po-
zostaje głównym kryterium.  Zaraz na drugim 

K r z y s z t o f  S o s z y ń s k i 
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Jedną z nowszych propozycji, którą przygotowali-
śmy dla warsztatów partnerskich Motointegrator, 
Perfect Service i Q-Service, są gotowe projekty 
stro n internetowych dla serwisów. Dzięki nim 
klient detaliczny, korzystający z platformy Moto-
integrator, może odnaleźć wszystkie interesujące 
go informacje o serwisie. Wszystkie strony zostały 
dopięte do wyszukiwarek warsztatów na stronie 
Motointegratora. 

Maciej Gieniul
Marta Ciesielska

Nowa funkcjonalność 
dla warsztatówDla Inter Cars SA serwisy 

samochodowe są kluczowym 
partnerem biznesowym, stąd ciągłe 

starania, aby podnosić jakość 
wzajemnej współpracy.

Przykładowe strony internetowe 
sieci serwisowych.

wyBór po Stronie SerwiSów
Otrzymany od nas adres strony internetowej, 
może być wykorzystywany przez warsztat w do-
wolny sposób - na własnych materiałach marke-
tingowych, plakatach, wizytówkach lub ogłosze-
niach w sieci. 
Jeżeli jednak warsztat posiada własną stronę 
WWW i chce, aby to ona została dopięta do wy-
szukiwarki warsztatów, wystarczy nas o tym poin-
formować. Istnieje także możliwość umieszczenia 
nowej strony pod posiadanym wcześniej przez 
serwis adresem, jeżeli otrzymana od nas okaże 
się bardziej funkcjonalna. Prawo wyboru pozo-
stawiamy po stronie właścicieli serwisów.
Szkielet przygotowanych przez nas stron inter-
netowych jest podobny, jednak żeby je od siebie 
odróżnić przygotowaliśmy różne akcenty gra-
fi czne, opisy i kolory. Za pomocą intuicyjnego 

panelu administratora, osoba zarządzająca warsz-
tatem może zmieniać wygląd swojej strony, za-
warte na niej treści oraz sposób jej wyświetlania. 
Zadbaliśmy również o możliwość uzupełnienia 
przez warsztat cennika usług, a także dodawania 
promocji dla swoich klientów.

kontakt Z motointegrator.pl
Infolinia:  801 980 980
e-mail: motointegrator@intercars.eu
www.mi.eu

Wszelkie dane teleadresowe serwisu (numery te-
lefonów, adres warsztatu, adres mailowy czy go-
dziny otwarcia), jak również zakres świadczonych 
usług - zaciągane są z bazy Inter Cars SA i mogą 
być poprawiane wyłącznie przez administrato-
rów Motointegratora. 

Wszystkie uwagi i pytania, dotyczące działa-
nia lub wyglądu wizytówek, prosimy przesyłać 
za pomocą formularza umieszczonego w pa-
nelu administracyjnym strony internetowej 
lub na adres Motointegrator@intercars.eu,
sieciserwisowe@intercars.eu albo przekazywać 
bezpośrednio do Przedstawiciela Handlowe-
go Inter Cars, będącego opiekunem danego 
warsztatu.

Nie można zapominać, że  w dobie Internetu serwisy 
w komunikacji z klientami powinny wykorzystywać 
fi rmowe strony internetowe. Dlatego też Inter Cars 
SA stara się pomóc w dostosowaniu ich struktury do 
oczekiwań osób je odwiedzających. Oprócz podsta-
wowych informacji na temat serwisu i jego oferty, 
strona www powinna budować wizerunek warszta-
tu jako wiarygodnego i doświadczonego partnera.
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teoria wrakowa
Zwolennicy „teorii wrakowej” twierdzą, że po przy-
stąpieniu Polski do Unii Europejskiej nasz kraj zo-
stał zalany indywidualnym importem najtańszych 
i przez to najstarszych samochodów, głównie 
z Niemiec. Kłopot w tym, że „auta za 500 euro”, 
mające więcej niż 10 lat, stanowiły większość w in-
dywidualnym  imporcie tylko w latach 2004-2006. 
Od 2007 roku włącznie sprowadzane samochody 
były w większość młodsze. Dziś większość używa-
nych samochodów sprowadzanych do Polski speł-
nia normę emisji spalin Euro 3 – takie samochody 
trudno nazwać wrakami i cała teoria upada. 
Z kolei te najstarsze i sprowadzone najwcześniej 
dożyły już kresu swojej eksploatacji. 12-letni samo-
chód sprowadzony w 2005 roku miałby dziś aż 18 
lat. Miałby – bo w wielu przypadkach trafi ł do stacji 

demontażu albo został nielegalnie rozmontowany 
na części. Ten drugi sposób właściciele wybierają  
dlatego, że mogą jeszcze odzyskać choć trochę 
pieniędzy zainwestowanych w auto, a także nie 
obawiają się konsekwencji z powodu łamania 
prawa. 

nie wyreJeStrowałem i co mi ZroBicie?
Zgodnie z prawem, ostatni właściciel auta powi-
nien przekazać je do stacji recyklingowej, po czym 
wyrejestrować auto w powiatowym wydziale 
komunikacji. Nie zawsze tak było – auta, choć 
fi zycznie znikały z dróg, wciąż pozostawa-
ły w elektronicznych bazach i do dziś w nich 
funkcjonują. Ich właściciele, pomimo że byli 
zobowiązani do wykupienia polisy OC na 
taki samochód, pozostają bezkarni. Kłopot 
w tym, że choć Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny ma bazę zawartych polis OC, 
to jednak nie jest ona pozbawiona błędów
i nie może być porównywana z listą samocho-
dów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców. 
W praktyce więc jedynym sposobem sprawdzenia 
OC jest rutynowa kontrola policji, ale funkcjona-

riusze kontrolują tylko samochody… jeżdżące po 
drogach.  UFG prowadzi wprawdzie wyrywkowe 
kontrole osób, które nie mają ciągłości ubezpie-
czenia, ale nawet w razie wykrycia przypadku 
nieopłacenia polisy OC, kierowca zostanie ukarany 
wyłącznie za brak polisy w bieżącym okresie, nie 
poniesie kary za poprzednie lata. 
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiąz-
kowych, OC przedłuża się automatycznie i towa-
rzystwa ubezpieczeniowe mogą same dochodzić 

płatności za składki OC od kierowców, którzy prze-
stali płacić po tym, jak pozbyli się aut. „Roszczenie 
jednak przedawnia się po 3 latach, a ubezpieczyciele 
zaczęli korzystać z tej możliwości dopiero od 2 do 4 lat 
temu. Wcześniej uważali, że było to nieopłacalne, a pra-
cy nie ułatwiały im brak komputerowych baz danych – 
kartoteki klientów były papierowe” – tłumaczy Marcin 
Z. Broda, ekspert branży ubezpieczeniowej i redak-
tor naczelny „Miesięcznika Ubezpieczeniowego”. 

ewidencJa Z BłĘdami
Na powyższą sytuację nakładają się błędy w bazie 
CEPiK. Nie tylko fi gurują w niej samochody-widma, 
ale także zdarza się, że auto odnotowane jest kilka 
razy. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłe-
go wieku po sprzedaży auta na rynku wtórnym, 
zarówno sprzedający, jak i kupujący musieli zgłosić 
fakt w swoim Wydziale Komunikacji – oddzielnie 
rejestrowano sprzedaż i kupno. W efekcie zdarzało 
się, że wpis w ewidencji, dotyczący danego eg-
zemplarza był dublowany. Taką sytuację potwier-
dza między innymi fi rma badawcza Samar, na 
której portalu internetowym czytamy: „Zdaniem 
analityków rynku liczba wyrejestrowanych samo-
chodów jest niewspółmiernie niska w porówna-

niu z liczbą pojazdów rejestrowanych w Polsce 
(ok. 1,5 mln sztuk). Szacują oni, że nieaktualnych 
rejestracji (aut, które fi zycznie nie istnieją) może 
być nawet kilka milionów. Część pojazdów mogła 
zostać wykorzystana do legalizacji kradzionych sa-
mochodów, z innych wymontowano wartościo-
we części, a resztę pocięto na złom. Stosunkowo 
niewielka grupa niesprawnych pojazdów, nisz-
czeje na osiedlowych parkingach i prywatnych 
posesjach.” (wiadomość z 8.09.2011r.) W efekcie 
nawet ok. 3 mln wpisów do bazy CEPIK może nie 
mieć pokrycia w rzeczywistości. Z oczywistych 
względów ta liczba dotyczy właśnie pojazdów 
najstarszych, co wprost przekłada się na zawyżenie 
średniego wieku aut. 

doganiamy europĘ
Są też inne sposoby oceny średniego wieku sa-
mochodu w Polsce. Z badań przeprowadzonych 
na dużych próbach wynika, że wiek ten wynosi 
od 11 (wg. MotoFocus) do 12 lat (EurotaxGlass’s). 
Potwierdza to też obserwacja rynku ogłoszeń 
sprzedaży aut. Średnia wieku aut wystawionych 
do sprzedaży na portalu Otomoto.pl w kwietniu 
2011 r. wyniosła 8,7 roku. Dla porównania, w Eu-
ropie średni wiek zarejestrowanego samocho-
du to 8 lat, czyli nie zostajemy tak bardzo w tyle. 
Paradoksalnie przyczynia się do tego także spro-
wadzanie używanych samochodów z zagranicy. 
Są one z reguły młodsze od średniej, co oznacza 
że park samochodowy Polski powoli, ale jednak 
się odmładza. Poprawia się także bezpieczeństwo, 
gdyż samochody te są zwykle dobrze wyposażo-
ne (większość ma system ABS, coraz więcej także 
bardziej zaawansowany ESP). 

Badania technicZne SĄ klucZem
Równie ważny jak wiek samochodu jest jego stan 
techniczny. Tu decydującą rolę mają do spełnienia 
Stacje Kontroli Pojazdów, których zadaniem jest 
wyłowienie aut nie nadających się do jazdy. Zgod-
nie z prawem, corocznemu obowiązkowemu ba-
daniu podlegają samochody osobowe po 3 latach 
eksploatacji. Jeśli auto nie przejdzie pomyślnie 
testu, właściciel musi je naprawić lub nie będzie 
mógł się nim poruszać po drogach. 

Źródło: SDCM

Wraki
na drogach 

prawda czy mit?
Czy faktycznie polskie drogi to muzeum techniki motoryzacyjnej? Czy można wierzyć publikacjom medialnym, które 
twierdzą, że Polacy jeżdżą samochodami w średnim wieku 15,5 lat? A może sposób wyliczenia tej średniej zawiódł?

OC przedłuża się automatycznie i towarzystwa ubezpieczeniowe 
mogą same dochodzić płatności za składki OC od kierowców.
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Program „Młode Kadry” to nowe 
przedsięwzięcie Inter Cars SA, 
które fi rma zorganizowała przy po-
mocy swoich  długoletnich part-
nerów biznesowych. Ma on na celu  
tworzenie Regionalnych Centrów 
Szkoleniowych przy współpracy 
z placówkami edukacyjnymi 
o profi lu motoryzacyjnym.  
Program cieszy się dużym zainteresowa-
niem dostawców Inter Cars SA, szkół oraz 
filii. Patronat nad tą inicjatywą objęli Instytut 
Transportu Samochodowego, Auto Świat 
oraz Stowarzyszenie Dystrybutorów Części 
Motoryzacyjnych.  
Współpraca „Młodych Kadr” ze szkołami po-
zwoli na wyposażenie placówek w nowo-
czesny sprzęt, wykorzystywany do naprawy 

Pierwsze Regionalne Centrum Szkoleniowe

uruchomione!
Dyrektor  Elżbieta Malinowska oraz Maciej Bobrowski 
Menadżer Programu Wiedza Techniczna podczas 
przekazywania sprzętu do funkcjonowania RCS. 

Maciej Bobrowski

Zadaniem Pani Dyrektor przekazany sprzęt w ramach 
Programu Młode Kadry pozwoli na kształcenie przyszłych 
specjalistów branży motoryzacyjnej na poziomie porówny-
walnym z aktualnie obowiązującymi standardami. 

i diagnostyki usterek w samochodach,  a tak-
że dostarczy niezbędnej wiedzy, potrzebnej
w procesie kształcenia przyszłej kadry. Zbliże-
nie dwóch światów – przedsiębiorców i edu-
kacji ma w przyszłości ułatwić start zawodowy 
młodym ludziom. W ramach pierwszej edycji 
programu zostanie uruchomionych 5 placó-
wek na terenie Polski. W programie uczestniczą 
następujący dostawcy: Castrol, Denso, Bosch, 
Osram, Luk, Ina, Fag. W następnych numerach 
Wiadomości IC będziemy na bieżąco informo-
wać o postępach tego przedsięwzięcia.
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anielskie dni
z Inter Cars

tegoroczna edycja kalendarza planszowego Inter Cars Sa na rok 2012 
przeniesie wszystkich w anielskie klimaty. tradycyjnie pierwszy plan 
stanowią modelki, które w tym roku są pięknymi aniołami. 
W niektórych miesiącach subtelne anioły zaskoczą każdego. delikatny 
i łagodny design kalendarza będzie idealną alternatywą dla pełnych 
ciężkiego sprzętu wnętrz warsztatów. 

kalendarz planszowy inter cars Sa prezentuje ofertę fi rmy, największego dystrybutora części zamiennych w europie Środkowo-wschodniej i 
kierowany jest do klientów fi rmy.

Poszczególne strony kalendarza poświęcone są dostawcom Inter Cars Sa. 
W tym roku w projekcie wzięły udział następujące fi rmy: KyB, delphi, Bosch, 
SKF, trW, eVr, Castrol, Knecht-Mahle, Contitech, Nissens, Federal Mogul. 
Nie mogło także zabraknąć platformy Motointegrator.

tegoroczna edycja kalendarza planszowego Inter Cars Sa na rok 2012 
przeniesie wszystkich w anielskie klimaty. tradycyjnie pierwszy plan 
stanowią modelki, które w tym roku są pięknymi aniołami. 
W niektórych miesiącach subtelne anioły zaskoczą każdego. delikatny 
i łagodny design kalendarza będzie idealną alternatywą dla pełnych 
ciężkiego sprzętu wnętrz warsztatów. 

kalendarz planszowy inter cars Sa prezentuje ofertę fi rmy, największego dystrybutora części zamiennych w europie Środkowo-wschodniej i 
kierowany jest do klientów fi rmy.

autorem zdjęć do kalendarza jest znany polski fotograf  V. Bakiewicz. 
dystrybucja kalendarza odbędzie się w połowie grudnia br. 
poprzez sieć dystrybucji Inter Cars Sa w Polsce i za granicą.
W II połowie grudnia będzie także możliwość zakupu „anielskiego 
egzemplarza” w sieci sprzedaży. o szczegóły należy pytać sprzedawców. 



Wkrótce na stronie www.intercars.com.pl harmonogram szkoleń na 2012 rok.
Nowe lokalizacje!

Show Car nie odpoczywa. Kolejnym 
etapem szkoleniowego tournée był 
Gorzów Wielkopolski.
Amerykańska ciężarówka Freightliner, z rewe-
lacyjnie zaaranżowaną przestrzenią, pełniła, jak 
zwykle podczas takich przedsięwzięć, funkcję 
sali szkoleniowej.  Wszelkie zagadnienia tech-
niczne, niezbędne do pracy profesjonalnego 
warsztatu  przekazywały fi rmy ATE, CONTI-
TECH, BOSCH, DELPH LUK I INA. W ustawionych 
obok ciężarówki namiotach, umieszczona zo-
stała ekspozycja wyposażenia warsztatowego 
oraz oferta szafek i narzędzi. Była ona dostępna 
dla każdego wcześniej zgłoszonego klienta. 
„Inwestuj w siebie i pracowników” to aktualne 
hasło w dzisiejszych czasach”- mówi Katrzyna 
Mędrkiewicz -Dyrektor Operacyjny Grupy Filii 
Szczecin. „Odpowiednio przeszkoleni pracow-
nicy serwisu są jedną z największych wartości 
każdego warsztatu samochodowego. Tylko 
kompetentni, sukcesywnie podnoszący swoje 
kwalifi kacje mechanicy mają rację bytu na wy-
magającym rynku niezależnych warsztatów. 
W obecnych czasach pojazdy są nafaszerowa-

ne elektroniką i stanowią ogromne wyzwanie 
dla serwisów i mechaników. Inter Cars wraz 
z dostawcami sprostał tym wymaganiom. Obok 
bogatej oferty sprzedaży części motoryzacyjnych, 
wsparcia sprzedaży w postaci programów inwe-
stycyjnych i lojalnościowych, udostępnił naszym 
klientom dostęp do wiedzy. Szkolenia w formie 
Show Car to sprawdzone, skuteczne  i niezbędne 
źródło fachowej informacji dla każdego pracow-
nika serwisu” – podsumowuje K. Mędrkiewicz.

Foto obok: W swoją wiedzę i doświadczenie 
zainwestowało przeszło 120 mechaników i właścicieli 

serwisów samochodowych. W tych dniach klienci 
mogli również uzyskać dodatkowe informacje 
dotyczące IC_Katalogu, z którego na co dzień 

korzystają w swoich serwisach. 

Inwestuj 
w siebie i pracowników

Foto powyżej: 19-23.10.2011 r. w Gorzowie Wlkp. 
odbyło się szkolenie, wykorzystujące możliwości 

mobilnej ciężarówki szkoleniowej.
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Joanna Król: Skąd wziął się pomysł utworzenia 
Triumph World w Polsce i co to właściwie jest?
Robert Górski: Triumph World to nic innego jak 
profesjonalna sieć salonów Triumph na całym 
świecie, w których każdy pasjonat jednośladów 
znajdzie coś dla siebie: motocykle, akcesoria, 
ubrania, oraz potrzebne do nich części. Taki 
pierwszy, profesjonalny salon w Polsce powstał 
w Gdyni,  wzorowany jest na światowych stan-
dardach w tej branży, począwszy od kolorystyki 
i oświetlenia, a skończywszy na rozwiązaniach 
handlowych. Specjaliści od budowy wizerunku 
marki Triumph wiedzą, jak przyciągnąć i zatrzy-
mać na dłużej klient. Z gotowych rozwiązań jako 
pierwszy skorzystał Piotr Gronowski, właściciel 
firmy Auto Center Piotr Gronowski i jednocześnie 
jeden z ośmiu dilerów marki Triumph w Polsce.

Jedyny taki salon w Polsce
Z początkiem października br. rozpoczął swoją działalność  salon 
Triumph-a wyposażony w wystrój pod nazwą „Triumph World”.  Czym 
jest i co kryje tak światowo brzmiąca nazwa? Co ma do zaoferowania 
potencjalnym klientom - fanom motocykli?

Robert Górski  
Szef Produktu - Triumph  
w Inter Cars SA 

J.K.: Jednolity wizerunek z pewnością wpłynie 
na szybką i skuteczną rozpoznawalność marki 
Triumph wśród klientów, a także podniesie jej 
prestiż. Czy w takim razie program 
„Triumph World” w Polsce będzie 
kontunuowany?
R.G.: Zdecydowanie tak, bo jeden sklep 
to za mało. W najbliższym czasie taki 
sam standard zostanie wprowadzo-
ny w salonach w Warszawie przy  
ul. Łopuszańskiej oraz w Krakowie przy 
ul. Wielickiej. W 2012 roku standard 
„Triumph World” zostanie wprowa-
dzony we wszystkich już działających 
salonach, a dla nowo przystępujących do sieci 
sprzedaży będzie to koniecznym warunkiem. Tak 
jak w Inter Cars SA funkcjonuje już zespół, zaj-
mujący się utrzymaniem jednolitego standardu 
w filiach, tak również w naszych salonach będą 
osoby czuwające nad utrzymaniem światowe-
go poziomu usług w tym zakresie. Wszystkie te 
miejsca będą oferowały zainteresowanym nie 
tylko ten sam różnorodny asortyment i atrakcyj-
ne ceny, ale także rzetelną obsługę, fachowe do-
radztwo i profesjonalne podejście do tematu, tak 
aby klient poczuł się w tym sklepie jak w swoim 
świecie, a ściślej mówiąc  - w świecie Triumpha.
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Auto Center  
Piotr Gronowski

ul. Górska 4 
Gdynia/Rumia

tel.: 58 771 26 94
Piotr Gronowski jest rów-
nież Dyrektorem Grupy 
Inter Cars SA Gdańsk.
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 Impreza ta uzyskała miano prestiżowej dzięki 
uczestnikom z Czech, Słowacji, Francji, Nie-
miec, Rosji, Litwy, Włoch i oczywiście Polski. 
Kierowcy mieli do pokonania trudne odcinki 
specjalne o długości 408 km (8 OS). Całkowita 
długość rajdu to 713,40 km.
Inter Cars podczas nagradzania najlepszych, 
rozdał łącznie 90 pucharów. W oficjalnej klasy-
fikacji końcowej Rajdowych Mistrzostw Polski 
Samochodów Terenowych puchar za pierwsze 
miejsce trafił do Krzysztofa Hołowczyca (BMW 
X3CC). Nasz lider zasłużył również na miano 

mistrza wyścigu fair play. Na jednym z końco-
wych oesów doszło do wypadku, w którym 
Hołek pomógł swojemu koledze, Francuzowi 
Stephane Peterhansel, w wyciagnięciu z rzecz-
ki jego auta, tracąc przy tym cenne sekundy. 
Drugi puchar otrzymał Stephane Peterhansel  
z Francji (Mini All4Racing), trzeci dostał Sławo-
mir Wasiak z Gorzowa Wlkp. (Mitsubischi Paje-
ro). Ze Szczecina startowała  Klaudia Podkalic-
ka, która niestety nie zmieściła się w piętnastce 
klasyfikacji generalnej.

Katarzyna Mędrkiewicz

Baja Poland
We wrześniu br. Inter Cars SA po raz drugi został sponsorem pucharów 
Baja Poland, który odbył się w Szczecinie na terenie Poligonu Drawsko.

Otwarte Rajdowe Mistrzostwa Polski Samo-
chodów Terenowych to jednocześnie Runda Kan-
dydacka Pucharu Świata w Rajdach Terenowych 
FIA, Puchar Europy Centralnej  w Rajdach 
Terenowych FIA, Międzynarodowe Mistrzostwa 
Republiki Czeskiej w Rajdach Terenowych oraz 
Puchar Republiki Słowacji 
w Rajdach Terenowych. 

Jednym z uczestników rajdu był Dariusz 
Żyła, którego samochód sygnowany był 
logiem Inter Cars SA.



Febi spełnia marzenia dzieci
Podczas tegorocznych 11 Targów części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów 
Inter Cars SA, fi rma Febi już po raz szósty zbierała pieniądze na Dom Dziecka.

Na stoisku Febi można było kupić katalogi, a ze-
brana z ich sprzedaży kwota została przeznaczo-
na na Rodzinny Dom Dziecka w Głusku. „To dzięki 
ofi arności odwiedzających 11 Targi udało nam się 
zebrać 3 tys. zł, które dzieciom są bardzo potrzeb-
ne” – podkreśla Magdalena Kowalska z fi rmy 
Febi. „Kiedy w ubiegłym roku odwiedziliśmy Dom 
Dziecka w Głusku przekonaliśmy się, jak wiele po-
trzebują dzieci i dlatego zdecydowaliśmy się również 
w tym roku im pomóc” – dodaje Pani Magda.
Dom Dziecka w Głusku prowadzi Pani Teresa Ryb-
ka z mężem. Opiekują się 8 dziećmi i wspólnie zde-
cydowali, że w tym roku zebrane przez fi rmę Febi 
pieniądze wykorzystają na wyjazd na zimowiska. 

Pani Teresa zdradziła nam, że jest to wielkie marze-
nie dzieci, które teraz będzie mogło się spełnić.

„To dzięki 
ofi arności odwiedzających 11 Targi udało nam się 
zebrać 3 tys. zł, które dzieciom są bardzo potrzeb-

– podkreśla Magdalena Kowalska z fi rmy 
„Kiedy w ubiegłym roku odwiedziliśmy Dom 

Dziecka w Głusku przekonaliśmy się, jak wiele po-
trzebują dzieci i dlatego zdecydowaliśmy się również 

cydowali, że w tym roku zebrane przez fi rmę Febi 
pieniądze wykorzystają na wyjazd na zimowiska. 

Pani Teresa zdradziła nam, że jest to wielkie marze-

Kilka lat temu nasza fi rma zanie-
chała wysyłania kart świątecznych 
w tradycyjnej – papierowej formie. 
Środki w ten sposób zaoszczędzone 
przeznaczamy na cele społeczne.

W minionym roku wsparliśmy  m.in. Zespół Szkół  
przy Szpitalu w Dziekanowie Leśnym, odpowiada-
jąc na apel o pomoc w przebudowie istniejącego 
tam placu zabaw. Dokonaliśmy kompleksowego 
remontu z wymianą większości urządzeń i pod-
łoża, które zastąpiliśmy nowoczesnym tartanem. 
Stworzyliśmy warunki do gry w koszykówkę. Te-
ren został ogrodzony, a wjazd przystosowany dla 
dzieci niepełnosprawnych. Z placu zabaw korzy-
sta rocznie ponad 1000 dzieci. 

Nasza kartka 
świąteczna

Mamy nadzieję, że mali pacjenci, przebywający tutaj na leczeniu, dzięki zabawie w tak miłym i bezpiecznym otoczeniu będą 
mogli choć na chwilę zapomnieć o przykrych przeżyciach, związanych z pobytem w szpitalu.

Grudniowe wydanie IC Strefy osobowej pre-
zentuje szeroką ofertę pojazdów użytkowych 
marki INCA wraz z praktycznymi pomocnika-
mi w postaci wyciągarek, pługów czy solarko 
- piaskarek. Wyjątkowo oferta została przy-
gotowana w atrakcyjnych warunkach fi nan-
sowania leasingu bądź kredytu. W numerze 
znajdują się także propozycje akcesoriów, 
kosmetyków i środków do pielęgnacji samo-
chodów oraz sezonowe nowości.  

Wraz z tym wydaniem wszyscy zarejestro-
wani odbiorcy hurtowi mają już „dopięty” 
status „Promo”. Dystrybucja gazety odbywa 
się dzięki Poczcie Polskiej oraz fi liom IC. Naj-
nowsze wydanie jest dostępne na stronie 
www.intercars.com.pl w zakładce „Nowości” 
oraz: Oferta handlowa.

Uwaga!
STREFA PROMOCJI!

Wszystkie produkty zamieszczone 
w gazecie są dostępne w promocyjnych cenach. 
Oferta obowiązuje od 1.12 do 31.12.2011 r.

W najnowszym wydaniu „gazety śniadaniowej” - IC Strefa, 
przedstawiamy najnowszą, promocyjną ofertę w Inter Cars SA. 

Wszystkie produkty zamieszczone 
w gazecie są dostępne w promocyjnych cenach. 
Oferta obowiązuje od 1.12 do 31.12.2011 r.

Małgorzata Koźbiał

Aneta Fiedorczuk
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Wielki jubileusz 
10-lecie grupy Rybnik
Działalność obecnej Grupy Rybnik zapoczątkowana została przez fi rmę
„Admar” w 1990 r. w Raciborzu.  Siedem lat później, na skutek powodzi, 
fi rma poniosła ogromne straty. Po jej odbudowaniu, powstał punkt 
sprzedaży w Rybniku, który to w 2001 r. przekształcił się w pierwszą 
fi lię obecnej Grupy Rybnik. 

Wyszków
ul. I Armii Wojska Polskiego 138
07-200 Wyszków
tel.: 29 753 20 00, fax: 29 753 20 49
e-mail: ic.wys@intercars.eu
Godziny otwarcia:
pn. - pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 8:00 - 13:00

W 2002 r. został otwarty drugi oddział - w Raci-
borzu. W 2003 r. oddział Rybnik przeniósł się do 
własnego obiektu (foto. 1) przy ulicy Gajowej. 
W 2004 r. Grupa Rybnik powiększyła się o kolejną 
lokalizację, tj. Wodzisław Śląski, ale już w następ-
nym roku fi lia Racibórz przeniosła się do nowego 
obiektu (foto. 2). W 2007 r. przy fi lii Rybnik został 
utworzony Inter Motors. W styczniu 2011 r. rozpo-
częła działalność kolejna fi lia w grupie w Jastrzę-
biu Zdroju, a w marcu tego samego roku  Inter 

Motors przeniósł swoją działalność do nowego 
obiektu (foto. 3).  We wrześniu 2011 r. fi lia Raci-
bórz powiększyła swoje magazyny. 17 paździer-
nika 2011 r. fi lia Wodzisław Śląski przeniosła się 
z ulicy Jastrzębskiej 12a, na ulicę Kokoszycką 131c 
(foto. 4). 
„Jak widać jesteśmy nastawieni na rozwój oraz 
inwestowanie w rynek. To nie jest nasze ostatnie 
słowo” - zapewnia Piotr Hampel, Dyrektor Grupy 
Rybnik.

„Zdobyte przez 10 lat 
doświadczenie, znajo-
mość lokalnego rynku 

oraz kompetentna i fa-
chowa kadra stanowiły 

doskonałe podstawy 
do podjęcia kolejnych 

przedsięwzięć” - mówi 
Piotr Hampel, Dyrektor 

Grupy Rybnik.

foto. 1 foto. 2 foto. 3

foto. 4

8 października 2011 r. otworzono 
nową lokalizację fi lii w Wyszkowie. 
Część ekspozycji stanowił ShowCar, 
w której klienci mogli się przekonać 
zarówno o bogatej ofercie szkoleń, 
jak również o szerokim wyposażeniu 
warsztatowym. 
Wydarzenie otwarcia oddziału fi lii w Wyszko-
wie wspierali regionalni menagerowie ryn-
ku ciężarowego i osobowego Inter Cars SA. 
Ze strony dostawców pomoc zaoferowa-
li m.in.: Castrol, ContiTech, Fomar, Friction, 
Valeo, Shell, Feber. Mimo niekoniecznie sprzy-
jających warunków atmosferycznych, imprezę 
odwiedziło blisko 200 osób. Wszystko odbyło 
się w towarzystwie samochodów terenowych 
i klasyków amerykańskich. Dodatkową atrak-
cją były mistrzostwa mini piłki nożnej, rozegra-
ne między warsztatami oraz koncert zespołu 
i pokaz magii.

Nowa lokalizacja
fi lii Wyszków 

Maria Zmysłowska

oBecnie mamy 147 filii 
inter carS Sa w polSce
NOWE LOKALIZACJE
18 listopada 2011 r. otwarta została
fi lia MKO (motocyklowa) w Warszawie
ul. Kopijników 42
03-274 Warszawa
tel.: 22 392 71 11
fax: 22 675 50 30
e-mail: motocykle.mko@intercars.eu
Godziny otwarcia: pn. - pt.: 9:00 - 19:00,
sob.: 10:00 - 15:00
 
PRZENOSINY
16 września 2011 r. fi lia AWA (autobusy) 
w Warszawie przeniosła się z ulicy 
Poronińskiej 5a na ulicę Posag 7 Panien nr 8
Nowy adres:
ul. Posag 7 Panien nr 8
02-495 Warszawa
tel.: 22 873 40 72
e-mail: ic.awa@intercars.eu
Godziny otwarcia: pn. - pt.: 7:00 - 15:00
 
17 października 2011 r. fi lia WOD, 
Wodzisław Śląski przeniosła się z ulicy 
Jastrzębskiej 12a na ulicę Kokoszycką 131c
Nowy adres:
ul. Kokoszycka 131c
44-300 Wodzisław Śląski
tel./fax.: 32 456 07 65
e-mail: ic.wod@intercars.eu
Godziny otwarcia: pn. - pt.: 8:00 - 18:00, 
sob: 9:00 - 13:00
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Nasi klienci odwiedzili już z VIP Clubem egzotycz-
ną Kubę, greckie Rodos i gorąca Tanzanię, byli tak-
że uczestnikami rajdowych Oesów Mistrzów.
We wrześniu i październiku br. klienci VIP Club 
Platinum wyjechali do Tanzanii. Dwie grupy, jed-
na 30-osobowa, druga 45-osobowa miały moż-
liwość obejrzenia malowniczych afrykańskich 
krajobrazów. Jednym z punktów wycieczki było 
Jeep Safari, które wywołało wielki zachwyt wśród 
uczestników wyjazdu. 

ROZWIĄZANIE KONKURSU „WRZUĆ NA LUZ” Z NR 40. 
Tajemniczym samochodem na zdjęciu okazał się FIAT 8V GHIA. 
Firma, która jako pierwsza zastosowała system ABS to Jensen.
Lista zwycięzców „Wrzuć na luz” z nr 40:
(sponsorem nagród w konkursie jest fi rma Robert Bosch Sp. z o.o.,)
Wieża z dvd otrzymuje: Marek Cyndecki (Częstochowa)
Nawigacja samochodowa  otrzymują:
Paweł Bryła (Dąbrowa Górnicza) i Franciszek Walski (Sosnowiec)
Zestaw AGD (czajnik i opiekacz) otrzymują: Tomasz Puchała (Krosno), 
Karol Zambrzycki (Zambrów), Monika Rudowska (Dąbrowa Górnicza).
Filmy DVD otrzymują: Marzena Dyc (Dąbrowa Górnicza), Mirosława Walska (Sosnowiec), 
Piotr Czerpa (Krosno), Mieczysław Połosak (Łódź), Marcin Kaszewski (Głogów), 
Roman Cieślak (Jaworzno).

KONKURS
SOKOLI 
WZROK

W aktualnym numerze WIADOMOŚCI IC należy odszukać odpowiedź na pytanie:
 Firma NKE powstała w 1996 roku w mieście:?

a) Steyr   b) Wiedeń
c) Graz  d) InnsbruckRozwiązania należy nadsyłać do 31.01.2012r. Nagroda główna to walkman Sony 8 GB x 1 oraz 2 nagrody po-cieszenia: gadżety IC Premia Plus o wartości 100 zł net-to. Sponsorem tego quizu jest program lojalnościowyIC Premia Plus.

Prawidłowe odpowiedzi z danymi (imię, nazwisko, ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miej-scowość, nr tel.) należy przesłać mailem na adres wiadomosci@intercars.eu z dopiskiem „Sokoli wzrok” lub na adres:
Redakcja Wiadomości IC

Sokoli wzrok
Inter Cars SAul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów

Zapraszamy do zabawy!

Wygrywaj nagrody 
czytając Wiadomości IC… 

Roman Cieślak (Jaworzno).

roZwiĄZanie konkurSu „Sokoli wZrok” Z wiadomoŚci ic numer 40

Prawidłowa odpowiedź – 30% -  znajdowała się na 31 stronie.

Zwycięzcy i nagrody: Walkman MP4 otrzymuje: Artur Nowacki (Stary Kisielin),

Pakiet gadżetów otrzymują: Edward Złotkowski (Syrynia) 

i Jolanta Praszałek (Dąbrowa Górnicza).

Nagrody wyślemy kurierem.

SerdecZnie gratuluJemy ZwyciĘZcom!

Dzika Afryka
W poprzednim wydaniu informowaliśmy naszych Czytel-
ników o rozpoczętej II edycji VIP Clubu. Przypominamy, 
że uczestnictwo w tym elitarnym programie jest możliwe 
na jednym z trzech poziomów: Silver, Gold oraz Platnium.

Autorem zdjęć jest jeden z naszych VIP Klientów - Maciej 
Roszkiewicz P.H.U. ART ZBYT SP.J.
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kupuJ filtry knecht
Za zakupy produktów Knecht w okresie 
26.09.2011-31.12.2011 w wysokości 1500 zł 
netto, otrzymasz 1 bon premiowy o wartości 
50 zł.

W o j c i e c h  K o p a c z

Zimowe promocje w Inter Cars SA
Zima za pasem, dlatego przygotowaliśmy promocje związane z produktami, 
które w tym okresie powinny cieszyć się zainteresowaniem wśród Państwa klientów.

aptecZka 
warSZtatowa 2011/2012 

Dzięki tej propozycji 
w Waszym warsztacie czy 
sklepie nie zabraknie po-

trzebnych produktów.
Akcja promocyjna trwa do 

15.01.2012r.
Wytypowane produkty/

producenci z określonego 
asortymentu, proponowa-

ne do pakietów osobo-
wych i ciężarowych: 
•	akumulatory	•	płyny	

i koncentraty do chłodnic 
•	płyny	i	koncentraty	do	
spryskiwaczy	•	żarówki	•	

pióra	wycieraczek	•	chemia	
warsztatowa	•	urządzenia	

do	obsługi	akumulatorów	•	
kable	rozruchowe	•	łańcu-

chy antypoślizgowe.

NOWOŚĆ
 Pakiet MINI

z terminem płatności 
15.12.2011. Szczegóły 

u Przedstawicieli 
Handlowych lub 
w oddziałach IC.

fiat 500 cZeka 
na cieBie
Za zakupy 
produktów BERU 
w okresie 
12.09.2011-
31.01.2012 klienci 
mogą wygrać 
samochód

ochraniacZ Za ngk
Kupując świece żarowe NGK w dniach 

03.10.2011-31.12.2011 za kwotę 1300 zł netto, 
klienci otrzymają wyjątkowo trwały i elegancki ochra-

niacz na błotnik. W czasie trwania promocji można 
otrzymać maksymalnie 5 szt. ochraniaczy.

1500 zł 
wartości 

aptecZka 
warSZtatowa 2011/2012 

Dzięki tej propozycji 
w Waszym warsztacie czy 
sklepie nie zabraknie po-

trzebnych produktów.
Akcja promocyjna trwa do

15.01.2012r.
Wytypowane produkty/

producenci z określonego 
asortymentu, proponowa-

ne do pakietów osobo-
wych i ciężarowych: 
•	akumulatory	•	płyny	

i koncentraty do chłodnic 

PAKIETY OSOBOWE I CIĘŻAROWE
GRUPY
PRODUKTOWE

PAKIET GIGa MeGa larGe MedIUM SMall MINI

wartość Apteczki zł netto 40 000 28 000 15 000 7 000 3 500 1 700

• akumulatory
• płyny i koncentraty do 

chłodnic
• płyny i koncentraty do 

spryskiwaczy
• żarówki
• pióra wycieraczek
• chemia warsztatowa
• urządzenia do obsługi 

akumulatorów
• kable rozruchowe
• łańcuchy antypośli-

zgowe

PREMIA GŁÓWNA

Opcja 1 - bonus 9% 7% 5% 3,5% 2,5% 1%

Opcja 2- punkty IC Premia 400 000 220 000 84 000 30 000 9 000 2 200

Przy zakupie uzupełniającym akumulatorów z RYNKU APTECZKA obowiązuje bonus główny taki, jak w  wybranym wcześniej Pakiecie - do 15.01.2012 r.

PREMIA DODATKOWA - do opcji premii głównej przysługuje premia dodatkowa

Odroczony termin płatności 15.01.2012 r. 15.01.2012 r. 15.01.2012 r. 15.01.2012 r. 15.01.2012 r. –

lub dodatkowy bonus przy płatności 
gotówkowej 3% 3% 3% 3% 3% 3%

NAGRODA SPECJALNA - za zakupy uzupełniające produktów z apteczki

Wartość zakupów zł netto

powyżej 56 000 55 999-48 000 47 999-36 000 35 999-26 000 25 999-18 000 17 999-8 000

Punkty IC Premia do wykorzystania 
na zakupy narzędzi i wyposażenia 
warsztatowego w Inter Cars SA.

186 000 160 000 120 000 86 000 60 000 25 000
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Problem ten dotyka zarówno fi rmy transportowe, 
środki komunikacji miejskiej, jak i indywidualnych 
użytkowników, a wyłączenie z ruchu pojazdów, 
spowodowane niskimi temperaturami, generuje 
poważne komplikacje oraz straty fi nansowe. 
Od lat 60 ubiegłego wieku norweska fi rma DEFA 
wyprodukowała niezależne elektryczne ogrze-
wanie postojowe do pojazdów mechanicznych, 
zasilane z sieci zewnętrznej 230V. Dzięki stałemu 
doskonaleniu oferowanych produktów oraz  roz-
szerzaniu gamy dostępnych aplikacji, DEFA stała się 
światowym liderem w swojej dziedzinie.

SyStem Budowany Z modułów
Podstawowy system ogrzewa-
nia postojowego zbudowany 
jest w oparciu o grzałkę bloku 
silnika. Grzałka ta konstruowa-
na jest indywidualnie do kon-
kretnej jednostki napędowej 
i  zapewnia przed rozruchem 
utrzymanie temperatury silni-
ka (wraz z płynami eksploata-
cyjnymi) na  poziomie +30 °C, 
niezależnie od temperatury 
zewnętrznej. Grzałkę uzupeł-
niają przewody „pokładowe” z 
gniazdem przyłączeniowym 
oraz przewód, łączący gniazdo 
w pojeździe z zewnętrznym 
źródłem energii – gniazdkiem 
230V. Kolejnym elementem 

systemu jest automatyczna ładowarka akumula-
torów. Ładowarka zaczyna pracę natychmiast po 
podłączeniu zasilania – nawet wtedy, gdy pod-
grzewanie silnika i przedziału kierowcy jest wyłą-
czone. Po całkowitym naładowaniu akumulatora, 
ładowarka przechodzi w tryb podtrzymania, za-
bezpieczając akumulatory przed przeładowaniem. 
W celu ochrony akumulatora przed uszkodzeniem, 
napięcie ładowania korygowane jest w zależności 
od temperatury otoczenia.

ciepłe wnĘtrZe
Urządzeniem, poprawiającym zdecydowanie 
komfort użytkowania pojazdu, jest ogrzewacz 
wnętrza. Estetyczne urządzenie grzewcze potrafi  
ogrzać wnętrze przedziału kierowcy do temperatu-
ry +20 °C, skutecznie rozmrażając szybę przednią i 
boczne szyby kierowcy. Zamontowany czujnik PTC 
w miarę wzrostu temperatury w kabinie zmniejsza 
moc grzałki wmontowanej w dmuchawę. Uzu-
pełnieniem systemu jest programator. Umożliwia 
on takie sterowanie pracą układu, by  niezależnie 
od temperatury otoczenia silnik autobusu i kabi-
na kierowcy zostały podgrzane na  odpowiednią 
godzinę, a akumulatory były w pełni naładowane 

Ujemne temperatury, panujące w miesiącach zimowych, zdecydo-
wanie utrudniają,  a w skrajnych przypadkach uniemożliwiają rozruch 
silnika. 

Przed serwisem panuje bałagan 
i nie ma czasu, aby go posprzątać? 
Czeka Cię wielkie odśnieżanie 
parkingu dla klientów? 
Jeśli na te pytania odpowiedziałeś „tak”, zachęca-
my do zapoznania się z najnowszą ofertą, którą 
znajduje się w katalogu Inca.
Szczególnie polecamy produkty typu Side x 
Side, które mają charakter nie tylko rekreacyj-
no–sportowy, ale przede wszystkim użytkowy. 
Zamiatarki, przyczepki, pługi, a nawet solarko-
-piaskarki, które można dokupić do pojazdów 
typu UTV, ATV, przydadzą się w nadchodzącym 
sezonie jesienno-zimowym. 

Akcesoria, które mogą Państwa wyręczyć w codziennej 
pracy Waszego serwisu, znajdują się w najnowszym 

katalogu Inca.

daniel Waliszkiewicz

Elektryczne ogrzewanie
postojowe DEFA WarmUp

przy minimalnym poborze energii elektrycznej.  
Modułowa budowa systemu pozwala nie tylko do-
stosować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb, 
ale również zdecydowanie ograniczyć koszt urzą-
dzenia, czyniąc je kilkakrotnie tańszym niż porów-
nywalne niezależne systemy grzewcze z zasilaniem 
paliwowym. Koszt podstawowego rozwiązania 
zamyka się kwotą kilkuset złotych, a prostota roz-
wiązania gwarantuje szybki i  nieskomplikowany 
montaż oraz dużą niezawodność.

pilot SmartStart 
Nowością w ofercie DEFA jest pilot zdalnego ste-

rowanie SmartStart. Estetyczny 
i trwały, wykonany w formie 
breloczka do kluczyków sa-
mochodowych, o zasięgu 
działania 1200 metrów. Zasto-
sowanie sterowania SmartStart 
czyni system DEFA całkowicie 
bezobsługowym. Pilot posia-
da wiele przydatnych funkcji, 
m.in.: programowanie dwóch 
czasów gotowości samochodu 
z podziałem na 7 dni tygodnia, 
możliwość natychmiastowego 
włączenia / wyłączenia ogrze-
wania pojazdu, a także funkcje 
informacyjne. Po skomuniko-

Praktyczna
pomoc

Modułowa budowa systemu pozwala nie tylko do-

Ujemne temperatury, panujące w miesiącach zimowych, zdecydo-
wanie utrudniają,  a w skrajnych przypadkach uniemożliwiają rozruch 

daniel Waliszkiewicz

ktryczne ogrzewanie
postojowe DEFA WarmUp

przy minimalnym poborze energii elektrycznej.  
Modułowa budowa systemu pozwala nie tylko do-

Ujemne temperatury, panujące w miesiącach zimowych, zdecydo-
wanie utrudniają,  a w skrajnych przypadkach uniemożliwiają rozruch 

daniel Waliszkiewicz

ktryczne ogrzewanie
postojowe DEFA WarmUppostojowe DEFA WarmUp

przy minimalnym poborze energii elektrycznej.  
Modułowa budowa systemu pozwala nie tylko do-

Ujemne temperatury, panujące w miesiącach zimowych, zdecydo-
wanie utrudniają,  a w skrajnych przypadkach uniemożliwiają rozruch 

postojowe DEFA WarmUppostojowe DEFA WarmUp

przy minimalnym poborze energii elektrycznej.  

elektryczne ogrzewanie postojowe
defa warmup to:

• pewność rozruchu nawet przy temperaturach poniżej 
-30 ºC, kiedy już zawodzą spalinowe urządzenia 
grzewcze;

• komfort kierowcy (odmrożone szyby, podgrzana kabina 
kierowcy i silnik, zawsze optymalnie naładowane 
akumulatory);

• niższy koszt zakupu i codziennej eksploatacji;
• bezobsługowość systemu (system WarmUp praktycznie 

nie wymaga bieżącej konserwacji);
• znaczne korzyści ekologiczne.

waniu się z pojazdem użytkownik informowany 
jest o stanie systemu, napięciu akumulatora, tem-
peraturze zewnętrznej. Pilot SmartStart może także 
sterować pracą niezależnego ogrzewania posto-
jowego spalinowego, współpracując z systemami 
wiodących producentów europejskich.
Zalety ekonomiczne elektrycznego ogrzewania 
postojowego to nie tylko zdecydowanie niższy 
koszt zakupu, ale także tańsza eksploatacja w po-
równaniu z systemami spalinowymi.

Wyłącznym 
dystrybutorem 

produktów DEFA 
na rynek polski 

jest Inter Cars SA, 
a system można 
w łatwy sposób 

dobrać sobie przez 
stronę: www.
kompletacje.

intercars.com.
pl/defa
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Przemysław Nowak

OSRAM wprowadza na rynek światła do jazdy 
dziennej LIGHT@DAY. Zamontowano w nich 
diody elektroluminescencyjne (LED), dzięki cze-
mu ich zapotrzebowanie na energię elektrycz-
ną jest niewielkie. Niewątpliwą zaletą świateł 
jest też szczelna konstrukcja, która umożliwia 
mycie ciśnieniowe bez obawy o uszkodzenie 
- to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku. 
Ponadto światła widoczne są jako jednolita 
powierzchnia świetlna, a nie pojedyncze diody. 
Dodatkowo OSRAM LIGHT@DAY – automa-
tycznie włączają się po uruchomieniu silnika i 
wyłączają przy zastosowaniu świateł mijania.

Światła pasują do około 70% modeli samocho-
dów, a dzięki przystępnej instrukcji każdy może 
z łatwością założyć je samodzielnie. Światła 
mają homologację, co jest gwarancją tego, 
że produkt spełnia wszystkie normy prawne.
O ofertę pytajcie Państwo już w styczniu we 
wszystkich oddziałach Inter cars SA.

Akcesoria zimowe

Światło w ciągu dnia
OSRAM wprowadza na rynek świata do jazdy dziennej 
LIGHT@DAY, oparte na technologii LED

W naszej ofercie 
Inter Cars SA  
znaleźć można 
bardzo wydajne 
koncentraty fi r-
my CARTECHNIC 
(1L  indeks: CART 
MA5571484, 
5L. indeks CART 
MA5571492).

Dla leniwych klientów polecamy maty prze-
ciwszronowe  WINTER fi rmy KEGEL, które 
dostępne są w różnych wzorach i rozmiarach 
(indeks: 5-3303-246-4010). Natomiast, by 
ustrzec się przed przymarzającymi wycieracz-
kami, możemy osłonić je specjalnymi pokrow-
cami ochronnymi (Indeks: 5-3312-246-4060)

Przemysław Nowak

Dla leniwych klientów polecamy maty prze-
ciwszronowe  WINTER fi rmy KEGEL, które 

Przemysław Nowak

Dla leniwych klientów polecamy maty prze-

cami ochronnymi (Indeks: 5-3312-246-4060)

 w ciągu dnia

W naszej ofercie 
Inter Cars SA  
znaleźć można 
bardzo wydajne 
koncentraty fi r-
my CARTECHNIC 

Akcesoria 

Światło w ciągu dnia

my CARTECHNIC 
(1L  indeks: CART 
MA5571484, 
5L. indeks CART 
MA5571492).

bardzo wydajne 
koncentraty fi r-
my CARTECHNIC 

Światło w ciągu dnia

Akcesoria 

Kiedy trzeba będzie skrobać szyby po-
mocna okaże się fi rma TomPar, która  przy-
gotowała sporo praktycznych nowości, 
m. in. skrobaczki oraz szczotkoskrobaczki
z linii Nice Touch (indeksy: skrobaczka NT30, 
szczotko-skrobaczka NT) bądź limitowaną 
skrobaczkę 4MAX z funkcją antyroszeniową 
(indeks: skrobaczka wielofunkcyjna).
Możemy również użyć odmrażacza z fi rmy 
AUTOLAND (indeks: ALD Mors atomizer 

750ml), a do ściągnięcia z szyb odmarznię-
tej zmarzliny warto wykorzystać ściągaczki 
(indeks: ściagaczka do wody). Należy również 
przygotować się do zimowych podróży. Aby  
wygodnie  zapakować narty czy snowboard, 
warto zakupić specjalne torby do przewozu 
tego typu sprzętu (indeks: MINT 0001, MINT 
0002, MINT003).

praktycZny
preZent gwiaZdkowy

Gwiazdka tuż, tuż. Zastanówmy się nad prezen-
tem, który nie będzie kolejnym rzuconym w kąt 

przedmiotem. Listę zaku-
pów otworzymy jednym 
z dostępnych w sieci 
Inter Cars alkomatem 
osobistym. Szeroka gama 
dostępna w sprzedaży 
pozwoli dobrać urządze-
nie, spełniające Państwa 
oczekiwania (indeksy: 
AL5500, AL DA5100, 

AL6000, AL7000, AL 
DA7100). Kolejnym pomy-
słem na użyteczny prezent 
mogą być światła dzienne 
LED fi rmy Philips (indeksy: 
PHI 12810 LED, PHI 12820 

LED, PHI 12824 LED). Pamię-
tajmy, że możemy montować 
wyłącznie urządzenia posiada-
jące certyfi katy. Przestrzegamy 
przed tanimi światłami pro-
dukcji chińskiej, które oślepiają 

kierowców i zużywają wiele 
energii. Polecamy także czujni-
ki parkowania fi rmy VALEO. W 
Inter Car SA można kupić czuj-
niki na tył (indeksy: VAL632001), 
komplet (tył+przód) (indeksy: 
VAL632004) oraz czujniki z ka-
merą (indeksy: 
VAL632060) . 
Możemy zaku-
pić także samą 
kamerę (indeks: 
VAL632062).

jące certyfi katy. Przestrzegamy 

Z uwagi na zbliżający się sezon zimowy, 
przedstawiamy  wybrane produkty 
z oferty Działu Akcesoria, abyście mogli 
Państwo odpowiednio przygotować 
swoich klientów do podróżowania 
w trudnych warunkach.

niki na tył (indeksy: VAL632001), 
komplet (tył+przód) (indeksy: 
VAL632004) oraz czujniki z ka-

Dział Akc� � ia
życzy

W� ołych Świąt,

ud� ych p� z� tów � az

Szczęśliwego

Nowego Roku!

merą (indeksy: 
VAL632060) . 
Możemy zaku-
pić także samą 
kamerę (indeks: 

wszystkich oddziałach Inter cars SA.wszystkich oddziałach Inter cars SA.
O ofertę pytajcie Państwo już w styczniu we 
wszystkich oddziałach Inter cars SA.wszystkich oddziałach Inter cars SA.
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Wiele płynów do chłodnic na dzisiejszym rynku 
produkowana jest na bazie glikolu etylenowego 
i wzbogacona w dodatki zapobiegające korozji, 
smarujące uszczelki pompy wody i pomagające w 
przenoszeniu ciepła z metalowych części silnika na 
czynnik chłodzący. 

płyn cZy koncentrat? 
Płyny występują w formie płynu gotowego lub 
jako koncentrat. Płyn gotowy można zastosować 
od razu, natomiast koncentrat trzeba odpowied-
nio przygotować. Przeważnie koncentrat środka 
niezamarzającego powinien być mieszany z wodą  
demineralizowaną w stosunku 50/50, (czyli jedna 
część wody na jedną część środka), jednak zawsze 
należy posługiwać się tabelą mieszalności, która 
znajduje się na opakowaniu danego koncentra-
tu. Odpowiednie rozcieńczenie daje ochronę na 
niezamarzanie w temperaturach nie niższych niż 
-37°C oraz ochronę na przegrzanie do tempera-
tury powyżej +100°C. Nie wolno używać nieroz-
cieńczonego koncentratu chłodzącego, ponieważ 
powoduje to nieprawidłową pracę układu.

tradycyJne i longlife
Większość płynów chłodzących sprzedawanych 
w ostatnim czasie stanowiły tradycyjne płyny, któ-
re prawidłowo działają przez dwa lata. Zawierają 
one krzemiany, fosforany oraz aminy jako czyn-
niki hamujące korozję. Z biegiem czasu czynniki 
hamujące korozję tracą swoje właściwości i zani-
ka ochrona antykorozyjna. Ważne jest więc, aby 
tradycyjne płyny chłodzące wymieniane były co 
dwa lata. Aluminium jest szczególnie podatne na 
korozję, a wiele pojazdów obecnie posiada gło-
wice, chłodnice oraz inne części silnika wykonane 
z aluminium. Wymiana płynu chłodzącego przed 
utratą jego właściwości antykorozyjnych jest istot-
nym  czynnikiem, wpływającym na sprawność 
i żywotność układu chłodzenia.
Alternatywą do tradycyjnych płynów chłodzących 
jest, stosowany obecnie przez większość produ-
centów samochodów, płyn „LONGLIFE” lub płyn o 
przedłużonej żywotności. Jest on również produ-
kowany na bazie glikolu etylenowego, ale zawiera 
najnowszą technologię organiczną (OAT). Różnica 
pomiędzy tradycyjnym i płynem typu „LONGLIFE” 
jest taka, że ten drugi zawiera inne czynniki prze-

ciwdziałające korozji, o dłuższej żywotności niż 
krzemiany, fosforany oraz aminy. Płyn typu „LON-
GLIFE” zawiera kwasy organiczne, które chronią 
silnik przed korozją. 

Uwaga! 
Płynów tradycyjnych i tych o przedłużo-

nej żywotności nie należy używać 
razem, ani mieszać w układzie chłodze-
nia pojazdu. Kwasy organiczne zawarte 
w płynach typu „LONGLIFE” powodują 

wytrącanie się krzemianów z trady-
cyjnego płynu, co znacznie zmniejsza 

ochronę przed korozją.

ochrona prZed ZamarZniĘciem
Stopień ochrony przed zamarzaniem ma bardzo 
mało wspólnego ze stopniem ochrony antykoro-
zyjnej. Test płynu na zamarzanie pokaże nam próg 
zamarzania płynu, nie pokaże jednak, w jakim 
stopniu działa ochrona antykorozyjna, którą płyn 
traci z czasem. Zaleca się więc regularne wypłuka-
nie układu chłodzenia i całkowitą wymianę płynu 
co dwa lub pięć lat, w zależności od typu stoso-
wanego płynu chłodzącego. Prawidłowa obsługa 
i utrzymanie układu chłodzenia jest bardzo waż-
nym czynnikiem, mającym wpływ na żywotność 
silnika. Jeżeli płyn chłodzący został zaniedbany 
przez dłuższy czas, zarówno części silnika, jak i ukła-
du chłodzenia mogły znacznie skorodować, co w 
rezultacie może wywołać konieczność kosztow-
nych napraw.

Uwaga! 
Podczas wymiany płynu należy zawsze 

przestrzegać instrukcji i zaleceń 

producenta samochodu!

Przypominamy o trwającej promocji w sezonie 
2011/2012. Do wybranych beczek 50L, 60L, 200L 
płynów i koncentratów do chłodnic dołączana jest 

Płynna jazda
a n d r z e j  K o p e r a

W okresie zimowym należałoby zadbać o układ chłodzenia w samochodach, 
m.in. zainwestować we właściwy płyn do chłodnic. Przypominamy podstawo-
we informacje, dotyczące tego tematu.

CARTECHNIC:
CART999 60L +P --> CARTECHNIC - ATR, konc. 
do chłodnic /1:1=-36°C/ 60L + pompka - (do 
wyczerpania zapasów)
CART999 200L +P --> CARTECHNIC - ATR, konc. 
do chłodnic /1:1=-36°C/ 200L + pompka - (do 
wyczerpania zapasów)
CART999 CT12 PLUS 60L +P --> CARTECHNIC 
- ATR, bezkrzemianowy konc. do chłodnic /1:1=-
36°C/ 60L + pompka - (do wyczerpania zapasów)
CART999 CT12 PLUS 200L +P --> CARTECH-
NIC - ATR, bezkrzemianowy konc. do chłodnic 
/1:1=-36°C/ 200L + pompka - (do wyczerpania 
zapasów)

4MAX:
1601-00-0005E +P --> 4Max 60L płyn do chłodnic 
-35°C, + pompka - (do wyczerpania zapasów)
1601-00-0006E +P --> 4Max 200L płyn do chłod-
nic -35°C + pompka - (do wyczerpania zapasów)
1601-00-9995E +P --> 4Max 50L koncentrat do 
chłodnic (1:1=-35°C) + pompka - (do wyczerpa-
nia zapasów)
1601-00-9996E +P --> 4Max 200L koncentrat do 
chłodnic (1:1=-35°C) + pompka - (do wyczerpa-
nia zapasów)

specjalna pompka. Promocja trwa do wyczerpa-
nia zapasów. 
Przykładowe indexy:

1601-00-0005E +P --> 4Max 60L płyn do chłodnic 

CART999 60L +P --> CARTECHNIC - ATR, konc. 
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Właściciele pojazdów z silnikami diesla, poza 
standardowym przygotowaniem pojazdu do 
zimy, powinni pamiętać o stosowaniu dodat-
ków zapobiegających krystalizacji ON w niskich 
temperaturach. Jednym ze składników ON 
jest parafi na, która w niskiej temperaturze się 
krystalizuje, a co za tym idzie zatyka przewody 
paliwowe i fi ltr paliwa, nawet w samochodach 
wyposażonych w podgrzewacze. W takich 
przypadkach auto albo nie odpala, albo jazda 
kończy się po przejechaniu 
krótkiego odcinka (z re-
guły pomaga tylko ciepły 
garaż).
Stacje paliw w określonych 
porach roku sprzedają ON 
letni, przejściowy i zimo-
wy.  Mimo dość ścisłego 
określenia powyższych 
terminów, wcale nie ma 
pewności, że np. zimą za-
tankujemy paliwo zimo-
we. Zdarza się, że niektóre 
rzadziej odwiedzane sta-

cje paliw sprzedają olej letni do późnej jesieni, 
a przejściowy jeszcze zimą. 
Nawet jeśli jesteśmy pewni, że za każdym razem 
wlewamy do zbiornika paliwo zimowe, już jesie-
nią zaopatrzmy się w opakowanie depresatora. 
Jest to specjalny preparat, obniżający tempera-
turę krzepnięcia parafi ny zawartej w ON. Porcję 
takiego preparatu (określonej na opakowaniu) 
należy wlać do zbiornika paliwa przed każdym 
tankowaniem. Średnią proporcją mieszalności 

depresatora jest 1:1000, co 
oznacza, że opakowanie 
0,5L depresatora wystarczy 
nam na 500 litrów paliwa. 
Oprócz stosowania de-
presatora należy pamiętać 
o regularnych wymianach 
fi ltra paliwa.

Coraz częściej pojawiają się przy-
mrozki. To najwyższy czas, aby wy-
posażyć nasze auto w zimowy płyn 
do spryskiwaczy 4MAX NANO.

Szczególnie w okresie zimowym ważne jest to, 
co nalewamy do zbiornika spryskiwacza szyb i 
refl ektorów. Krótki dzień, mokre, zaśnieżone drogi, 
temperatura kilkanaście stopni poniżej zera,  w ta-
kich warunkach szyby w samochodach powinny 
być czyste, a dobrej jakości płyn do spryskiwaczy 
jest wówczas rzeczywiście doceniany. Oferowane 
produkty charakteryzują się nowym bardziej funk-
cjonalnym opakowaniem z wygodnym uchwy-
tem do nalewania, przyjemnym zapachem oraz 
innowacyjną technologią NANO.

Zimowe płyny nano
do spryskiwaczy

Kolejny produkt 
to zimowe kon-
centraty (-60°C) 
do mycia i spry-
skiwania szyb 
samochodowych 
oraz refl ektorów 
niemieckiej fi rmy 
Cartechnic. W kon-
centratach zasto-
sowany został aktywny składnik czyszczący, który 
zapewnia dobrą przejrzystość szyb, usuwa nawet 
oporne zabrudzenia w warunkach zimowych 
oraz zapobiega zamarzaniu instalacji spryskiwa-
czy oraz refl ektorów.

Oferta koncentratów fi rmy Cartechnic 
przedstawia się następująco:
CART MA5571484 - 1L 
Zimowy płyn do spryskiwaczy koncentrat
CART MA5571492 - 5L 
Zimowy płyn do spryskiwaczy koncentrat

Depresatory
Depresator trzeba zastosować przed nastaniem mrozów: nie rozpuszcza 
on skrystalizowanej parafi ny, tylko zapobiega jej krystalizacji.

K r y s t i a n  N o w a k

Zimowe płyny i koncentraty do spryskiwaczy wykonane 
są na specjalne zlecenie Inter Cars SA. Produkty posiadają 
wszystkie niezbędne atesty i zezwolenia.

* Do wszystkich beczek 200l  dokładamy gratisowo ręczną 
pompkę. Promocja ważna od 20.09.2011r. do wyczerpania 
zapasów.  

Płyny NANO+ do spryskiwaczy o temperaturze 
krystalizacji -22°C dostępne są w opakowaniach: 
5L. (1201-00-0006N); 30L. (1201-00-0015N); 
200L. (1201-00-0013N) + GRATIS 
*1000L. (1201-00-0010N)
Koncentraty NANO+ do spryskiwaczy 
o temperaturze krystalizacji -60°C 
dostępne są w opakowaniach:
1L. (1201-00-0002N); 5L. (1201-00-0003N); 
30L.(1201-00-0009N); 200L. (1201-00-0020N) + 
GRATIS *; 1000L. (1201-00-0018N).

Z myślą o najbardziej wymagających klientach 
do oferty Inter Cars wprowadziliśmy płyn NANO 
o temperaturze krystalizacji -25°C. Posiada on opa-
kowanie, umożliwiające wygodne nalewanie pro-
duktu poprzez specjalnie wyprofi lowany uchwyt 
oraz dołączony lejek. Płyn NANO -25°C idealnie 
nadaje się do aut wyposażonych w refl ektory kse-
nonowe.

CART MA5571518 - 20L 
Zimowy płyn do spryski-
waczy koncentrat
CART MA5571526 - 60L 
Zimowy płyn do spryski-
waczy koncentrat
CART MA5571534 - 200L 
Zimowy płyn do spryski-
waczy koncentrat 
+ GRATIS *

Podpis do zdj: Produkt 
dostępny jest pod 
indeksem: 1201-00-
0024N

przypadkach auto albo nie odpala, albo jazda tankowaniem. Średnią proporcją mieszalności 

Inter Cars  posiada w swojej ofercie 
depresatory – przykładowe in-
deksy: TDA 0,25L; DIESEL SKYDD 1L; 
DIESEL SKYDD 0,5L; DEPRESATOR 
DIESEL 25-014; 
DEPRESATOR DIESEL 25-016.

K r z y s z t o f  K w i a t e k
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Producent zdecydował się na zmianę szaty gra-
fi cznej olejów PMO (Performance Motor Oil). Jest 
to bardzo nowatorski projekt. Wszystkie oleje PMO 
posiadają etykiety, przypominające hologram 3D. 
Dodatkowo na odwrocie każdego opakowania 
znajduje się albo znajdują się (w zależności od po-
jemności opakowania) naklejki, na których można 
wpisywać datę wymiany oleju (alternatywa dla 
tzw. zawieszek, które stosują niektóre fi rmy).

W ostatnim numerze Wiadomości IC informo-
waliśmy o nowej jakości w ofercie części nadwo-
ziowych pod nazwą BLIC. Dzisiaj rozmawiamy z 
Mieszkiem Cybulskim - Kierownik Projektu Części 
i Akcesoria Blacharsko-Lakiernicze w Inter Cars SA 
o dalszym rozwoju tej marki.

Wiadomości IC: Skąd pomysł na wprowadze-
nie do oferty IC 
nowego brandu 
własnego w 
obszarze części 
nadwoziowych? 
Czy 4MAX Blacha 
już nie istnieje? 
Mieszko Cybulski: 
Tak. Obecnie 4max 
Blacha już nie istnieje. 
Wprowadzenie BLIC-
-a jest pomysłem, 
podkreślającym fakt 
nowego otwarcia, które uczynił Inter Cars w 
obszarze części nadwoziowych. Chcemy wejść 
mocniej w ten obszar alternatywnych części 
blacharskich o wysokiej jakości, bo widzimy tam 
lukę, która jest słabo zagospodarowana. 

WIC: Jak oceniasz pozycję Inter Cars odniesie-
niu do konkurencji w tym obszarze rynku?
M. C.: Przychodząc do pracy w Inter Cars, my-
ślałem, że trzeba będzie budować ofertę od sa-
mego początku. Tak jak większość ludzi z branży, 
raczej nie kojarzyłem IC jako dystrybutora części 
wizualnych. Zostaliśmy zaszufl adkowani jako 
fi rma z ofertą wyłącznie mechaniczną. Po prze-
prowadzonym audycie okazało się, że tak nie jest. 
Byłem wręcz zdziwiony zakresem oferty.  Obec-
nie, pod względem szerokości oferty i dostęp-
ności części, praktycznie nie ustępujemy liderom 
tego obszaru, tym bardziej, że jesteśmy na etapie 
rozruchu i zamierzamy znacznie powiększyć war-
tość naszych magazynów.

WIC: Jaka jest strategia handlowa BLIC’a? Firma 
stawia na cenę czy jednak na jakość części? 
M. C.: Do zagospodarowania jest obszar części 

aftermarketowych o wyższej jakości. W związku z 
tym nasze części na pewno nie będą najtańsze 
na rynku. W mojej ocenie większe warsztaty bla-
charskie odchodzą już od najtańszych zamienni-
ków, ponieważ ich niska jakość znacznie wpływa 
na poprawne dopasowanie tych elementów, co 
w efekcie wydłuża proces naprawczy. Znowu 
dłuższy czas naprawy obniża rentowność warsz-
tatu, która musi opłacać zwiększoną ilość pracy 
blacharzy. Firmy ubezpieczeniowe mają wyty-
czoną liczbę roboczogodzin na konkretną czyn-
ność i nie obchodzi ich, że akurat dana część nie 
pasowała i trzeba było poświęcić znacznie więcej 
czasu na jej wymianę. Cena jest równie ważnym 
czynnikiem przy wyborze produktu, ale stale po-
większająca się sprzedaż i fakt rozrastającego się 
magazynu powodują, że relacje między nami, a 
naszymi dostawcami są coraz korzystniejsze, a co 
za tym idzie ceny  stają się coraz bardziej atrak-
cyjne.
 
WIC: Jak oceniłbyś szerokość i dostępność 
asortymentu?
M. C.: Skoncentrowaliśmy się głównie na kom-
pletacjach części do samochodów od 3 do 10 
lat z rynków europejskich i azjatyckich. Do tych 
samochodów posiadamy już prawie wszystko, 
co oferuje rynek aftermarketowy. 

WIC:  W jaki sposób Inter Cars chce promować 
BLIC’a na rynku? 
M. C.: Strategię marketingową podzieliliśmy so-
bie na komunikację wewnętrzną – w ramach 
struktur IC - oraz na komunikację zewnętrzną, 
zakładając, że naszymi głównymi odbiorcami 
będą warsztaty blacharsko-lakiernicze oraz fi rmy 
ubezpieczeniowe. W komunikacji wewnętrznej 
będziemy kładli duży nacisk na podniesienie 
wiedzy technicznej fi liantów, dzięki czemu klien-
ci, pozyskani w ramach naszych zewnętrznych 
działań marketingowych,  będą mogli liczyć na 
fachową i profesjonalną obsługę. 
WIC: Jakie cechy wyróżniają markę BLIC
na rynku. 
M. C.: Na pierwszym miejscu jest jakość. Staramy 
się wybierać dostawców, którzy mają swoje pro-

Oleje Comma w nowej szacie

Nowa jakość
w blacharstwie

Oleje Comma, których wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest fi rma 
Inter Cars SA, będą sprzedawane w nowych opakowaniach. 

Kolejną nowością, którą wprowa-
dziła Comma, jest zaktualizowany dobór 
olejów i płynów eksploatacyjnych do kon-
kretnego modelu samochodu. Bardzo 
dobrze przygotowany program dostęp-
ny jest w kilku językach, również polskim, 
na www.commaoil.com/products/interna-
tional

dukty certyfi kowane. Większość naszych części 
ma certyfi katy najbardziej znanych organizacji,  
takich jak Centro Zaragoza, Thatcham czy TÜV. 
Na drugim miejscu jest dbałość o jakość trans-
portu. Jest to przy częściach blacharskich bar-
dzo ciężki kawałek chleba. Części z racji swoich 
gabarytów są bardziej  narażone na uszkodzenia 
niż części mechaniczne. Jednak można zredu-
kować do minimum ryzyko poprzez staranne 
pakowanie oraz przystosowanie samochodów 
do transportu. Najprawdopodobniej jako jedyni 
dysponujemy specjalistycznymi maszynami do 
pakowania blach. Części, które przychodzą od 
dostawców „gołe”, są u nas wyposażane w opa-
kowanie, zmniejszające ryzyko uszkodzenia. 
WIC: Dziękuję za rozmowę.

Specjalistyczna maszyna do pakowania blach
w Inter Cars SA.
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dumny sponsor
trzeciego żużlowca świata Jarosława Hampela oraz cyklu Speedway Grand Prix

prezentuje mistrzowską ofertę akumulatorów:

Więcej informacji o akumulatorach na www.exide.pl

EXIDE MICRO-HYBRID AGM EXIDE PREMIUM

Odpowiedni do: Odpowiedni do:Zalety: Zalety:
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Zaprojektowany 
szczególnie dla pojazdów 
z napędem micro-hybrid, 
z systemem Stop & Start 
+ system hamowania 
regeneracyjnego.

Zapewnia wydłużony 
okres użytkowania* 
w tradycyjnych 
samochodach z bogatym 
wyposażeniem, 
intensywnie 
użytkowanych.

Lokalizacja akumulatora w pojeździe:
Optymalne zastosowanie w kabinie 

pasażera*.

*wybierz technologię najlepiej dostosowaną 
do miejsca montowania akumulatora (kabina 
pasażera vs. pod maską).

 Gwarantowany poziom 
jakości poprzez zgodność 
z normą „Original Spare Part” 
(BER 1400/2002/EC).

 Ponad 3-krotnie dłuższa 
żywotność produktu niż 
standardowego akumulatora 
(zgodnie z EN 50342).

 Podwyższony prąd rozruchu 
w porównaniu do 
standardowych akumulatorów.

 Hermetycznie zamknięty 
akumulator VRLA z systemem 
zastawek kontrolującym 
ciśnienie w akumulatorze, 
system rekombinacji gazu. 
Optymalne bezpieczeństwo 
przy montowaniu akumulatora 
w kabinie pasażera.

 3 lata gwarancji

 zgodny z wymogami jako tzw. 
pierwsze wyposażenie 

 dodatkowa moc rozruchowa w 
porównaniu ze standardowym 
akumulatorem

 wydłużony czas użytkowania 
produktu w porównaniu ze 
standardowym akumulatorem

 podwójne, hermetycznie 
zamknięte wieczko

 magiczne oko

 opatentowany system 
labiryntowy zapobiegający 
wyciekowi elektrolitu

 całkowicie bezobsługowy

 3 lata gwarancji

 mocne silniki Diesla lub silniki 
benzynowe

 bogate wyposażenie

 ekstremalne temperatury

 pojazd intensywnie użytkowany

EXIDE PREMIUM

Odpowiedni do: Zalety:

EXIDE EXCELL EXIDE CLASSIC

Odpowiedni do: Zalety:

 dodatkowa moc rozruchowa 
w porównaniu ze 
standardowym akumulatorem

 centralne odgazowanie 
z zabezpieczeniem 
przeciwiskrowym dla poprawy 
bezpieczeństwa 

 całkowicie bezobsługowy

 magiczne oko

 2 lata gwarancji

 większość nowoczesnych 
pojazdów 

 standardowe wyposażenie 

 pojazd standardowo 
użytkowany

Odpowiedni do: Zalety:

Dobra jakość w dobrej cenie.

2 lata gwarancji.

Ekonomiczne rozwiązanie dla 
starszych pojazdów z podstawowym 
wyposażeniem.

Akumulatory  
mistrzowskiej marki EXIDE  

już dostępne w sieci sprzedaży



Produkty marki Exide dostępne są 
w trzech grupach towarowych: auta 
osobowe to Premium, Exell, Cla-
sic i Micro-Hybrid, auta ciężarowe
i pojazdy użytkowe PROFESSIONAL 
POWER i PROFESSIONAL, akumu-
latory specjalnego przeznaczenia 
Multifi t-Marine, wyspecjalizowa-
ne do jachtów, camperów czy syste-
mów podtrzymujących zasilanie. 
Pod marką 4MAX  dostępne są nowe 
akumulatory do aut użytkowych w 
wykonaniu SHD, o pojemnościach 
180 Ah i 225 Ah, przeznaczonych do 
użytkowania w ciężkich warunkach, np.: transport 
międzynarodowy. Zastosowano w nich separa-
tory ze szklaną włókniną, dzięki czemu znacznie 
poprawiły się ich parametry, odporność na szyb-

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

W stałej ofercie Inter Cars SA dostępne są akumulatory Bosch, Varta, Exide, Panasonic, Optima, 4MAX. 
Wiodące marki akumulatorów Bosch i  Varta uzupełniły swoją dotychczasową ofertę o akumulatory 
do aut z systemem start&stop. 

Sprawdź akumulator 
przed zimą

kie ładowanie, cykliczne rozładowania, wibracje 
oraz wstrząsy.  Inter Cars SA oferuje też akumulator 
o pojemności 125 Ah w skrzynce o wymiarach 
349x175x290, przeznaczony do maszyn budow-

lanych i ciągników rolniczych. Pod 
4MAX dostępne są dwa indeksy aku-
mulatorów bezobsługowych, herme-
tycznie zamkniętych, z „magicznym 
oczkiem”, o pojemności 180 Ah i 225 
Ah. Są one odpowiednikami najlep-
szych akumulatorów do samocho-
dów ciężarowych, produkowanych 
przez wiodących producentów aku-
mulatorów.  W Inter Cars SA znajdzie-
cie Państwo spójną i kompletną ofer-
tę akumulatorów do samochodów 
osobowych i pojazdów użytkowych, 
a także otrzymacie korzystne warunki 

współpracy w zakresie sprzedaży akumulatorów. 
Są to m.in. promocje, dogodne terminy płatności 
i szkolenia.
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Kilka zasad
sprawnego działania akumulatora

1. Przy uruchamianiu silnika w trudnych zimowych warunkach nie należy włączać wszystkich odbior-
ników elektrycznych od razu.

2. Elementy wyposażenia dodatkowego, mające duży pobór prądu, takie jak: podgrzewane szyby, 
lusterka, siedzenia, powinny być włączane po uruchomieniu silnika i na określony czas, żeby alter-
nator był wstanie doładować akumulator.

3. Przy jeździe autem na krótkich odcinkach, powinnyśmy pamiętać o kontroli stanu naładowania 
akumulatora i ewentualnym jego doładowywaniu, szczególnie zimą.

4. Przy doładowywaniu akumulatora, należy pamiętać o zasadzie: akumulator ładujemy prądem nie 
większym niż 1/10 jego pojemności ( np. 60 Ah – 6 A; 100Ah – 10 A). Unikniemy wtedy przeładowa-
nia akumulatora, co może prowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

5. Przed zimą należy akumulator poddać konserwacji, tzn. wyczyścić akumulator i połączenia biegun 
– klema, sprawdzić napięcie ładownia i prąd upływu na postoju. Brudny i wilgotny akumulator 
jest rozładowywany przez prądy pełzające, zaśniedziałe połączenia powodują spadek napięcia, 
zbyt duże lub małe napięcie ładowania w konsekwencji prowadzi do trwałego uszkodzenia akumu-
latora, natomiast prąd upływności powyżej 50 mA, może spowodować samorozładowanie akumu-
latora w ciągu kilku dni nieużytkowania auta.



Zawsze aktualne informacje: 
www.varta-startstop.com

Szacuje się że do 2015 roku ok. 70 % samochodów produkowa-
nych w Europie wyposażonych będzie w funkcję Start-Stop, 
która pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa. Silnik wyłącza się 
automatycznie w czasie, gdy samochód stoi np. na czerwonym 
świetle lub w korku. Przyczynia się to do redukcji emisji CO2 
do atmosfery. 

Sercem systemu Start-Stop jest akumulator. Producenci samo-
chodów mogą wybrać pomiędzy dwoma zaawansowanymi tech-
nologiami akumulatorów.

 VARTA® Start-Stop Plus – wykonany w technologii AGM, dla 
samochodów z rekuperacją energii elektrycznej, oraz inny-
mi innowacyjnymi systemami, które mają przyczyniać się do 
oszczędności zużycia paliwa.

 VARTA Start-Stop wykonany w technologii EFB, zaprojek-
towany dla pierwszych modeli samochodów wyposażonych 
w system Start-Stop. 

Bez odpowiedniego akumulatora systemy Start-Stop nie mogły-
by funkcjonować, a więc ograniczenie zużycia paliwa, jak i reduk-
cja emisji CO2 nie byłyby możliwe. 
VARTA we współpracy z renomowanymi producentami samo-
chodów takimi jak Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Volvo i VW 
opracowała innowacyjną technologię specjalnie dla pojazdów z 
systemami Start-Stop. Już dziś VARTA jest rynkowym liderem 
i większość pojazdów z systemem Start-Stop wyposażonych 
jest fabrycznie w akumulatory VARTA. 
Akumulatory Start-Stop fi rmy VARTA. Zaufajcie ich ukrytej mocy.
Dalsze informacje: www.varta-startstop.com 

MOC UKRYTA W AKUMULATORACH STARTSTOP.



w aSortymencie cZĘŚci do Samochodów 
amerykańSkich poJawiły SiĘ nowe niŻSZe ceny.

termoStat Z uSZcZelkĄ
chrySler Voyager 2,5crd/2,8crd 2000-2007                                         

547,87 zł
408,87 zł

oszczędzasz 139 zł
Indeks:  0212-02-0223.00P. 

Nr. porównawczy:  05083288AA. Producent oryginalnego montażu

chłodnica 
Silnika chrySler 
300m 2,7/3,5 1998-2004

657,98 zł 
519,98 zł 
oszczędzasz 138 zł
Indeks:D7Y001TT. 
Nr. porównawczy:  5010359AA. Producent: Thermotec.

Mobilna reklama warsztatu? 
Jak najbardziej! Ten niezwykle 
atrakcyjny samochód z niesza-
blonowym oznakowaniem jednej 
z partnerskich sieci Inter Cars to 
doskonała „wizytówka” Państwa 
warsztatu.

Ekscentryczny design, przystępna cena oraz 
konkurencyjne koszty serwisowania  są nie-
wątpliwym atutem najnowszej propozycji 
auta zastępczego w Inter Cars. Ofertę kieruje-
my do właścicieli naszych sieci serwisowych: 
Q-Service, AutoCrew i Perfect Service. Dotych-
czasowa oferta na Forda Fiestę i Skodę Fabię 
jest wciąż aktualna. Warsztaty, współpracujące 
w ramach sieci, mają możliwość specjalnych 
warunków leasingu lub zakupu ratalnego.  
Szczegóły u przedstawicieli handlowych Inter 
Cars SA. 
Informacje, dotyczące umów leasingowych, 
tel.: 22 714 14 79 , 714 15 64. 
Informacje, dotyczące zamówienia
samochodów, tel.: 22 714 17 34.

Szczegóły u przedstawicieli handlowych Inter Cars SA. Informacje dotyczące umów leasingowych, tel.: 22 714 14 79 , 714 15 64 
Informacje dotyczące zamówienia samochodów, tel.: 22 714 17 34.

ZADOWOLENIE KLIENTÓW DODATKOWE ŹRÓDŁO ZYSKÓWNAJLEPSZA REKLAMA WARSZTATU

Do wyboru dwie � rmy leasingowe:

Rai� eisen-Leasing Polska S.A.
Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Warunki umowy:
Okres umowy: 36 lub 48 miesięcy. Możliwy wykup po okresie umowy za 1% wartości początkowej auta.

Pełny pakiet ubezpieczeniowy 
(OC+AC+NW) na preferencyjnych 

warunkach – składka od 
1560zł rocznie za Skodę Fabię

Cena zawiera:

Obrendowanie/oklejenie samochodu w barwy sieci 

serwisowej reprezentowanej przez Wynajmującego: 

Q-SERVICE, Auto Crew, Perfect Service

Škoda Fabia Hatchback Family 1.2 60KM

 Ford Fiesta 5D 1.25 Duratec 60 KM Ambiente

Miejsce na dane Twojego warsztatu

 netto 

Infolinia: 801 80 20 20
www.intercars.com.pl

Oferta skierowana jest do sieci serwisowych:
Q-SERVICE
Auto Crew

Perfect Service
Motointegrator 

i obejmuje wynajem samochodów
Lancia Ypsilon na okres 36 lub 48 miesięcy 

Wyposażenie obejmuje między innymi:

 Klimatyzację
 Dwie poduszki powietrzne
 Wspomaganie kierownicy
 Elektryczne szyby
 Centralny zamek
 ABS
 Radio
 Światła do jazdy dziennej

LANCIA YPSILON 
1.2 8v 69 KM evo2 Stop&Start Silver

Cena zawiera: 
Obrendowanie (oklejenie) samochodu w 
barwy sieci serwisowej reprezentowanej 
przez Wynajmującego: Q-SERVICE, 
Auto Crew, Perfect Service.

Pełny pakiet ubezpieczeniowy 
(OC+AC+NW) na preferencyjnych 
warunkach – składka od 
1673 zł rocznie.

Przedstawione zdjęcia pełnią rolę poglądową i moga różnić się od rzeczywistego wyglądu oferowanych produktów. 

751
n e t t o

Samochód 
zastępczy 

w Twoim
serwisie

zł/m-c 

Lancia 
Ypsilon
przyciąga 
uwagę
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Seiwa
SEIWA to renomowany producent przewodów 
wysokiego napięcia do większości japońskich 
samochodów. Zewnętrzna warstwa przewo-
dów wykonana jest z materiałów odpornych 
na wysokie temperatury, dzięki czemu zacho-
wują one swój kształt i właściwości nawet przy 
dużych wahaniach temperatury i trudnych 
warunkach atmosferycznych. Zastosowa-
nie specjalnych stopów metali powoduje, że 
opór przewodów zmienia się nieznacznie wraz 
z wahaniami temperatury i pozostaje jedna-
kowy na całej długości nawet przy wibracjach 
i zginaniu.
W 1968 roku po raz pierwszy w Japonii został opra-
cowany siedmiomilimetrowy przewód spiralny. 
Przewody te po dzień dzisiejszy są produkowane 
z wykorzystaniem zaawansowanej technologii 
SEIWA. W 1993 roku fi rma rozpoczęła pracę nad 
pięciomilimetrowym przewodem i na tym polu 
również odniosła sukces.
W ofercie Inter Cars SA, który jest ofi cjalnym dystry-
butorem SEIWA w Polsce, znajdują się 92 referen-
cje do samochodów japońskich. 
Można je znaleźć pod indeksami: L3….
Przykładowy indeks: L31028

nkn, ltd
NKN to japońska fi rma z siedzibą w Dubaju, która 
zajmuje się produkcją zewnętrznych i wewnętrz-
nych przegubów napędowych do samochodów 
azjatyckich. Historia koncernu zaczyna się w 1958 
roku, kiedy to Shiego Nakatsuji zakłada fi rmę Na-
katsuji Iron Industry produkującą części do samo-
chodów. W 1964 roku zostaje ona przekształcona 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
W roku 1975 zainstalowano pierwsze skompute-
ryzowane taśmy produkcyjne w fabryce. W roku 
1980 fi rma rozpoczęła produkcję przegubów na-
pędowych pod marką NKN. W 1989 roku fi rma 
zmieniła nazwę na NKN, LTD.
Unikatowy system produkcji przy pomocy zauto-
matyzowanej linii produkcyjnej, kontrolowanej 
przez systemy komputerowe oraz zastosowanie 
stali chromowo-molibdenowej do produkcji 
części sprawia, że produkty NKN są zgodne z naj-
bardziej restrykcyjnymi normami producentów 
samochodów. Dzięki zastosowaniu techniki na-
węglania stali, produkty NKN cechują się wysoką 
jakością i niezawodnością.
W ofercie Inter Cars SA, który jest ofi cjalnym dystry-
butorem NKN w Polsce, znajduje się 209 referencji 
do samochodów azjatyckich. 
Można je znaleźć pod indeksami:
G1…. – przeguby zewnętrzne
G7…. – przeguby wewnętrzne
G8…. – przeguby wewnętrzne prawe
Przykładowe indeksy: G11005, G75009, G83003

Potwierdzając wysoką jakość pro-
duktów PASCAL, informujemy, że od 
pierwszego stycznia 2012 r. na wszyst-
kie przeguby napędowe, znajdujące 
się w ofercie, zostaje wydłużona gwa-
rancja do 3 lat. 

Do wszystkich przegubów, sprzedawanych 
w sieci sprzedaży Inter Cars SA, dołączane 
i wypisywane będą karty gwarancyjne, które 
wraz z dowodem zakupu mają być niezbęd-
ne do uwzględnienia ewentualnej reklamacji.
Przypominamy, że oferta PASCAL w Inter Cars 
SA obejmuje pełną gamę zestawów przegu-
bów napędowych wewnętrznych i zewnętrz-
nych oraz zestawy osłon przegubów i osłon 
przekładni do samochodów osobowych i do-
stawczych produkcji europejskiej, azjatyckiej 
i amerykańskiej.

G1A009PC - PRZEGUB NAPĘDOWY ZE-
WNĘTRZNY KPL. AUDI A4 94- +ABS
G7M003PC - PRZEGUB NAPĘDOWY 
WEWNĘTRZNY KPL. MERCEDES VITO 2.2CDI 
108/110/112 99-
G52001PC – OSŁONA PRZEGUBU NAPĘDO-
WEGO KPL. TOYOTA CARINA, COROLLA, YARIS
I65009PC – OSŁONA PRZEKŁADNI KIER. MIT-
SUBISHI CARISMA 95-, VOLVO S40/V40 95-    

a r t u r  l e w a n d o w s k i

Do samochodów
azjatyckich

Przeguby 
PASCAL 
wydłużona 
gwarancja

KARTA GWARANCYJNA
na przeguby PASCAL

Indeks przegubu:

Kod producenta:

Gwarancjaobejmuje 3 lata od daty zakupu

lub  60 000 km przebiegu

Pieczęć i podpis warsztatu:

Marka / Model:

Nr nadwozia:

Nr silnika:
Data montażu:

Stan licznika [km]: 

Pieczęć i podpis sprzedawcy:

Data sprzedaży:

Podpis nabywcy:

Dane dotyczące pojazdu:

Dane dotyczące przegubu:

NKN to japońska fi rma z siedzibą w Dubaju, która 
zajmuje się produkcją zewnętrznych i wewnętrz-
nych przegubów napędowych do samochodów 

nkn, ltd
NKN to japońska fi rma z siedzibą w Dubaju, która 

SEIWA to renomowany producent przewodów 

nkn, ltd
NKN to japońska fi rma z siedzibą w Dubaju, która 
zajmuje się produkcją zewnętrznych i wewnętrz-

Kod producenta:

Pieczęć i podpis sprzedawcy:przez systemy komputerowe oraz zastosowanie 
stali chromowo-molibdenowej do produkcji 
części sprawia, że produkty NKN są zgodne z naj-
bardziej restrykcyjnymi normami producentów 
samochodów. Dzięki zastosowaniu techniki na-
węglania stali, produkty NKN cechują się wysoką 

W ofercie Inter Cars SA, który jest ofi cjalnym dystry-
butorem NKN w Polsce, znajduje się 209 referencji 

Przykładowe indeksy: G11005, G75009, G83003

przez systemy komputerowe oraz zastosowanie 
stali chromowo-molibdenowej do produkcji 
części sprawia, że produkty NKN są zgodne z naj-
bardziej restrykcyjnymi normami producentów 
samochodów. Dzięki zastosowaniu techniki na-
węglania stali, produkty NKN cechują się wysoką 

W ofercie Inter Cars SA, który jest ofi cjalnym dystry-
butorem NKN w Polsce, znajduje się 209 referencji 

Przykładowe indeksy: G11005, G75009, G83003

Gwarancjaobejmuje 3 lata od daty zakupu

lub  60 000 km przebiegu

Pieczęć i podpis warsztatu:

Marka / Model:

Nr nadwozia:

Nr silnika:
Data montażu:

Stan licznika [km]: 

Podpis nabywcy:

Dane dotyczące pojazdu:

Prezentujemy Państwu ofertę części do samochodów 
azjatyckich. W tym numerze szczegółowe informacje 
dotyczące fi rm Seiwa i NKN.

Michał Pałyga
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Call Center IC
Informacje z pierwszej ręki

I N F O L I N I A :  8 0 1  8 0  2 0  2 0

Zadzwoń

Dowiedz się

Odbierz części

sprzedaż / zamówienia /doradztwo

Z b i g n i e w  D z i d o

Części silnikowe 
w Inter Cars SA
W ramach działań Działu Sprzedaży Bezpośredniej, 
specjalnie dla warsztatów współpracujących z IC, 
przygotowaliśmy komórkę, która ma na celu szeroko 
rozumianą pomoc w zakresie części silnikowych.  
Dział ten służy profesjonalnym doradztwem serwisom mechanicznym 
i zakładom obróbki silników, a także serwisom sporadycznie dokonującym 
napraw silnikowych.
Dzwoniąc do nas, możesz:
•	 uzyskać pomoc w wyszukaniu / doborze odpowiednich 

części silnikowych
•	 uzyskać informacje techniczne lub montażowe
•	 sprawdzić dostępność części silnikowych, czas dostawy, aktualną cenę
•	 złożyć zamówienie na części silnikowe 
•	 dokonać zamówienia indywidualnego / ekspresowego 

na części spoza stałej oferty IC
•	 odebrać zrealizowane zamówienie w fi li, na dotychczasowych 

warunkach współpracy
Stale pracujemy nad wzbogacaniem oferty części silnikowych w IC o nowe 
aplikacje, aby poprawić jej dostępność, skatalogowania części.
Dbamy o to, aby oferta silnikowa była atrakcyjna cenowo oraz, aby ofero-
wane przez nas produkty, utrzymywały najwyższą jakość.
Naszymi głównymi dostawcami są m.in.:
AE, AMC, Elring, Freccia, FM, Glyco, Goetze, KS, Mahle, Metelli, Motive, NDC, 
Payen, Taiho.

Służymy wsparciem w doborze lub zamówieniu 
następujących części:
- Głowice silnika 
- Wałki rozrządów 
- Śruby głowic silnika 
- Zawory 
- Dźwigienki zaworowe 
- Tłoki 
- Tuleje 
- Panewki 
- Pierścienie 
- Popychacze zaworowe 
- Uszczelki silnika

profesjonalne doradztwo 
pod nr telefonu:
infolinia: 801 80 20 20 
tel. kom. 669 970 071 
Zbigniew dzido 
zbigniew.dzido@intercars.eu

- Dźwigienki zaworowe 

- Popychacze zaworowe 

zbigniew.dzido@intercars.eu

	  

	  	  

Szukasz	  części	  silnikowych?
Masz	  problem	  z	  wyszukaniem	  lub	  doborem?Zadzwoń	  do	  nas	  !!!Profesjonalne	  doradztwo	  pod	  nr	  telefonu	  

	  	  	  	  	  Tel.	  Kom.	  	  	  	  669	  970	  071
  Infolinia:  801	  80	  20	  20
Zbigniew	  Dzidozbigniew.dzido@intercars.eu

ODBIÓR TOWARU W FILII

Bogata	  oferta	  części	  silnikowych	  dostępna	  w	  INTER	  CARS	  

 Głowice	  silnika	   Wałki	  rozrządów Śruby	  głowic	  silnika Zawory
 Dźwigienki	  zaworowe Tłoki

 Tuleje
 Panewki
 Pierścienie

Części	  Silnikowe



P i o t r  G r z y b

Wyciągarki i kominki

W ofercie znajduje się szeroka gama 
produktów - od sprężyn, poprzez 
amortyzatory, resory, aż po komplet-
ne zestawy zawieszeń, w doskonałej 
formie, ale i przystepnej cenie. Te 
atuty sprawiają, że produkty tej mar-
ki znalazły sobie już wielu zwolenni-
ków również w Polsce.

Polecamy Państwu dwie podstawowe serie 
amortyzatorów:
Seria RS5000 – wzmocnione amortyzatory 
olejowe.
Seria RS9000 – amortyzatory olejowo/gazowe 
z 9-cio stopniową regulacją twardości. 
Seria ta jest doskonałą alternatywą dla użyt-
kowników aut terenowych, którzy wymagają 
od zawieszenia zarówno zdolności tereno-
wych, jak i bezpieczeństwa przy przemiesz-

czaniu się po drogach asfaltowych. Zmiany 
parametrów dokonuje się poprzez ustawienie 
określonej wartości na pokrętle, znajdującym 
się na każdym z amortyzatorów.
Przykładowy indeks: 
RS999239-RS9000 amortyzator regulowany 
przód JEEP Grand Cherokee XJ WJ ZJ ( do +2-3”)

Zapraszamy na stronę www.ic4x4.pl oraz  do 
sieci sprzedaży Inter Cars SA.

Szczególnie polecamy Państwu wyciągarki Dra-
gon Winch, m.in. najpopularniejszy zestaw pro-
mocyjny DWM12000HDKIT. Jest to wyciągarka 
MAVERICK o uciągu 5440kg z gratisami w postaci 
zblocza zwiększającego uciąg oraz szekli. W ofercie 
znajdują się również wyciągarki do zastosowań w 
quadach i ATV np. DWM2500ST o uciągu 1133 kg. 
Dla całkowitej ochrony silnika przed zassaniem 
wody do układu dolotowego silnika polecamy 

firme Safari Snorkel. Snorkele pozwalają w znacz-
nym stopniu ograniczyć ilość pyłów i piachu, jaki 
zasysa układ dolotowy przy podróżowaniu w ko-
lumnie aut. Montaż dedykowanego prekleanera 
w postaci filtra cyklonowego – gwarantuje niemal 
100% odseparowanie pyłów, zanim trafią one do 
właściwego filtra powietrza.
Zapraszamy na stronę www.ic4x4.pl oraz  do sie-
ci sprzedaży Inter Cars SA.

Od grudnia 2011 r. wprowadzamy kilka mo-
dyfikacji w oprogramowaniach sterowników, 
uwzględniając sugestie, otrzymywane od Ser-
wisów Partnerskich.
Główne zmiany w poszczególnych wersjach 
sterowników to:
Sterownik MINI:
•	 Możliwość podłączenia i odczytywania 

parametrów sondy lambda,
•	 Pełna diagnostyka obwodów wtryskiwaczy 

gazowych,
•	 Rejestrowanie i wyświetlanie w oprogra-

mowaniu ostrzeżeń (np. “Wykryto dotrysk 
benzyny”) i warunków (np. “Czekanie na 
osiągnięcie temperatury reduktora wyma-
ganej do przełączenia na gaz”),

•	 Możliwość uruchomienia pojazdu bezpo-
średnio na zasilaniu gazowym,

•	 Obsługa tzw. dotrysków benzyny,
•	 Zaawansowana funkcja Autoadaptacji.

Sterownik OBD CAN
•	 Ulepszone algorytmy autokalibracji,
•	 Funkcja obsługi ciągłego wtrysku benzyny, 

niezbędna szczególnie w samochodach po 
„chiptuningu”,

•	 Obsługa także starszych protokołów OBDII 
bez konieczności stosowania dodatkowych 
adapterów.

•	 Pełna diagnostyka obwodów wtryskiwaczy 
gazowych,

•	 Rejestrowanie i wyświetlanie w oprogra-
mowaniu ostrzeżeń (np. “Wykryto dotrysk 
benzyny”) i warunków (np. “Czekanie na 
osiągnięcie temperatury reduktora wyma-
ganej do przełączenia na gaz”),

•	 Osobny przewód wiązki sterownika do 
rozcięcia obwodu pompy benzynowej po 
przełączeniu na gaz (ze zwłoką czasową pro-
gramowalną z poziomu oprogramowania),

•	 Zaawansowana funkcja Autoadaptacji,

P i o t r  B o k

Amerykański producent zawieszeń
do aut terenowych i SUV

Dział IC4x4.pl przypomina fanom 
o popularnych wyciągarkach i 
tzw. „kominkach”, zapewniających 
ochronę pojaz  typu off-road.

Korzystne zmiany  
w oprogramowaniu
Wprowadzając na wiosnę tego roku do oferty Inter Cars rodzinę instalacji 
4Gas II, deklarowaliśmy nie tylko najwyższą jakość i przystępna cenę produk-
tu, ale także elastyczność we wprowadzaniu zmian w oprogramowaniu. 

•	 Wbudowany rejestrator parametrów po-
mocny w diagnozie usterki, kiedy auto jest 
poza warsztatem.

Przypominamy także, że organizujemy szko-
lenia z zakresu montażu i programowania in-
stalacji sekwencyjnego wtrysku gazu 4Gas II. 
Szkolenia odbywają się bezpośrednio w serwi-
sach partnerskich.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Piotr Bok, Tel. 665-399-12-30,  
e-mail: pbok@intercars.eu
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StaBilnoŚĆ JaZdy prZede wSZyStkim

Nie zawsze wygląd zewnętrzny  SUV’a lub samo-
chodu terenowego odpowiada temu, czego ocze-
kuje ambitny kierowca off road-owy. Praktyczne 
auta oferują wprawdzie dużo miejsca, zapewniają 
bezpieczeństwo i komfort, bez względu na to, po 
jakich drogach czy bulwarach metropolii się poru-
szają. Ale po wyruszeniu w teren, zabawa szybko 
się kończy: błotniste i śliskie drogi leśne, rzeki czy 
skaliste, górskie drogi są trudne do pokonania. 
Tu widać wyraźnie, że zawieszenie, a szczególnie 
amortyzator, musi być dostosowany do ekstremal-
nych obciążeń w zakresie Off road, gwarantując 
tym samym optymalną przyczepność na różno-
rodnych nawierzchniach. Nie wszystkie pojazdy tej 
klasy mogą temu sprostać. Dlatego niemiecki pro-
ducent amortyzatorów BILSTEIN oferuje program 

B6 Off road i proponuje wariant amortyzatora 
o podwyższonej sprawności, skierowany specjal-
nie do samochodów klasy SUV i terenowych. 

BILSTEIN B6 Off road powstał w oparciu o istniejące sprężyny, 
jednak już po zamontowaniu przekonuje o znacznie 
większej zwinności jadącego auta w porównaniu z amor-
tyzatorami seryjnymi. Solidne i trwałe amortyzatory BIL-
STEIN gwarantują, bez utraty komfortu, większą stabilność, 
dynamikę jazdy i bezpieczeństwo w każdej sytuacji na drodze 
i na każdej nawierzchni. 

perfekcyJne doStoSowanie do warunków 
ulicZnych i w terenie 
Podczas konstruowania i dopasowywania amor-
tyzatorów BILSEIN B6 Off road do różnych typów 
pojazdów SUV i terenowych, inżynierowie BILSTE-
IN bardzo dokładnie analizowali wszelkie aspekty, 
takie jak: zachowanie się pojazdu, kołysanie bocz-
ne, ogólna sprawność pojazdu, ugięcie sprężyny, 
sprawność pojazdu w zakresach granicznych. 
Typowe dla BILSTEIN połączenie komfort & sport 
zostało dopracowane przez zakładowych inżynie-
rów w czasie wielogodzinnych jazd próbnych.
Testy – aż do wartości granicznych – przeprowa-
dzono na terenach doświadczalnych producenta. 

Kolejne szczegóły, dotyczące programu BILSTEIN B6 
Off road, zaprezentujemy w następnym wydaniu.

filtry panelowe
PIPERCROSS fi ltry 
panelowe, czyli po-
pularne „wkładki”. 
Zbudowane tak, aby 
idealnie zastąpić se-
ryjny fi ltr powietrza 
w każdym aucie. Dokładność wykonania oraz 
wytrzymała konstrukcja sprawiają, iż tego rodzaju 
fi ltry są idealnym połączeniem funkcjonalności i 
zwiększenia przepływu powietrza. Montażu do-
konuje się dokładnie wg zaleceń producenta auta 
, a sam montaż nie sprawia większych trudności. 
•	 bardzo szybki montaż w fabrycznej puszce 

powietrza –air box’ie 
•	 przepływ powietrza zwiększony o 30%, 

a co za tym idzie wzrost mocy 
•	 dostępny do 2000 modeli aut 
•	 lepsze fi ltrowanie zabrudzeń 
•	 konstrukcja gwarantująca wieloletnie 

użytkowanie

filtry StoŻkowe
Seria fi ltrów stożkowych o specjalnie skonstru-
owanej warstwie fi ltracyjnej, przyczyniającej się 
do maksymalnej fi ltracji oraz prędkości przepływu 

D a n i e l  W a l i s z k i e w i c z

Najlepsze 
na świecie

P i o t r  B o k

powietrza. Zaprojektowane dla osób, które chcą 
wycisnąć maksymalną moc ze swoich aut.

filtry na odmĘ
Filtr na odmę przeznaczony jest zarówno do za-
stosowań w sporcie motorowym, jak również w 
autach ulicznych. Jego zastosowanie w układach 
odpowietrzających pokrywę zaworów pozwala 
na uniknięcie zanieczyszczania przepustnicy oraz 
obniża prawdopodobieństwo uszkodzenia me-
chanicznego silników, poddanych poważnym 
modyfi kacjom, zmniejszając drastycznie ilość 
cząsteczek oleju silnikowego, przedostających się 
do komory spalania, co może doprowadzić do 
poważnych uszkodzeń spowodowanych zabu-
rzeniem procesu spalania.
Więcej informacji odnośnie asortymentu fi rmy 
Pipercross, dostępnego w ofercie Inter Cars SA - in-
deksy części, zięcia, elektroniczne katalogi, wymiar 
i pełny opis techniczny, znajduje się pod linkami: 
www.pipercross.net/panelfi lters/ - elektroniczny 
katalog fi ltrów panelowych
www.pipercross.net/fastroad/ - elektroniczny 
katalog fi ltrów stożkowych i układów dolotowych

Optymalny Część 1

dobór zawieszenia
B6 Off road i proponuje wariant amortyzatora perfekcyJne doStoSowanie do warunków 

wytrzymała konstrukcja sprawiają, iż tego rodzaju 
fi ltry są idealnym połączeniem funkcjonalności i 
zwiększenia przepływu powietrza. Montażu do-
konuje się dokładnie wg zaleceń producenta auta 
, a sam montaż nie sprawia większych trudności. 
•	

•	

•	
•	
•	

filtry StoŻkowe
Seria fi ltrów stożkowych o specjalnie skonstru-
owanej warstwie fi ltracyjnej, przyczyniającej się 
do maksymalnej fi ltracji oraz prędkości przepływu 

•	

•	
•	

P i o t r  B o k

Sportowe
fi ltry powietrza

Przypominamy o niesłychanie atrakcyjnej ofercie 
K&N oraz FERODO TUNING & RACING.
Jeszcze więcej ciekawych produktów w niepo-
wtarzalnych cenach znajdziecie Państwo w kata-
logach i pod następujacymi linkami: 
K&N
www.knfi lters.com/search/appsearch_pl.aspx
FERODO TUNING & RACING
www.ferodoracing.com/catalogue/index.php
*Oferta dotyczy wybranego towaru i trwa 
do wyczerpania zapasów.
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Wielka wyprzedaż 2011/2012 w sieci sklepów 
Inter Motors rozkręciła się na dobre. Po ubie-
głorocznym sukcesie i doskonałym przyjęciu 
przez klientów naszej gazetki wyprzedażowej, 
również w tym roku zdecydowaliśmy się na po-
dobną publikację. Tegoroczna 20-stronnicowa 
gazetka ukazała się listopadzie jako bezpłat-
ny dodatek do miesięcznika Świat Motocykli. 
Publikacja dostępna jest również w sklepach 
Inter Motors oraz w wersji elektronicznej na 
www.intermotors.pl.  W tym roku posezono-

wą przeceną objęliśmy m.in.: 
ponad 230 rodzajów kasków, po-
nad  50 rodzajów rękawic i butów 
i różnego typu ochraniaczy, 115 rodza-
jów różnego typu kurtek, 20 typów ko-
szulek i bluz codziennych, 64 rodzaje spodni 
oraz kilkadziesiąt modeli kufrów bagażowych, 
sakw i akcesoriów podróżnych.
Po pierwszym zawrocie głowy spowodowa-
nym ilością towaru i ostro pociętymi cenami, 
nie pozostaje nic innego, jak tylko wybrać 

najciekawsze dla siebie produkty i skorzystać 
z tej wyjątkowej okazji. Polecamy przy tym 
zakupy on-line w naszym nowym sklepie: 
www.sklep.intermotors.pl 

Triumph i Ducati w leasingu 102% i inne propozycje!

Inter Motors

Wielka wyprzedaż
2011/2012
Najlepsze okazje w posezonowych cenach!

W salonach Triumph i Ducati dostępny jest pro-
mocyjny leasing 102% na zakup motocykli. 
To wyjątkowa okazja, aby nabyć tak prestiżowy 
motocykl w tak atrakcyjnej formie fi nansowania. 
Oferta dostępna jest dla fi rm, spełniających wa-
runki leasingu. Równolegle dostępna jest również 
oferta promocyjna dla osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej lub niespełniających 
warunków leasingodawcy. W przypadku motocy-

kli Triumph przygotowaliśmy nowe posezonowe 
ceny oraz pakiet akcesoryjno-ubraniowy w cenie 
motocykla. Wartość pakietu uzależniona jest od 
wartości pojazdu - w przypadku najdroższego 
modelu korzyść wynosi nawet 9245 zł! Dla moto-
cykli Ducati uruchomiliśmy natomiast promocję 
„Gratisowy sezon czeka na Ciebie!”. W ramach tej 
oferty do większości modeli dokładamy gratis 
kartę paliwową, pozwalającą na przejechanie 

10 000 km! Wyjątkiem jest najtańszy model Mon-
ster 696+, który sprzedawany jest z akcesoryjnym 
carbonowym wydechem Termignoni o wartości 
5199 zł i dodatkowo z kartą paliwową z limitem na 
5000 km. W okresie sprzedaży promocyjnej moż-
na nabyć również bezkonkurencyjny pakiet ubez-
pieczeń OC/AC, dostępny już od 3,9%! Szczegóły 
naszych promocji w salonach dilerskich oraz na: 
www.ducatipolska.pl i na www.triumph.net.pl.

najciekawsze dla siebie produkty i skorzystać 
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Motocykle
Zimowe oferty sprzedaży



W związku z rosnącym zaintereso-
waniem profesjonalną diagnostyką 
i naprawą aparatury wtryskowej 
do silników Diesel’a, umożliwiliśmy 
klientom bezpośrednie zapoznanie 
się z urządzeniami i narzędziami, 
które oferujemy. 
W tym celu zostało otwarte centrum szkolenio-
wo-prezentacyjne w siedzibie naszej fi rmy w Ka-
jetanach k. Warszawy. W pierwszej kolejności sala 
szkoleniowa została wyposażona w sprzęt do na-

praw wtryskiwaczy systemów common rail (sam. 
osobowe i ciężarowe), imadła, myjki ultradźwię-
kowe oraz urządzenie diagnostyczno-probiercze 
do badania tych podzespołów. Każdy zaintereso-
wany, zanim dokona jakiegokolwiek zakupu w/w 
sprzętu, może teraz zapoznać sie z jego możliwo-
ściami, sposobem działania oraz wziąć udział w 
dedykowanym szkoleniu. Jest to niezwykle istotne 
z racji kosztowności tego typu wyposażenia. Do-
datkowym atutem jest możliwość przetestowania 
danych narzędzi i dokonania ich wyboru według 
preferencji warsztatu.
Kolejnym elementem wyposażenia pracowni 
będzie drugi uniwersalny stół probierczy, zabudo-
wany osprzętem do badania wtryskiwaczy oraz 
pomp CR, wraz z przystawką typu „cam-box”, słu-
żącą do instalacji i testowania pompowtryskiwa-
czy wszystkich typów do silników samochodów 
osobowych i ciężarowych. Planujemy również 
przeznaczyć miejsce na odpowiednie urządze-
nia do diagnostyki i czyszczenia wtryskiwaczy 
benzynowych. Z naszych obserwacji wynika, że 
w większości przypadków zakupu takich urzą-
dzeń warsztat zdany jest tylko na doświadczenie 
i wiedzę handlowca, który, budując ofertę, opiera 

się głównie o katalogi producenta. Dotyczy to 
głównie przypadków, gdy klient nie ma żadne-
go doświadczenia i dopiero zaczyna działalność 
w zakresie napraw diesel’a. Nierzadko okazuje się, 
że zakupione urządzenie nie spełnia oczekiwań 
nabywcy, a część kupionych elementów dodat-
kowych nie jest wykorzystywana podczas pracy. 
Bezpłatne prezentacje przedmiotowych elemen-
tów wyposażenia „pracowni diesel’a” prowadzone 
są po uprzednim umówieniu się z przedstawicie-
lem handlowym jednego z naszych oddziałów. 
Wszystkich zainteresowanych prezentacjami 
i szkoleniami prosimy o kontakt z najbliższą fi lią 
Inter Cars SA lub bezpośrednio na adres e-mail: 
systemy.wtryskowe@intercars.eu

Od dłuższego czasu fi rma „Garrett by Honeywell” 
informuje swoich klientów o tym, że turbosprę-
żarki Garrett  VNT  (Variable Nozzle Turbine), po-
pularnie nazywane „turbosprężarkami ze zmienną 
geometrią” z tzw. kierownicą spalin, nie są napra-
wialne. W związku z tym zostały wstrzymane do-
stawy części zamiennych i danych serwisowych 
do napraw tego typu podzespołów.
Mając na uwadze koszty zakupu fabrycznie no-
wych turbosprężarek oraz występujące bardzo 
często naprawy na nieoryginalnych częściach, 
koncern Honeywell wprowadził do swojej oferty 
turbosprężarki zwane AiResearch.
Jak podaje fi rma Garrett „Turbosprężarki AiRese-
arch  są towarem klasy B  i mogą zawierać regene-
rowane elementy z odzysku”. W praktyce oznacza 
to, że większość produktów to zupełnie nowe 
turbosprężarki, niczym nieróżniące się od tych 
sprzedawanych w oryginalnych opakowaniach 
producenta pojazdu. Najważniejsze, że produk-
ty pochodzą z fabryk Garrett’a i spełniają normy 
jakości nowych produktów. Turbosprężarki AiRe-
search są już dostępne w sprzedaży w sieci Inter 
Cars z możliwością odpłatnego zwrotu „rdzenia” 
– tzn. starej, wymontowanej z pojazdu. Począt-

M a r c i n  tu r s k i

Diesel room
prezentacje i szkolenia w Kajetanach

Numeracja w systemie IC została stworzona w sposób ułatwiający znalezienie 
towaru na podstawie istniejącego numeru Garrett, np. 454135-0009/AR0104.

kowo w ofercie pojawiły się najpopu-
larniejsze referencje do samochodów 
starszych niż 5 lat, np. VW/Audi 2.5 TDI 
150/180KM, 1.9TDi 110/115KM; BMW 
2.0D 150KM; MB Sprinter 213,313,413 
CDI OM611.

Turbosprężarki Garrett VNT
regenerowane fabrycznie
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i. paSy klinowe
Oznaczenia pasów klinowych:
La – długość zewnętrzna
Ld – długość normatywna = robocza
Li – długość wewnętrznaLi – długość wewnętrzna

Przekroje = profi le pasów:
Z/10, A/13, B/17, C/22, D/32
A- oznacza profi l a 13 to jego szerokość, itd.
Można spotkać się również z oznaczeniem 
„A” lub „13”-  są to takie same pasy, itd.
Na podstawie przykładowego indeksu 
opiszemy jego składowe:
 „A/13 1030/1060 CONTI”
A/13 – Profi l
1030 – długość wewnętrzna w mm 
(oznaczana również jako Li lub Lw)
1060 – długość podziałowa bądź 
normatywna (oznaczana jako Ld lub La)
/CONTI/ – CONTITECH producent
Przekroje = profi le pasów:
SPZ, SPA, SPB, SPC 
SPA 1000 CONTI
SPA – profi l pasa
1000 – długość normatywna.
/CONTI/ – CONTITECH producent
Do pasów klinowych należą również pasy 
klinowe uzębione o oznaczeniach:
XPZ (rozmiar klina i budowa indeksu jest taka 

sam jak w przypadku: SPZ)
XPA (rozmiar klina i budowa indeksu jest taka 

sam jak w przypadku: SPA)
XPB (rozmiar klina i budowa indeksu jest taka 

sam jak w przypadku: SPB)
XPC (rozmiar klina i budowa indeksu jest taka 

sam jak w przypadku: SPC)
Warto pamiętać, że w napędach, gdzie wystę-
pują pasy klinowe i klinowe uzębione, zawsze 
powinna znajdować się jakaś forma napinacza 
pasa. Oznacza to, że jeśli klient szuka pasa np. 
SPA 1000, a my w ofercie go nie posiadam, 
możemy mu zaproponować SPA 1005 lub SPA 
995. Obydwa pasy z powodzeniem powinny 
zastąpić pas, którego szuka.

ii. paSy ZĘBate gumowe

Na podstawie przykładowego indeksu 
HTD 1280-8M /CONTI/opiszemy jego składowe:
HTD  – to oznaczenie cechuje kształt zęba
1280  – długość normatywna pasa
8M  – podziałka (odstęp między zębami)
/CONTI/  – CONTITECH producent
Jeśli weźmiemy długość normatywną 1280 
i podzielimy ją przez 8 (8M), otrzymamy liczbę 
zębów pasa.
Możemy również spotkać się z oznaczeniem 
np.: 1280-8M-20, liczba 20 oznacza szerokość 
pasa w mm.
Pasy te ciętą są z rękawa, oznacza to możliwość 
zamówienia pasa o dowolnej szerokości

iii. paSy ZĘBate poliuretanowe  

Pb – Podziałka (T2,5, T5, T10, AT5, AT10)
Na podstawie przykładowego indeksu 
T5/260 /CONTI/ opiszemy jego składowe:
260  – długość normatywna pasa
T5  – profi l zęba i podziałka
/CONTI/  – CONTITECH producent
Jeśli weźmiemy długość normatywną 260 
i podzielimy ją przez 5 (T5), otrzymamy liczbę 
zębów pasa.
Możemy również spotkać się z oznaczeniem 
np.: T5/260/20, liczba 20 oznacza szerokość 
pasa w mm.
Pasy te ciętą są z rękawa, oznacza to możliwość 
zamówienia pasa o dowolnej szerokości

iV. paSy wielorowkowe /wielkoklinowe 

Na podstawie przykładowego indeksu
PL 1041 /CONTI/opiszemy jego składowe:
PL – profi l żebra z których składa się pas.
1041 – długość normatywna
/CONTI/ – CONTITECH producent

Pasy te również występują w profi lach: PH, PJ, 
PK, PM. Możemy spotkać się także z oznacze-
niem: 10 PL 1041; gdzie liczba 10 oznacza licz-
bę żeber, z których składa się pas. Pasy cięte są 
z rękawa, co oznacza możliwość zamówienia 
pasa o dowolnej szerokości.
W przypadku problemów z doborem pasów,  
proszę o kontakt:
Przemysław Baran, tel.: 669 900 851,
 Przemysław.Baran@intercars.eu

Przemysław Baran

Budowa indeksów
przemysłowych pasów Contitech

Nowe 
produkty
w ofercie 
IC Przemysł
Łożyska NKE: Austriacka jakość 
produkty światowej klasy
Firma NKE powstała w 1996 roku w miej-
scowości Steyr w Austrii. Na światowym 
rynku zaistniała jako istotna alternatywa 
dla innych producentów. W obecnej chwili 
prowadzi sprzedaż w ponad 60 krajach na 
pięciu kontynentach. Korzenie przedsię-
biorstwa sięgają starej przemysłowej fi rmy 
„Steyr”, wieloletnie doświadczenie tej fi rmy 
ma duże znaczenie dla fachowości młode-
go przedsiębiorstwa. 
Wszystkie łożyska NKE poddawane są su-
rowej, udokumentowanej kontroli jakości 
w fabryce w Steyr. Dzięki zaawansowanym 
urządzeniom pomiarowym oraz rygory-
stycznej polityce jakościowej, każda partia 
łożysk dostarczana do klienta spełnia naj-
wyższe wymagania jakościowe.
NKE posiada certyfi katy ISO9001:2000 
w zakresie projektowania, produkcji i dys-
trybucji łożysk.

Łańcuchy
rolnicze
fi rm TSUBAKI i DIAMOND
Firmy DIAMOND i TSUBAKI to dwaj wiodą-
cy producenci w zakresie łańcuchów. Obie 
fi rmy wzbogaciły swoją ofertę o łańcuchy 
z przeznaczeniem do aplikacji rolniczych. 
Cechują się one wzmocnioną konstrukcją 
i specjalnym smarowaniem, dzięki czemu 
są bardziej odporne na warunki atmos-
feryczne oraz trudne warunki pracy, w ja-
kich często są używane maszyny rolnicze. 
O ogromnym doświadczeniu obu fi rm 
świadczy wieloletnia współpraca z fi rmami 
produkującymi maszyny rolnicze. 
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Silniki Zi i ZS a Siła oporu ruchu  
Samochodu
Porównajmy dwa, takie same modele samo-
chodów - jeden z silnikiem ZI, a drugi z silni-
kiem ZS, z kołami napędowymi o takiej samej 
średnicy. Jeśli oba poruszają się po drodze po-
ziomej z tą samą prędkością ( ), wówczas na 
oba samochody działają siły oporu ruchu Fo, 
o tej samej wartości (pomijam wpływ więk-
szej masy samochodu z silnikiem ZS na wzrost 
oporów toczenia).
Do kół napędowych obu pojazdów trzeba 
więc doprowadzić moment obrotowy Mnk o 
takiej samej wartości, aby uzyskać taką samą 
wartość siły napędowej, konieczną do zrów-
noważenia siły oporu FO. Jednocześnie koła 
napędowe obu samochodów muszą obracać 
się z tą samą prędkością obrotową nk, ponie-
waż założyliśmy, że samochody jadą z tą samą 
prędkością.

Jeśli oba pojazdy rozpędzają się z tą samą war-
tością przyspieszenia, do kół napędowych sa-
mochodu z silnikiem ZS konieczne jest dopro-
wadzenie momentu obrotowego o większej 
wartości. Jest to spowodowane większą masą 
silnika ZS w porównaniu z silnikiem ZI. Różnica 

Często, jako dowód przewagi silników ZS (z zapłonem samoczynnym) nad silnikami ZI (z za-
płonem iskrowym) jest podawana wyższa wartość maksymalnego momentu obrotowego sil-
nika ZS. Czy jest to jednak właściwy argument? Przyjrzyjmy się charakterystykom zewnętrz-
nym obu silników i przełożeniom układów przeniesienia napędu, które z nimi współpracują.

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

Rys.1 Dwa takie same samochody, o takiej samej średnicy 
kół, z których jeden napędza silnik ZI (rys.a) a drugi w silnik 
ZS (rys.b). Jeśli poruszają się w tych samych warunkach,  
z tą samą prędkością V, to całkowite siły oporu ruchu Fo obu 
samochodów mają te same wartości. Do kół napędowych 
należy więc doprowadzić moment obrotowy Mnk o tej 
samej wartości, a koła napędowe obracają się z tą samą 
prędkością obrotową nk.

ta powoduje, że dla uzyskania tej samej war-
tości przyspieszenia konieczne jest pokonanie 
większej siły oporu bezwładności.
Podobnie jest podczas podjazdu pod wznie-
sienie. Wówczas większa masa silnika ZS,  
w porównaniu z silnikiem ZI, powoduje, że 
wartość siły oporu wzniesienia dla samochodu 
z silnikiem ZS jest większa.

charakteryStyki Silników Zi i ZS firmy 
VolkSwagen
Zacznijmy od przyjrzenia się charakterystykom 
dwóch silników ZI i ZS o tej samej mocy, które 
są montowane w różnych modelach samo-
chodów, marek należących do grupy Volkswa-
gena:

•	 silnik 1,2 TSI - turbodoładowany silnik ZI,  
z bezpośrednim wtryskiem benzyny;

•	 silnik 1,6 CR DPF - turbodoładowany 
silnik ZS, z bezpośrednim wtryskiem oleju 
napędowego.

Porównajmy charakterystyki zewnętrzne obu 
silników (rys.2). Przedstawiają one przebieg mo-
mentu obrotowego i mocy silnika, przy pełnym 
naciśnięciu pedału przyspieszania (tzw. charakte-
rystyka zewnętrzna silnika). Wartość maksymalna 
momentu obrotowego silnika, osiągana przez 
silnik 1,2 TSI wynosi 175 Nm. Jest ona wyraźnie 
mniejsza niż maksymalna wartość momentu 
obrotowego, wynosząca 250 Nm, osiągana 
przez silnik 1,6 CR DPF. 

Rys.2 Charakterystyki zewnętrzne dwóch silników, o tej samej mocy: silnika ZI (lewy wykres) i silnika ZS (prawy wykres), 
napędzające samochody firm należących do grupy Volkswagena. Oznaczenia linii wykresów: Mns - moment obrotowy 
silnika; Nes - moc silnika. Komentarz do wykresów w tekście artykułu.
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Proszę jednak zauważyć, że silnik 1,2 TSI osiąga 
maksymalną wartość momentu obrotowego 
w zakresie prędkości obrotowej od 1550 do 
4100 obr/min, podczas gdy silnik 1,6 CR DPF 
osiąga maksymalną wartość momentu obro-
towego w węższym zakresie prędkości obro-
towej - tylko od 1500 do 2500 obr/min.
Mimo różnic w przebiegu wykresu momentu 
obrotowego, oba osiągają tę samą moc 77 kW 
(105 KM) - silnik 1,2 TSI przy prędkości obro-

towej 5000 obr/min, a silnik 1,6 CR DPF przy 
prędkości obrotowej 4400 obr/min.

Jak już wspomniałem na wstępie, często jako 
dowód przewagi technicznej silnika ZS nad 
silnikami ZI podawana jest wyższa wartość 
maksymalnego momentu obrotowego tego 
pierwszego. Czy słusznie? Większa wartość 
maksymalnego momentu obrotowego silnika 
ZS w porównaniu z silnikiem ZI to cecha, bez 

której silnikowi ZS trudno byłoby konkurować 
z benzynowym bratem - dlaczego?
W poprzednim punkcie wyjaśniłem, że aby 
dwa takie same modele samochodów, jeden 
z silnikiem ZI, a drugi z silnikiem ZS, jechały z tą 
samą prędkością (rys.1):
•	 do kół napędowych obu samochodów 

musi być doprowadzony moment obroto-
wy Mnk o tej samej wartości;

•	 koła napędowe (zakładamy, że mają tę 
samą średnicę zewnętrzną) muszą obracać 
się z tą samą prędkością obrotową nk.

Proszę jednak zauważyć, że maksymalna pręd-
kość obrotowa silnika 1,2 TSI wynosi 5800obr/
min, podczas gdy silnik 1,6 CR DPF może obra-
cać się z mniejszą maksymalną prędkością ob-
rotową, która wynosi 4800 obr/min. Aby silnik 
ZS o niższej maksymalnej prędkości obrotowej 
obracał kołami napędowymi z tą samą pręd-
kością obrotową nk, co silnik ZI, o wyższej mak-
symalnej prędkości obrotowej, konieczne jest, 
aby dla poszczególnych przełożeń (biegów) 
skrzyni biegów, wartości całkowitych przeło-
żeń układu przeniesienia napędu współpra-
cującego z silnikiem ZS (całkowite przełożenie 
układu przeniesienia napędu to iloczyn prze-
łożenia danego biegu i przełożenia przekładni 
głównej), miały wartości mniejsze - zwane po-
tocznie „dłuższymi”, niż całkowite przełożenia 
układu przeniesienia napędu współpracujące-
go z silnikiem ZI.

Aby przy tych samych prędkościach obro-
towych kół napędowych nk samochodu, 
wartość momentu obrotowego Mnk, przeka-
zywana na koła napędowe przez zespół napę-

Rys.3 Charakterystyki zewnętrzne dwóch silników, które napędzają samochody firmy BMW. Mają one zbliżoną pojemność 
skokową. Lewy wykres przedstawia charakterystykę silnika ZI, samochodu BMW 335i, a prawy wykres charakterystykę silnika 
ZS, samochodu BMW 335d. Oznaczenia linii wykresów: Mns - moment obrotowy silnika; Nes - moc silnika. Komentarz do 
wykresów w tekście artykułu.
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dowy z silnikiem ZS (o mniejszych wartościach 
całkowitych przełożeń - czyli tzw. „dłuższych”), 
była co najmniej równa wartości momentu 
obrotowego Mnk, przekazywanego na koła 
napędowe przez zespół napędowy z silnikiem 
ZI (o większych wartościach całkowitych prze-
łożeń - czyli tzw. „krótszych”), wartość momen-
tu obrotowego silnika ZS musi być większa 
od wartości momentu obrotowego silnika 

ZI, przynajmniej w takim stosunku, w którym 
maksymalna prędkość obrotowa silnika ZI jest 
większa od maksymalnej prędkości obrotowej 
silnika ZS.
Wybrany do porównania silnik 1,2 TSI nie ma 
dużej maksymalnej prędkości obrotowej, dla-
tego różnica prędkości obrotowych silników, 
których charakterystyki są zaprezentowane na 
rys.2, wynosi tylko 1000obr/min.

charakteryStyki Silników Zi i ZS firmy 
Bmw
Aby lepiej zobaczyć różnice, które dla układu 
napędowego samochodu wynikają z różnic 
pomiędzy charakterystykami zewnętrznymi 
silników ZI i ZS, proszę przyjrzeć się charakte-
rystykom silników samochodów firmy BMW: 
modelu 335i (silnik ZI) i modelu 335d (silnik 
ZS), przedstawione na rys.3. Oba silniki są tur-
bodoładowanymi jednostkami rzędowymi o 6 
cylindrach. Każdy z cylindrów posiada 4 zawo-
ry. Silniki mają podobną pojemność skokową:
•	 silnik modelu 335i - 2979cm3;
•	 silnik modelu 335d - 2993cm3.

Proszę zwrócić uwagę (rys.3), że maksymalna 
prędkość obrotowa silnika modelu 335i wy-
nosi 7000 obr/min, a maksymalna prędkość 
obrotowa silnika modelu 335d wynosi 48800 
obr/min. Maksymalna prędkość obrotowa sil-
nika modelu 335d jest więc niższa o 2200 obr/
min - ok.31%, od prędkości obrotowej silnika 
modelu 335i.
Jednocześnie wartość maksymalnego mo-

mentu obrotowego silnika 335i wynosi 
400Nm, w zakresie prędkości obrotowej od 
1200 do 5000 obr/min, natomiast wartość 
maksymalnego momentu obrotowego silni-
ka 335d wynosi 580Nm, w zakresie prędkości 
obrotowej od 1750 do 2250 obr/min. Wartość 
maksymalnego momentu obrotowego silni-
ka 335d jest więc wyższa od wartości maksy-
malnej momentu obrotowego silnika 335i,  
o 180 Nm, co w odniesieniu do wartości mak-
symalnej momentu obrotowego silnika 335d 
wynosi ok. 31%.
Wartości przełożeń układów napędowych, 
które współpracują z silnikami modeli 335i  
i 335d firmy BMW, są zestawione w tabeli 1. 
Jeśli analizujemy wartości poszczególnych 
przełożeń skrzyń biegów lub przełożeń głów-
nych, to nie zobaczymy wyraźnie różnic. Proszę 
jednak zwrócić uwagę na wartości całkowitych 
przełożeń układów napędowych obu silników 
- są one ujęte w ostatnich dwóch kolumnach 
tabeli 1, po prawej stronie.
Warto zauważyć, że dla wszystkich przełożeń 
skrzyni biegów, wartości całkowitych przeło-

żeń układu przeniesienia napędu, współpra-
cującego z silnikiem modelu 335d, są mniejsze 
(„dłuższe”) niż wartości całkowitych przełożeń 
układu przeniesienia napędu, współpracujące-
go z silnikiem modelu 335i. Dzięki temu koła 
napędowe połączone z silnikiem modelu BMW 
335d mogą obracać się z tą samą prędkością 
obrotową, jak koła napędowe połączone z sil-
nikiem modelu BMW 335i, a wyższe wartości 

momentu obrotowego silnika modelu BMW 
335d, w porównaniu z silnikiem modelu BMW 
335i, w całym zakresie charakterysk obu silni-
ków, zapewniają uzyskanie na kołach napędo-
wych modelu BMW 335d podobnych wartości 
momentu obrotowego.
Podsumowując, powtórzę stwierdzenie, że sil-
nik ZS jest w stanie zapewnić samochodowi co 
najmniej takie same osiągi jak silnik ZI, jeśli war-
tość maksymalna momentu obrotowego silni-
ka ZS jest większa od wartości maksymalnej 
momentu obrotowego silnika ZI, co najmniej 
w takim stosunku, w którym maksymalna pręd-
kość obrotowa silnika ZI jest większa od maksy-
malnej prędkości obrotowej silnika ZS.
W powyższym stwierdzeniu jest małe uprosz-
czenie, spowodowane tym, że od wartości 
maksymalnej momentu obrotowego każdego 
silnika ważniejszy jest kształt wykresu jego mo-
mentu obrotowego, dlatego porównywanie 
tylko wartości maksymalnych momentów ob-
rotowych silników nie jest całkowicie miarodaj-
ną oceną. 

tabela 1
przełożenia układu przeniesienia napędu współpracującego z dwoma wybranymi silnikami samochodów Bmw serii3

Nr 
biegu 

skrzyni 
biegów

Przełożenia poszczególnych biegów  
skrzyni biegów, współpracującej z Przełożenie przekładni głównej dla Całkowite przełożenia układu przeniesienia napędu,  

dla poszczególnych biegów skrzyni biegów, współpracującego z(*

silnikiem 
samochodu  
BMW 335i

silnikiem  
samochodu  
BMW 335d

silnika  
samochodu  
BMW 335i

silnika  
samochodu  
BMW 335d

silnikiem  
samochodu  
BMW 335i

silnikiem  
samochodu  
MW 335d

I 4,11 4,17

3,08 2,81

12,659 11,718

II 2,32 2,34 7,146 6,575

III 1,54 1,52 4,743 4,271

IV 1,18 1,14 3,634 3,203

V 1 0,87 3,08 2,445

VI 0,85 0,69 2,618 1,939

* Całkowite przełożenie układu przeniesienia napędu, dla określonego biegu skrzyni biegów, to iloczyn przełożenia określonego biegu skrzyni biegów i przełożenia przekładni głównej

Charakterystyki
silników ZI i ZS c.d.
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W A R S Z T A T

O funkcjonowanie HelpDesku zapytałam Jaro-
sława Szachewicza, Kierownika ds. HelpDesk 
Techniczny.
Aneta Fiedorczuk: Na czym polega codzien-
na  praca pracowników Działu HelpDesk 
Techniczny?
Jarosław Szachewicz: W największym skrócie 
nasza praca polega na wsparciu technicznym, 
udzielanym warsztatom w zakresie diagnostyki, 
naprawy pojazdów oraz montażu części.

A.F.: Kto może liczyć na wsparcie 
z Waszej strony?
J.Sz.: Wsparcia udzielamy wszystkim klientom 
Inter Cars.

A.F.: W jaki sposób można zadawać Wam 
pytania?
J.Sz.: Pytania można zadawać na trzy sposoby. 
Najlepszą formą jest IC-Katalog, poprzez który 
klient może szybko wysłać zgłoszenie. Po wyborze 
odpowiedniego samochodu nie trzeba wpisywać 
wszystkich istotnych danych, ponieważ automa-
tycznie zostaną one zaciągnięte do formularza. 
Można kontaktować się również drogą mailową: 
helpdesk@intercars.eu albo - w prostych przypad-
kach - telefonicznie, na numer infolinii 801 80 20 
20 wew. 5, gdy nie ma potrzeby przekazywania 
dużej ilości informacji.
A.F.: Czy klienci mogą liczyć na wsparcie 
we wszystkich dziedzinach?

J.Sz.: Tak. Dzięki zróżnicowanym szkoleniom oraz 
współpracy z naszymi dostawcami, jesteśmy w 
stanie udzielić wsparcia w różnych dziedzinach.

A.F.: Jak długo trzeba czekać na Waszą 
odpowiedź?
J.Sz.: : W prostych sprawach odpowiedź można 
uzyskać już podczas rozmowy telefonicznej. Cza-
sami w przeciągu kilku lub kilkunastu minut, gdy 
wymagane jest np. przesłanie dodatkowych ma-
teriałów. W przypadku pytań bardziej skompli-
kowanych, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga 
konsultacji lub dotarcia do materiałów zewnętrz-
nych, czas ten oczywiście się wydłuża, o czym 
klient jest informowany.

A.F.: O co najczęściej pytają klienci?
J.Sz.: Obecnie najwięcej problemów w serwiso-
waniu samochodów sprawia układ elektryczny, 
co związane jest  z coraz szerzej obecną elek-
troniką, szczególnie w układach sterowania. 
Oprócz tego są też pytania, dotyczące mechaniki.
W przypadku diagnozowania usterek najczęściej 
tematy te się zazębiają. Klienci często też proszą 
o schematy układów rozrządu i instrukcje de-
montażu oraz montażu, jak również o informacje 
na temat wymiany podzespołów pojazdu.

A.F.: Może jakiś przykład z życia?
J.Sz.: Podam tu przykład błędnej diagnozy i nie-
właściwego postępowania przy weryfi kacji uster-

ki związanej z ukła-
dem wydechowym. 
W samochodzie za-
świeciła się lamp-
ka ostrzegawcza 
„check engine”. W 
warsztacie stwier-
dzono, że występu-
je błąd, świadczący 
o u s z k o d z e n i u 
s o n d y  l a m b d a . 
Po wykasowaniu 
b ł ę d u  s y t u a c j a 
s i ę  p o w t ó r z y ł a . 
Z a padła decyzja 
o wymianie sondy 
lambda jako wa-
dliwego elementu. 
Ku zdziwieniu me-
chanika i klienta 
po wymianie sondy 
lambda sytuacja 
się nie zmieniła 
i błąd nadal sie 
pojawiał. Uzna-
no więc, że nowa 
sonda jest zepsuta. 

Kolejne zdziwienie wywołała odpowiedź na zło-
żoną reklamację, informująca, że sonda lamb-
da jest sprawna. Zaczęto się zastanawiać, co 
zatem może być przyczyną pojawiania się tego 
błędu. Sprawdzono więc przewody w instala-
cji elektrycznej w części związanej z sondą, ale 
to nie przyniosło rozwiązania, nie stwierdzono 
uszkodzenia. Po przeprowadzonej diagnosty-
ce uznano, że stałe zbyt niskie napięcie sygnału 
sondy lambda wynika ze zbyt ubogiej mieszanki. 
Skupiono się więc na układzie paliwowym oraz 
układzie sterowania. Wszystkie te działania nie 
doprowadziły jednak do żadnej konkluzji wyja-
śniającej, skąd bierze się problem.
Przyczyną zaistniałej sytuacji była nieszczelność 
układu wydechowego przed sondą lambda, 
w wyniku czego podczas pracy silnika przedosta-
wało się powietrze, powodując wzrost zawartości 
tlenu w spalinach. W związku z tym sonda lamb-
da, rejestrując obecność nadmiaru tlenu, dawała 
taki sygnał, jaki występuje w przypadku zubożo-
nej mieszanki paliwowo-powietrznej. Sterownik 
silnika zwiększał dawkę paliwa, odnosząc się do 
sygnału z sondy lambda, starając się uzyskać 
optymalny skład. Powodowało to niepotrzebny 
wzrost zużycia paliwa.
Jak zatem widać, odczytanie kodu błędu oraz 
znajomość jego opisu wcale nie gwarantuje suk-
cesu przy naprawie samochodu.
Przykład ten ilustruje, jak trudna w praktyce jest 
obecnie naprawa samochodów, gdzie podstawą 
sukcesu jest trafna diagnoza przyczyny niespraw-
ności lub usterki.

A.F.: Co chciałbyś dodać na zakończenie?
J.Sz.: Myślę, że opisany przykład „zmagań” me-
chanika potwierdza potrzebę naszych działań 
i udzielania aktywnego wsparcia klientom w ich 
codziennej pracy.

SERVICE NEWS 
INFORMATOR WARSZTATOWY

SERVICE NEWS to informa-
tor warsztatowy stworzony 
z myślą o klientach 
Inter Cars SA. 

Regularnie co miesiąc 
dostarczamy Państwu 
SERVICE NEWS, informator 
wiedzy technicznej oraz 
aktualności z branży. 
Poradnik wysyłany jest 
do klientów e-mailem 
i można w nim znaleźć 
następujące tematy:
Szkolenia (rynek osobowy) – prezentacje 
aktualnych harmonogramów szkoleń 
Help Desk Techniczny – porady technicz-
ne, praktyczne zastosowania wybranych 
produktów;
Sieci Serwisowe – najważniejsze wy-
darzenia związane z sieciami serwisowymi 
Q-Service, Perfect Service, nowości w ofercie; 
Q-SERVICE Truck – informacje o tym, co 
dzieje się w serwisach Q-Service Truck, 
prezentujemy najnowsze warsztaty, które 
dołączyły do sieci.

Pomoc techniczna
dla warsztatów
HelpDesk Techniczny funkcjonuje w Inter Cars SA już od kilku lat. 
Każdego dnia klienci mogą liczyć na wsparcie w zakresie pomocy tech-
nicznej, niezbędnej przy wymianie części oraz naprawach pojazdów. 

SERVICE NEWS to informa-
tor warsztatowy stworzony 

SERVICE NEWS, informator 
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Produkty Nilfi sk cieszą się dużym uznaniem wśród 
klientów ze względu na swoją niezawodność, 
skuteczność i ergonomię pracy. Charakteryzuje je 
ponadto prostota i duża wytrzymałość, ponieważ 
zastosowano do ich produkcji materiały i części o 
wysokiej jakości. 
Dogłębna znajomość problematyki utrzymania 
czystości oraz dostępnych technologii, wspiera-
jących ten proces, pozwala sprostać potrzebom 
nawet tych klientów, którzy wymagają indywidu-
alnych rozwiązań technicznych. 
W szerokiej ofercie produktów są m.in. automaty 
szorująco-zbierające, zamiatarki, odkurzacze pro-
fesjonalne, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 
do prania tapicerki i wykładzin, polerki, szorowarki, 
myjki wysokociśnieniowe i maszyny wielofunk-
cyjne. Specjalna grupa doradców technicznych 
Nilfi sk tworzy indywidualne systemy centralnego 

odpylania, transportu pneumatycznego oraz myj-
nie samoobsługowe, począwszy od projektu, aż 
do etapu realizacji. 
Wśród odbiorców tego sprzętu znaczącą pozycję 
ma branża automotive - fabryki samochodów, sta-
cje obsługi, salony samochodowe, myjnie i stacje 
paliw oraz niezależne warsztaty serwisowe. 
To  głównie do tego segmentu skierowana jest 
oferta Nilfi sk, składająca się z: 
•	 bogatej gamy myjek wysokociśnieniowych 

(zimno  i gorącowodnych) fi rmy Nilfi sk - ALTO 
(działającej w segmencie myjek i myjni samo-
obsługowych już od ponad 33 lat jako sukcesor 
marki Wap®) 

•	 odkurzaczy i automatów do szorowania podłóg 
fi rmy Nilfi sk 

•	 myjni samoobsługowych Nilfi sk-ALTO CarWash.

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

Tłuste plamy i rozlane ciecze to codzienność wielu 
serwisów. Czyszczenie za pomocą pary gwarantu-
je lepsze efekty w utrzymaniu higienicznych wa-
runków w miejscu pracy. Czyszczenie parą ograni-
cza także rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów, 
a metoda ta pozwala pracownikom warsztatów 
utrzymać wyższe standardy czystości mniejszym 
nakładów sił i środków, gwarantując lepsze wyniki 
bez użycia agresywnych środków chemicznych. 
Parowe czyszczenie pojazdów zabiera o połowę 
mniej czasu i zapewnia znacznie lepsze rezultaty. 
Dzięki tej metodzie można nie tylko skrócić czas 
mycia, ale także znacznie zmniejszyć wydatki na 
środki chemiczne. Czyszczenie parą zapewnia 
suche powierzchnie zaraz po zakończeniu pracy. 
Tapicerka i dywaniki podłogowe są suche w ciągu 
paru minut po zakończeniu czyszczenia. Dodat-
kową zaletą tej metody jest usuwanie przykrych 
zapachów. Mycie podłóg lub czyszczenie fug czy 
trudno dostępnych miejsc w samochodzie staje 
się znacznie łatwiejsze i trwa krócej.

Profesjonalne 
narzędzia SONIC 
Narzędzia te dostępne są w nowej 
kompletacji dedykowanej do warsz-
tatów pojazdów użytkowych. 
Z myślą o serwisach zajmujących się naprawą po-
jazdów użytkowych tj. aut ciężarowych, przyczep, 
naczep i autobusów stworzyliśmy wspólnie z fi r-
mą Sonic nową kompletację wózka ”S10 Heavy 
Duty”. Najwyższej jakości szafka z ekskluzywnej 
linii S10 zwiera osiem pełnych szufl ad narzędzi 
(460 szt).   Obok podstawowych zestawów 1/4”, 
3/8”, 1/2”, wkrętaków, wybijaków, szczypiec itp. 
w wózku znajduje się wyposażenie dedykowa-
ne do naprawy pojazdów ciężarowych. Klucze 
płasko-oczkowe (6-38mm), zestaw narzędzi 3/4” 
(19-50mm), dwie szufl ady narzędzi udarowych 
i wiele innych.

Nilfisk 
Parownice profesjonalne
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Do mycia i czyszczenia
Nowy dostawca Inter Cars SA - Nilfi sk - jest jednym z największych producen-
tów maszyn czyszczących na świecie o ponad 106-letniej tradycji. 

Użycie parownic zapewnia 
czystość i higienę w 

sprzątanym środowisku, np. 
warsztatowym, ale także za-

pobiega to rozprzestrzenianiu 
się np. chorób zakaźnych tak 
powszechnych w szpitalach, 

szkołach i żłobkach.  

Wózek będzie dostępny od 
stycznia 2012 roku wyłącznie w sieci 

sprzedaży Inter Cars S A.  

Czyszczenie nie było jeszcze 
tak proste
W grudniu br. Inter Cars zaproponuje Państwu całkowitą nowość w ofercie 
- parownice Nilfi sk. Mają one różne zastosowania w wielu branżach, także mo-
toryzacyjnej, zapewniając wiele korzyści związanych ze skutecznym czyszcze-
niem i dezynfekcją przy użyciu gorącej pary i środków chemicznych.

P a w e ł  J a g o d z i ń s k i

Zalety użycia parownic:
•	 Czyszczenie parą umożliwia dostęp do 

najgłębszych zakamarków i szczelin oraz po-
zwala na usunięcie brudu i zarazków z trudno 
dostępnych miejsc,

•	 Parownice ułatwiają usuwanie tłuszczu przyle-
gającego do różnych powierzchni, 

•	 Czyszczenie parą usuwa pleśń, grzyby i 
bakterie oraz powodowane przez nie przykre 
zapachy,

•	 Rolety czy zasłony w myjniach można czyścić 
bez konieczności ich zdejmowania,

•	 Czyszczenie parą pozwala usuwać wosk 
gromadzący się na podłogach,

•	 Para z łatwością usuwa pył, kurz i tłuszcz ze 
ścian i sufi tów,

•	 Podłogi wszelkiego rodzaju można czyścić 
tak samo łatwo jak przy użyciu odkurzacza, 
usuwając wszelki nagromadzony brud, a 
jednocześnie poprawiając ich wygląd,

W Inter Cars SA znajdziecie Państwo bogatą listę 
akcesoriów do parownic: m.in. różnego rodza-
ju dysze i lance parowe, uchwyty do końcówek 
z włosiem nylonowym, wymienne końcówki po-
liestrowe, z mosiądzu,  dysza tapicerskie, do pod-
łóg, węże oraz dysze do szklanych powierzchni 
czy końcówki wymienne ze stali nierdzewnej.
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Kolejny silny gracz pojawił się 
w ofercie Wyposażenia Warsztatów 
Inter Cars. John Bean to amery-
kańska fi rma założona w 1904, 
która jest wiodącym producentem 
urządzeń do pomiaru geometrii, 
wyważarek i montażownic. 
W 1949 John Bean jako pierwszy wprowadził na 
rynek urządzenie Visualiner – pierwsze urządze-
nie optyczne do pomiarów geometrii. W 2008 
wprowadzono rozwiązanie Prism, łączące w so-
bie technologię 3D i klasyczne rozwiązania CCD. 
Najbogatsze doświadczenie fi rma posiada w uni-
kalnych rozwiązaniach 3D do pomiaru geometrii, 
które zostały opatentowane. Od 1996 roku John 
Bean należy do koncernu Snap-on, światowego 
lidera w produkcji urządzeń dla warsztatów sa-
mochodowych.

priSm elite 
Są to jedyne na świecie maszyny, łączące w so-
bie pomiar w technologii 3D z klasycznym roz-
wiązaniem CCD. Urządzenie nie posiada słupów 
pomiarowych, kamery CCD umieszczone są tyl-
ko na tylnych kołach, na przednich kołach  zaś 
znajdują się umieszczone są głowice pasywne, 
co oznacza brak wrażliwej elektroniki na przed-
nich kołach w trakcie pomiarów i regulacji. Kom-
pensacja bicia obręczy dokonywana jest przez 
przetoczenie, bez konieczności podnoszenia 
pojazdu. Dodatkowe walory to komunikacja 
bezprzewodowa, możliwość pracy na kilku sta-
nowiskach, pomiary ustawienia zawieszenia w 
celach diagnostycznych, regulacja zbieżności 
przy skręconych kołach o dowolny kąt. Urzą-
dzenie nie wymaga obowiązkowych kalibracji 
w trakcie eksploatacji, dzięki czemu jest tańsze 
w użytkowaniu od urządzeń konkurencyjnych. 

John Bean w technologii 3d
Jest to opatentowane, unikalne rozwiązanie 
pomiarów geometrii zawieszenia w techno-
logii pełnego 3D. Urządzenie posiada 2 kame-
ry, odczytujące położenie głowic pasywnych 
mocowanych na kołach, pomiar odbywa się 
przez przetoczenie na krótkim odcinku po ok. 
10-15 cm w przód i w tył, urządzenie wyzna-
cza wirtualną płaszczyznę osi obrotu kół, dzię-
ki czemu nie wymaga procedury kompensacji 
bicia obręczy i uniezależnia wynik pomiaru od 
błędów związanych z niewypoziomowaniem 
powierzchni, na której stoi samochód. Opro-
gramowanie w języku polskim (pracujące w 
systemie Windows) prowadzi operatora krok 
po kroku przez procedurę pomiarową, zawie-
ra instrukcję regulacyjną z doborem narzędzi i 
części wraz z animacją 3D, własna baza danych 
producenta zawiera pojazdy z całego świata od 
1980r. (ponad 100  000 specyfi kacji). Stałe po-
miary (live) pozwalają na wykonywanie regulacji 
i obserwacji wartości mierzonych na żywo bez 
konieczności ciągłego powtarzania pomiarów, 
system EZ Toe pozwala na regulację zbieżności 
przy skręconych kołach, system EA Access po-
zwala na pomiary przy kołach zdjętych. W wersji 
Lift (na podnośnik) kamery są ruchome i ich wy-
sokość może być sterowana pilotem, w wersji 
Arago kamery same automatycznie podążają 
za podnoszonym na podnośniku pojazdem. 
Słup środkowy nie musi być zamocowany na 
stałe do podłoża, możliwe jest wykonanie wersji 
mobilnej ze słupem przemieszczanym na wóz-
ku. Urządzenie nie wymaga obowiązkowych 
kalibracji w trakcie eksploatacji, dzięki temu jest 
tańsze w użytkowaniu od sprzętów konkuren-
cyjnych. Urządzenia, posiadające certyfi kat SKP, 
dostępne są z jednym słupem wysokim bądź 
niskim (center tall/short), podwójnymi słupami 
wysokimi lub niskimi (dual tall/short), z belką 
ruchomą (wersja Lift).

Niezawodny
w geometrii

Ładowarka na piątkę - MXS 5.0
Paweł Stasiak

MXS 5.0 to ładowarka wybudowana 
według najnowocześniejszej tech-
nologii, którą do tej pory można 
było znaleźć wyłącznie w profesjo-
nalnych produktach marki CTEK.

Ładowarka rozwiąże szeroki zakres problemów 
związanych z akumulatorami.  Posiada funkcje 
takie jak diagnostyka akumulatora informująca 
o tym, czy akumulator może otrzymać i zacho-
wać moc, specjalną funkcję pozwalającą na przy-

wrócenie do stanu używalności akumulatorów 
rozwarstwionych i głęboko rozładowanych, moż-
liwość ładowania konserwacyjnego, tryb opty-
malnego ładowania w okresie zimowym oraz 
ładowanie wymagających akumulatorów AGM 
(tj. Optima). Wyświetlacz pozwala użytkownikowi 
na kontrolowanie całego procesu ładowania.
MXS 5.0 to całkowicie zautomatyzowane, 8-mio 
stopniowe urządzenie ładujące akumulatory 12 
V o pojemności 1,2-110 Ah prądem 0,8 A lub 5A, 
które nadaje się do ładowania konserwacyjnego 
akumulatorów o pojemności do 160 Ah. Łado-
warka sklasyfi kowana została do kategorii IP65 
akumulatorów o pojemności do 160 Ah. Łado-
warka sklasyfi kowana została do kategorii IP65 

(bryzgoszczelne i pyłoszczelne) oraz zaprojek-
towana tak, aby chronić układy elektroniczne 
pojazdu, jest urządzeniem beziskrowym, zabez-
pieczonym przed odwróconą biegunowością 
i zwarciami. Posiada 5-letnią gwarancję.

IP65. 230V. Pojemność 1,2-110 Ah (1,2-160 Ah w przy-
padku ładowania konserwacyjnego). Prąd ładowania 
0,8 A i 5 A. Wymiary 168x65x38 cm (DxSxW). 
Waga 0,6 kg. Nadaje się do wszystkich rodzajów 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych 
12 V mokrych, MF, AGM, wapniowych
 i żelowych). Temperatura 
otoczenia: od -20°C do +50°C. 
Indeks IC: 56-841

W o j c i e c h  j a g o d z i ń s k i
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Szkolenia dostawców tworzą główny trzon naszej 
oferty szkoleniowej, stanowiąc 75% wszystkich 
kursów. Co miesiąc, wspólnie z trenerami poszcze-
gólnych producentów części, ustalamy terminarz 
spotkań w naszych filiach. Ściśle współpracujemy 
z SKF, Sachs-Lemforder-ZF Parts, ATE, Bosch, Con-
titech, Valeo, Denso, Delphi, LUK, Mahle, Pierburg, 
NGK, Febi, Swag/Wahler, Castrol,  LIQUi MOLY, TRW.  
Firma BETiS z Radomia świadczy dla nas usługi 
z zakresu szkoleń technicznych.  Z kwartału na 
kwartał cieszą się one coraz większym zaintereso-
waniem. Prowadzone są przez właściciela firmy, 
Pana Sławka Olszowskiego oraz jego 13 asysten-

tów. W każdym spotkaniu, trwającym cały dzień, 
bierze udział maksymalnie 17 osób. Firma szkoląca 
jest mobilna,  dojeżdża do każdej naszej fili, dzięki 
czemu klienci nie tracą czasu na podróże. Aktualny 
katalog szkoleń znajduje się na stronie www.inter-
cars.com.pl w zakładce szkolenia/oferta.

Szkolenia unijne z cyklu Strefa Mechatroniki, 
które również były realizowane przez firmę 
BETiS, zostały zakończone w październiku tego 
roku. Od stycznia 2010 przeszkoliliśmy 2198 
pracowników podczas 157 szkoleń w całym 
kraju. Wszystkie spotkania były prowadzone na 
bardzo wysokim poziomie. Nasi klienci zdobyli 
wiedzę z zakresu m.in.: budowy i diagnostyki 
systemu poduszek gazowych Airbag/SRS, sil-
ników o zapłonie samoczynnym sterowanym 
elektronicznie z układem wtryskowym VE/VR, 
EDC, systemu Common Rail oraz mechatroniki 
układu ABS w praktyce.
Jedną z grup filialnych, które świetnie radzą 
sobie ze szkoleniami, jest Grupa Warszawa 11 
Listopada. Jarosław Piotrowski – Koordynator 
Szkoleń tej grupy i Kierownika filii Wołomin -  
zapytany o klucz do sukcesu, odpowiada:

„W szkolenia mocno zaangażowaliśmy się od 
sierpnia tego roku. Udało nam się zorganizować 
6 szkoleń technicznych, prowadzonych przez 
firmę BETiS z Radomia i jedno bezpłatne szko-
lenia NGK. Na początku nie wiedzieliśmy, który 
temat szkolenia byłby odpowiedni dla klientów. 
Wsparliśmy się doświadczeniem Działu Szko-
leń IC - Edyty Jaworskiej i Łukasza Wagi, którzy 
podpowiedzieli nam, co cieszy się największym 
zainteresowaniem. Bardzo pomocna okazała 
się również nasza wewnętrzna Grupa Standa-
ryzacyjna (m.in. w składzie Marek Skałbania, 
Grzegorz Jaworski), która od strony technicznej 

pokazała nam m.in.  jak, korzystając z systemu 
CRM, zapewnić frekwencję na szkoleniach, jak 
skutecznie wykorzystać mailing oraz jak zmo-
tywować naszych przedstawicieli handlowych 
oraz sprzedawców. Ostatecznie zdecydowaliśmy 
się zrobić szkolenie z Common Rail. To był dobry 
wybór. Okazało się, że zgłosiło się tylu chętnych, 
że musieliśmy w jednym tygodniu zorganizować  
szkolenie dwa razy.
Nie mamy problemu z nakłonieniem pracow-
ników warsztatów na szkolenie całodniowe. 
Większy kłopot pojawia się, kiedy dany serwis ma 
wysłać swoich pracowników na kurs dwa razy w 
miesiącu. Skuteczność w organizowaniu grupy 
uzyskujemy kilkoma sposobami. O szkoleniach 
informujemy poprzez naszych przedstawicieli 
handlowych, którzy mają wpisane w zadania 
zapewnienie frekwencji (średnio 1 przedstawiciel 
powinien zapewnić 2 klientów na szkolenie). Wy-
korzystujemy formę mailingu do klientów oraz 
kontakt telefoniczny, czyli sprzedawcy otrzymują 
listę z wybranymi klientami, których informują 
o danym szkoleniu. Najprostszym elementem, 
trafiającym do klientów, jest dołączanie do fak-
tur tzw. pasków z informacją o szkoleniu. Na 

I l o n a  S a r

2011  
rokiem szkoleń
Dla Inter Cars  SA rok 2011 upłynął pod znakiem szkoleń. Firma oferowała  
i nadal oferuje szkolenia dostawców, płatne szkolenia techniczne oraz unijne 
z cyklu Strefa Mechatroniki. 

drzwiach, przy kasach rozwieszamy mini plaka-
ty o szkoleniu. Klient, czekając na towar, zawsze 
zerknie, przeczyta informację. Kiedy już zbierze-
my chętnych, nasi przedstawiciele handlowi, na 
2-3 dni przed szkoleniem, zbierają zaliczki w celu 
zapewnienia frekwencji. Szkolenia dla klientów  
z całej grupy filialnej odbywają się w naszej filii  
w Wołominie. Mamy własną salę, rzutnik, flip-
chart. Sala jest skromna, ale spokojnie pomieści 
20-25 osób, a klienci czują się w filii swobodnie  
– podsumowuje J. Piotrowski.
Do kwietnia 2012 dla klientów Grupy Warsza-
wa 11 Listopada zaplanowano następujące 
szkolenia, które odbędą się w Fili Wołomin Nowe 
Lipiny ul. Niska 1:
12.01.2012 - Diagnostyka czujników silnika  
i nadwozia cz II
02.02.2012 - Budowa i diagnostyka systemów 
sterowania silników ZS z bezpośrednim wtry-
skiem ON/VR…EDC
14.03.2012 - Budowa i diagnostyka układów 
klimatyzacji samochodowej
03.04.2012 - Bezpośredni wtrysk benzyny:  
FSI, CGI oraz HPI.

alpeJSkie SZkolenia
Akcja „Alpejskie szkolenia” trwała od maja 
do października 2011. Skierowana była do 
wszystkich grup filialnych, a nagrodą był 
wyjazd na narty do Włoch w region Val di 
Sole. Celem akcji było zorganizowanie jak 
największej liczby szkoleń technicznych-
-płatnych oraz szkoleń dostawców, zapew-
niając oczywiście przy tym odpowiednią 
frekwencję na każdym spotkaniu. Wszyst-
kim filiom i koordynatorom szkoleń nale-
żą się podziękowania za zaangażowanie. 
Liczba szkoleń i przeszkolonych pracowni-
ków warsztatów świadczy o tym, że takie 
przedsięwzięcia są potrzebne i wpływają 
na zadowolenie oraz podniesienie pozio-
mu wiedzy klientów.
Zwycięzcom gratuluję: Grupa Gdańsk, Biel-
sko-Biała, Opole, Warszawa 11 Listopada, 
Łomża, Piekary, Białystok, Wałcz.
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Mniejsze kubatury mają głównie zastosowanie 
w budownictwie i drogownictwie. Średnie słu-
żą do przewozów drobnicowych i  opału. Dla 
rolnictwa i leśnictwa najbardziej efektywne są 
pojazdy o  objętości przestrzeni ładunkowej 
40÷70 m3. 

doStoSowane do potrZeB 
Specjalnie z  myślą o  przewozie płodów rol-
nych zaprojektowano zamknięcia tylnej ściany. 
Klapa zewnętrzna powiększa efektywną po-
jemność wywrotki, niezbędną przy kiprowa-
niu do silosów. Drugim, bardziej uniwersalnym 
rozwiązaniem są tzw. klapo-drzwi. Umożliwia-
ją wyładunek poprzez otwarcie drzwi lub pod-
niesienie tylnej klapy. Klapo-drzwi mogą mieć 
podział 50:50 lub 33:67. Przy podziale 33:67 
można zastosować jeden szyber zbożowy. 
Symetryczny podział pozwala na wyposaże-
nie w jeden lub dwa otwory zbożowe. Szybry 
zbożowe można wyposażać w  specjalne leje 
lub końcówki do zsypywania do tzw. rękawów 
zsypowych lub innych konkretnych instala-
cji odbiorczych. Pojazdy z  klapą zewnętrzną 
(model „KZ”) są wykorzystywane do przewozu 
zbóż, wymagających niemal 100% szczelności. 
Oprócz ryglowania na cztery zamki można za-
mówić dodatkowe dociągi tylnej klapy. 

Sieradzka fabryka naczep  
Feber-Inter Cars słynie  
z produkcji trwałych i lekkich 
pojazdów samowyładowczych. 
W ofercie producenta znajdują 
się naczepy o pojemności  
skrzyni ładunkowej od 22  
do 70 m3. 

Naczepy Feber
praktyczne rozwiązania dla rolnictwa i leśnictwa

lekkie i poJemne 
Pojazdy dla rolnictwa mogą mieć ściany z 30- 
lub 40-mm paneli oraz podłogi o grubościach 
5, 5/7, 7, 8 mm. W ramach optymalizacji masy 
własnej, przy jednoczesnej dużej objętości, Fe-
ber oferuje produkty z ramą w pełni aluminio-
wą. Charakteryzują się one dużą stabilnością 
konstrukcji i  bogatym wyposażeniem seryj-
nym (m.in. alufelgi Alcoa, aluminiowe zbiorniki 
powietrza, aluminiowe stopy podporowe LT, 
aluminiowe osłony lamp, tylny zderzak oraz 
konsola zaworowa). Takie rozwiązania znacznie 
obniżają masę naczepy. Wywrotka o  objęto-
ści 44 m3 ma masę własną zaledwie 5760 kg, 
a pojazd o objętości 50 m3 – 5980 kg. To sta-
wia naczepy Inter Cars na równi z europejską 
czołówką. Pojazdy te świetnie nadają się do 
przewozu buraków cukrowych, cebuli, ziem-
niaków, ogórków, rzepaku, soi i  zbóż. Ponad-
to, wybierając rozwiązanie z  klapo-drzwiami, 
można wozić ładunki na paletach oraz w skrzy-
niach np. jabłka czy pomidory. Skrzynia ładun-
kowa jest szczelnie zakryta plandeką w  celu 
ochrony ładunku przed kurzem i  wpływami 
atmosferycznymi. 

do laSu 
Oddzielną gałęzią produkcji Feber są przy-
czepy i naczepy do transportu drewna stoso-
wego lub dłużycy. Pojazdy te wyposażone są 
w przestawne kłonice stalowe lub aluminiowe 
z  wysuwem w  górę, takich marek jak Alucar 
lub Exte. W  standardzie jest ogumienie poje-
dyncze w  rozmiarze 385/65 R 22,5. Na życze-
nie mogą być zastosowane osie z bliźniaczym 
ogumieniem 19,5” lub 22,5”. 
We wszystkich przyczepach i  naczepach 
jest stosowana masywna całostalowa ściana 
przednia, o wysokości od 180 do 240 cm. Prze-
strzeń między podłużnicami może być pusta 
lub wypełniona blachą stalową ryflowaną. 
Pojazdy, pracujące w  trudnych warunkach le-
śnych, mają wzmocnione zderzaki, dodatkowe 
uchwyty holownicze z tyłu, elementy układów 
elektrycznych i  pneumatycznych chronione 
estetycznymi osłonami z  ryflowanej blachy 
aluminiowej.
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Ważnymi czynnikami, pozwalającymi na uspraw-
nienie pracy serwisu samochodowego, jest moż-
liwość łatwego i szybkiego składania zamówień 
do dostawców oraz wstępna wycena napraw . 
Odpowiedni system informatyczny może więc 
podnieść jakość pracy w warsztacie samochodo-
wym czy sklepie motoryzacyjnym. Dlatego Inter 
Cars SA dla swoich klientów stworzył IC_Sklep 
- narzędzie, które pozwala na szybką i sprawną 
obsługę klienta, np. poprzez gotowe wydru-
ki przyjęcia auta, drukowanie faktur, obliczenie 
stawki roboczogodziny pracownika i wiele innych 
niezbędnych funkcji.
Dajemy Państwu możliwość zapoznania się wcze-
śniej z programem w wersji próbnej na stronie 
icsklep.intercars.com.pl.
Dla serwisów, zrzeszonych w sieciach Q-Service i 
Perfect Service, przygotowaliśmy atrakcyjne ceny.
Zalety:
•	 zintegrowany katalog elektroniczny IC_Katalog
•	 wielomagazynowość 
•	 sprzedaż towarów i usług 
•	 kartoteka towarów zintegrowana z IC_Katalogiem 
•	 kartoteka pojazdów z pełną historią zleceń 

warsztatowych
•	 pełne drzewo pojazdów osobowych  i ciężaro-

wych 
•	 dowolna liczba stanowisk w sieci 
•	 możliwość defi niowania własnych towarów na 

podstawie kartoteki Inter Cars SA 
•	 możliwość aktywnego korzystania z kilku milio-

nów zamienników Inter Cars SA 
•	 możliwość defi niowania adresów magazynowych 
•	 on-linowe sprawdzanie stanów Inter Cars SA 
•	 przeglądanie stanów, zdjęć towarów zdefi nio-

wanych na podstawie oferty Inter Cars SA

•	 on-linowe pobieranie i przyjmowanie faktur 
z Inter Cars SA

•	 obsługa kodów kreskowych 

Wymagania:
Windows XP lub nowszy, pamięć 512 MB RAM 
lub więcej (dla serwera przynajmniej 1 GB), 
drukarka fi skalna Posnet, Novitus, Elzab oraz inne 
wydruki: drukarka laserowa lub atramentowa 

Pytania w sprawie informacji technicznych 
proszę kierować do: Piotr Burczyński, tel.: 
665 391 128.
Infolinia 801 80 20 20 wew. 5 
(Help Desk Techniczny)

M a r t a  C i e s i e l s k a

IC_Sklep
program dla sklepów motoryzacyjnych i warsztatów

Perfet Service, Q-Service
Integrujemy się z naszymi klientami pod każdym względem.
Wychodząc naprzeciw reklamie internetowej dodaliśmy 
nasz profi l na Facebooka.

Lubię to

ZapraSZamy do prZyłĄcZenia SiĘ do naSZych profili.

Osoby kontaktowe:
Marta Ciesielska 
Marta.Ciesielska@intercars.eu
Artur Marek
Artur.Marek@intercars.eu

Piotr z Perfect Service (Gostyń) podkre-
śla zalety korzystania z IC_Sklepu 
w warsztacie: 
„Z programu IC Sklep korzystamy od roku, 
program uważam za bardzo dobrze wyko-
nany. Pracuje się na nim dość intuicyjnie,  jego 
obsługa nie wymaga zaawansowanej znajo-
mości komputera. Oczywiście, jak w każdym 
z takich rodzajów oprogramowań, są pewne 
elementy do poprawienia lub dodania.  
Ważne jest, że można swoje uwagi zgłaszać 
do informatyków, którzy zajmują się tym 
oprogramowaniem. Użytkownicy zawsze 
mogą liczyć na profesjonalną telefoniczną 
pomoc techniczną. Program jest godny pole-
cenia szczególnie dla warsztatów i sklepów.” 

perfect Service
Zawieja Spółka Jawna h.w.m Zawieja

ul. poznańska 200 , 63-800 gostyń
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S y l w i a  S z a f r a ń s k a

Rozwój sieci 
Q-Service Truck
Sieć Q-Service Truck powiększyła się o nowe serwisy. Profesjonalne usługi  oferują dwie 
nowe lokalizacje w Oławie i Wrocławiu. 

Serwis LKW powstał w 2003r., a jego właścicie-
lem jest Zenon Zawada. Działalność związana 
jest ze sprzedażą części zamiennych do cięża-
rówek oraz świadczeniem usług serwisowych 
w zakresie: naprawy główne silników MAN 
i Mercedes, naprawa skrzyń biegów ZF, EATON, 
elektronika i elektrotechnika samochodowa, 
diagnostyka komputerowa systemów ECAS, 
ABS, ASR, EDC, ZBR, FFR, EBS, ESP, AS-TRONIC, 
naprawa ogrzewania WEBASTO, EBERSPÄCHER 
oraz sterowników, legalizacja tachografów, 
przeglądy pogwarancyjne, naprawy naczep 
i przyczep, naprawy bieżące pojazdów. 
Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie 10 pra-
cowników, w tym ośmiu mechaników. Są to 
ludzie wykształceni, z wieloletnim doświad-
czeniem oraz gotowi do nowych wyzwań.
Serwis posiada specjalistyczną czterosegmen-
tową halę napraw z kanałami wyposażonymi 
w podnośniki hydrauliczne przejezdne oraz 
własny magazyn części zamiennych z szero-
kim asortymentem, co znacznie skraca czas 
napraw pojazdów.
Kierowcom zapewniamy dostęp do zaplecza 
socjalnego i komfortowej poczekalni dla klien-
tów, a także  monitorowanego parkingu z ca-
łodobową ochroną. 

Spotkania 
regionalne 
sieci Q-Service 
Truck
W październiku br. odbyły się spotkania 
warsztatów, należących do sieci Q-Service 
Truck, pierwsze w Zambrowie, kolejne w 
Sędziszowie Małopolskim i Pleszewie. 
Celem spotkań były rozmowy na tematy 
ważne dla naszych warsztatów, przedsta-
wienie planów sieci na przyszłość, prezen-
tacja szkoleń technicznych organizowa-
nych przez Inter Cars SA oraz omówienie 
nowości w ofercie.  Sieć serwisowa powięk-
szyła się o kolejne 7 warsztatów, które miło 
było nam gościć: 
•	 PKS w Oławie SA (Oława)
•	 Deraserwis - Tadeusz Dera (Mysłowice)
•	 Serwis Aut Ciarowych - LKW Zenon 

Zawada (Wrocław)
•	 Adampol SA (Zaścianki) 
•	 PP PKS Sp. z o.o. (Rzeszów)
•	 Pigo Transport Piróg Grzegorz 

(Przeworsk)
•	 PIT-STOP Jacek Zimnicki (Klimontów)
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom spotkań oraz naszym producentom, 
którzy uatrakcyjnili  dyskusje, przekazując 
mnóstwo nowinek technicznych, informa-
cji o różnych formach wsparcia i współpra-
cy. Dziękujemy fi rmom: MAHLE, LUMAG, 
SACHS, ContiTech, FEBI oraz FOMAR. 

PKS SA istnieje od 1974 r., a od 2010 r. w wyniku 
prywatyzacji fi rma stała się własnością powiatu 
oławskiego. Stacja obsługi dysponuje 14 kanała-
mi oraz kilkoma stanowiskami bezkanałowymi. 
Przeznaczona jest do naprawy, serwisu, diagno-
styki samochodów ciężarowych, autobusów
i naczep. Oprócz autoryzacji MAN, spółka po-
siada autoryzację fi rm Bosch – wraz z dobrze 
wyposażonym stanowiskiem diagnostycz-
no-naprawczym pomp wtryskowych, BPW, 
Webasto, LAMBORDINI, AUTOSAN. Naprawiane 
i obsługiwane są również pojazdy innych 
marek. Dobrze wykształcony personel zaj-
muje się naprawą powypadkową pojazdów. 
Uzupełnieniem świadczonych usług jest 
nowoczesna, zakupiona w 2010 roku lakier-
nia.  Na miejscu funkcjonuje doskonale wy-
posażona stacja diagnostyczna, na której 
można wykonać przeglądy i diagnostyki po-
jazdów, obsługę tachografów analogowych 
i cyfrowych, dokonuje wymiany i naprawy 
ogumienia oraz czyszczenie i napełnianie 
klimatyzacji. 
Serwis posiada nowoczesną myjnię portalo-
wą Steinbrueckner DBA 4200 L. Do dyspozycji 
klientów jest nowoczesne biuro zleceń z pocze-
kalnią. Wszystkie wymienione usługi dotyczą 
również pojazdów osobowych. Działalność 
handlowa jest prowadzona w Oławie i w Strze-
linie, oferując części zamienne do większości 
pojazdów oraz opony, akumulatory i oleje. 

Serwis Aut Ciężarowych LKW Zenon Zawada 
ul. Lekarska 4-6, 51-129 Wrocław (w pobliżu 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, zjazd 
Poznań – Centrum)
tel.: (71) 352 77 26,  fax: (71) 352 76 31,
dyżur 24h:  606 815 000, 608 037 431
Biuro@serwis-lkw.pl ,www.serwis-lkw.pl

PKS w Oławie SA
ul. Opolska 50, 55-200 Oława,
Biuro zleceń  tel./fax: (71) 381 32 38,
tel.: 605-239-073
zlecenia@pks.olawa.pl, www.pks.olawa.pl
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Valvoline oferuje:
•	 Oleje	SynPower	-	większa	wydajność	

dla	silników	o	dużej	mocy

•	 Oleje	MaxLife	-	oleje	wydłużające	
żywotność	silnika

•	 Oleje	DuraBlend	-	wyjątkowa	trwa-
łość	w	trudnych	warunkach

VALVOLINE®

PEOPLE WHO KNOW USE VALVOLINE™

•	 VPS	(Valvoline	Professional	
Series)	-	dodatki	uszlachet-
niające

•	 Eagle	One	-	kosmetyki	samo-
chodowe

•	 Tectyl	-	wiodące	środki	
antykorozyjne

•	 Płyny	hamulcowe	oraz	
płyny	do	układów	wspoma-
gania
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Jednym z najlepszych sposobów na prze-
dłużenie życia samochodu jest stosowanie 
wysokiej jakości olejów silnikowych i ich re-
gularna wymiana. Podczas prac nad nowym 
modelem pojazdu koncerny samochodowe 
razem z producentami środków smarnych 
określają, jakie parametry oleju zapewnią  
najlepszą ochronę serca auta. Uwzględ-
niają przy tym budowę silnika, warunki  
eksploatacji oraz przepisy prawne określa-
jące na przykład normy emisji spalin. Prze-
łożenie tych wymagań na skład chemiczny 
oleju jest bardzo trudne i podobnie jak nie 
każdy może skonstruować nowoczesny  
silnik, tak samo nie każdy potrafi opracować  
i wyprodukować nowoczesny olej silnikowy. 
Dlatego też przy wyborze oleju silnikowego  
najważniejsze są zalecenia producenta  
pojazdu i stosowanie renomowanych pro-
duktów, takich jak Mobil 1.

Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji 
spalin EURO stymulują przemysł motory-
zacyjny do kolejnych inwestycji. W kon-
sekwencji nowoczesne silniki pojazdów są 
wyposażone między innymi w filtry cząstek 
stałych DPF i katalizatory trójdrożne CAT. 
Dla producenta olejów silnikowych Mobil 1 
oznaczało to konieczność opracowania spe-
cjalnych środków smarnych o oznaczeniach  
LE (Low Emission) i ESP (Emission System  
Protection), które charakteryzuje niski  
poziom popiołu siarczanowego, fosforu  
oraz siarki (low SAPS – Sulphated Ash,  
Phosphorus, Sulphur).

ExxonMobil, współpracując z producen-
tem samochodów Volkswagen, opracował 
olej silnikowy Mobil 1 ESP Formula 5W-30  
o technologii dobranej specjalnie pod kątem  
wymagań filtrów cząstek stałych, zapewnia-
jący doskonałą ochronę przed zużyciem. 
Skład niskopopiołowych olejów syntetycz-
nych Mobil 1 jest w pełni zgodny z wymogami 
dla filtrów cząstek stałych w samochodach 
Volkswagen z silnikami Diesla oraz z wy-
mogami silników benzynowych.

Olej Mobil 1 ESP Formula 5W-30,  
rekomendowany do użycia w samochodach 
koncernu Volkswagen, zachowuje wszyst-
kie zalety rodziny Mobil 1. Niska zawartość 
popiołów redukuje osady cząstek stałych  
w filtrach typu DPF, a niska zawartość  
siarki i fosforu zmniejsza możliwość zatru-
cia katalizatorów w silnikach benzynowych.  
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 spełnia  
wymagania Volkswagen 504 00 / 507 00 oraz 

jest rekomendowany przez ExxonMobil do 
stosowania w niemal wszystkich silnikach 
VW. Aby sprawdzić, jakie środki smarne są 
rekomendowane do Twojego Volkswagena, 
warto skorzystać z doskonałego narzędzia 
doboru produktów dostępnego na stronie 
www.mobil.pl.

Oleje silnikowe godne zaufania
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Więcej informacji na temat olejów silnikowych Mobil można uzyskać na stronach internetowych 
www.mobil.pl, www.mobil1.pl oraz dzwoniąc na infolinię techniczną: 0 800 44 11 603.

Doskonałe właściwości oleju syntetycz-
nego Mobil 1 potwierdza test, jaki został 
przeprowadzony w 2006 roku przez specja-
listów z Centrum Technicznego Mobil 1.  
Podczas badania samochód Volkswagen  
Jetta TDI napędzany czterocylindrowym 
silnikiem Diesla o pojemności 1.9 l poko-
nał na stanowisku testowym około 225 000 
kilometrów. Olej silnikowy Mobil 1 ESP 
Formula 5W-30 był wymieniany co 16 000 
kilometrów, a silnik pracował w warun-
kach zbliżonych do codziennej eksploatacji.  
Powyższe zdjęcia pokazują nowy i używany 
wałek rozrządu turbodoładowanego silnika 
Volkswagena Jetta TDI (2006) po przebiegu  
225 000 kilometrów.
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Mobil 1 dla uczestników imprezy przygotował 
specjalną strefę, w której odbywały się zawody 
na symulatorach bolidów F1. Do walki o puchar
Mobil 1 Summer Cars Party stanęło ponad 500 
osób. Jedną z największych atrakcji był przelot 
śmigłowcem Mobil 1, zarezerwowany dla zwy-
cięzcy zawodów na symulatorach. Oprócz wy-
ścigów, w strefi e Mobil 1 każdy mógł sprawdzić 
swoją szybkość reakcji i zachowanie podczas 
symulacji zderzenia i dachowania. Poza tym fani 
motorsportu mogli poczuć przeciążenia, na jakie 
narażeni są kierowcy bolidów F1. Prawdziwi pa-
sjonaci czterech kółek podziwiali w Katowicach 
takie perły motoryzacji jak Ferrari F430, Aston 
Martin DB9 Cabrio czy Porsche Carrera 4S. W stre-
fi e Mobil 1 eksperci odpowiadali na pytania 
kierowców o właściwe utrzymanie pojazdu, 
w tym odpowiednie smarowanie.

Na lotnisku Muchowiec prezentowały się setki 
niezwykłych samochodów z ponad kilkudziesię-
ciu klubów motoryzacyjnych. Oprócz prezentacji, 

na miejscu odbywały się wyścigi na ¼ mili, nie-
odłączny element katowickiej imprezy. Najlepszy 
wynik – 15,103 sek. uzyskał kierowca Audi RS6. Na 
Mobil 1 Summer Cars Party nagradzana była nie tyl-
ko prędkość. Tytuł Najładniejszego Auta zdobył Fiat 
Seicento, Najniższego Auta Volkswagen Vento, 
a Najgłośniejszego Wydechu Mazda RX7.

Impreza Mobil 1 Summer Cars Party była również 
ostatnimi na południu kraju eliminacjami do te-
gorocznej edycji turnieju tuningowego – Woj-
ny Północ-Południe. Poza tym, na małej scenie 
odbyły się zawody dB Challenge, w których za-
wodnicy musieli osiągnąć jak najwyższy poziom 
ciśnienia akustycznego w swoim aucie. Tego-
roczna impreza pozostanie na długo w pamięci 
również dzięki zakończonemu sukcesem biciu 
rekordu Guinessa – uczestnicy wywołali swoimi 
autami rekordowe natężenie drgań gruntu w wy-
sokości 7,5 A. Na kierowców czekały też muzycz-
ne atrakcje. Na scenie Mobil 1 Summer Cars Party 
odbył się koncert francuskiego duetu dj’skiego 

The Nycer z wokalistą Deeci, DJ’a i producenta 
Roberta M oraz Dj’a C-Boola.

Więcej informacji o imprezie oraz zdjęcia, fi lmy 
i opinie znajdują się na profi lu Mobil 1 Summer Cars 
Party na Facebook’u: 
www.facebook.com/summercars

Jednym z najlepszych sposobów na prze-
dłużenie życia samochodu jest stosowanie 
wysokiej jakości olejów silnikowych i ich re-
gularna wymiana. Podczas prac nad nowym 
modelem pojazdu koncerny samochodowe 
razem z producentami środków smarnych 
określają, jakie parametry oleju zapewnią  
najlepszą ochronę serca auta. Uwzględ-
niają przy tym budowę silnika, warunki  
eksploatacji oraz przepisy prawne określa-
jące na przykład normy emisji spalin. Prze-
łożenie tych wymagań na skład chemiczny 
oleju jest bardzo trudne i podobnie jak nie 
każdy może skonstruować nowoczesny  
silnik, tak samo nie każdy potrafi opracować  
i wyprodukować nowoczesny olej silnikowy. 
Dlatego też przy wyborze oleju silnikowego  
najważniejsze są zalecenia producenta  
pojazdu i stosowanie renomowanych pro-
duktów, takich jak Mobil 1.

Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji 
spalin EURO stymulują przemysł motory-
zacyjny do kolejnych inwestycji. W kon-
sekwencji nowoczesne silniki pojazdów są 
wyposażone między innymi w filtry cząstek 
stałych DPF i katalizatory trójdrożne CAT. 
Dla producenta olejów silnikowych Mobil 1 
oznaczało to konieczność opracowania spe-
cjalnych środków smarnych o oznaczeniach  
LE (Low Emission) i ESP (Emission System  
Protection), które charakteryzuje niski  
poziom popiołu siarczanowego, fosforu  
oraz siarki (low SAPS – Sulphated Ash,  
Phosphorus, Sulphur).

ExxonMobil, współpracując z producen-
tem samochodów Volkswagen, opracował 
olej silnikowy Mobil 1 ESP Formula 5W-30  
o technologii dobranej specjalnie pod kątem  
wymagań filtrów cząstek stałych, zapewnia-
jący doskonałą ochronę przed zużyciem. 
Skład niskopopiołowych olejów syntetycz-
nych Mobil 1 jest w pełni zgodny z wymogami 
dla filtrów cząstek stałych w samochodach 
Volkswagen z silnikami Diesla oraz z wy-
mogami silników benzynowych.

Olej Mobil 1 ESP Formula 5W-30,  
rekomendowany do użycia w samochodach 
koncernu Volkswagen, zachowuje wszyst-
kie zalety rodziny Mobil 1. Niska zawartość 
popiołów redukuje osady cząstek stałych  
w filtrach typu DPF, a niska zawartość  
siarki i fosforu zmniejsza możliwość zatru-
cia katalizatorów w silnikach benzynowych.  
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 spełnia  
wymagania Volkswagen 504 00 / 507 00 oraz 

jest rekomendowany przez ExxonMobil do 
stosowania w niemal wszystkich silnikach 
VW. Aby sprawdzić, jakie środki smarne są 
rekomendowane do Twojego Volkswagena, 
warto skorzystać z doskonałego narzędzia 
doboru produktów dostępnego na stronie 
www.mobil.pl.

Oleje silnikowe godne zaufania
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Więcej informacji na temat olejów silnikowych Mobil można uzyskać na stronach internetowych 
www.mobil.pl, www.mobil1.pl oraz dzwoniąc na infolinię techniczną: 0 800 44 11 603.

Doskonałe właściwości oleju syntetycz-
nego Mobil 1 potwierdza test, jaki został 
przeprowadzony w 2006 roku przez specja-
listów z Centrum Technicznego Mobil 1.  
Podczas badania samochód Volkswagen  
Jetta TDI napędzany czterocylindrowym 
silnikiem Diesla o pojemności 1.9 l poko-
nał na stanowisku testowym około 225 000 
kilometrów. Olej silnikowy Mobil 1 ESP 
Formula 5W-30 był wymieniany co 16 000 
kilometrów, a silnik pracował w warun-
kach zbliżonych do codziennej eksploatacji.  
Powyższe zdjęcia pokazują nowy i używany 
wałek rozrządu turbodoładowanego silnika 
Volkswagena Jetta TDI (2006) po przebiegu  
225 000 kilometrów.

Coraz bardziej restrykcyjne normy emisji spalin 
EURO stymulują przemysł motoryzacyjny do ko-
lejnych inwestycji. W konsekwencji nowoczesne 
silniki pojazdów są wyposażone między innymi 
w fi ltry cząstek stałych DPF i katalizatory trójdrożne 
CAT. Dla producenta olejów silnikowych Mobil 1 
oznaczało to konieczność opracowania specjal-
nych środków smarnych o oznaczeniach LE (Low 
Emission) i ESP (Emission System Protection), które 
charakteryzuje niski poziom popiołu siarczanowe-
go, fosforu oraz siarki (low SAPS – Sulphated Ash 
– Phosphorus - Sulphur).

moBil 1 eSp formula 5w-30 
ExxonMobil, współpracując z producentem sa-
mochodów Volkswagen, opracował olej silnikowy 
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 o technologii dobra-
nej specjalnie pod kątem wymagań fi ltrów cząstek 

stałych, zapewniający doskonałą ochronę przed 
zużyciem. Skład niskopopiołowych olejów synte-
tycznych Mobil 1 jest w pełni zgodny z wymogami 
dla fi ltrów cząstek stałych w samochodach Volks-

Oleje silnikowe 
godne zaufania
Jednym z najlepszych sposobów na przedłużenie życia samochodu jest 
stosowanie wysokiej jakości olejów silnikowych i ich regularna wymiana. 
Dlatego też przy wyborze oleju silnikowego najważniejsze są zalecenia pro-
ducenta pojazdu i stosowanie renomowanych produktów, takich jak Mobil 1.

Tegoroczna, piąta edycja imprezy Mobil 1 Summer Cars Party zebrała na katowickim lotnisku Muchowiec  dziesiątki 
tysięcy fanów motoryzacji z całej Polski. Emocje podgrzewało 5 000 samochodów, ryk ścigających się maszyn, za-
pach palonej gumy oraz pokazy kaskaderskie na quadach i motocyklach.

Mobil 1 Summer Cars Party 2011

wagen z silnikami Diesla oraz wymogami silników 
benzynowych.

Doskonałe właściwości oleju syntetycznego 
Mobil 1 potwierdza test, jaki został przeprowadzo-
ny w 2006 r. przez specjalistów z Centrum Tech-
nicznego Mobil 1. Podczas badania samochodów 
Volkswagen Jetta TDI napędzany czterocylindro-
wym silnikiem Diesla o pojemności 1.9 L poko-
nał na stanowisku testowym około 225 tys. km. 
Olej silnikowy Mobil 1 ESP Formula 5W-30 był wy-
mieniany co 16 tys. km, a silnik pracował w warun-
kach zbliżonych do codziennej eksploatacji.

Nowy i używany wałek rozrządu turbodoładowanego 
silnika Volkswagen Jetta TDI (206) po przebiegu 225 tys. km.

NOWY

UŻYWANY
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Zespół LOTOS – Subaru Poland Rally Team w składzie Wojciech Chuchała i Kamil Heller

 Mistrzami Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2011 

i Rajdowych Mistrzostw Słowacji 2011 

w klasyfikacji Grupy N.

Gratulujemy znakomitej Załodze 

oraz całemu Zespołowi LOTOS – Subaru Poland Rally Team

i życzymy kolejnych spektakularnych sukcesów w przyszłym sezonie!

Wszystkim Kibicom dziękujemy za fantastyczne wsparcie!

Na sukces pracują najlepsi.

1430 km tras
66 załóg
7 rund

1 zwycięski zespół

rekomendowany przez 

1
RSMP
Gr. N
2011

1
MSR
Gr. N
2011



WESOŁYCH ŚWIĄT  
BOŻEGO NARODZENIA

I WIELU RADOŚCI  
W NOWYM ROKU 2012 

ŻYCZY CASTROL

EKSTREMALNA  WYTRZYMAŁOŚĆ.SWOBODA JAZDY.
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Doskonały kontakt z nawierzchnią.

SACHS gwarantuje
bezpieczeństwo.

Dobry kontakt to pewny kontakt w każdych warun-

kach. Sprzęgła SACHS zapewniają wykorzystanie 

pełnej mocy silnika – na każdym biegu. Amor-

tyzatory SACHS dbają o optymalną przyczepność 

i niwelują nierówności nawierzchni. Wszystko dla 

bezpieczeństwa i komfortu. Z SACHS jazda staje 

się prawdziwą przyjemnością.
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Przekładnia hydrokinetyczna marki SACHS 
w skrzyniach automatycznych (zdjęcie nr 1) 
jest elementem rozruchowym, przełożeniem 
prędkości obrotowej i momentu obrotowego 
oraz tłumikiem drgań skrętnych. Poprzez za-
łączenie sprzęgła blokującego, przeniesienie 
momentu obrotowego odbywa się bez po-
ślizgu. Poprawia się dzięki temu skuteczność 
mechanizmu i zmniejsza zużycie paliwa. Tłu-
mik drgań skrętnych zapewnia komfort jazdy 
i oszczędza skrzynię biegów. Przekładnia hy-
drokinetyczna włączona jest w obieg olejowy 
skrzyni biegów. Olej chłodzony jest poprzez 
obwód zewnętrzny.

Najważniejsze elementy przekładni 
hydrokinetycznej:
•	 pompa napędzająca
•	 turbina
•	 kierownica jednokierunkowa
•	 sprzęgło blokujące
•	 tłumik drgań skrętnych

Wirnik pompy połączony jest bezpośrednio 
z wałem korbowym silnika, a wirnik turbiny 
z wałkiem skrzyni biegów. Wałek podporowy 
łączy kierownicę z obudową skrzyni biegów. 
Pomiędzy kierownicą a wałkiem podporowym 
znajduje się wolne koło, które dopuszcza prze-
niesienie momentu obrotowego tylko w jed-
nym kierunku. Ponadto obudowa przekładni 
hydrokinetycznej zawiera sprzęgło blokujące
i tłumik drgań skrętnych.
Przekładnia hydrokinetyczna pracuje w dwóch 
zakresach (zdjęcie nr 2). W fazie przekładni 
przełożenie momentu obrotowego następuje 
poprzez zmianę kierunku strumienia na kie-
rownicy. W fazie sprzęgła, w której zmiana kie-
runku strumienia oleju jest zbędna, kierownica 
obraca się razem z wirnikami pompy i turbiny. 
Przebieg strumienia w poszczególnych fazach 
można dobrze wyjaśnić na przykładzie tzw. 
palisady łopatkowej, przedstawiającej kształt 
i działanie łopatek wszystkich trzech kół.

prZepływ Strumienia
Przy ruszaniu pompa tłoczy olej do turbiny 
(zdjęcie nr 3). Strumień oleju dostosowuje się 
do kształtu łopatek i jest odpowiednio kie-

Przekładnia hydrokinetyczna 
rola w układzie przeniesienia napędu, 
budowa i działanie
Informacje na temat przekładni hydrokinetycznych w pojazdach osobo-
wych, opracowane przez inżynierów i mechaników fi rmy ZF związanych 
z marką Sachs.

zdjęcie nr 3

zdjęcie nr 2

zdjęcie nr 1

zdjęcie nr 5

zdjęcie nr 4

rowany. W tym stanie następuje największe 
wzmocnienie momentu obrotowego. Turbina 
obraca się i przyspiesza samochód, a nieru-
choma kierownica kieruje olej z powrotem do 
pompy.
Wraz ze wzrostem obrotów turbiny zmniejsza 
się kąt zmiany kierunku strumienia (zdjęcie nr 
4). Strumień przepływu jest bardziej prosty, 
a wzmocnienie momentu obrotowego mniej-
sze. Kierownica kieruje olej tak, aby uzyskać 
korzystny strumień w stosunku do pompy.
Gdy obroty pompy i turbiny są prawie takie 
same, olej przepływa przez poszczególne ło-
patki niemal w prostej linii (zdjęcie nr 5). W tej 
fazie olej dociera do łopatek kierownicy od tyłu,
czyli od strony ssącej. Kierownica obraca się 
wraz z pompą i turbiną, gdyż jednokierunko-
we wolne koło już nie działa. Moment obroto-
wy nie jest już wzmacniany, załącza się nato-
miast sprzęgło blokujące.
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CORNER MODULE.
Misja wykonana.

Jako lider branży motoryzacyjnej, zapewniamy unikalną 
ofertę corner module: hamulce, układy kierownicze, 
zawieszenia.

Nowa linia amortyzatorów TRW, sprężyn zawieszenia 
i osłon amortyzatorów pochodzących z naszych 
europejskich fabryk, pozwalają Tobie i Twoim klientom 
w pełni polegać na naszym doświadczeniu i wiedzy 
technologicznej czołowego producenta OE.

Dowiedz się więcej na temat oferty corner module. 
Odwiedź naszą stronę internetową lub skontaktuj  
się z przedstawicielem TRW.

Hamulce. Układy kierownicze. Zawieszenia. www.trwaftermarket.com/cornermodule



Zapytaj
eksperta
Masz pytanie techniczne? Pomoc jest w zasięgu ręki. 
Pytanie: W naprawianym przeze mnie samochodzie nastąpił wyciek z cylinderka 
hamulcowego, znajdującego się po stronie kierowcy. Czy powinienem wymienić 
również cylinderek po stronie pasażera?
hamulcowego, znajdującego się po stronie kierowcy. Czy powinienem wymienić 

Odpowiedź jest prosta: tak. TRW zawsze zaleca 
wymianę części takich jak cylinderki hamulco-
we w komplecie dla całej osi.
W takim przypadku należałoby rów-
nież  uwzględnić  wiek pojazdu. Nie został  on 
podany  w pytaniu, zakładam więc, że pojazd 
jest w  wieku, w  którym następuje naturalne 
zużycie tych elementów.
Pamiętaj, że w  przypadku wycieku z  jednego 
z  cylinderków prawdopodobieństwo wystą-
pienia wycieku w  drugim cylinderku w  krót-
kim odstępie czasu jest bardzo duże. Ponadto 
w przypadku, gdy nowy cylinderek zamonto-
wany jest tylko z jednej strony pojazdu, a z dru-
giej strony pozostał stary element, może zostać 
zaburzony balans siły hamowania.
Koniecznie należy również sprawdzić także 
stan szczęk, zwłaszcza po stronie, po której 
nastąpił wyciek z cylinderka, ponieważ mogło 
dojść do zanieczyszczenia okładziny ciernej 

płynem hamulcowym. W takim przypadku na-
leży wymienić szczęki, zgodnie ze wspomnia-
ną zasadą  - po obu stronach.

doBre wiadomoŚci
TRW oferuje zestawy Superkit dla hamulców 
bębnowych, zawierający wszystkie części nie-
zbędne do przeprowadzenia fachowej napra-
wy. W zestawie  znajduje się wstępnie zmon-
towany zestaw szczęk, samoregulatorów oraz 
sprężyn ściągających, cylinderki oraz wszelkie 

akcesoria niezbędne do montażu  (sprężyny 
trzymające, śruby,  podkładki oraz saszetka 
smaru). Zestaw Superkit nie tylko pozwala 
ograniczyć czas spędzony w warsztacie (a tym 
samym oszczędzić pieniądze), ale także przy-
wraca tylne hamulce do takiego stanu, w  ja-
kim znajdowały się opuszczając fabrykę, co 
zapewni Twojemu klientowi bezpieczną po-
dróż  przez wiele  kilometrów bez zaprzątania 
sobie głowy kondycją tych elementów. Po-
myśl również o tym, jak mógłby zdenerwować 
się klient, jeśli po około dwóch miesiącach od 
wymiany cylinderka hamulcowego tylko po 
stronie kierowcy, byłby on zmuszony wrócić do 
warsztatu, narzekając na nieprawidłowe działa-
nie hamulców, a Ty będziesz musiał powtórzyć 
cały proces wymiany, ponieważ nastąpił wy-
ciek po stronie pasażera! Nie tylko stracisz czas, 
ale również dobrą reputację, ponieważ klient 
może poczuć się oszukany.

prZydatne wSkaZówki
Po usunięciu wszystkich starych części, 
a   przed zamontowaniem nowych należy 
starannie oczyścić wszystkie powierzchnie 
montażowe. W tym celu wykorzystać można 
środek czyszczący do hamulców TRW, mający 
oznaczenie PFC105. 
Aby zmniejszyć zużycie elementów oraz hałas, 
użyj podczas montażu dostarczonego w ze-
stawie smaru. Upewnij się jednak, że smar nie 
dostał się na powierzchnię cierną szczęk ani do 

mechanizmu samoregulującego, ponieważ 
może to doprowadzić do gromadzenia się 
zanieczyszczeń, a tym samym do nieprawidło-
wego działania.
Teraz można dokonać montażu wstępnie 
zmontowanego zestawu szczęk i  podłą-
czyć linkę hamulca ręcznego. Zwróć uwa-
gę, żeby linka nie była zbytnio naciągnięta.
Ze względu na zwiększającą się liczbę małych 
samochodów wyposażonych w  tylne hamul-
ce bębnowe oraz różnorodność obecnych 
na rynku mechanizmów hamulca ręcznego, 
logiczną, a  jednak często pomijaną wskazów-
ką jest to, aby przeprowadzić pracę najpierw 
z jednej, a dopiero potem z drugiej strony. 
Dzięki temu możesz zawsze sprawdzić sposób 
zamocowania poszczególnych elementów po 
przeciwnej stronie. 
TRW jako światowy lider na rynku hamulców 
bębnowych wykorzystuje  swoje doświadcze-
nie, wprowadzając rozwiązanie technologicz-
ne bezpośrednio na rynek części zamiennych. 
Przykładem tego jest wprowadzenie szerokiej 
gamy zestawów Superkit, zapewniających 
kompleksową naprawę hamulca bębnowego.

WAŻNA UWAGA:
Naprawy pojazdów samochodowych 
mogą być przeprowadzane wyłącznie 

przez odpowiednio wykwalifi kowanych 
mechaników samochodowych. Należy 
pamiętać, że wersje i modele samocho-

dów mogą się różnić, przez co porady 
podane na niniejszej stronie mogą nie 
obejmować wszystkich przypadków.  

TRW nie ponosi odpowiedzialności 
za wszelkie straty lub uszkodzenia w jaki-
kolwiek sposób wynikające z zastosowa-
nia się do porad podanych na niniejszej 

stronie, z zastrzeżeniem, 
że odpowiedzialności tej nie można 

wykluczyć prawnie.

WAŻNA UWAGA:WAŻNA UWAGA:
Naprawy pojazdów samochodowych 

WAŻNA UWAGA:
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W nowych modułach FL zastosowano w pełni 
syntetyczne medium fi ltracyjne, co pozwoliło na 
usprawnienie fi ltracji w nowoczesnych kompak-
towych silnikach z bezpośrednim wtryskiem. Rze-
czone medium umożliwia wyższy przepływ oleju 
nawet do 65 l/min oraz na pracę w temperaturze 
do 160°C. Dzięki nowym modułom FL289 i FL290 
koszty eksploatacji zostały 
zredukowane do minimum, a 
sugerowana przez producenta 
wymiana fi ltra powinna nastą-
pić po przejechaniu do 50 000 
km.

Moduły fi ltracji oleju 
FL289 oraz FL290, 
wyposażone we wkład fi ltracyjny L394, będą 
montowane w silnikach benzynowych Mercede-
sów M276 V6 oraz M278 V8, w które będą wypo-
sażane nowe coupé CLS 500 oraz modele klasy 

C i E. Moc nowych 
silników została 
zwiększona od 
12% do 32%, pod-
czas gdy spalanie 
paliwa spadło o 
10%.

Systemy fi ltracji oleju SOGEFI będą również 
montowane w silnikach diesla K9K, w któ-
ry będzie wyposażony nowy model Dacii 
Duster. Od ponad 10 lat moduły fi ltracyjne 
Sogefi  są montowane w silnikach diesla K9K 
najpopularniejszych modeli grupy Renault, 
takich jak Twingo, Clio, Kangoo, Scénic, Lagu-
na, Megane, Nissan Micra i Quashquai oraz 
we wszystkich modelach Dacii. 
Aby zoptymalizować przepływ oleju, inżynierowie 
Sogefi  opracowali specjalną aluminiową obudo-
wę modułu fi ltracyjnego FL293. Ponadto, dzięki 

nowym punktom mocowania, moduł stanowi 
oparcie dla innych komponentów silnika, zmniej-
szając tym samym wykorzystaną powierzchnię.
FL293 jest już piątą wersją modułu opracowa-
ną przez Sogefi  do silników K9K. Wyposażona w 
moduł Sogefi  Dacia Duster została nagrodzona 
we Francji tytułem “Trophée de l’Argus” oraz tytu-
łem „Car of the Year” („Samochód roku”) nadanym 
przez Rumuńskie Stowarzyszenie Dziennikarzy.
Przez ostatnie trzy lata grupa Renault produkowała 
ponad milion silników K9K rocznie i zleciła grupie 
Sogefi  opracowanie nowych wersji modułu do sil-
ników K9K 5 i 6 generacji, do modeli mających do-
piero pojawić się na rynku.
Nowe kompletne moduły 
fi ltracyjne FL293 są produ-
kowane w słoweńskiej fa-
bryce Sogefi  zlokalizowanej 
w Medvode.

Firma SOGEFI została wybrana dostawcą systemów fi ltracji oleju do Mercedesów oraz najnowszego modelu Dacii. 
Nowe moduły fi ltracyjne FL, w których  została zastosowana opatentowana przez Sogefi  technologia plisowania w 
jodełkę (tzw. “chevron”), zwiększają moc silnika, redukują zużycie paliwa oraz emisję CO2, a także w wysokim stopniu 
chronią silnik. Mercedes wybrał Sogefi  jako dostawcę systemów fi ltracji oleju do silników benzynowych V6/V8, do 
modeli CLS 500, a także klasy C oraz E.

Moduł FL289

Moduł FL290 oraz wkład 
fi ltracyjny L394

Moduł fi ltracyjny FL293 
DACIA DUSTER

Pierwszomontażowe nowości SOGEFI
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Kupując inne filtry
zwróć uwagę na:

Lider Dzięki JakościLider Dzięki Jakości Kupując inne filtry
zwróć uwagę na:

Przyłącza
Precyzja wykonania gwarantuje 
właściwe wymiary, zapewniając 
szczelny montaż w systemie 
paliwowym

Przyłącza
Niedokładnie wykonane 

króćce są przyczyną 
nieszczelności połączeń

Denko
Papier filtracyjny wtopiony 
w denko zapewnia szczelność 
wkładu

Denko
Połączenie papieru z denkiem 

za pomocą kleju nieodpornego 
na paliwo może być przyczyną 

rozszczelnienia wkładu

PaPier filtracyjny
Wysokiej jakości, gwarantuje 
efektywną filtrację paliwa i długi 
okres eksploatacji filtra 

PaPier filtracyjny
Nieodporny na paliwo 

z dodatkiem biokomponentów, 
mało dokładny dla 

współczesnych systemów 
wtrysku paliwa

zawór 
O ściśle zdefiniowanym 
i powtarzalnym ciśnieniu 
otwarcia, zaprojektowany dla 
konkretnego systemu wtrysku, 
jest gwarancją ciągłego 
dopływu paliwa do silnika

zawór 
Niedokładny, o zbyt dużej 

tolerancji ciśnienia otwarcia, 
skłonny do zacinania się 

powoduje nieprawidłową pracę 
systemu wtrysku paliwa

www.filtron.pl

FILTR  PALIWA



KYB News
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Alfa Romeo (I)
Alfa 147 
1.6, 2.0. 1.9 JTD (937) 00 -

1.9 JTDM

Alfa 156 
Twin Spark 1.6, 1.8, 2.0 (932) 9.97 - 05

2.5 V6 24V
1.9 JTD, 2.4 JTD   SM6000 1)

Exc. Sport sus.

1)       0116246

GT 
1.8i 16V 1.04 -

1.9 JTD 16V 9.03 -
2.0 JTS 9.03 -

3.2 V6 24V 9.03 -

BMW (D)
5 Series (E60)     Exc.  

(E60) 5.03 -
Exc. Sport sus., M5

  910001   SM2005

334932

  916800

331900 ▼

340025

331900 ▼

340025

MODEL
FAHRZEUG
MODELE

YEAR
JAHR
ANNEE

Mono-tube

FRONT / VORNE / AVANT REAR / HINTEN / ARRIERE

Twin-tube
Gas Gas

Mono-tube
Oil

  910001   SM2005   SM2005

  910001   SM2005   SM6000

341704

PREMIUM EXCEL-G GAS-A-JUST PREMIUM EXCEL-G GAS-A-JUST
Twin-tube

Gas Gas Oil

331900 ▼ 334613

340025

 910005  SM1003

Now available / Nyní dostupný / Prieinamas 
Pieejams / Dostępne / Teraz dostupný 

 Zmiana numeru referencyjnego / Reference number change 
 Nowe zastosowanie / New application  
 Nowość / New reference  

 

  

Nowości 
w ofercie amortyzatorów
KYB Europe, producent oryginalnego wyposażenia fabrycznego oraz dostawca elementów układów tłumienia drgań 
na rynek części zamiennych, poszerza ofertę amortyzatorów do samochodów osobowych i dostawczych. 

1. Marka i model BMW seria 3 - E46  (02.98 - 02.05)

2. Rodzaj części Zestaw ochronny KYB PK - Tył

3. Opis
Po zdemontowaniu koła należy sprawdzić stan zestawu 
ochronnego.

Zwróć uwagę, czy osłona jest prawidłowo przytwierdzona 
do górnego mocowania amortyzatora. Jeżeli jest oderwana, 
wtedy trzon tłoka jest odsłonięty i narażony na uszkodzenia.

Zaleca się wymianę zestawów ochronnych wraz z amortyza-
torami i zestawem montażowym górnego mocowania. 

4. Zalecenia KYB

Wymień uszkodzoną część na amortyzator KYB: 343352 lub 553239 (szczegóły w katalogu)
Wymień uszkodzoną część na zestaw montażowy górnego mocowania KYB SMK:
SM9000 (szczegóły w katalogu)
Wymień uszkodzoną część na zestaw ochronny KYB PK: 915002 (szczegóły w katalogu)
KYB zaleca wymianę uszkodzonych części parami na osi

Górny element mocujący

Osłona

Odsłonięte tłoczysko

Uszkodzony odbojnik

Wachlarz produktów KYB został uzupełniony 
o nowe referencje przednich amortyzatorów 
do modeli: Jaguar X-Type (2001-), Volkswa-
gen Commercial Transporter T5 (2003-). Gamę 
nowości KYB poszerzono również o nowe re-
ferencje tylnych amortyzatorów do samocho-
dów osobowych: BMW Seria 5 (E60) (2003-), 
Daihatsu Cuore (2007-), Mercedes Benz C-Klasa 
(204) (2007-). 
Ponadto wprowadzono zmianę numerów re-
ferencyjnych dla przednich amortyzatorów do 
modeli: 
- Alfa Romeo: 147 (2000-), 156 (1997-2005) 
i GT (2003-): Nr ref. 331900 zmieniono na nr 
ref. 340025 
- Fiat Idea (2003-), Lancia: Musa (2004-) i 
Ypsilon (2003-): Nr ref. 334872 zmieniono na 
nr ref. 334691 
Nr ref. 334873 zmieniono na nr ref. 334691 

Z uwagi na ciągłe doskonalenie oferty oraz 
zwiększanie pokrycia parku samochodowe-
go, KYB Europe wprowadza nowe rozwiązania 
dla referencji dostępnych już w katalogu KYB. 

Wprowadzono nowe zastosowania dla przed-
nich i tylnych amortyzatorów do modeli: Alfa 
Romeo: Brera (939) 1.8 Turbo i 3.2 JTS Q4 2WD 
(1.06-), Alfa Romeo Spider (939) (9.06-), Citroen 
C3 Picasso (2.09-), Fiat Sedici 2WD 1.6 16V, 1.9 
JTD (6.06-) oraz 4WD 1.6 16V, 1.9 JTD (6.06-). 

paŹdZiernik 2011
Firma KYB wprowadziła również nowe zasto-
sowania dla amortyzatorów do samochodów 
osobowych: Ford Ka, Ford Sport Ka, Ford Street 
Ka (9.08-), Hyundai H1 2.4, 2.5 TDCi, 2.6 (07-), 
Kia Carens III (5.06-), Mazda 3 (12.08-), Skoda 
Yeti 1.2, 1.8, 2.0 TDi (5.09-), Volkswagen Passat 
CC 3.6 (6.08-), Volkswagen Scirocco (9.08-) oraz 
Volvo C30 (10.06-). 

KYB Europe oferuje na rynek części zamien-
nych kompletny program, składający się 
z amortyzatorów KYB, sprężyn zawieszenia KYB 
K-Flex oraz zestawów osłonowych KYB PK i ze-
stawów montażowych KYB SMK. 
www.kyb.pl
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NGK w czołówce 
światowych 
dostawców świec 
żarowych
W 2007 firma NGK Spark Plug Europe po raz pierwszy do-
starczyła dla Mercedes-Benz świece żarowe jako oryginalne 
wyposażenie. Od tego czasu NGK stała się wyłącznym ich 
dostawcą. Dzięki takim sukcesom na rynku wyposażenia ory-
ginalnego firma NGK Spark Plug Europe zajęła drugie miejsce 
wśród największych dostawców świec żarowych.

Produkcja Mercedesa S350 BlueTec 
ruszyła w roku 2010. W tym samym 
czasie Mercedes wprowadził na 
rynek silnik, który już dziś spełnia 
wymogi emisji spalin EURO6, któ-
re zaczną obowiązywać dopiero  
w roku 2014. 3-litrowy silnik diesla 
V-6 o mocy 190 kW (258 kM) ko-
rzysta z technologii zimnego startu 
opracowanej przez NGK i – jak prak-
tycznie wszystkie silniki diesla w 
modelach osobowych oraz w ma-
łych samochodach dostawczych 
Mercedesa – ma zamontowaną 
świecę żarową typu NHTC NGK 
(New High Temperature Ceramic). 

Świeca Żarowa nhtc
Świeca żarowa NHTC z ceramicz-
nym elementem grzejnym jako 
pierwsza zaczęła być stosowana 
na  wyposażeniu oryginalnym ze 
względu na bezsprzeczne zalety, 
m. in. osiąganie temperatury pracy 
1000°C w niespełna 2 sekundy oraz 
utrzymywanie temperatury po za-
płonie na poziomie 1350°C. Dzięki 
temu świeca ta gwarantuje szybki 
start zimnego silnika nawet w najniższych temperaturach. Zapewnia także przy-
jazne dla środowiska spalanie poprzez redukcję wydzielania szkodliwych spalin, 
co znacząco przyczynia się do spełnienia normy EURO6.
To kolejne zastosowanie świecy NHTC przez producenta samochodów jest 
kontynuacją historii sukcesów świec żarowych NGK na rynku wyposażenia ory-
ginalnego, rozpoczętej w roku 2004 jako „ofensywa świec żarowych”. Sukces 
ten obejmuje m. in. świece żarowe z metalowym prętem grzewczym, które są 
zainstalowane w  najlepiej sprzedających się samochodach Volkswagena. FIAT 
z kolei stosuje w swoich najpopularniejszych modelach wyłącznie świecę typu 
AQGS NGK (Advanced Quick Glow System). Liczne zastosowania świec żarowych  
przyczyniły się do tego, że wiodący na rynku producent świec zapłonowych 
oraz sond lambda znacznie zwiększył udział w rynku silników diesla, stając się 
drugim na świecie największym dostawcą świec żarowych dla producentów  
samochodów.
„Dzięki innowacyjnej technologii i niezmiennie najwyższej jakości świec żarowych 
spełniliśmy oczekiwania wielu producentów samochodów i pozyskaliśmy ich za-
ufanie” - mówi Toru Matsui, Dyrektor Zarządzający NGK Spark Plug Europe.  
„Dołożymy wszelkich starań, aby utrzymywać to zaufanie w  przyszłości” - dodaje 
Toru Matsui.

Firma NGK jest wiodącym 
światowym producentem 

świec zapłonowych oraz sond 
lambda, posiadającym fabryki i 
biura handlowe we wszystkich 

częściach świata. Zatrudnia 
10 tys. pracowników, którzy 
przyczyniają się do obrotów 

w wysokości ok. 2,0 miliardów 
euro. NGK jest obecna na 

wszystkich kontynentach, po-
siada 8 centrów handlowych, 
11 zakładów produkcyjnych 

oraz 14 biur handlowych.
Bliższych informacji na temat 
sprzedaży produktów NGK 

udzielają importerzy i dystry-
butorzy - adresy na stronie 

www.ngkntk.pl.



Światowi producenci aut chętnie sięgają po no-
woczesne rozwiązania technologiczne Bosch. Po 
raz pierwszy niskonapięciowe, ceramiczne świe-
ce DuraSpeed zastosowano w modelu Renault 
Scenic z silnikiem Diesla dCi o poj. 2,0 litrów. Pla-
nowane jest wprowadzenie świec DuraSpeed 
we wszystkich modelach Renault oraz Nissana 
z takim silnikiem. Świece DuraSpeed znalazły uzna-
nie także w koncernie BMW, gdzie montowane są 
na wyposażeniu fabrycznym w dwulitrowych sil-
nikach modeli 118d, 120d i  123d. Godny uwagi 
jest zwłaszcza silnik modelu 123d, wyposażony 
w układ wtryskowy Bosch Common Rail 3 gene-
racji z pompą CP4.1H, który osiąga moc 204 KM 
i rozwija moment 400 Nm, zużywając jedynie 5,2 
litra paliwa na 100 km. Jest to jednostka typu Twin 
Turbo. Silnik ten zwyciężył w tym roku w kategorii 
Best New Engine of the Year. Także modele nowej 
serii 3 (318d i 320d) wyposażane są w świece Du-
raSpeed. Ten sam typ świecy zostanie już wkrótce 
zastosowany w modelu 520d.

Cechą szczególną w konstrukcji świec DuraSpe-
ed jest element grzewczy, wykonany w techno-
logii „Flexible Design“ z ceramiki oraz elastycznej, 
formowalnej osłony metalowej. Technologia ta 
zwiększa odporność mechaniczną świecy żarowej, 
np. w sytuacji nieprawidłowego montażu, kiedy to 
element grzejny mógłby ulec uszkodzeniu. Po-
nadto ceramika jest tworzywem, które zapewnia 
świecom wysoką odporność termiczną oraz długą 
żywotność. Świece DuraSpeed nagrzewają się do 
temperatury 1000  °C w czasie poniżej 2 sekund. 

Dzięki wysokiemu współczynnikowi przewo-
dzenia ciepła tworzywa ceramicznego, świeca 
o nominalnym napięciu zasilania 7 V, może przez 
pewien czas być zasilana napięciem sieci pokłado-

wej samochodu (12 V). W ten sposób, w ściśle kon-
trolowanych przez sterownik warunkach, świeca 
DuraSpeed szybko osiąga optymalną temperatu-
rę żarzenia.

Nowe świece żarowe Bosch zapewniają także dłu-
gi czas dogrzewania silnika po uruchomieniu, przy 
temperaturze pracy dochodzącej nawet do 1300 
°C. Pozwala to w znacznym stopniu ograniczyć 
hałas charakterystyczny dla pracy zimnego silnika 
oraz obniżyć poziom emitowanych zanieczysz-
czeń. Dogrzewanie pracującego silnika, pomaga 
także w okresowej regeneracji fi ltra cząstek stałych 
i zapobiega dymieniu przy zmianie obciążenia 
silnika schładzanego w fazie hamowania silni-
kiem. Umożliwiają one stosowanie turbosprężarek 
o niskim stopniu sprężania, większej mocy specy-
fi cznej, a także obniżają emisję dwutlenku węgla 
tlenków azotu.

Trzonem aktualnej oferty świec żarowych Bosch 
są wysoko wydajne świece Duraterm. Główną 
zaletą świec Duraterm jest zastosowanie samo-
regulującego się elementu grzejnego, wykona-
nego ze stopu kobaltowo-żelaznego, opatento-
wanego przez fi rmę Bosch. 

Przy zastosowaniu takiego materiału opór elek-
tryczny wzrasta wraz z  rosnącą temperaturą 
znacznie szybciej niż w przypadku standardowo 
używanego do tego celu niklu. Temperatura pracy 
świecy podczas dogrzewania zostaje w ten spo-
sób samoczynnie ograniczona. Dzięki nowocze-
snej technice żarzenia świece Duraterm osiągają 
850 °C w 4 sekundy. Produkty Duraterm od lat są 
szeroko stosowane na wyposażeniu fabrycznym 
przez wszystkich czołowych producentów silni-
ków wysokoprężnych, w tym również azjatyc kich.

Świece żarowe Duraterm 
Wiedza i wieloletnie doświadczenie procentują
Oferta świec żarowych Bosch potwierdza regułę, że tylko konstruktor i producent kompletnych systemów wtrysko-
wych jest w stanie zaoferować podzespoły najwyższej jakości, najbardziej odpowiadające wymaganiom danego 
typu silnika. Wiedza i doświadczenie nabyte w ciągu dziesięcioleci procentują rozwiązaniami wyznaczającymi drogę 
postępu światowej motoryzacji.

prZekróJ poprZecZny Świecy duraterm.
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MAHLE –

ESTETYKA

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

PRECYZJI.
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układ pneumatycZny 
W pojazdach użytkowych klasy średniej i ciężkiej o 
dopuszczalnej masie całkowitej od ok. 7,5 t kom-
ponenty pojazdu napędzane są pneumatycznie. 
Sprężarka, napędzana przez silnik, zasysa przez fi ltr 
oczyszczone powietrze i spręża je do ciśnienia ok. 
11 bar. Jest ono gromadzone w kilku zbiornikach 
ciśnieniowych w ciągniku i naczepie. Z tych zbior-
ników zasilane są wszystkie odbiorniki.
Elementy znajdujące się pod ciśnieniem w pojeź-
dzie użytkowym to m.in.:
•	 Hamulce ciągnika i przyczepy.
•	 Drzwi pasażera w autobusach (przy otwieraniu 

i zamykaniu).
•	 Zawieszenie pneumatyczne pojazdu 

i przyczepy.
•	 Regulacja wysokości pojazdu ciężarowego 

przy załadunku i rozładunku.
•	 Amortyzowany fotel kierowcy.
•	 Sprzęgło (przy pneumatycznym 

wspomaganiu sprzęgła).
•	 Skrzynia biegów (przy pneumatycznej zmianie 

przełożeń przekładni automatycznej).

oSuSZacZ powietrZa
inteligentna konStrukcJa
Obudowa osuszacza powietrza składa się z grubo-
ściennej puszki stalowej oraz denka z gwintem. We 
wnętrzu  znajduje się element rdzeniowy, zbiornik 
napełniony środkiem osuszającym. Środek ten 
składa się z ziaren granulatu o wielkości od ok. 1 
do 3 mm, wykonanych z materiału, posiadającego 

Osuszacz powietrza pochłania 
wilgoć z powietrza, chroniąc w ten 
sposób układ pneumatyczny.

Gotowość do pochłaniania

duże pory. Jeden gram środka osuszającego po-
siada powierzchnię aktywną przekraczającą 1 tys. 
m2 - przy jednym kilogramie środka, a więc ilości 
zwykle stosowanej w pojazdach ciężarowych, jest 
to powierzchnia około 1 mln m2.
Na  powierzchni granulatu może gromadzić się 
para wodna z powietrza. To zjawisko nazywa 
się adsorpcją. Po ok. 5 minutach pracy sprężarki 
większa część powierzchni granulatu jest zwil-
żona – konieczna jest jego regeneracja. W tym 
celu tłoczenie przez kompresor jest przerywane, 
powietrze z oddzielnego zbiornika powietrza re-
generacyjnego (zob. ilustracja nr 4 na schemacie 
„Budowa hamulca pneumatycznego”) jest tłoczo-
ne w przeciwnym kierunku przez osuszacz powie-
trza i wydmuchiwane na zewnątrz. Poprzez reduk-
cję ciśnienia w osuszaczu powietrza pochłonięta 
para wodna jest usuwana ze środka osuszającego 
i wraz z powietrzem regeneracyjnym odprowa-
dzana na zewnątrz przez tłumik hałasu.

regeneracJa - doBrocZynna równieŻ
dla kompreSora
Regularna regeneracja osuszacza powietrza jest 
warunkiem jego prawidłowej pracy. Przy pracy 
ciągłej kompresor nadmiernie by się nagrzewał, 
wskutek czego ilość oleju w sprężonym powietrzu 
znacznie by się zwiększała. Dlatego układ pneu-
matyczny jest tak skonstruowany, aby kompresor 
pracował maksymalnie przez dwie trzecie czasu. 

nieSZcZelnoŚĆ w układZie? 
Przyczyną nieszczelności w układzie może być na 
przykład uszkodzony cylinder hamulcowy w cią-
gniku lub przyczepie, nieszczelna złączka wężo-
wa przy źródle sprężonego powietrza przyczepy, 
pęknięcie poduszki zawieszenia pneumatycz-
nego lub niedrożność węża odpowietrzającego. 
Czasami jest to również zwykłe ludzkie zaniedba-
nie - kierowca po pobraniu powietrza zapomniał 
z powrotem zamknąć zawór. We wszystkich 
tych sytuacjach ciśnienie w układzie nie zostanie 
uzyskane. Gdy środek osuszający jest nasycony, 
a więc jego powierzchnia jest całkowicie pokry-
ta warstwą wilgoci, para skrapla się w osuszaczu 
i zalewa granulat. Zamiast adsorpcji zachodzi zja-
wisko absorpcji: wszystkie pory granulatu napeł-
niają się wodą. W konsekwencji wilgoć i skropliny 
przedostają się dalej do układu pneumatycznego 
– z dramatycznymi skutkami. Zawory sterujące 
suwakowe, cylindry hamulcowe lub elementy 
przekładni wykonane są z aluminium i ze stali - je-
śli przedostanie się do nich woda, korozji nie da się 
powstrzymać. Również środek osuszający zmienia 
swoje własności: wskutek nadmiaru wody staje się 
cięższy, zbryłowany - a wstrząsy, powstające pod-
czas jazdy,  powodują praktycznie jego  rozdrob-
nienie na drobny proszek, który zanieczyszcza 
układ i uszkadza jego elementy.

kontrola i konSerwacJa 
ochrona układu pneumatycZnego
Regularna kontrola szczelności układu pneuma-
tycznego pojazdu i przyczepy, przestrzeganie 
ostrzeżeń układu elektronicznego pojazdu oraz 
cykliczna konserwacja i wymiana osuszacza po-
wietrza są niezbędnymi warunkami bezpieczeń-
stwa oraz utrzymania sprawności pojazdu.

Do utrzymania sprawności układu doskonale 
nadają się osuszacze powietrza MAHLE Original i 
Knecht. Również w zakresie kompresorów  fi rma 
MAHLE Aftermarket podejmuje aktywne działa-
nia i wkrótce rozszerzy  swoją podstawową ofertę. 
Oprócz tego dla wielu kompresorów dostępne są 
części zamienne i zestawy naprawcze .

1. Sprężarka powietrza
2. regulator ciśnienia
3. osuszacz powietrza
4. zbiornik powietrza regeneracji
5. zbiornik ciśnieniowy
6. Cylinder hamulcowy

BUdoWa
oSUSzaCza
PoWIetrza

a. doładowanie układu ciśnieniowego
B. regeneracja
C. Utrzymanie ciśnienia
d. zużycie sprężonego powietrza
e. Ponowne napełnienie układu ciśnieniowego
F. regeneracja

1. regeneracja pośrednia
2. regeneracja
3. zużycie sprężonego powietrza
4. zużycie sprężonego powietrza aż dp ciśnienia 
minimalnego
5. Ponowne napełnienie układu ciśnieniowego
6. regeneracja
7. regeneracja przy wyłączaniu silnika

obudowa odporna na ciśnienie

zbiornik z tworzywa 
sztucznego

Granulat

oddzielacz oleju

Podkładka końcowa

Sprężyna

obudowa odporna na ciśnienie

Sprężyna

sztucznego

oddzielacz oleju

Podkładka końcowaPodkładka końcowa
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W przypadku pojazdów wymienionych powy-
żej, przy obrotach pomiędzy 1700/min – 1900/
min pojawia się buczący dźwięk pochodzący  
z układu napędowego. Hałasy te mogą być 
spowodowane poprzez niewłaściwą częstotli-
wość rezonansową w układzie napędowym.  
Z tego powodu producent pojazdu na bieżąco 
wprowadził do produkcji tłumik drgań. Z tego 
powodu nie wszystkie pojazdy są seryjnie wy-
posażone w tą część. Gdy pojawiają się więc 
problemy z hałasem, należy przede wszystkim 
sprawdzić czy podany tłumik jest zamontowa-
ny na osi przedniej (Zdjęcie nr 1). W pojazdach 
bez tłumika drgań powinno się zamontować 
element o nr OE: 24459603 (Zdjęcie nr 2).
Jeśli pomimo zastosowania się do tych instruk-

cji, hałas nadal występuje, należy zweryfikować 
jego przyczynę. Decyzja o wymianie DKZ po-
winna być podjęta dopiero po wszystkich nie-
zbędnych badaniach. Więcej szczegółowych 
informacji na temat DKZ znajduje się w broszu-
rze LuK: „Dwumasowe Koło Zamachowe”

W przypadku pojazdów wymienionych powy-
żej, przy obrotach pomiędzy 2000/min – 2500/
min (czasami powyżej 4000/min) pojawia się 
metaliczny hałas, pochodzący z przedniej pra-
wej strony układu napędowego.
Hałas ten dochodzi z miejsca łączenia z półosią. 
Niedostateczne smarowanie jest powodem 
zwiększenia się luzu w miejscu łączenia.
W związku z tym producent pojazdu zmodyfi-
kował smar używany podczas produkcji. Zapo-

biega on powstawaniu hałasu na połączeniu 
wału napędowego. Dlatego po zdiagnozo-
waniu hałasu, powinno się przede wszystkim 
oczyścić złącze w układzie napędowym i za-
stosować nowy smar. Wszelkie odniesienia do 
numerów części zamiennych producentów 
pojazdów podano jedynie w celach porów-
nawczych. Jeśli pomimo smarowania metalicz-
ny hałas nadal występuje, należy zweryfikować 
jego przyczynę.

Decyzja o wymianie DKZ powinna być podję-
ta dopiero po wszystkich niezbędnych bada-
niach.

Metaliczne hałasy  
z układu napędowego

Głośna praca 
układu napędowego

producent: opel
model: aStra h
 corSa d
 meriVa
 Signum
 Vectra c
 Zafira B
rok prod ukcJ i: 2004-
Silnik: Z13###, Z17###,Z19###,
 y20###,y22###,
 y30###, Z30###,
 Z16 lel (nur corSa d)

producent opel
model:  aStra h, Zafi ra B
rok prod ukcJ i:  005-
Silnik:  Z17dth
 17dtl
 Z19dtl
 Z19dt
 Z19dth
 Z19dtJ
nr. oe.:  24459603
 (tłumik drgań)

Miejsce smarowania na połączeniu z półosią

UWaGa! UżyWać jedyNIe SMarU  
zaleCaNeGo Przez ProdUCeNta!

(MoBIl XHP 222)

należy stosować się do zaleceń 
producenta pojazdu!

wSkaZówka
Więcej szczegółowych informacji 

na temat DKZ znajduje się  
w broszurze LuK: „Dwumasowe 

Koło Zamachowe”

Właściwe części zamienne można dobrać  
w katalogu online, pod adresem 

www.Schaeffer-Aftermarket.pl lub w RepXpert 
pod adresem www.RepXpert.com

Zdjęcie nr 1. Zamontowany tłumik drgań

Zdjęcie nr 2.  
Tłumik drgań

Wszelkie odniesienia do numerów części zamiennych 
producentów pojazdów podano jedynie w celach porów-
nawczych.
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Specjalne narzędzie
do diagnozy DKZ
Funkcjonalne badanie polega między innymi 
na sprawdzeniu charakterystyki sprężyny łuko-
wej podczas jej ściskania. Specjalny przyrząd 
LuK do diagnozy DKZ 400 0080 10 pozwala na 
dokonanie w zwykłym warsztacie najważniej-
szych pomiarów – kąta swobodnego obrotu 
i bicia bocznego. Kąt swobodnego obrotu, to 
kąt w którym pierwotna i wtórna masa DKZ 
mogą być względem siebie obracane do mo-
mentu obciążenia sprężyn łukowych. Bicie 
boczne występuje wtedy, kiedy obydwie masy 
DKZ przechylają się względem siebie.

Dodatkowo, ocena sprawności DKZ powin-
na opierać się o następujące kryteria:
•	 wycieki smaru;
•	 stan powierzchni ciernej (np. ślady 

termicznego zniszczenia);
•	 poziom hałasu;
•	 stan sprzęgła;
•	 właściwości obciążenia pojazdu 

(pojazd z przyczepą, szkoła jazdy, Taxi);
•	 itp.

prZyrZĄd pomiarowy

Instrukcja 
Cd

Miernik 
kątowy

trzpienie
mocujące

Blokada koła 
zamachowego

Czujnik zegarowy

dźwignia pomiarowa

dystans blokady koła
zamachowego

ramię blokujące
miernika kątowegoPodstawa miernika kątowego
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HELLA wspiera niezależne warsztaty w radzeniu sobie z coraz bardziej skomplikowaną 
elektroniką pojazdową i związanymi z nią nowymi wyzwaniami.
Oferta urządzeń diagnostycznych i serwisowych zapewnia warsztatom wsparcie w 
każdym zakresie – od tradycyjnej konserwacji po zaawansowane rozwiązania techniczne. 
Szerokie  spektrum  naszego programu obejmuje systemy diagnostyki pojazdowej, 
dokładne i niezawodne przyrządy do ustawiania refl ektorów, profesjonalne serwisowanie 
akumulatorów oraz wszechstronny program narzędzi do obsługi klimatyzacji i przyrządów 
do serwisowania klimatyzacji.
Oferta HELLA dla warsztatów to nie tylko produkty, ale także usługi m.in.  cykliczne 
aktualizacje oprogramowania urządzeń diagnostycznych, dostęp do technicznej bazy danych 
HGS Data, szkolenia czy infolinia dla użytkowników testerów HELLA Gutmann Solutions.

HELLA Polska Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 552
03-994 Warszawa
Telefon: 22/5141760
Fax: 22/5141761
www.hella.com.pl

RAZEM SPROSTAMY 
WYZWANIOM!

Modułowy tester diagnostyki szeregowej mega 
macs 66 zbudowany jest na aluminiowej ramie 
oklejonej trwałym tworzywem, która zabezpiecza 
wewnętrzne układy elektroniczne przed uszko-
dzeniami i drganiami. Urządzenie wyposażono 
w dotykowy, kolorowy, 12-calowy ekran, pozwala-
jący na komunikację z testerem oraz w wewnętrz-
ny akumulator, zapewniający kilkugodzinną nieza-
kłóconą pracę. W tylnej części obudowy znajdują 
się trzy gniazda dla modułów funkcjonalnych oraz 
porty komunikacyjne: LAN – RJ45, USB, DVI-D, 
zasilania zewnętrznego. Urządzenie wyposażono 
także w interfejs Wi-Fi.

funkconalny moduł
W wersji podstawowej tester posiada jeden mo-
duł funkcjonalny, zapewniający podłączenie urzą-
dzenia do gniazda OBD (16-stykowego) pojazdu 
i komunikację ze sterownikami. Standardowo 
wyposażony jest także w moduł łączności bez-
przewodowej podłączany do komputera warszta-
towego, co umożliwia wykorzystanie dostępu do 
Internetu i korzystanie z dodatkowych usług. Łącz-
ność z komputerem można realizować również za 
pomocą kabla USB lub interfejsu Wi-Fi.

Pozostałe wolne gniazda dla modułów funkcjo-
nalnych można wykorzystać, rozbudowując te-
ster o funkcje pomiarowe. Moduł ST 66 to moduł 
pomiarowy zawierający multimetr, 2-kanałowy 
oscyloskop (rozdzielczość 10 MHz, próbkowanie 
64MS/s) i interfejs do cęg amperowych, służących 
do pomiarów prądów w instalacji elektrycznej 
samochodu. Oprogramowanie testera pozwala 
na jednoczesną pracę dwóch modułów pomia-
rowych, daje to możliwość pracy z 4-kanałowym 
oscyloskopem. Wewnętrzna pamięć pozwala 
na zachowanie w archiwum diagnoz danych 
z badania 500 pojazdów, które można na życzenie 
wyświetlić na ekranie, wydrukować lub skasować. 

platforma diagnoStycZna
Mega masc 66 to nie tylko bogate i nowoczesne 
urządzenie diagnostyczne, to także baza nowator-
skiej platformy diagnostycznej, opracowanej przez 
specjalistów z Hella Gutmann Solutions. Platforma 
ta to tester wzbogacony o wybierane przez użyt-
kownika opcje dodatkowych licencji. W skład tych 
usług wchodzą następujące licencje:
- UPDATE - aktualizacja oprogramowania diagno-
stycznego,

Mega macs 66 w ofercie HELLA 
W ofercie Działu Wyposażenia Warsztatowego Hella Polska pojawiło się nowe 
urządzenie diagnostyczne Hella Gutmann Solutions o nazwie Mega macs 66. 

- DATA - dostęp on-line do bazy danych technicz-
nych,
- REPAIR - korzystanie on-line z bazy danych opisu 
usterek i sugerowanego postępowania przy ich 
usuwaniu, dostęp do interaktywnych schematów 
połączeń instalacji elektrycznej pojazdu, dostęp 
do opisu komponentów, ich budowy, właściwo-
ści, sposobu diagnozowania,
- REPAIR FLAT – REPAIR + CALL FLAT – infolinii, po-
zwalającej uzyskać konkretną pomoc od fachow-
ców z Centrum Pomocy Technicznej Hella Gut-
mann Solutions w czasie naprawy samochodu. 
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Dzięki firmie SPIDAN macie Państwo możliwość montowania wałów napędowych do samochodów osobowych i ich 
komponentów dostarczanych przez firmę GKN, wiodącego na świecie dostawcę oryginalnego wyposażenia.Tylko 
konstruktor i producent gwarantują jakość oryginalnych części i tym samym optymalne bezpieczeństwo. To dobry 
powód, by Państwa klienci pozostali Wam wierni.

www.gknservice.com

Zaufajcie Państwo oryginałowi!
Wały napędowe od wiodącego na świecie dostawcy oryginalnego wyposażenia.

GKNS101-002_Anz_Antrieb_205x140_PL.indd   1 25.10.11   14:27

Zakończone sukcesem wprowadzenie  kilka lat 
temu technologii COUNTERTRACK™ ma swój 
ciąg dalszy. GKN ogłosił wprowadzenie kolej-
nej odsłony produktów stosowanych w ukła-
dzie przeniesienia napędu. Wykonane w tech-
nologii termoplastycznych elastomerów (TPE) 
nowe osłony przegubów zdobyły silną pozycję 
na rynku OE oraz są coraz częściej kupowanym 
produktem na rynku wtórnym części zamien-
nych.  Obecnie ponad 50% zestawów prze-
gubów oraz osłon sprzedawanych pod marką 
GKN / SPIDAN zawiera już wysokiej jakości 
osłony TPE. Są one mniejsze oraz dużo bardziej 
trwałe od standardowych gumowych osłon.  
Istnieją również inne różnice jakościowe po-
między osłonami TPE oraz standardowymi. 
Nie chodzi tylko o odporność i wytrzymałość 
materiału, który jest odpowiedzialny za jakość 
produktu. Również temperatura pracy, wy-
trzymałość obrotowa, odporność na pękanie 
oraz na zmiany ciśnienia wewnętrznego w 
TPE są dużo lepsze, co pozwala na znaczne 
wydłużenie żywotności osłon, a co za tym idzie 
i całych przegubów. 

główne cechy
•	 Duży zakres temperatury pracy, od -50 do  

+ 140 stopni Celsjusza 
•	 Duża odporność na uderzenia, np. od 

kamieni 
•	 Doskonała odporność na pękanie
•	 Duża odporność na wysokie obroty
•	 Wysoka odporność na duże wahania ciśnie-

nia wewnątrz osłony
•	 Testowane zgodnie z wymogami OE

Dodatkowe korzyści dla klienta, to zwiększona 
ochrona podzespołów układu napędowego 
podczas montażu i transportu pojazdów, więk-
sza zgodność materiału z wymogami jakości 
oraz zwiększona możliwość odzysku zużytych 
materiałów w porównaniu do konwencjonal-
nych osłon. 

wSkaZówki dla warSZtatów

•	 Wymieniaj oryginalne osłony TPE tylko na 
osłony TPE o identycznej jakości.  Większość do-
stawców, oferujących osłony przegubów albo 

Uszczelnienia TP
produkcji GKN
Elastyczne uszczelnienia oraz osłony gumowe przegubów  
dla długiej żywotności układu przeniesienia napędu.

kompletne zestawy przegubowe, sprzedają 
standardowe osłony gumowe zamiast osłon 
TPE stosowanych fabrycznie. W zestawach 
osłon  
i przegubów GKN / SPIDAN zawsze znajdziesz 
prawidłowe osłony oraz wszystkie elementy  
potrzebne do ich montażu - tak jak w zesta-
wach OE. 

•	 Stosuj odpowiedni smar. Różne przeguby wy-
magają stosowania różnych smarów.  Zestawy 
naprawcze GKN / SPIDAN zawsze zawierają 
odpowiedni smar GKN.

•	 Zawsze należy zwracać uwagę na odpowied-
nią siłę dokręcenia opasek zaciskowych; należy 
zawsze stosować się do wytycznych producen-
ta samochodu. 

•	 Należy zawsze stosować siłę dokręcenia śruby 
zabezpieczającej przegubu, określoną przez 
producenta pojazdu. 

•	 Należy zawsze odpowietrzyć osłony  
przegubów. 

•	 Stosuj tylko odpowiednie narzędzia.  Firma 
GKN / SPIDAN oferuje odpowiednie narzędzia 
do dokręcania opasek zaciskowych osłon. 
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Trwałość
przewodów 
zapłonowych
Od przewodów zapłonowych wymaga się dobrej 
przewodności elektrycznej, niskiej emisji zakłóceń 
elektromagnetycznych i znacznej trwałości eks-
ploatacyjnej. Wszystkim tym wymogom  potrafi ą 
sprostać przewody ferrytowe.

Techniczne i ekologiczne zalety nowoczesnego przewodu ferroma-
gnetycznego „wire wound” były już prezentowane wielokrotnie. Nade-
szła pora, aby  przedstawić jego odporności na eksploatacyjne zużycie. 
Wynika ona z faktu, iż rdzeń ferrytowy w przeciwieństwie do węglowe-
go nie wypala się stopniowo pod wpływem przewodzonych wysoko-
napięciowych impulsów elektrycznych, nie ulega też, jak miedziany, 
nieuchronnej elektrokorozji. Dzięki temu dłużej utrzymuje wszystkie 
swe pierwotne właściwości. Zaleta ta dotyczy jednak wyłącznie prze-
wodów, spełniających takie wymogi norm, jak: 94-96% zawartości fer-
rytu w rdzeniu i odpowiednio dobrana grubość jego warstwy, długość 
i grubość drutu stalowego spiralnie nawiniętego wokół rdzenia. Z tego 
wynika rzeczywista jakość, a nie z samej nazwy „ferrytowy”, nadawanej 
niepełnowartościowym wyrobom przez ich producentów.

trwałoŚĆ prZewodu Zapłonowego
Trwałość przewodu zapłonowego zamontowanego w pojeździe zale-
ży nie tylko od jego konstrukcji i zgodności z normami, lecz także od 
sprawności urządzeń współdziałających (świece, rozdzielacze, cewki) 
i prawidłowości montażu. Wpływają na nią również czynniki zewnętrz-
ne, takie jak warunki atmosferyczne, kontakt z olejami i smarami oraz 
warunki użytkowania samochodu.
Wymianę przewodów najłatwiej jest przeprowadzić poprawnie, gdy 
stare kable demontuje się, a te z nowej wiązki zakłada kolejno jeden 
po drugim. Czynności te zawsze należy wykonywać na zimnym silniku, 
gdyż mniejsze jest wówczas ryzyko, iż zerwana zostanie ich metalowa 
końcówka.

Zdejmując przewody, nie wolno ciągnąć za kabel. Zdarza się, że prze-
wody zamontowane są w trudno dostępnym miejscu. W takim przy-
padku zarówno podczas demontażu, jak i montażu nowej wiązki kabli 
pomocne będą specjalne szczypce. Użycie takiego narzędzia daje 
pewność, że nie zostanie uszkodzona końcówka kabla zakładanego na 
świecę, przy demontażu natomiast szczypce pomagają w dotarciu do 
trudno dostępnych miejsc. Przy właściwym montażu metalowa koń-
cówka kabla w wyczuwalny sposób „zatrzaskuje się” na świecy. Jest to 
bardzo ważne, ponieważ nieprawidłowy montaż przewodów na świe-
cach, w aparacie zapłonowym lub cewce może powodować iskrzenie 
w miejscach słabego kontaktu elektrycznego, a to często prowadzi do 
punktowego przepalenia gumowej osłony końcówki przewodu.
Sprawdzone, oryginalne przewody ferromagnetyczne o wysokiej ja-
kości dają pewność, iż będą służyć niezawodnie także po okresie gwa-
rancji.  Konieczna jest tylko ich częsta okresowa kontrola, połączona 
ze sprawdzaniem stanu wspomnianych już urządzeń z nimi współpra-
cujących. 

Pogodnych Świąt BożegoNarodzenia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2012 życzy GG Profi ts Sp. z o.o.
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Jury - złożone z osiemdziesięciu francuskich 
i międzynarodowych dziennikarzy - wybierało naj-
bardziej innowacyjne produkty i usługi z kategorii 
„OEM and Green Technology“, „Spare Parts and 
Aftermarket“, „Services“ i „Garage Equipment“. Do 
oceny zgłoszono 26 produktów i usług.

Febi Bilstein przedstawił swój mobilny tester za-
wieszenia w kategorii „Garage Equipment“, poko-
nał siedmiu pozostałych fi nalistów i otrzymał złoty 
medal. Konkurencja w tej kategorii była szczegól-
nie silna, ponieważ produkty z obszaru wyposa-
żenia warsztatu przedstawiły także inne wiodące 
fi rmy, takie jak Bosch lub Delphi. „Jesteśmy bardzo 
dumni z tego wyróżnienia i cieszymy się, że prasa 
specjalistyczna docenia wartość zaprojektowania 
tego urządzenia. Naszym zadeklarowanym celem 
jest oferowanie warsztatom innowacyjnych, profe-
sjonalnych i przede wszystkim praktycznych rozwią-
zań, które pomagają im w codziennej pracy“ - mówił 
Prezes Febi France, Gildas du Cleuziou, odbierając 
nagrodę podczas uroczystej gali.

(Od lewej) Stéphane Kohler, doradca techniczny PKW i Gildas 
du Cleuziou, prezes Febi France, podczas wręczania nagrody.

Mobilny tester zawieszenia fi rmy Febi Bilstein zdo-
był we Francji nagrodę jeszcze przed Equip Auto.
Na targach Inotech Trade Show, zorganizowanych 
przez fi rmę Flauraud, mobilny tester zawieszenia 

zdobył „Innovation Trophy“. Flauraud jest francu-
skim hurtowym sprzedawcą części do samocho-
dów osobowych i użytkowych oraz członkiem 
Temot International, międzynarodowego związku 
wiodących przedsiębiorstw branży części samo-
chodowych. W tym roku Flauraud przedstawił 
technologiczne innowacje w dziedzinie samo-
chodów osobowych i użytkowych oraz zachęcił 
ponad 5 tys. gości targów do głosowania na naj-
bardziej innowacyjny produkt. Wygrał mobilny 
tester zawieszenia, który zwyciężył jako „Inotech’s 
best Innovative Product for 2011“.

Także w Polsce mobilny tester zawieszenia zyskał 
duże uznanie warsztatów. W konkursie „Motoin-
nowacje 2011“, przeprowadzonym w lipcu przez 
MotoFocus, najważniejszą platformę niezależnych 
warsztatów w Polsce. Czytelnicy portali MotoFo-
cus.pl, TruckFocus.pl oraz goście 11. Targów Inter 
Cars mieli możliwość wybrania najbardziej inno-
wacyjnego produktu w kategorii „Wyposażenie 
warsztatu“. Finał konkursu, ogłoszenie zwycięzców 
i wręczenie nagród odbyło się podczas Targów In-
ter Cars w Warszawie.

W kategorii „Wyposażenie warsztatu“ Febi Bilstein 
odniósł zdecydowane zwycięstwo, uzyskując 976 
głosów i pokonał fi rmy Bosch i Texa, które to zajęły 
drugie i trzecie miejsce. Ogółem głosowało 6.500 
warsztatów. 
Chroniony patentem, mobilny tester zawieszenia 
Febi jest idealny do prostej i niezawodnej diagno-
styki elementów układu kierowniczego na przed-
niej i tylnej osi samochodu. Dzięki niemu możemy 
nawet wykryć początki stanu zużycia przegubów.  

Zalety urZĄdZenia:
•	 Urządzenie jest mobilne, jedynym warun-

kiem jego zastosowania jest równe podłoże. 
•	 Podwozie (przednia i tylna oś) można pod-

dać kontroli podczas jazdy.
•	 Na przedniej i tylnej osi można sprawdzić 

elementy prowadzące koło, przeguby 
nośne i gumowo-metalowe połączenia.

•	 Wszystkie sytuacje z jazdy samochodu 
(przyśpieszanie, hamowanie, skręcanie) 
można symulować na przedniej i tylnej osi 
w warunkach odzwierciedlających 
sytuacje jezdne.  

•	 Za pomocą uchwytu koła można sprawdzić 
górny wahacz, łożyska mocujące kolumn 
Mac Phersona, przeguby kierownicze 
i elementy prowadzące kół.

•	 Może być stosowany do wszystkich pojaz-
dów o dopuszczalnej masie do 3,5 t. 

Mobilny tester
zawieszenia
Mobilny tester zawieszenia fi rmy Febi Bilstein został wyróżniony na między-
narodowych targach. 11 października 2011r. otrzymał renomowaną „Inno-
vation Award“ tegorocznych targów Equip Auto w Paryżu. To dziennikarze 
i warsztaty we Francji i w Polsce głosowali na profesjonalne narzędzie do dia-
gnozowania zawieszenia.
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Od strony koła zamachowego, wał korbowy 
jest uszczelniony przy pomocy kołnierzowego 
modułu uszczelniającego z PTFE (tefl on), po-
siadającego zintegrowany czujnik położenia 
wału korbowego.

Zadania modułu uSZcZelniaJĄcego:
•	 uszczelnienie	wału	korbowego
•	 rejestrowanie	liczby	obrotów	silnika
•	 ustalanie	dokładnego	położenia	

wału korbowego
•	 ustalanie	punktu	wtrysku	oraz	punktu	

zapłonu przez jednostkę sterującą silnikiem

proBlemy po nieprawidłowym 
demontaŻu i montaŻu:
•	uszkodzenie	wału	korbowego
•	wycieki	oleju
•	problemy	z	uruchomieniem	silnika

podcZaS demontaŻu i montaŻu naleŻy:
•	 montować	zgodnie	z	instrukcjami	

montażowymi producenta
•	 stosować	specjalne	urządzenie	montażowe
•	 sprawdzić	wał	korbowy	pod	kątem	

jego uszkodzeń

prawidłowy montaŻ modułu 
uSZcZelniaJĄcego
•	 w	żadnym	wypadku	nie	usuwać	zabezpie-

czenia transportowego oraz tulejki monta-
żowej przed montażem modułu

•	 po	wyjęciu	z	opakowania,	nie	demontować,	
ani nie przestawiać czujnika położenia wału

•	 nie	uszkodzić	wału	korbowego,	ani	kołnierza	
uszczelniającego

•	 moduł	montować	tylko	i	wyłącznie	na	su-
cho. W żadnym wypadku nie używać oleju, 
ani innych środków smarujących

Wskazówki od specjalisty
w dziedzinie uszczelnień
Fachowy montaż modułu uszczelniającego z PTFE (tefl on) 
z czujnikiem położenia wału Audi | Seat | Škoda | VW

narZĘdZie montaŻowe
Narzędzie uniwersalne fi rmy Klann
KL-0178-030K.
Bliższe informacje o tym narzędziu
na stronie:  www.klann-online.de

Informacja o powiązanych pojazdach i silni-
kach jest dostępna w katalogu on-line Elring 
(E-KAT) na stronie: www.elring.de  oraz w Tec-
Doc na stronie: www.tecdoc.net

381.640458.820 430.190

376.730

527.100

429.090

zabezpieczenie transportowe

Czujnik położenia wału

65

D O S T A W C Y





W porównaniu do standardowych 
świec zapłonowych nowy program 
świec zapłonowych TT o dużej zdol-
ności zapłonu i trwałości pozwala 
osiągnąć do 5% mniejsze zużycie 
paliwa oraz zmniejsza emisję dwu-
tlenku węgla (C02) i węglowodorów 
(HC). Dzięki temu poprawia przy-
spieszenie i moc silnika.

Nowe świece zapłonowe to tylko siedem pozycji 
katalogowych, które pokrywają 80% rynku najpo-
pularniejszych samochodów w Europie, takich 
jak: Audi i BMW, Volkswagen Golf i Polo, Fiat Pan-
da i Punto, Nissan Micra, Toyota Yaris, Opel Corsa 
i Astra, Chevrolet (Daewoo) Lanos/Nubira oraz 
Renault Logan.

ZaStoSowanie Świec tt w poJaZdach 
Z Silnikami ZaSilanymi gaZem lpg
Konwencjonalne świece zapłonowe nie radzą 
sobie z wyjątkowymi wymaganiami silników zasi-
lanych gazem LPG w zakresie zdolności zapłonu. 
Świece TT mogą utrzymywać niższą niż stan-
dardowe świece temperaturę elektrody, umoż-
liwiając opóźnianie erozji w silnikach zasilanych 
gazem LPG, przy jednoczesnej poprawie osiągów 
i oddziaływaniu na środowisko. Innym powodem, 
przemawiającym za świecami TT do silników za-
silanych gazem, jest wyższe wymagane napięcie 
zapłonowe 25-30 kV, dla porównania w silnikach 
benzynowych zazwyczaj wystarcza 10-15 kV. 

ZaSługi Świecy

Świece zapłonowe TT wyrównują wymagane 
wyższe napięcie zapłonowe poprzez mniejszy 
odstęp pomiędzy elektrodami, który wynosi 0,8 
mm oraz mniejszą średnicę elektrody środkowej 
i masy. Z uwagi na to, że świece TT bazują na tech-
nologii fi ne-wire bez stosowania metali szlachet-
nych, są one tańsze od zalecanych do silników 
z gazem LPG świec irydowych DENSO.

Świece tt Ze ZmnieJSZonymi elektrodami
Technologia świec zapłonowych TT stanowi 
wynik dwóch lat prac badawczo-rozwojowych, 
prowadzonych w Japońskim Centrum Inży-
nierii Ceramicznej fi rmy DENSO, mających na 
celu sprostanie dwóm stawianym wyzwaniom 
– ochronnie środowiska oraz polepszeniu osią-
gów technicznych. W sensie handlowym usy-
tuowane są pomiędzy programem świec platy-

denso
jest jednym z największych producentów 
szerokiej gamy podzespołów, części oraz 
elementów eksploatacyjnych dla rynku 

motoryzacyjnego. w roku 2011 firma denSo 
wprowadziła na rynek innowacyjne świece 

zapłonowe o zmniejszonej średnicy elektrody 
środkowej i masy, pozbawione metali szlachet-
nych. to pierwsze na świecie świece zapłonowe 

w technologii twin tip (tt), przewidziane 
wyłącznie dla rynku wtórnego, zapewniające 

mniejsze zużycie paliwa, a przez to mające 
pozytywny wpływ na środowisko. 

Świece tt to:
► Pierwsze na świecie świece zapłonowe 

z cienkimi elektrodami bez metali 
szlachetnych;

► Cieńsze elektrody, masy i środkowa  
zapewniają lepszą zapłonność niż stan-
dardowe świece zapłonowe;

► Podwyższona zapłonność prowadzi do 
stabilniejszego spalania, a w rezultacie 
do niższego zużycia paliwa i znacznego 
zmniejszenia emisji CO2 i CH.

► Wyjątkowa zapłonność gwarantuje 
lepsze spalanie, możliwość zapłonu 
uboższej mieszanki, a w rezultacie 
mniejsze wypadanie zapłonów niż dla 
standardowej świecy zapłonowej.

► Testy pokazują, że przy porównaniu 
świec standardowych ze świecami TT, 
zużycie paliwa spada o około 5%, co 
oznacza, iż regularna dłuższa jazda jest 
bardziej ekonomiczna.

► Mniejsze napięcie potrzebne do 
uruchomienia silnika oznacza szybszy, 
mocniejszy rozruch nawet w skrajnie 
niskiej temperaturze otoczenia. 

► Iskra wytwarzana przez świecę z 
wyjątkowo cienką elektrodą środkową 
(1,5 mm w porównaniu z standardową 
świecą zapłonową - średnica 2,5 mm) 
jest znacznie mocniejsza, szczególnie w 
niższych temperaturach, zapewniając 
lepszą wydajność zapłonu.

pełna oferta Świec Zapłonowych 
twin tip (tt):

numer 
katalo-
gowy

główne 
ZaStoSowanie

KH16TT Citroen, Nissan

K16TT Fiat Punto, KIA Picanto

K20TT Audi, BMW

Q16TT Peugeot, Renault

Q20TT Fiat Punto & Seicento

W16TT Opel (Vauxhall) Corsa & Astra

W20TT VW, SEAT, Fiat Panda

Pionierskie 
świece zapłonowe TT

nowych i irydowych. Oparte na technologii SIP 
(Super Ignition Plug) fi rmy DENSO, przetestowane 
w warunkach pierwszego montażu, świece TT są 
pierwszymi na świecie świecami standardowymi 
ze zmniejszonymi elektrodami. Są one produko-
wane bez użycia metali szlachetnych, takich jak 
platyna czy Iryd. Dzięki elektrodzie środkowej, 
wykonanej ze stopu niklu o średnicy 1,5 mm 
i „bliźniaczej” wysuniętej elektrodzie masy również 
o średnicy 1,5 mm (cieńsze elektrody niż w stan-
dardowej świecy), świece TT generują mocniej-
szą iskrę, zapewniając lepsze spalanie mieszanki 
paliwowo-powietrznej. Uzyskiwana sprawność 
zapłonu jest bliska sprawności, w grupie świec 
irydowych DENSO klasy premium, nawet przy ni-
skich temperaturach otoczenia.

korZyŚci dla kierowców
“Świece TT stanowią nowość na rynku i realną 
szansę dla dystrybutorów i warsztatów samocho-
dowych na wyróżnienie się pośród konkurencji” 
– wyjaśnia Marios Gerogiannis, Menedżer Pro-
duktu ds. Świec Zapłonowych w DENSO Europe’s 
Business Unit Aftermarket. “Przy ofercie, obejmują-
cej jedynie siedem pozycji, zapewniają pokrycie 80% 
najlepiej sprzedających się samochodów europej-
skich. Dzięki temu stany magazynowe zostają istot-
nie zredukowane, a dodatkowo, ta pozornie niewiel-
ka gama, oferuje większy potencjał niż standardowe 
świece zapłonowe” - dodaje Marios Gerogiannis. 
Szczegółowe informacje o nowych świecach za-
płonowych TT można znaleźć zarówno w katalo-
gu świec zapłonowych i świec żarowych DENSO 
na lata 2011/2012, który zwiera pełny program 
świec DENSO, jak również w TecDoc.

zwiększona przestrzeń spalania umożliwia większą prędkość 
rozchodzenia się płomienia i ułatwia jego zwiększanie

    Konwencjonalna (Ni) NoWa (świeca tt)
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Inżynierowie rozwoju produktu przeprowadzają 
precyzyjnie zdefi niowane i wyczerpujące testy 
jakości okładzin hamulcowych fi rmy Delphi. Za-
pewnia to kompleksowe sprawdzenie wydajności 
okładzin w skrajnych warunkach drogowych na 
całym świecie. Na rynek zostają wypuszczone tyl-
ko te produkty, które spełnią rygorystyczne testy. 

roZwóJ produktu
Kluczowym czynnikiem jest dokładne opraco-
wanie produktu dla określonego zastosowania. 
Zespół inżynierów rozwoju produktu w fi rmie 
Delphi rocznie opracowuje około 150 rodzajów 
okładzin hamulcowych, obejmujących 600 mo-
deli pojazdów. Aby utrzymać pozycję lidera i być 
pierwszym dostawcą na rynku, fi rma jest w stanie 
zakończyć ten skomplikowany proces w przecią-
gu trzech miesięcy. Dla każdej okładziny hamulco-
wej przeprowadzana jest pełna analiza szczegóło-
wa, z naciskiem na:
•	 rodzaj i jakość podkładek antyszumowych
•	 budowę płyty tylnej i rodzaj stali
•	 konstrukcję i rodzaj materiału ciernego
•	 rodzaj i jakość akcesoriów

Inżynierowie fi rmy Delphi optymalizują rów-
nież trwałość względem wydajności. Najczęściej 
w Unii Europejskiej materiały dobierane są pod 
kątem wydajności przy wysokiej prędkości (dla 
zapewnienia bezpieczeństwa), podczas gdy na 
innych rynkach priorytetem może być szybkość 
zużywania (lub zanieczyszczenie felg). Ostatecz-
nie, wszystkie projekty zawierają element kom-
promisu. Na przykład niemożliwe do osiągnięcia 
jest zapewnienie stałego poziomu siły tarcia 
i nieskończonej trwałości przy braku hałasu. 
Główny cel to zmniejszenie zmienności siły tarcia, 
z utrzymaniem stopniowej zmiany ze wzrostem 
temperatury, celem zapewnienia sygnału dla kie-
rowcy, że hamulce są używane zbyt mocno i gra-
nica jest coraz bliżej. Gama materiałów ciernych 
używanych przez fi rmę Delphi jest aktualizowana 
w sposób ciągły. Co roku testowanych i ocenia-
nych jest około 200 materiałów, a wyniki końco-
we są porównywane z materiałami używanymi 
w aktualnej gamie produktów. Główne obszary 
porównywania obejmują poziom siły tarcia, stabil-
ność siły tarcia oraz zużycie (w określonych tem-
peraturach lub warunkach).

od analiZy do roZwoJu
Po przeprowadzeniu pełnej analizy produktu fa-
brycznego, inżynierowie rozwoju produktu fi rmy 
Delphi mogą przejść do tworzenia rysunków pro-
dukcyjnych. Wybierany jest również rodzaj używa-

Klocki hamulcowe DELPHI
Rygorystyczne podejście do uzyskania produktów 
o jakości elementów fabrycznych OE
Ponieważ fi rma Delphi dąży do dostarczania tarcz oraz okładzin hamulcowych w ciągu sześciu miesięcy 
od wprowadznie modelu na rynek, konieczne jest posiadanie solidnych procedur rozwoju oraz testowania. 

Jako fi rma wytwarzająca części, z którymi rodzą się sa-
mochody produkowane przez 25 największych produ-
centów światowych, Delphi rozumie kod DNA pojazdów 
oraz ścisłe normy i wymagania odnośnie parametrów, 
którym podlegają części montowane fabrycznie. Firma 
Delphi stosuje te same normy do części zamiennych, 
dzięki czemu gama oferowanych części układu hamul-
cowego do europejskich i azjatyckich pojazdów posiada 
parametry takie, jak oryginalne części.

Jako fi rma wytwarzająca części, z którymi rodzą się sa-Jako fi rma wytwarzająca części, z którymi rodzą się sa-
mochody produkowane przez 25 największych produ-
Jako fi rma wytwarzająca części, z którymi rodzą się sa-

nych materiałów ciernych dla każdego modelu 
pojazdu. Rodzaj materiału ciernego jest określany 
przez wiele czynników: zastosowanie
pojazdu, rynek docelowy, montaż na przedniej 
lub tylnej osi oraz rozkład ciężaru pojazdu na osie. 
Po wytworzeniu okładzin przedprodukcyjnych 
poddawane są one wnikliwej ocenie i testom 
trwałości w laboratoriach, na hamowniach oraz 
w pojazdach. Po wewnętrznym zatwierdzeniu 
produktów przez Wydział Rozwoju Delphi, zle-
cana jest obróbka produktów i fi rma występuje 
o zatwierdzenie R90 gotowego produktu - jest to 
standard jakości wymagany przez przepisy prawa 
europejskiego.

rygoryStycZne teStowanie produktu

Wszystkie wypuszczane na rynek części zamien-
ne podlegają takim samym rygorystycznym pro-
cesom rozwoju produktu, łącznie z Weryfi kacją 
Części Produkowanej (PPV), celem potwierdze-
nia, że produkowana część działa dokładnie tak, 
jak zaprojektowany prototyp oraz z Procesem 
Zatwierdzenia Produkowanej Części (PPAP) dla 
zapewnienia, że każda część spełnia wymagania 
zdefi niowane w próbkach inżynieryjnych.

teStowanie w poJaZdach i na hamowni

Okładziny hamulcowe podlegają wielu testom 
w warunkach rzeczywistych. Należą do nich: test 
wg normy AK Master European, test Auto Motor 
und Sport (AMS), analiza hałasu na hamowni, 
testowanie na drogach wysokogórskich (Alpy), 

testy na autostradach przy wysokiej prędkości, 
testy FMVSS oraz Ameca (w celu spełnienia ame-
rykańskich norm). Hamownia jest skalibrowana w 
sposób odpowiadający charakterystyce danego 
pojazdu. W celu odtworzenia występujących sił, 
z masy pojazdu i promienia toczenia (wynikające-
go z rozmiaru opon pojazdu) obliczany jest właści-
wy moment bezwładności. Używane są elementy 
hydrauliczne oraz tarcze zgodne z zastosowaniem 
pojazdu, a prędkość w teście można ustawić 
zgodnie z osiągami danego zastosowania. Fir-
ma Delphi przyjmuje tak samo rygorystyczne 
podejście przy rozwoju i konstruowaniu wszyst-
kich rodzajów okładzin hamulcowych. Warsztaty, 
wybierające fi rmę Delphi, mogą mieć pewność, 
że inwestują w trwałe produkty wysokiej jakości, 
które usatysfakcjonują ich klientów i zadbają o ich 
bezpieczeństwo na drogach.
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Z elastycznego paskowego napędu pomocni-
czego korzystają już najwięksi producenci po-
jazdów na świecie, m.in. Ford, BMW czy Merce-
des, więc warsztaty niezależne już od kilku lat 
mają do czynienia z „elastyczną” technologią. 
Niestety, jak praktyka pokazuje, nawet podczas 
prostych czynności rutynowe podejście może 
spowodować nieumyślne uszkodzenie paska 
w czasie jego montażu. Na przykładzie Forda 
Fiesty 1,4l 16V z klimatyzacją oraz wspomaga-
niem kierownicy firma ContiTech pokaże, jak 
ustrzec się podstawowych błędów podczas 
montażu za pomocą specjalnego narzędzia 
montażowego.

Układ, w którym zastosowano paski wielorow-
kowe elastyczne, pozbawiony jest elementu 
napinającego, ponieważ paski wykonane są 
w specjalnej technologii, dzięki której mają 
możliwość rozciągnięcia się do określonej dłu-
gości, która to z kolei jest dokładnie określona 
przez producenta danej konstrukcji silnikowej. 
Do założenia paska elastycznego konieczne 
jest użycie specjalnego przyrządu montażo-
wego zawartego w komplecie z paskiem ela-
stycznym ContiTech lub uniwersalnego przy-
rządu Conti Uni Tool Elast. Podczas wymiany 
elastycznego paska wielorowkowego (elast)  
w modelu Ford Fiesta 1,4 l 16V z klimatyzacją 
i wspomaganiem kierownicy można popeł-
nić kilka błędów. Układ zastosowany w silniku 
Forda (1,4l) obejmuje dwa elastyczne paski 
wielorowkowe napędzające pompę klimaty-
zacji, pompę wspomagania układu kierowni-
czego, alternator oraz pompę wody. Podczas 
montażu należy prawidłowo posługiwać się 
specjalnym jednorazowym narzędziem, które 
wchodzi w skład zestawu Elast TOOL KIT lub 
uniwersalnym narzędziem Conti Uni Tool Elast.  
W przeciwnym razie nieodpowiednie narzę-
dzie montażowe naderwie lub nadetnie że-
berka paska, a w najgorszym przypadku może 
rozerwać nawet zewnętrzne pasma paska. 
Podczas użycia innego niż specjalnie dedy-
kowanego narzędzia może również dojść do 
uszkodzenia koła pasowego, np.: gdy mecha-
nik podczas zakładania paska zakleszcza śru-
bokręt między kołem pasowym a paskiem. 
Przed demontażem należy odłączyć klemy od 
akumulatora. Podczas demontażu zużytych 
pasków można użyć noża do ich przecięcia. 
Podczas tego zabiegu uważać, by nie uszko-
dzić innych elementów sąsiadujących. 

prawidłowy montaŻ paSka
Przyrząd montażowy włożyć do dużej tarczy 
wału korbowego w pozycji godziny 6 (zdj. 1), 
aby zamontować dłuższy pasek wielorowko-
wy. Pasek założyć w pierwszej kolejności na 
koło pasowe alternatora, koło pasowe przy 
sprężarce i nasunąć częściowo od dołu na koło 
pasowe pompy wodnej. Należy kontrolować 
poprawne położenie paska na kołach paso-
wych. Teraz pasek znajduje się diagonalnie na 
kole pasowym pompy wodnej, które napędza 
swoim grzbietem. Koniec paska biegnący od 
koła sprężarki należy położyć na przyrządzie 
montażowym, a resztę paska trzeba założyć 
na małe koło wału korbowego (zdj. 2). Za po-
mocą klucza nasadowego (grzechotki) obró-
cić wałem korbowym z pozycji godziny 6 na 
pozycję godziny 8 (zdj. 3). W tym momencie 
pasek zakleszczy pomocniczy przyrząd monta-
żowy oraz napręży się. Trzeba zdjąć grzechotkę  
i włożyć jarzmo bezpośrednio pod koło pa-
sowe prądnicy, aby ustawić pasek, a odgięty 
koniec wsunąć za przedni uchwyt montażowy 
prądnicy (zdj. 4). Następnie włożyć z powrotem 
grzechotkę i obrócić wałem korbowym z pozy-
cji godziny 8 na godzinę 3. Podczas tej operacji 
kontrolować cały czas, by pasek podczas obra-
cania nie zsunął się z pompy wodnej (zdj. 5).  
Jedną ręką obracamy wałem korbowym,  
a drugą podpieramy jarzmo, nasuwając pasek 
na koło pasowe pompy wodnej. Gdy pomoc-
niczy przyrząd montażowy znajdzie się w po-
zycji godziny 3, należy go wyjąć. Uwaga! Pasek 
nie jest jeszcze założony równo na wszystkie 
koła pasowe. Trzeba jeszcze obrócić silnik co 
najmniej 2-3 razy, aby pasek ułożył się równo 
na wszystkich kołach pasowych.
Montujemy mały pasek wielorowkowy, zaczy-
nając od założenia przyrządu montażowego 
w pozycji godziny 12 na małe koło wału kor-
bowego (zdj. 6). Następnie pasek nasunąć na 
koło wspomagania, a drugi na małe koło wału 
korbowego tak, aby przyrząd pomocniczy był 
przytrzymywany. Również w tym przypadku 
należy uważać na ułożenie paska na kole pa-
sowym wspomagania. Aby założyć grzechot-
kę pasek należy przesunąć nieco poza środek 
koła pasowego wału korbowego. Oznacza to, 
że należy pracować oburącz (zdj. 7). Obracając 
kluczem powoli, kontrolując poprawne zakła-
danie, zakładamy pasek na mniejszy układ. Po 
założeniu krótszego paska zdejmujemy przy-
rząd montażowy i analogicznie do dłuższego 
paska wykonujemy kilka obrotów układu, by 
pasek odpowiednio się ułożył.

Paski wielorowkowe elastyczne dzięki swojej prostocie użycia, bezobsługowym 
przebiegu oraz przy założeniu, że przebieg jest dokładnie taki sam, jak tradycyj-
nego paska wielorowkowego, powoli, ale coraz mocniej wtapiają się w krajo-
braz napędu pomocniczego.

Paski wielorowkowe
elastyczne

zdjęcie 1

zdjęcie 2

zdjęcie 3

zdjęcie 4

zdjęcie 5

zdjęcie 6

zdjęcie 7
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nowy kSZtałt wtycZki (wewnĘtrZnie  
leŻĄca SprĘŻyna) 
Na podwyższoną odporność na przebicia 
wpływa nie tylko dodatkowa powierzchnia 
izolatora, ale także nowy rodzaj podłącze-
nia prądowego. Podczas przepływu prądu w 
przewodniku powstają linie sił, które są po-
tęgowane przez ostre krawędzie. Wzrost siły 
ponad określoną wartość może powodować 
przedwyładowania (wyładowania koronowe), 
negatywnie wpływające na odporność na 
przebicia. 
Aby temu zapobiec, zmieniono podłączenie 
prądowe świecy. Zamiast zewnętrznego pod-
łączenia, np. SAE lub M4, zastosowano spręży-
nę leżącą w zagłębieniu trzpienia świecy, tzw. 
podłączenie Bowi (miseczkowe). Zwiększyło to 
odporność na przebicia, mimo podwyższone-
go napięcia zapłonu.

W celu zmniejszenia zużycia paliwa i emisji 
szkodliwych spalin konstruktorzy coraz czę-
ściej stawiają na downsizing. Coraz mniejsze 
silniki zachowują kulturę pracy i moc do tej 
pory zarezerwowaną dla dużych pojemno-
ści. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego 
celu jest podnoszenie ciśnienia w komorze 
spalania.

Jednakże wraz ze wzrostem ciśnienia rosną 
wymagania stawiane systemowi zapłono-
wemu. Żeby zapewnić niezawodny zapłon 
mieszanki paliwowo-powietrznej, należy pod-
wyższyć napięcie na świecy zapłonowej, co 
pociąga za sobą niebezpieczeństwo przebicia 
elektrycznego na izolatorze i wtyczce.

wyJĄtkowa odpornoŚĆ na wySokie  
temperatury
Żeby długotrwale sprostać wyjątkowym wa-
runkom termicznym, panującym w komorze 
spalania wysoko doładowanych silników ben-
zynowych, w nowych świecach BERU zastoso-
wano miedziany rdzeń zarówno w elektrodzie 
centralnej, jak i masowej. Dodatkowo obie 
elektrody są wyposażane w opatentowanym 
procesie spawania laserowego w odporne na 
najwyższe temperatury platynowe płytki. 

wiĘceJ powierZchni iZoluJĄceJ 
W celu zapewnienia wyższej odporności na 
przebicia, firma BERU skonstruowała nowe 

Dobrana para   
BorgWarner BERU System wyposaża czterocylindrowe silniki nowej gene-
racji Audi 1.8 i 2.0 TFSI w świecę zapłonową 14F-5MPUR2L z innowacyjnym 
przyłączem prądowym. 

naJwyŻSZa wydaJnoŚĆ pomimo mnieJ-
SZych wymiarów: do kompletu cewka 
Beru typu plug-top 
Wyjątkowo wydajne kompaktowe cewki za-
płonowe nowej generacji zostały specjalnie 
zaprojektowane do zastosowania świec z pod-
łączeniami Bowi. Pod pokrywami nowocze-
snych silników jest wyjątkowo mało miejsca. 
Poprzez zoptymalizowanie transformatorów  
i zastosowanie magnesów stałych nowa cew-
ka BERU Plug-Top dostarcza, mimo kompak-
towych rozmiarów, więcej energii i wyższego 
napięcia niż tradycyjne cewki zapłonowe. 
Umożliwia to bardziej efektywne spalanie  
i lepsze wykorzystanie paliwa. 
Dzięki zastosowaniu nowatorskich tworzyw 
sztucznych i niezwykle mocnej technologii 
połączenia poszczególnych elementów cewki, 
uzyskano wyjątkową niezawodność. 

złącze prądowe. Pozwoliło ono, przy standar-
dowych wymiarach zewnętrznych świecy, 
na wydłużenie o 8, 5mm izolatora (więcej 
powierzchni izolującej), a co za tym idzie na 
podwyższenie odporności na przebicie o ok. 
9.000V
•	 Przez wydłużenie izolatora uzyskano, 

przy identycznych wymiarach, więcej 
powierzchni izolującej

•	 Wzrost odporności na przebicie  
w powietrzu o 8.000 -9.000 V

•	 Zastosowanie do 40.000V

Jednakowa długość świecy, ale znacznie podwyższona 
odporność na przebicia z nową wtyczką wysokiego 
napięcia BERU „Bowl“.
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Technika zapłonu Podgrzewanie Diesla Elektronika Sensoryka

BERU: 
światowy lider w 

świecach żarowych
Na pierwszym monta�u.

BERU jest dostawcą świec na pierwszy monta� i partnerem
konstrukcyjno-projektowym wszystkich renomowanych

producentów samochodów. BERU to wiodąca marka wśród
świec �arowych, mająca największy udział w wyposa�eniu

fabrycznym.

Na rynku wtórnym.
BERU mo�e poszczycić się 98%-owym pokryciem 

zapotrzebowania rynku w świece �arowe. �aden producent
nie oferuje państwu więcej!

W innowacjach.
BERU wyznacza kierunek rozwoju technologii świec 

�arowych. Najnowszym przykładem jest świeca �arowa z
czujnikiem ciśnienia BERU PSG (Pressure Sensor Glow
Plug). Inteligentny sensor za pomocą opatentowanego

przesuwnego trzpienia grzejnego mierzy ciśnienie w komorze
spalania i przekazuje dane do systemu sterowania silnika.

Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie coraz bardziej 
rygorystycznych norm czystości spalin silników Diesla.

A BorgWarner
Business

AZ A4 Renner PL:Layout 1  15.10.2009  9:30 Uhr  Seite 1



KAŻDY SAMOCHÓD ZASŁUGUJE NA BREMBO.
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Dokonaj najlepszego wyboru z każdego punktu widzenia. 
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goodyear 
ultragrip 8
To pierwsza opo-
na z bieżnikiem 
k i e r u n k o w y m , 
z zastosowaniem 
opatentowanej 
technologii 3D-
-BIS (ang. Block 
Interlocking Sys-
tem) na całej sze-
rok ośc i  r zeźby 
bieżnika, zapew-
niająca lepszą 
prz yczepność i 
krótszą drogę ha-
mowania. 
W UltraGrip 8 za-

stosowano także nową generację mieszanki 
bieżnika, która łączy w sobie polimery sfunk-
cjonalizowane i żywicę trakcyjną. Polimery 
wzmacniają wiązania chemiczne z krzemionką, 
dzięki czemu przebiegi opony są wyższe, na-
tomiast żywica trakcyjna zapewnia doskonałą 
przyczepność na suchej i mokrej nawierzchni. 
Zachowanie elastyczności mieszanki gumowej 
nawet w najniższych temperaturach gwaran-
tuje doskonałą trakcję oraz bardzo dobrą kie-
rowalność na śniegu i lodzie. Nowa UltraGrip 8 
charakteryzuje się również większą powierzch-
nią styku z podłożem, co zapewnia zoptymali-
zowany rozkład nacisku opony na drogę oraz 
gwarantuje oponie lepsze hamowanie i pano-
wanie nad pojazdem na lodzie. Udoskonalone 
lamele boczne, z dużą liczbą „wgryzających” 
się w podłoże krawędzi, dają oponie lepszą 
przyczepność boczną zarówno na śniegu, 

jak i na mokrej na-
wierzchni.

dunlop Sp winter 
Sport 4d 
Najnowsza opona 
zimowa klasy Ultra 
High Performance 
to następca wielo-
krotnie nagradzanej 
opony SP Winter 
Sport 3D. Dunlop 
SP WinterSport 4D 
wywodzi swoją 
nazwę od nowego 
systemu lameli w 
wersji 4D (ang. 4D 

sipe system). Lamele w wersji 3D w bieżniku 
opony zwiększają liczbę lameli, a tym samym 
krawędzi w  kontakcie z drogą, zapewniając 
dodatkowe osiągi w zakresie hamowania oraz 
przyspieszania. W nowej oponie dodana zo-
stała poprzeczna lamela. Dzięki temu zyskano 
dodatkową krawędź w powierzchni bocznej, 
doskonałą dla wzmocnienia przyczepności. 

Taka kombinacja dwóch czynników (system la-
meli 4D) pozwala na lepsze rozłożenie nacisku 
opony w kontakcie z drogą, a więc przyczynia 
się do szczególnie dobrego zachowania opo-
ny podczas jazdy, również przy wchodzeniu 
w zakręty. W nowej Dunlop SP WinterSport 
4D pojawiają się także zębate elementy po 
wewnętrznej stronie bloku bieżnika, zapew-
niające lepsze hamowanie w głębokim śnie-
gu. Poprawiono także zachowanie opony na 
lodzie, dzięki mieszance, zawierającej sfunk-
cjonalizowane polimery, pozwalającej unik-
nąć problemów wynikających z twardnienia 
mieszanki w niskich temperaturach. Specjalna 
rzeźba bieżnika opony Winter Sport 4D pozwa-
la szybko i efektywnie odprowadzać z rowków 
wodę i błoto pośniegowe. Sfunkcjonalizowane 
polimery mieszanki zapewniają optymalną 
sztywność bieżnika, potrzebną w różnych tem-
peraturach. Te składniki zapewniają Dunlop SP 
Winter Sport 4D najlepszy w ich klasie poziom 
przyczepności na mokrej drodze, bez uszczerb-
ku dla zachowania opony na śniegu. Dunlop SP 
WinterSport 4D jest dostępna w 37 wariantach.

Warto pamiętać również o produktach in-
nych marek, wchodzących w skład Grupy 
Goodyear.

fulda kriStall control hp
Fulda Kristall Control HP to zaawansowana 
technologicznie konstrukcja, zapewniająca 
wysoki poziom bezpieczeństwa i pewność 
prowadzenia. Opona przeznaczona do pojaz-
dów zdolnych poruszać się z wysokimi pręd-
kościami, nawet w najtrudniejszych zimowych 

warunkach. Znakomite 
osiągi opony Fulda Kri-
stall Control HP gwaran-
towane są przez trzy in-
nowacyjne rozwiązania 
technologiczne. Bieżnik 
„wgryzający” się w śnieg 
(dzięki zastosowaniu 
„Snow Catcher Techno-
logy”) zapewnia maksi-
mum przyczepności, zaś 
specjalna konstrukcja 
opony („High Perfor-
mance Contruction”) 
przystosowana jest do 
podróżowania z wysoki-
mi prędkościami. Nową 
mieszankę gumową 
bieżnika („Low Tepera-
ture Compound”) zapro-
jektowano do jazdy przy 
niskich temperaturach, 
dzięki czemu opona ofe-
ruje wiele możliwości w 
pełnym zakresie zimo-
wych temperatur.

dĘBica frigo 2
Dębica Frigo 2 to 
jedna z najpopular-
niejszych opon zi-
mowych na polskim 
rynku. Jest następ-
czynią popularnej 
opony Dębica Frigo 
Directional. Frigo 2 
charakteryzuje się 
składem mieszanki 
gumowej, oferują-
cym bardzo dobrą 
elastyczność nawet 
podczas niskich 
temperatur wystę-
pujących w Polsce. 
Specjalna mieszan-
ka gumowa, a także 
większa liczba la-
meli bieżnika wpły-
wają na polepsze-
nie przyczepności 
w trudnych warun-
kach zimowych.

SaVa eSkimo S3+
Sava eskimo s3+ zaprojektowano z myślą 
o bezpiecznej jeździe w każdych zimowych 
warunkach. W oponie zastosowane zostały 
rozwiązania, które znacznie poprawiają jej 

osiągi. Polimerowa 
mieszanka na bazie 
krzemionki zacho-
wuje elastyczność 
nawet w czasie naj-
większych mrozów, 
co zapewnia krótszą 
drogę hamowania 
na mokrej i oblo-
dzonej nawierzchni. 
Zoptymalizowany 
kształt czoła opony 
przyczynia się do 
r ó w n o m i e r n e g o 
rozkładu nacisku 
na całej szerokości 
kontaktu opony 

z podłożem, co gwarantuje równomierne zu-
życie opony. Zoptymalizowana konstrukcja 
wraz z odpowiednio dobraną mieszanką gu-
mową, gwarantują wysokie osiągi Savy eskimo 
s3+. Trzy szerokie i głębokie rowki obwodowe, 
a także głębokie rowki poprzeczne skutecznie 
odprowadzają wodę oraz błoto pośniegowe, 
co zwiększa stabilność auta. Opona posiada 
także kierunkową rzeźbę bieżnika, która zwięk-
sza bezpieczeństwo prowadzenia w trudnych 
zimowych warunkach. Sava eskimo s3+ wystę-
puje w 28 pozycjach asortymentowych.

Nowości w ofercie

UltraGrip 8 jest dostępna w 
43 pozycjach asortymentowych.

Mieszanka bogata 
w krzemionkę zapew-

nia doskonałą 
przyczepność zarów-

no na mokrych, jak 
i ośnieżonych 

drogach. Przyczynia 
się ona również do 

zmniejszenia oporu 
toczenia, co w bezpo-

średni sposób wpływa 
na zmniejszenie 

zużycia paliwa. Fulda 
Kristall Control HP 

oferowana jest w 40 
rozmiarach.

jedna z najpopular-

Oponę Dębica Frigo 2 
charakteryzuje zwiększona 

liczba rowków obwodowych 
i poprzecznych, dzięki czemu 
woda i błoto pośniegowe są 

skutecznie odprowadzane 
spod opony. Rowki bieżnika 

minimalizują również ryzyko 
wystąpienia zjawiska aquapla-

ningu. Opona Dębica Frigo 2 
jest dostępna w 15 rozmiarach.

Grupa Goodyear Polska wprowadziła dwie nowe opony do samochodów osobowych, które już przed sezo-
nem zdobyły uznanie w testach magazynów motoryzacyjnych i niezależnych instytutów badawczych.

 w ofercie

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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HEPU® stawia na kompetencję i jakość  
oryginalnego wyposażenia – Made in Germany! 
www.hepu.de

Ekonomiczne i kompleksowe rozwiązanie
Każdy team jest zawsze tak silny jak jego członkowie. Dotyczy to również zestawów naprawczych rozrządu. Dlatego wszystkie 
nowe zestawy naprawcze rozrządu firmy HEPU® spełniają wysokie wymagania producentów pojazdów. Obok pompy wody firmy  
HEPU®, zestaw zawiera rolki napinające i prowadzące, a także pasek rozrządu czołowych producentów części zamiennych. 

Doskonale dopasowany do potrzeb warsztatu, kompletny, do szybkiej i bezproblemowej naprawy. Profesjonaliści wiedzą to od daw-
na i dają gwarancję  wtedy, jeśli jednocześnie wymieni się pasek, rolki i pompę wody. Z nowym zestawem naprawczym rozrządu, 
firma HEPU® oferuje Państwu pewne, ekonomiczne i kompleksowe rozwiązanie.

Zestawy Hepu® są dostępne w oddziałach Inter Cars na terenie całego kraju.

Gwarancja i bezpieczénstwo w  
zasięgu ręki
Nowe zestawy naprawcze  
rozrządu firmy HEPU®

8456_Hepu_Produktanz_A4_pl_02.indd   1 05.08.11   14:44







cZaS na moto paSJe

Ewa Zając podczas rajdu „Off  road lejdis 
2009”, Podolany.  

Sztuka połączenia pasji i pracy, to 
spotkanie się grupy ludzi w odpo-
wiednim czasie, miejscu i oczywiście 
zakręconych w tą samą stronę...
Na co dzień Marcin jest właścicielem Q-Service. 
Współpracę z Inter Cars SA rozpoczął w 2002r., 
kiedy poznał Darka Nowaka, muzyka z Bydgosz-
czy, który wówczas pracował jako sprzedawca 
w bydgoskim oddziale Inter Cars SA. Tak też rozpo-
częła się ich współpraca. 

paSJa łĄcZy pokolenia i roZwiJa pomySły 
Pasja podkuwania koni sięga ponad 70 lat. Za-
częła się od koni „żywych”, a skończyła na „me-
chanicznych”. Zaczęło się od dziadka, który już 
w latach 30’ został kowalem. Pasję i zamiłowanie 
do koni przekazał synowi, który przelał ją na ko-
nie, ale te mechaniczne. Tak też ojciec Marcina, 
z pomocą rodziców, obok kuźni dobudował swój 
pierwszy warsztat samochodowy. W 1992 r. prze-
rodził się on w Stację Kontroli Pojazdów (pierwszą 
w całym powiecie tucholskim), a już 8 lat później 
w Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. Powolna, 
ale systematyczna praca pozwoliła na stworzenie 
dobrej, rodzinnej fi rmy, w którą zaangażowany 
jest ojciec i brat Marcina. Firma wchłonęła  kuźnię 
i poszła z duchem czasu, rozbudowując się w sieć 
warsztatową. W poczekalni dla klientów powstało 
mini muzeum kowalstwa. 
Więcej na temat fi rmy rodzinnej na: 
www.chmara.las.pl

SZerokie horyZonty muZycZne
36-letni Marcin Chmara pochodzi z malowniczej 
miejscowości położonej w sercu Borów Tuchol-
skich - Cekcynie. Otoczenie - lasy, jeziora nietu-
zinkowe krajobrazy - są wprost wymarzone dla 
twórców muzyki elektronicznej. Od najmłodszych 
lat związany był z muzyką. Bardzo wcześnie, bo 
już w wieku 7 lat, zaczął  brać lekcje gry na piani-

nie. Szybko okazało się, że nauka gry na pianinie 
stała się przyjemnością, pasją i nieodzowną czę-
ścią jego życia. Jako dziesięciolatek został pianistą 
w Szkolnej Orkiestrze Mandolinowej w Cekcynie, 
pod batutą Stanisława Figla. Po roku pałeczkę dy-
rygenta przejął Adam Filipski. To dzięki niemu Mar-
cin zaczął rozszerzać swoje horyzonty muzyczne. 
Usłyszał wtedy po raz pierwszy muzykę Vangeli-
sa, zobaczył koncert J.M. Jarre, co zaowocowało 
związaniem się na stałe z muzyką elektroniczną. 
Marcin poznał wtedy Heńka Arczyńskiego – po-
dobnie jak on wielkiego entuzjastę muzyki elek-
tronicznej, z którym wspólnie rozpoczęli pozna-
wanie szerokiego spektrum swojej pasji. Kolejnym 
muzykiem, z którym rozpoczął współpracę, był 
Tomek Florek, gitarzysta, dzięki któremu kompo-
nowana muzyka dostaje nowy niepowtarzalny 
oddech, wspaniałe brzmienie gitar akustycznych 
i elektrycznych. Artyści umacniają współpracę 
twórczą i zaczynają koncerty w klubach na terenie 
całej Polski, jednocześnie ich utwory ukazują się 
w III Programie Polskiego Radia. W 2004 r. kom-
pozycje artystów zostają wykorzystane w spekta-
klu „Europa”, wystawionym w nocy z 30 kwietnia 
na 1-go maja na Starym Rynku w Bydgoszczy 
z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. W listo-
padzie 2005 r. w ramach Dni Instrumentów Klawi-
szowych w Poznaniu duet wygrywa konkurs dla 
twórców muzyki elektronicznej. Takie też są począt-
ki Festiwalu Muzyki Elektronicznej w Cekcynie „The 
Day of Electronic Music Cekcyn”.  W 2006 r. Marcin 
i Tomek powołują do życia projekt muzyczny o na-
zwie Electronic Revival. 
Więcej na: www.electronic-revival.pl

Zdrowo ZakrĘceni, kreatywni, 
nie „odtwarZacZe” 
„Wpadłem na pomysł, iż nasze bory są na tyle 
malownicze i inspirujące, że to nasz duet spróbu-
je zorganizować imprezę na ogólnopolską skalę 
i udało się!” - mówi Marcin Chmara. Pierwszy 
festiwal odbył się w ramach VI Międzynaro-
dowego Festiwalu Wokalnego „Podaj rękę”. 
Słuszność decyzji wyraźnie była potwierdzona 
w pozytywnych komentarzach. 15-16 lipca od-
będzie się już VI edycja festiwalu, warsztaty oraz 
konkurs kompozytorski. Gwiazdą festiwalu - Steve 
Schroyder, muzyk, który współtworzył zespół Tan-
gerine Dreams.

Więcej o festiwalach, konkursach i warsztatach, 
galerię zdjęć oraz video relacje znajdziecie Pań-
stwo na: www.electronic-revival.pl 

Jak właściwie
wykuć sobie los?

Maria Zmysłowska

Zakład Mechaniki Pojazdowej
„Marcinek” Marcin Chmara

ul. Szkolna 7, 89-511 Cekcyn
tel.: 52 334 72 13, fax: 52 334 70 30

 Data urodzenia: 30 kwietnia 1975 r.
 Pasje: rodzina, warsztat,
  muzyka elektroniczna
 Największy sukces: 2007r. – wydanie płyty
 Pierwszy sukces osobisty: wspaniałe bliźniaki
  Gaja i adaś z jeszcze 
  wspanialszą żoną ;)
 Motto życiowe: żyj każdym dniem,
  jakby miał być tym ostatnim
 Związek z IC: współpraca w ramach
  sieci Q-Service od 2002r.

Marcin Chmara

Marcin z bliźniakami: Gają i Adasiem.

The Day Of Electronic Music, Cekcyn 2011 r.
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Andrzej Mleczko o motoryzacji

Milionowa Honda
Wiele razy słyszeliśmy o milionowych przebiegach w Mercede-
sach czy Volvo. Do elitarnego klubu milionerów zajechała także 
i Honda. Dziś już 53-letni Amerykanin Joe LoCicero kupił w 1996 
roku sześcioletnią wtedy Hondę Accord z przebiegiem 74 000 Mil. 
Przez kolejne piętnaście lat Joe przejechał swoim sedanem kolejne 
926 000 mil.
Milion mil, czyli 1,6 mln kilometrów, to 40 okrążeń dookoła Ziemi. Właści-
ciel Hondy dokumentował wszelkie, nawet najdrobniejsze czynności wy-
konywane przy aucie. Obecnie to największy udokumentowany przebieg 
w USA. Oddanie Amerykanina docenił również miejscowy diler Hon-
dy, który podczas uroczystej parady przekazał mu kluczyki do nowego 
Accorda.

To dziwne, że tylko w oferowanych w Polsce pojazdach przebiegi w jakiś 
niewytłumaczalny sposób  „cofają się do tyłu”. Sprowadzona do Polski 
owa Honda w opisie ogłoszenia sprzedaży miałaby 180 000 km przebiegu, 
byłaby po weteranie z Wietnamu, (świadectwo wiekowości właściciela), 
któremu służyła wyłącznie podczas niedzielnych wypadów na burgery.

S.M.A.R.
czyli Specyfi czna Motoryzacyjna Analiza Rynku

Fo
to

 k
on

ku
rs Podaj markę 

prezentowanego na zdjęciu samochodu
oraz odpowiedz na pytanie: 

Jaka fi rma, w jakim modelu 
zastosowała jako pierwsza niezależne zawieszenie 

tylnych kół i hamulce tarczowe na każde z czterech kół?

Prawidłowe odpowiedzi wraz z telefonem kontaktowym oraz pełnymi danymi do 
wysyłki nagrody (imię, nazwisko, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) 
proszę wysłać mailem na adres wiadomosci@intercars.eu z dopiskiem „konkurs 
wrzuć na luz”  lub listownie na adres: 

Redakcja Wiadomości IC 
Inter Cars SA, ul. Gdańska 15

05-152 Czosnów 

Na odpowiedzi czekamy do 31.01.2012r.
Spośród osób, które przyślą prawidłowe odpo-
wiedzi rozlosujemy: 6 nagród głównych oraz 6 
nagród pocieszenia (fi lmy DVD) ufundowanych 
przez fi rmę Robert Bosch Sp. z o.o. 

Zestaw 
AGD: czajnik 

elektryczny + 
opiekacz

Nawigacja2x

Zestaw 

3x
1x

Wieża stereo z DVD

Zestaw 
AGD: czajnik 

elektryczny + 
AGD: czajnik 

elektryczny + 
AGD: czajnik 

opiekacz
elektryczny + 

opiekacz
elektryczny + 

Zestaw 

3x

2x

Spośród osób, które przyślą prawidłowe odpo-
 głównych oraz 6 

nagród pocieszenia (fi lmy DVD) ufundowanych 

Wieloosobowy
samochód jednoosobowy
Volkswagen ustanowił nieofi cjalny rekord świata, upychając w swój model 
Up aż szesnaście osób. Auto reklamowane jest hasłem „Małe jest wielkie”. 
W Polsce mały VW dostępny ma być w cenie 35.000 zł. 

Nieofi cjalne, światowe rekordy w liczbie przewożonych osób bijemy 
w Polsce zapewne codziennie. Znamy to z rzeczywistości, przeładowanych 

w godzinach szczytu autobusów miejskich, jak i z tragicznych policyj-
nych statystyk, chociażby sprzed roku, gdzie 18 osób straciło życie 
w 6-osobowym T4.
Smutne rekordy, godne ułańskiej fantazji, prawdziwych Polaków. 

Rafaf M.
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Dzięki zestawom pasków rozrządu SWAG silniki pracują cicho i bezpiecznie. Tylko kompletna wymiana wszystkich części 
napędu wydłuża żywotność silnika. Zestawy pasków rozrządu SWAG zawierają komplet naprawczy włącznie z krążkiem 
napinającym i kierunkowym. Naturalnie, zestawy te charakteryzują się jakością wyposażenia fabrycznego SWAG.

Nasze ciche zestawy znajdą Państwo na stronie www.swag.de

Subtelne
mruczenie.

SWAG_Produkt_A4-PL-RZ.indd   6 02.08.10   17:21



Dla pewności:
Systemy zawieszenia 
pneumatycznego 
w oryginalnej jakości 
ContiTech

q  Bezkompromisowa jakość pierwszego montażu – odpowiedni produkt 

do każdego zastosowania

q Dokładnie zaprojektowane parametry zawieszenia – prosty i precyzyjny montaż

q Najdłuższy okres użytkowania nawet w najcięższych warunkach

q  Ponad 350 partnerów na całym świecie – ContiTech Air Spring Systems 

dysponuje zakładami produkcyjnymi w Niemczech, Chinach, Turcji, Meksyku,  

Korei i na Węgrzech

q  Centralny magazyn dla rynku wtórnego gwarantuje optymalizację dostaw 

całego spektrum oferowanych produktów

ContiTech – World’s Market Leader in Air Spring

ContiTech Luftfedersysteme GmbH
30165 Hannover, Germany
E-Mail: airsprings_replacement@as.contitech.de

www.contitech.de/airspring-aftermarket 



Jako specJaliści w dziedzinie silników zapewnia-
my dzięki naszym kompetencJom i komponentom 
wysoką efektywność procesów.

Cały system w jakości OEM z jednego źródła – specjalista systemowy RUVILLE 

zapewni uproszczenie działań związanych z dostawami, magazynowaniem i 

sprzedażą. Wszystkie produkowane przez nas części do popularnych marek 

europejskich i azjatyckich są idealnie do siebie dopasowane – stanowi to gwarancję 

sukcesu i zadowolenia. Zaufaj partnerowi, który zapewni Ci wymierne korzyści. 

więcej informacji na stronie www.ruville.de  

silnik | podwozie | serwis


