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COMPACT Revolution: COMPACT Revolution: 
płaska wycieraczka płaska wycieraczka dla kadla ka˝̋degodego

� 76% pokrycia parku samochodowego

��Lepsza aerodynamika i sportowy wyglàd

��Zintegrowany Spoiler

��Lepszy komfort jazdy (likwidacja szumów)

��Wi´ksza odpornoÊç w warunkach zimowych



Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w promocji filtrów przeciwpyłkowych marki FILTRON

Za określoną wartość zakupu filtrów przeciwpyłkowych 
marki FILTRON w terminie od 1 maja do 30 czerwca 2008 r. 
możecie Państwo otrzymać bardzo atrakcyjne nagrody.

Szczegóły promocji znajdują się w folderze promocyjnym oraz 
na stronach www. filtron.pl

FILTRY PRZECIWPYŁKOWE
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Ani reklama prasowa, ani Internet, ani żaden 
najpiękniejszy folder nie zagwarantuje Państwu 
poznania całej oferty. Targi natomiast są ideal-
nym narzędziem do komunikacji, ponieważ dają 
możliwość wzajemnego kontaktu pomiędzy 
wystawcą a zainteresowanym. Tak naprawdę 
tylko podczas targów możecie Państwo wypró-
bować interesujące Was urządzenia, dotknąć 
najnowocześniejszych narzędzi czy osobiście 
porozmawiać na temat najnowszych rozwiązań 
technologicznych. Targi są ogromnym przed-
sięwzięciem wielu osób, które starają się raz w 
roku, w profesjonalny sposób, zagwarantować 
Państwu wszystkie te możliwości. Czerwiec to 
idealny moment, aby przypomnieć Państwu o 
zbliżających się 8. Targach w Czosnowie i jed-
nocześnie zachęcić do zapisania sobie daty 6 i 7 
września, jako dni spędzone z Inter Cars S.A. Jak 
co roku dołożymy wszelkich starań abyście Pań-
stwo, jadąc do nas setki kilometrów, mieli poczu-
cie dobrze i efektywnie spędzonego czasu. 

Z początkiem lipca ruszy internetowa strona 
targowa www.intercars.com.pl/8.Targi, na której 
znajdziecie Państwo więcej informacji o ekspo-
zycji oraz o szkoleniach technicznych przygoto-
wanych przez naszych technicznych ekspertów 
oraz dostawców. Tradycyjnie, do numeru po-
przedzającego to wielkie wydarzenie, dołączyli-
śmy także dwa zaproszenia.

Po polskich drogach jeździ coraz więcej samo-
chodów produkcji japońskiej i koreańskiej, dlate-
go też spółka stara się zaspokoić potrzeby swo-
ich klientów także w tym zakresie. W bieżącym 
numerze znajdziecie Państwo wiele informacji 
na temat części i dostawców z krajów dalekie-
go wschodu. Zapraszam także do zapoznania 
się nowościami w ofercie IC oraz z warunkami 
wynajmu samochodu C1. Olbrzymie zaintere-
sowanie podczas spotkania w Wiśle pokazało, że 
samochód zastępczy w Państwa serwisie jest po-
trzebny i oprócz zadowolenia Waszych klientów 
będzie także reklamą dla Państwa warsztatu.

Ponieważ zbliża się sezon urlopowy, po-
stanowiliśmy zrobić także wakacje od wiedzy 
technicznej. W tym wydaniu WIADOMOŚCI nie 
znajdziecie Państwo dodatku technicznego, ale 
proszę się nie martwić. Wraz z wrześniowym nu-
merem będziemy znowu Państwa wspierać in-
formacjami technicznymi. Kolejny temat będzie 
poświęcony analizie spalin oraz szkodliwemu 
oddziaływaniu samochodu na człowieka i jego 
otoczenie. A będąc już na urlopie możecie Pań-
stwo w ramach relaksu rozwiązać naszą pierwszą 
krzyżówkę techniczną. 

Życzę Państwu przyjemnego urlopu i do zo-
baczenia na targach w Czosnowie!
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D O D A T K I :

Wyposażenie warsztatów lato 2008
Fomar Friction o eksploatacji układu hamulcowego
Zaproszenia targowe - 2 szt.
Plakat Euro 2008

S P I S  T R E Ś C I

J o a n n a  K r ó l
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Wartości 
podstawowe

Koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego i 
początek obecnego stulecia to okres dekon-
iunktury na polskim rynku budowlanym. W 
walce o nieliczne kontrakty fi rmy akceptowały 
ceny, które nie pozwalały nawet na pokrycie 
ich kosztów stałych, nie mówiąc o zysku. Wiele 
z rodzimych podmiotów nie dotrwało do boo-
mu, jaki obserwujemy od około czterech lat. 

Rząd mógł wówczas dać silny impuls do 
rozwoju gospodarki realizując plany budowy 
infrastruktury drogowej. W zamian siatka cią-
gle planowanych autostrad nabrałaby obec-
nie realnego wymiaru. Teraz koszt budowy 
jednego kilometra jest nawet pięciokrotnie 
wyższy, bo administracja państwowa jako in-
westor musi rywalizować o zasoby i czas fi rm 
budowlanych chociażby z deweloperami. 

Decyzje inwestycyjne łatwiej podejmuje się 
w czasach prosperity. Środki fi nansowe są bar-
dziej dostępne, a i popyt bardziej namacalny. 
Inter Cars intensywnie inwestuje w rozwój od 
początku działalności. Tylko w bieżącym roku 
rozpoczęliśmy projekty mające usprawnić 
nasz poziom obsługi o łącznej wartości prze-
kraczającej 100 milionów złotych. Staramy się 
także przekonywać Państwa do podejmowa-
nia wysiłku inwestycyjnego. Dostarczamy ar-
gumenty przemawiające za tezą, że jest miej-
sce dla silnej alternatywy dla ASO. Jako silny 
partner wspieramy inicjatywy zmierzające do 
podniesienia standardu oferowanych przez 
Państwa usług. 

Historia trzech stacji obsługi wykupionych 
od Syndyka masy upadłościowej Carmana 
i przekazanych w użytkowanie naszym dy-
namicznym klientom, czy też powstanie Q-
Service Motorsport świetnie obrazują efekty 

O D  Z A R Z Ą D U

synergii jakie występują w relacjach z Inter 
Cars. Innym przykładem jest pomysł wpro-
wadzenia auta zastępczego oznakowanego 
logo sieci naprawczej. Został on przyjęty en-
tuzjastycznie, o czym świadczy 114 pojazdów 
zamówionych w ciągu jednego tylko dnia 
konferencji w Wiśle. Szerzej o tym projekcie w 
dalszej części niniejszego wydania.

Obok aspektu rzeczowego, wysokie 
standardy wyznacza rzetelność. Niedo-
trzymanie słowa skutkuje utratą wiary-
godności. Nie ma wątpliwości – postawa 
naganna. W przypadku niezrealizowania 
prognoz zarządu miarą utraty wiarygod-
ności jest wycena giełdowa. W efekcie 
rozgoryczeni akcjonariusze zdecydowali, 
że wartość fi rmy Fota S.A. spadła już po-
niżej wartości Oponeo S.A. - niedawno 
powstałego sklepu internetowego han-
dlującego oponami i jest blisko dziesiątą 
częścią wartości Inter Cars S.A. Jeżeli ktoś 
kupił akcje fi rmy Fota S.A. w dniu debiutu 
giełdowego, stracił już połowę zainwe-
stowanych środków. A jaką wartość ma 
rzetelność i przewidywalność w doborze 
partnera handlowego? Czy dominującym 
kryterium jest cena? 

Urządzałem niedawno nowe mieszkanie. 
W założeniu, zakupy powinny sprawiać przy-
jemność – wystarczy zapytać żon. Ponad-
to, w dobie Internetu wydaje się to również 
zajęciem wygodnym i niewymagającym 
spędzenia wielu godzin na zapoznanie się z 
ofertą. Tymczasem pozyskanie lodówki czy 
telewizora może dostarczyć szerokiego spec-
trum wrażeń. Po wpisaniu w jednej z interne-
towych porównywarek cenowych symbolu 

urządzenia, wyskoczyła bogata lista sklepów 
internetowych, uszeregowanych pod wzglę-
dem ceny. Sklepy oferują identyczny produkt, 
a ich strony wyglądają podobnie, więc wybór 
wydaje się oczywisty. Kryterium ceny, dostęp-
ność a także opinie internautów rozbiły moje 
zapotrzebowanie na trzy źródła dostaw. Zale-
żało mi na przewidywalnym czasie realizacji, 
gdyż obiecałem udostępnić dotychczasowe 
lokum przyjacielowi wracającemu po latach z 
zagranicznego kontraktu. Sklepy potwierdziły 
dostępność i ustaliliśmy terminy dostawy. Jak 
się okazało, w jednym przypadku termin mu-
siałem ustalać jeszcze wielokrotnie. Widocznie 
sklep postanowił sprzedać mi coś, czego nie 
posiadał utrzymując, że towar jest w drodze. 
Moje telefony okazały się coraz bardziej nie-
wygodne. Gdy nierzetelność przekroczyła 
próg wytrzymałości, po dwóch tygodniach 
starań anulowałem zamówienie. Przekiero-
wałem je do sklepu, z którego obsługi byłem 
najbardziej zadowolony. Mimo, że graty kosz-
towały tam 5% więcej. Sprzęt przyjechał na-
stępnego dnia rano.

Dodatkowe koszty wynikające z opóźnienia 
dostawy i konieczności ponownego przyjaz-
du ekipy remontowej znacznie przekroczyły 
rzeczone 5%. Nuta żalu w głosie przyjaciela 
– nie do pozazdroszczenia. 

Dla najważniejszych naszych dostawców 
wiarygodność jest kluczowym czynnikiem. 
Inaczej nie dopuściliby do sytuacji, że jeden 
odbiorca generuje blisko połowę ich obrotów 
na rynku. 

Życzę Państwu lojalnych klientów i rze-
telnych partnerów biznesowych, z którymi 
można zrealizować ciekawe pomysły inwe-
stycyjne.

P i o t r  K r a s k a 
C Z Ł O N E K  Z A R Z Ą D U  I N T E R  C A R S  S . A .
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Najmocniejsza 
impreza w branży

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

O targach pisaliśmy już wiele razy i wiele 
słów. Na szczęście wielu z Państwa odwiedziło 
nas podczas targów osobiście, więc wiecie na 
co nas stać i czego można spodziewać się po 
ofercie targowej. Dlatego dziś zamiast rozcią-
głego komentarza pozwolimy sobie na krót-
kie przypomnienie targów z ubiegłego roku. 
Zamiast komentarza… 

12.000 ODWIEDZAJĄCYCH, CZY WIĘCEJ?
Zainteresowanie targami z roku na rok roś-

nie. Odwiedza nas coraz więcej klientów, dla-
tego też, aby zapewnić zarówno odwiedza-
jącym jak i wystawcom komfortowe warunki 
tegoroczna powierzchnia targowa będzie 
jeszcze większa! 

POŁĄCZENIE INTER CARS S.A. Z JC AUTO S.A. 
zostało mocno zaakcentowane podczas ubie-
głorocznych targów. Uwadze klientów nie 
mogła umknąć specjalnie przygotowana eks-
pozycja japońska imitujące charakterystyczne 
dla Japonii klimaty. Oferta Inter Cars S.A. po-
większona o asortyment części do samocho-
dów azjatyckich wzbudzała ogromne zainte-
resowanie klientów odwiedzających stoisko. 
W tym roku na stoiskach dostawców oraz In-
ter Cars S.A. będzie jeszcze więcej nowości.

NAJMOCNIEJSZY SERWIS
to konkurs, w którym udział biorą me-

chanicy z całej Polski. Atrakcyjność nagród 

spowodowała bardzo dużą frekwencję, do 
zawodów zgłosiło się ponad 60 drużyn. Kon-
kurs był cztero etapowy i składał się z testu 
pisemnego z zakresu techniki samochodo-
wej, technologii naprawy i podstawowych 
cech części zamiennych. Kolejne  etapy to 
wymiana klocków w samochodach, poszuki-
wanie drobnych spreparowanych usterek, a 
w fi nale praca z popularnym diagnoskopem 

i diagnozowanie obwodów elektronicznych 
samochodów. 

Rekordziści wymienili klocki w 6 min 8 sek. 
Usterki wyszukali w niecałe 8 minut. Czy im-
preza wpiszę się na stałe atrakcje Targowe? 
Odpowiedz jest oczywista –tak! 

Targi w Inter Cars S.A. to nie tylko stoiska 
i rozmowy handlowe. Każdej edycji targów 
towarzyszy rozbudowana część artystyczna. 
Pokazy na scenie przyciągają rzesze widzów i 
dają chwilę wytchnienia pomiędzy kolejnymi 
rozmowami. Podczas zbliżających się targów 
pokazy sceniczne mają przyprawiać gości o 
swoisty zawrót głowy. 

Stałym punktem programu artystycznego są 
pokazy mody w wykonaniu atrakcyjnych mo-
delek. W ubiegłym roku dziewczyny prezento-
wały stroje kąpielowe, do których dodatkami 
były części zamienne jak również zaprezen-
towana została nowa wersja kombinezonów 
warsztatowych oraz dodatków do nich. Z 
pewnością w serwisach pracują równie piękne 
dziewczyny! W jakich strojach wystąpią model-
ki podczas tegorocznych targów? 

8. Targi odbędą się w dniach 
6-7.09.2008r. w Centrum Logistycznym 
Inter Cars S.A. w Czosnowie.
Godziny otwarcia: 
sobota 9.00 – 16.00, niedziela 9.00 – 17.00
Powierzchnia: 12.000m2 
•  150 najważniejszych, światowych pro-

ducentów części zamiennych do samo-
chodów osobowych i ciężarowych,

•  Rozbudowana i bogata oferta do samo-
chodów azjatyckich,

•  Profesjonalnie wyposażony warsztat 
– oferta urządzeń i narzędzi,

•  Nowoczesne rozwiązania w oprogramo-
waniu warsztatów,

• Motocykle, akcesoria, opony i tuning,
•  Ekspozycja przyczep, naczep i wywro-

tek,
•  Blisko 40 bezpłatnych szkoleń dziennie 

przygotowanych i prowadzonych przez 
specjalistów,

•  Park aut stuningowanych,
• Atrakcje, pokazy, konkursy.
Zaproszenia targowe znajdziecie Państwo 
w tym numerze WIADOMOŚCI! Więcej na 
www.intercars.com.pl

A K T U A L N O Ś C I

PIĘKNA I BESTIA? 
Czy 1500KM pod maską tego potwora 

ujarzmione zostanie przez fi ligranową kobie-
tę? Odpowiedź już podczas 8. Targów! 
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Części do japończyków 
i koreańczyków

A K T U A L N O Ś C I

J o a n n a  K r ó l

Bogata oferta części azja-
tyckich od początku roku 
w Inter Cars. S.A.

Po fuzji z JC Auto, spółka może poszczycić 
się najszerszą ofertą części do samochodów 
japońskich i koreańskich. „Moc japońskiej 
technologii” - to hasło, które ma swoje po-
twierdzenie w jakości produktów oraz w wy-
sokiej technologii produkcji. 

Produkty z japońskich fabryk charakteryzu-
ją się wysokim poziomem bezpieczeństwa, 
wytrzymałości i trwałości. Japońscy produ-
cenci przywiązują dużą wagę do materiałów 
używanych do produkcji, cały czas pracując 
nad ich udoskonalaniem, a olbrzymie do-

świadczenie w konstruowaniu części oraz 
unikalne technologie materiałowe sprawiają, 
że produkty te postrzegane są jako jedne z 
najlepszych na świecie.

Inter Cars S.A. od początku swojego istnie-
nia stawiał na współpracę z renomowanymi 
producentami w zakresie produktów Pre-
mium, dlatego też w ostatnich miesiącach od-
było się wiele spotkań i obiecujących rozmów 
z dostawcami z krajów dalekiego wschodu. 

Części oferowane przez takich japońskich 
producentów jak GMB, KYB, NKK, 555, NGK, 

Union Japan, MK Kashiyama, AISIN, Mitsubos-
hi, OBK, EXEDY, Panasonic Car Battery, NKN, 
YEC, SEIWA, DENSO są produktami znanymi 
na całym świecie. Biorąc pod uwagę fakt, że 
po polskich drogach jeździ coraz więcej tzw. 
„japończyków” i „koreańczyków” Inter Cars S.A. 
stara się zaspokoić potrzeby swoich klientów 
także w tym zakresie.

Obok prezentujemy Państwu tabelę wybra-
nych producentów części do samochodów 
azjatyckich.

CZĘŚCI AZJATYCKIE

Montuj produkty 
oryginalne 
z Azji
Z początkiem roku japońscy producenci 
przystąpili także do największej ogólno-
polskiej akcji „Nie klucz – Montuj pro-
dukty oryginalnej jakości”.

Takie fi rmy jak KYB, 555, NGK, GMB przezna-
czyli dla Państwa bardzo wysokie nagrody w 
konkursie w miesiącach czerwiec i październik. 

„Chcemy i będziemy promować marki ja-
pońskich producentów w ramach znanej już 
akcji „Nie klucz - Montuj produkty oryginalnej 
jakości”- mówi Robert Kierzek, V-Ce Prezes 
Zarządu Inter Cars S.A. „Pomoże to zwiększyć 
rozpoznawalność tych marek oraz wzmocnić 
pewność, co do jakości tych części. Każdy z na-
szych klientów będzie więc miał pewność, że to, 
co kupuje rzeczywiście odpowiada jego potrze-
bom” – zapewnia R. Kierzek. 

TABELA WYBRANYCH PRODUCENTÓW CZĘSCI DO SAMOCHODÓW AZJATYCKICH W OFERCIE Inter Cars S.A.
  PRODUCENT ASORTYMENT JAK SZUKAĆ KATALOG
KYB Amortyzatory KYB…… producenta
OBK Sprężyny zawieszenia SZ….OBK IC_Katalog
UNION Filtry oleju B1….UN IC_Katalog i drukowany B
MK KASHIYAMA Klocki i szczęki hamulcowe C1…. - klocki przód IC_Katalog i drukowany C

C2…. - klocki tył IC_Katalog i drukowany C
C0…. - szczęki IC_Katalog i drukowany C

GMB Napinacze i rolki prowadzące E4…. - napinacze IC_Katalog i drukowany E
E5…. - rolki prowadzące IC_Katalog i drukowany E

pompy wody D1.... IC_Katalog i drukowany D
MITSUBOSHI Paski rozrządu E3…. - rozrządu IC_Katalog i drukowany E

klinowe E0….MTI - klinowe IC_Katalog i drukowany E
wielorowkowe E1….MTI - wielorowkowe IC_Katalog i drukowany E

NTN Napinacze i rolki prowadzące E4…. - napinacze IC_Katalog i drukowany E

E5…. - rolki prowadzące IC_Katalog i drukowany E
KOYO Napinacze i rolki prowadzące E4…. - napinacze IC_Katalog i drukowany E

E5…. - rolki prowadzące IC_Katalog i drukowany E
SUN Paski rozrządu E3….SUN - rozrządu IC_Katalog i drukowany E

wielorowkowe E1….SUN - wielorowkowe IC_Katalog i drukowany E
NKK Sprzęgła F2…. - dociski IC_Katalog i drukowany F

F3…. - tarcze IC_Katalog i drukowany F
AISIN Sprzęgła AIS…… IC_Katalog i drukowany producenta
EXEDY Sprzęgła F1….EX - komplety IC_Katalog i drukowany F

F2….EX - dociski IC_Katalog i drukowany F
F3….EX - tarcze IC_Katalog i drukowany F

NKN Przeguby G1…. - zewnętrzne IC_Katalog i drukowany G
G7…. - wewnętrzne IC_Katalog i drukowany G

SEIWA Przewody zapłonowe L3…. IC_Katalog i drukowany G
NGK Świece zapłonowe i żarowe po numerach producenta IC_Katalog, drukowany K-L i kat. producenta
YEC Kopułki aparatu zapłonowego K1…. IC_Katalog i drukowany K-L

Palce rozdzielacza K2…. IC_Katalog i drukowany K-L
Styki przerywacza K3…. IC_Katalog i drukowany K-L

555 Zawieszenie i układ kierowniczy I1…. , I2…. - końcówi drążków IC_Katalog i drukowany I-J
I3…. - drążki kierownicze IC_Katalog i drukowany I-J
J1…., J2…. - sworznie wahaczy IC_Katalog i drukowany I-J
J3…., J8…., J9…. - wahacze IC_Katalog i drukowany I-J
J6….SAN - łączniki stabilizatora IC_Katalog i drukowany I-J

Panasonic car akumulatory PAN….. brak
DENSO świece zapłonowe i żarowe L1 i nr producenta IC_Katalog, drukowany K-L i kat. producenta
SUN Paski rozrządu E3….SUN - rozrządu IC elektroniczny i drukowany E

wielorowkowe E1….SUN - wielorowkowe IC elektroniczny i drukowany E
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CZĘŚCI AZJATYCKIE

Skatalogowana 
Azja

Online. Informujemy, że zakończyły się pra-
ce nad ujednoliceniem oferty Inter Cars S.A. w 
zakresie części do samochodów azjatyckich. 
W IC_Katalogu dostępne są już wymienione 
niżej marki PREMIUM jak i własne brandy. Za-
praszamy do aktualizacji oferty.

Druk. Spośród olbrzymiej ilości katalogów 
części do samochodów japońskich i koreań-
skich niektóre z nich zostały zaktualizowane 
i odświeżone. Dotyczy to 3 katalogów ozna-
czonych literami C, E, I-J. /C - układ hamulco-
wy, E - rozrząd, I-J – zawieszenie i układ kie-
rowniczy./ Na specjalnie zaaranżowanej ekspozycji, na 

powierzchni ponad 600 m2 stanęło “Japońskie 
Miasteczko” z oryginalnym ogrodem, w któ-
rym odwiedzający mogli znaleźć chwilę uko-

jenia od targowego szumu. Ale najważniejsza 
była oferta. Profesjonalni doradcy zapewnili 
wszystkim zainteresowanym szczegółową in-

Oferta produktów azja-
tyckich zadebiutowała rok 
temu podczas 7. Targów 
organizowanych przez
Inter Cars S.A.

Azjatycka oferta 
podczas 8.Targów

formację o 18 produktach i producentach.
Takie marki jak 555, Exedy czy Union są już 

bardzo dobrze znane i cenione przez polskich 
fachowców, jednak mniejsi japońscy pro-
ducenci jak NSK, OBK choć uznani w Azji, w 
Polsce dopiero teraz zdobywają rynek. W tym 
roku Inter Cars S.A. stawia na dalszą promocję 
marek azjatyckich oraz dołoży wszelkich sta-
rań abyście Państwo uzyskali wyczerpującą in-
formację o produktach. Już podczas 8. Targów 
eksperci zaprezentują Państwu pełną ofertę, 
dlatego targi będą doskonałą okazją do ich 
prezentacji.

Japonia zwana Krajem Kwitnącej Wiśni jest 
dla nas bardzo odległa i egzotyczna Różnice 
widoczne są w ustroju politycznym, obycza-
jach i kulturze a nawet w negocjacjach han-
dlowych. Dlatego też wielu przedstawicieli 
japońskich producentów odwiedzi nas pod-
czas targów by lepiej poznać polską gościn-
ność oraz specyfi kę rynku motoryzacyjnego. 
Zarząd Inter Cars S.A. ma nadzieję, że bliższe 
i mniej ofi cjalne spotkania pozwolą na lepszą 
współpracę oraz pozytywnie wpłyną na rela-
cje w biznesie.

6-7.09.2008r.
CENTRUM LOGISTYCZNE W CZOSNOWIE

Więcej informacji o dostawcach z Azji, któ-
rzy znajdą się w ekspozycji targowej znajdzie-
cie Państwo na www.intercars.com.pl
oraz w katalogach targowych, które będą 
przygotowane dla Państwa w autokarach 
przywożących Was na targi.

Właśnie rozpoczyna się kampania prasowa 
promująca części do samochodów azjaty-
ckich w ogólnopolskiej prasie branżowej. 
Informacji szukajcie Państwo w następują-
cych tytułach AutoExpert, AutoMotoSer-
wis, Nowoczesny Warsztat, Super Warsztat, 
Świat Motoryzacji i portal MotoFocus.pl, 
którzy jednocześnie są patronami medial-
nymi 8. Targów.

A K T U A L N O Ś C I
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Wewnętrzna Telewizja
Inter Cars S.A.
Już w drugiej połowie roku ruszy najnowszy kanał komuni-
kacji z klientem  - Wewnętrzna Telewizja Inter Cars S.A.

Promocyjne fi lmy będą wyświetlane na 
specjalnych ekranach plazmowych w każdej 
fi lii Inter Cars S.A. Klient oczekujący na reali-
zację zamówienia będzie mógł zapoznać się 
z nowościami produktowymi i najnowszymi 
rozwiązaniami pochodzącymi od dostawców 
części. Oprócz prezentacji produktowych, 
krótkich fi lmów o dostawcach Inter Cars S.A., 

klienci zobaczą także praktyczne porady mon-
tażu części i rozwiązania technologiczne. 

Wewnętrzna Telewizja Inter Cars S.A. za-
pewni również informacje o najnowszych 
promocjach i ważniejszych faktach z życia 
fi rmy. Jest to kolejny, oprócz kwartalnika WIA-
DOMOŚCI, stron internetowych i mailingu, 
sposób komunikacji z klientem. Dzięki temu 
przedsięwzięciu jeszcze więcej kupujących 
Inter Cars S.A. będzie mogło być na bieżąco 
z nowinkami branżowymi i informacjami ze 
świata motoryzacji.  

„Mamy nadzieję, że Wewnętrzna Telewizja 
Inter Cars S.A. spotka się z zainteresowaniem 
odbiorców i z każdym miesiącem będzie do-
starczała coraz ciekawszych materiałów. Za-
praszamy wszystkich do oceny tego projektu, 
czekamy na opinie.” - zachęca Radosław Grześ-
kowiak, Dyrektor ds. Marketingu. 

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

Marki japońskie mają już swój udział w 
sportach rajdowych. W parku maszyn jeżdżą-
cych w barwach Inter Cars mamy Subaru Im-

Moc japońskiej technologii
prezę N12, oznakowaną brandami oryginal-
nych części japońskich. Japońską technologię, 
moc, siłę i wytrzymałość będzie udowadniał 

Prezes Inter Cars S.A. - Krzysztof Oleksowicz, 
który wraz z pilotem Majką Szpotańską będzie 
startował w Rajdowych Mistrzostwach Polski.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 
w dniu 28.05.2008r. zmarł, prze-
żywszy 51 lat nasz nieodżałowany
kolega ś.p. Darek Gutkowski. 
Wieloletni, zasłużony pracownik 
Inter Cars S.A., wspaniały przyja-
ciel, ceniony i szanowany Kierownik 
Działu Zakupów i Rozwoju Produktu. 
Kochający mąż i ojciec dwójki dzieci.
Pamięć o nim na zawsze pozosta-
nie w naszych sercach. 

Zarząd i Pracownicy Inter Cars S.A.
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Gala Mistrzów 
Warsztatu
Już od kliku lat Inter Cars S.A. organizuje doroczne spotkania 
z reprezentantami warsztatów AutoCrew, Q-SERVICE, 
Q-SERVICE TRUCK, które mają na celu nagrodzenie najbardziej 
zasłużonych i aktywnych Partnerów działających w sieci. 

W tym roku odbyło się drugie z kolei spot-
kanie pod hasłem „Gala Mistrzów Warsztatu”. Z 
tej okazji blisko 400 właścicieli serwisów sie-
ciowych z całej Polski zrzeszonych pod patro-
natem Inter Cars S.A., kluczowi dostawcy oraz 
przedstawiciele Inter Cars S.A. spotkali się w 
dniach 18-20 kwietnia w Hotelu Gołębiewski 
w Wiśle. 

PERFECT SERVICE W SIECI

Do udziału we wspólnej konwencji zapro-
szenia otrzymali także reprezentanci sieci Per-
fect Service, która dotychczas rozwijała się pod 
patronatem fi rmy JC Auto, a po jej połączeniu 

z Inter Cars S.A. dołączyła do grona warsztatów 
sieciowych zrzeszonych przez tą fi rmę. Rok 2008 
jest wyjątkowy dla Partnerów działających w 

sieci, ponieważ w tym właśnie okresie zbiegły 
się dwa wyjątkowe jubileusze: 10.lecia istnienia 
Q-Service i 5.lecia Perfect Service. 

Pierwsza część spotkania odbyła się w for-
mie sprawdzonej już debaty czyli rozmowy 
„na żywo”. W tym roku na forum rozmawiali 

Przedstawiciele warsztatów z Zarządem Inter 
Cars S.A. poruszając tematy dotyczące rynku 
części zamiennych w przyszłości. Pojawiały się 
pytania bardziej szczegółowe o dalszą współ-
pracę w sieci, o umowy olejowe i regenerację. 
Z sali padały także inne ciekawe sugestie, co 
zrobić by polepszyć współpracę pomiędzy 
serwisami a dystrybutorem. 

PATRONI KONFERENCJI

Na konwencję zostali zaproszeni strate-
giczni partnerzy akcji „Nie klucz – Montuj 
produkty oryginalnej jakości”, fi rmy: ATE Con-
tinental Teves, BOSCH, CASTROL, CONTITECH, 

Delphi, Egon von Ruville, FEBI, HELLA, LUK–
INA-FAG, Mahle Knecht, KYB, SKF, TRW, VALEO, 
ZF Trading (Sachs, Boge, Lemfoerder). W sobo-

tę uczestnicy spotkania mieli 
możliwość indywidualnych 
rozmów z dostawcami w 
specjalnie zaaranżowanych 
do tego punktach informa-
cyjnych. Obie strony mogły 
wykorzystać ten czas do 
zdobycia wiedzy technicz-
nej czy zebrania informacji 
na temat nowych produk-
tów i rozwiązań technolo-
gicznych oferowanych przez 
dostawców.

Sobotnią, uroczystą „Galę 
Mistrzów Warsztatu” uświet-
niły dwie gwiazdy: Maciej 

Stuhr, który z pełnym zaangażowaniem i radoś-
cią wręczył laureatom statuetki symbolicznej 
ręki trzymającej złoty klucz. W tym roku przy-
znaliśmy 8 kategorii, aż 18 nominacji i 6 zwy-
cięzców otrzymało nagrody główne w postaci 
czeków. Grupa założycielska, która zainicjowała 

powstanie sieci Q-SERVICE 
i Perfect Service została wy-
różniona w sposób szcze-
gólny, a moment ten został 
uwieczniony na wspólnym 
pamiątkowym zdjęciu. (c.d. 
na str. 80) 

A K T U A L N O Ś C I
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Motocykliści 
mają swoje 
miejsce w sieci!
W sieci zadebiutował 
portal MOTOGEN.PL 
– nowy, napędzany pasją 
serwis o tematyce motocy-
klowej, którego celem jest 
integracja wszystkich miłoś-
ników jednośladów.

Już teraz wejdź na www.motogen.pl 
i przeczytaj najświeższe informacje ze świata 
dwukołowej motoryzacji, błyskotliwe i przy-
datne artykuły, odwiedź laboratorium testo-
we, gdzie czekają na Ciebie testy motocykli, 
skuterów oraz akcesoriów. Serwis ten dys-
ponuje również bogatym archiwum felieto-
nów, poradników, relacji z imprez krajowych 
jak i zagranicznych oraz obszernym działem 
poświęconym sportom motorowym. 

To miejsce w sieci, w którym sam zadecy-
dujesz, co chcesz oglądać - masz możliwość 
sortowania treści, modyfikacji układu strony 
i ilości wyświetlanych wiadomości. Możesz 
dopasować serwis do swoich własnych po-

trzeb. Właśnie tutaj każdy 
może podzielić się z inny-
mi swoimi zdjęciami – w 
prosty sposób dodasz 
własny album, opubliku-
jesz ulubiony film. Na MOTOGEN.PL możesz 
dodać bezpłatnie ogłoszenie, sprawdzić ak-
tualne kalendarium imprez motocyklowych 

Informowaliśmy już o nowej stro-
nie internetowej Działu Wyposażenia 
Warsztatowego, która w dalszym ciągu 
przechodzi zmiany i się rozwija.

 Najnowsza wersja katalogu produktów ma 
ułatwić poruszanie się po ofercie i przyspie-
szyć odnajdywanie interesujących narzędzi 
czy urządzeń warsztatowych. Rozbudowana 
struktura katalogu wzbogacona o podgląd 
dostępności towaru On-Line, to idealne na-
rzędzie dla szukających asortymentu w IC. 
 www.warsztat.intercars.com.pl

A K T U A L N O Ś C I

www.warsztat.intercars.com.pl 

Szukasz – tu znaj-
dziesz!

Pobierz demo lub zaktualizuj dotychczas 
używaną wersję do najnowszej, 1.0.32. 

Zapraszamy do pobrania najnowszej wersji 
aplikacji do obsługi Warsztatu samochodowe-
go i Sklepu motoryzacyjnego - IC_Sklep. 

Zalety programu:
•  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 cię-

żarowych, 
• dowolna liczba stanowisk w sieci, 
•  możliwość defi niowania własnych towa-

rów na podstawie kartoteki Inter Cars S.A., 
•  możliwość aktywnego korzystania z kilku 

milionów zamienników Inter Cars S.A.,
•  możliwość defi niowania adresów maga-

zynowych, 
•  On-Linowe sprawdzanie stanów 

Inter Cars S.A., 
•  przeglądanie stanów, zdjęć towarów 

zdefi niowanych na podstawie oferty 
Inter Cars S.A.,

•  On-Linowe pobieranie i przyjmowanie 
faktur z Inter Cars S.A. (kliknij i zobacz przy-
kład), 

• obsługa kodów kreskowych, 
• obsługa skanerów kodów kreskowych, 

IC SKLEP

IC Sklep w nowej wersji

Zmiany w najnowszej wersji - 1.0.32:
•  dodanie osoby zajmującej się zleceniem 

do nagłówka, 
•  poprawiony problem z programem spraw-

dzającym wersje,
•  możliwość wydruku RW w cenach zaku-

pu,
•  możliwość wystawiania korekt faktur (KFV) 

poniżej ceny zakupu, 
•  zmieniono nazwy drukarek fi skalnych w 

ustawieniach, 
•  usunięto błąd wyskakujący podczas wcho-

dzenia do raportów kasowych, 
•  rozwiązano problem przy drukowaniu 

długich paragonów fi skalnych, 
• poprawiono raport “roboty w toku” 
•  poprawiono problem przy imporcie faktur 

on-line, 
•  zmiany w wydruku karty pracy (usunięcie 

właściciela pojazdu z nagłówka), 
•  poprawiono wydruki dokumentów maga-

zynowych, 
•  dodano wyszukiwanie pojazdów po VIN 

(w lupce), 
•  poprawiono problem z usuwaniem adre-

su do przypisanego towaru, 
•  dodano do okna zapłaty saldo 

kontrahenta, 
•  poprawiono problem z potwierdzaniem 

zleceń przy fakturach zbiorczych, 
•  przy dodawaniu nowej defi nicji towaru 

marża pobierana jest  z ustawień, 
•  dodano funkcje terminarza do zleceń war-

sztatowych. 

i przede wszystkim poznać ludzi łączących 
się w motocyklowej pasji! Pozostaw po so-
bie ślad…
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Promocyjne lato W o j c i e c h  K o p a c z

Nie muszę się chyba powtarzać, 
ale w Inter Cars S.A. promocja 
goni promocję

Zaczynając od programu lojalnościowego 
- IC Premii gdzie możecie Państwo zdobyte 
punkty wymienić na atrakcyjne nagrody m.in. 
sprzęt audio-video, wycieczki itp. a kończąc 
na największym ogólnopolskim konkursie 
,,Nie klucz - Montuj produkt oryginalne”, w 
którym klient ma szansę na zdobycie bardzo 
wysokich nagród pieniężnych. Dlatego warto 
zaglądać na stronę www.intercars.com.pl, ko-
rzystać z IC_Katalogu i czytać kwartalnik „WIA-
DOMOŚCI”, w którym znajdziecie Państwo in-
formacje nie tylko o nowościach w ofercie, ale 
także o aktualnych promocjach, czyli na czym 
można zaoszczędzić, i ewentualnie otrzymać 
jakiś gratis.  

ULTRAX DO KAŻDEGO SAMOCHODU

Tylko w sezonie wakacyjnym mamy dla 
Państwa propozycję, która umożliwi Państwu 
zdobycie plecaka. Zakupy świec zapłonowych 
BERU UX za 600 zł netto premiowane są wy-
godnym, dwukomorowym plecakiem. Pro-
mocja dotyczy klientów, którzy mają swoją 
siedzibę na terenie Polski i trwa w okresie 17 
maja - 16 sierpnia 2008r.

W tym samym czasie premiowany jest rów-
nież zakup pozostałych świec zapłonowych 
BERU, przy przeliczniku 1 zł netto za świecę 
zwykłą = 0,75 zł netto za BERU UX. 

POSZERZONA OFERTA SPRZĘGIEŁ W OD-
DZIAŁACH INTER CARS S.A.

Spółka Inter Cars S.A. rozszerzyła ofertę 
sprzęgieł. We wszystkich oddziałach dostępne 
są sprzęgła następujących marek: SACHS, VA-
LEO, NKK, LUK, 4MAX, AISIN. Już dziś kupując 
komplet sprzęgieł można zaoszczędzić czas i 
pieniądze, ponieważ wszystkie fi lie Inter Cars 
S.A. oferują szeroki asortyment sprzęgieł do-

stępnych od ręki. Oto kilka przykładów: 

SACHS sprzęgło kompletne 220mm
FORD 1.8d – cena 419,99 zł brutto
• docisk sprzęgła – 285,99 zł brutto
• tarcza sprzęgła – 276,06 zł brutto
• łożysko wyciskowe sprzęgła - 75,89 zł brutto
Za komplet zapłacisz 419,99 zł brutto – lu-
zem 637,94 zł brutto

VALEO sprzęgło kompletne 200mm
CITROEN Xantia/Xsara/p 306/406 1,6;1,8i 16V 
1/98 – cena 393,82 zł brutto
• docisk sprzęgła – 191,65 zł brutto
• tarcza sprzęgła – 337,90 zł brutto
• łożysko wyciskowe sprzęgła – 82,78 zł brutto
Za komplet zapłacisz 393,82 zł brutto – lu-
zem 612,33 zł brutto

LUK sprzęgło kompletne 190mm
OPEL 1,0 -1,3 86-90 / 1,4 89 – cena 438,03 
zł brutto
• docisk sprzęgła – 267,54 zł brutto
• tarcza sprzęgła – 296,89 zł brutto
• łożysko wyciskowe sprzęgła – 132,77 zł brutto
Za komplet zapłacisz 438,03 zł brutto – lu-
zem 697,20 zł brutto

AISIN sprzęgło kompletne 215mm
DAEWOO ESPERO/NEXIA 1,5i 93 – cena 
353,51 zł brutto
• docisk sprzęgła – 323,01zł brutto
• tarcza sprzęgła – 362,18 zł brutto
• łożysko wyciskowe sprzęgła –169,63 zł brutto
Za komplet zapłacisz 353,51 zł brutto – lu-
zem 854,82 zł brutto

Więcej informacji w oddziałach Inter Cars 
S.A., na www.intercars.com.pl lub pod nume-
rem infolinii 0801 80 20 20.

IC PREMIA 

Zachęcamy Państwa do udziału w progra-
mie lojalnościowym 
IC Premia. W najbliż-
szym czasie możecie 
Państwo uzyskać 7 
razy więcej punktów 
za świece zapłonowe 
światowego dostawcy 
NGK. 10 razy więcej 
punktów otrzymacie 
Państwo kupując kom-
plety sprzęgieł i wy-
cieraczek oraz klocki 
hamulcowe do samo-
chodów osobowych i 
ciężarowych fi rmy Va-
leo. Dodatkową dzie-
siątkę możecie Pań-
stwo zdobyć kupując 
zawieszenie Delphi. 25 
razy więcej punktów 
oferuje Wam fi rma CRC 
bez względu na wybór 
produktów, jednak 
najwięcej punktów, bo 
aż 100 otrzymacie Państwo decydując się na 
beczki z olejem Castrol. Więcej informacji na 
www.intercars.com.pl lub pod numerem info-
linii 0801 80 20 20.

NIE KLUCZ – MONTUJ PRODUKTY
ORYGINALNEJ JAKOŚCI 

W II edycji konkursu z miesiąca na miesiąc 
przybywa coraz więcej klientów. Już dzisiaj 
możemy poszczycić się liczbą blisko 6.000 za-
rejestrowanych uczestników. Przypominamy, 
że patronami konkursu są nie tylko europej-
scy producenci części oryginalnych, ale także 
renomowani producenci z krajów azjatyckich. 
Podczas 8. Targów odbędzie się wielki półfi -
nał i dwóm najlepiej kupującym klientom w 
każdej linii 
w r ę c z y m y 
bardzo atrak-
cyjne na-
grody. Zwy-
c i ę z c ó w 
b ę d z i e m y 
informować 
telefonicznie 
w sierpniu.
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W ramach działań kampanii 2008 za-
planowano także: kampanię outdoorową 
i telewizyjną,  plakaty  i ulotki oraz dwa 
ogólnopolskie Tygodnie Przeglądów (14-18 
kwietnia oraz 27-31 października 2008).

Warszawa. Alfred Franke, Prezes SDCM, wypowiada się dla 
Radia Kolor

Warszawa. Poparcie dla edukacyjnej ideii Akademii

Warszawa, Łódź. Podróżujące psujące się auto

Akademia Bezpiecznego 
Samochodu 2008

A K T U A L N O Ś C I

SDCM 
Promocja kampanii odbę-
dzie się w 7 miastach – 
w Warszawie, Łodzi, Katowi-
cach, Wrocławiu, Lublinie, 
Białymstoku oraz Bydgoszczy.

Edukacja polskich kierowców oraz pod-
noszenie ich świadomości o wpływie stanu 
technicznego pojazdu na bezpieczeństwo 
są nadal niezbędne. 
Kampania Akademia 
Bezpiecznego Samo-
chodu stanowi jeden 
z elementów szeroko 
zakrojonych działań 
na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa na 
polskich drogach. 9.04.2008 roku ruszyła 
trzecia edycja kampanii ABS, gdyż zły stan 
techniczny samochodów jest w Polsce nadal 
niedocenianą przyczyną wielu wypadków 
na drogach. Organizatorzy kampanii chcą 
podnosić świadomość i wiedzę polskich kie-
rowców zgodnie z tegorocznym hasłem: „Nie 
wszystko da się naprawić później. Dla bezpie-
czeństwa zrób przegląd samochodu” 

Trzecią edycję kampanii rozpoczęło spot-
kanie z dziennikarzami oraz reprezentantami 
Urzędów Marszałkowskich, podczas którego 
organizatorzy kampanii zaprosili przedstawi-
cieli władz lokalnych odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo na drogach do wprowadza-
nia w poszczególnych województwach roz-
wiązań wypracowanych podczas kampanii. 

8 i 9 maja mieszkańcy Warszawy i Łodzi 
włączyli się bardzo aktywnie w działania ABS, 
przybywając na wystawę oraz szukając na 

ulicach specjalnie oznaczonego samochodu, 
który kilkakrotnie ulegał awarii. Zadaniem 
słuchaczy Radia Kolor oraz Radia Łódź było 
uważne śledzenie losów samochodu ABS, 
precyzyjne zlokalizowanie go oraz odpo-
wiedzenie na kilka pytań dotyczących stanu 
technicznego i jego wpływu na bezpieczeń-

stwo. Przechodnie 
i kierowcy składali 
podpisy na tablicy 
z hasłem kampanii, 
deklarując poparcie 
dla edukacyjnej idei 
Akademii.

W ramach Aka-
demii odbył się już pierwszy konkurs inter-
netowy - uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę 

dotyczącą fi ltru powietrza i jego wpływu na 
pojazd. Organizatorzy konkursu pytali inter-
nautów o to, jak zużyty fi ltr powietrza wpływa 
na funkcjonowanie samochodu. Obecnie in-
ternauci biorą udział w drugim konkursie, a do 
końca roku odbędą się jeszcze dwa kolejne.

Najważniejszym 
ogniwem w łańcu-
chu dystrybucji czę-
ści zamiennych jest 
niezależny warsztat. 

Dlatego Stowarzy-
szenie Dystrybutorów 
podejmuje działania 

w celu swobodnego dostępu dla niezależ-
nych warsztatów do danych technicznych, 
w formie internetowej wyszukiwarki, zwanej 
OASIS. Jednocześnie, aby pokazać jak ważny 
jest to aspekt, Stowarzyszenie SDCM podjęło 
działania informacyjne dla całej branży. 

W tym celu zorganizowano konkurs dla 
warsztatów oraz sklepów motoryzacyjnych, w 
którym na zwycięzców czekały trzy kupony o 
wartości 1000, 600 lub 300 zł netto na zakup 
części u dowolnie wybranych dystrybutorów 
będących członkami Stowarzyszenia. By wziąć 

SDCM Konkurs

Kto zgarnął 1.000 zł?
udział w konkursie należało odpowiedzieć na 
pytanie zamieszczone na stronie internetowej 
www.sdcm.pl  

11



cieszy  bardzo przedstawicieli Stowa

ent:
4%

Dys
 Czę

Dystrybutor 
części

Producent 
części

Warsztat

Raty 0%
System sprzedaży ratalnej umożliwia 

Państwu inwestycje w modernizacje 
warsztatów, podwyższając tym samym 
jakość swoich usług. Przypominamy, że 
w ofercie IC macie Państwo możliwość 
zakupu urządzeń warsztatowych na raty 
w systemie 0%*. 

Dodatkowo w ramach promocji każdy 
uczestnik programu otrzyma 1 miesięcz-
ną karencję w spłacie rat, co oznacza, że 
kupując towar w czerwcu pierwszą ratę 
płaci się dopiero w sierpniu. Program 
daje możliwość pozyskania wyposaże-
nia warsztatowego na dogodnych wa-
runkach. 

Szczegóły programu sprzedaży ratal-
nej w każdej fi lii Inter Cars S.A. Życzymy 
udanych zakupów.

*Oferta dotyczy urządzeń w cenach ka-
talogowych.

12

Najlepsze produkty

A K T U A L N O Ś C I

Już po raz kolejny produkty z 
oferty Inter Cars S.A. otrzymały 
nominacje do tytułu Produkt 
Roku.

Konkurs organizowany jest przez Auto-
Experta, ale to Państwo głosując wybieracie 
najlepszy produkt z pośród czterech kategorii: 
sprzęt i urządzenia warsztatowe; części i akce-
soria motoryzacyjne; chemia motoryzacyjna 
oraz publikacje i oprogramowanie.

W tym roku aż 8 produktów zostało nomi-
nowanych do konkursu:

Urządzenie do obsługi klimatyzatorów 

(Konfort 650E),

Kabina lakiernicza fi rmy Milibar,

Olej Comma Syner-G 5W/40,

Olej Comma EuroLite 10W/40,

Cartechnik Areozol penetrujący,

Cartechnik bezkrzemianowy koncentrat 

do chłodnicy,

Cartechnik koncentrat do chłodnicy,

Sprężarka klimatyzacyjna Sleeping Well.

















Łatwy dostęp do informacji technicznej

Kto powinien wspierać fi nansowo działania 
ułatwiające dostęp do danych technicznych 
dla warsztatów?

Większość głosów (65%) została oddana na 
dystrybutorów części. 34% głosujących uwa-
ża, że to producenci powinni wspierać fi nan-
sowo działania ułatwiające dostęp do danych 
technicznych, natomiast według 1% respon-
dentów to zadanie należy do warsztatów.

Wynik głosowania ucieszył bardzo przed-
stawicieli Stowarzyszenia Dystrybutorów, 
gdyż to właśnie członkowie tej organizacji 
oraz wielu wspierających ich producentów 
fi nansują działania zmierzające do łatwiej-
szego dostępu do danych technicznych dla 
warsztatów. 

”Pokazuje to, że fi rmy dystrybucyjne uchy-
lające się od fi nansowania tego typu działań 
powinny dla utrzymania dobrych relacji z 
warsztatami jak najszybciej przyłączyć się do 
współfi nansowania działań niezbędnych nie-
zależnym warsztatom”- podkreślił Alfred Fran-
ke, prezes Stowarzyszenia. 

Spośród wszystkich uczestników kon-
kursu nagrody w formie kuponów na 
darmowe zakupy otrzymują: 

1. Krzysztof Jaworski, Mechanika Pojazdowa Blachar-
stwo Lakiernictwo - bon o wartości 1000zł, 
2. Barbara Jabłońska, M Service -  bon o wartości 
600zł,
3. Jan Kubryk, Auto – Naprawa - bon o wartości 300zł.

Powyższe Kupony zwycięzcy będą 
mogli zrealizować wyłącznie u członków 
Stowarzyszenia, których lista znajduje 
się poniżej:

AD Polska, Auto Euro S.A., Auto Part-
ner S.A.,  P.W. Autos Sp. z o.o., BSL Truck, 
Elit Polska Sp. z o. o., Group Auto Union 
Polska Sp. z o. o. , Hipol Sp. z o.o., Inter 
Cars S.A., Inter Team Sp. z o. o., JC Auto 
S.A., Marpeto Polska Sp. z o.o., PH Moto-
gama Sp. j., Moto-Profi l Sp. z o. o., PHUP 
Opoltrans,  P.W. Optimal, Vema Pol Sp. 
z o. o.,  Master Sport Automobiltechnik 
(MS), Neudek Sp. z o.o., Tomala Sp.j.

Serdecznie gratulujemy! 

W ubiegłym roku pierwsze miejsce w ka-
tegorii „Publikacje i oprogramowanie” zdobył 
program IC Mechanik. 



F I L I E

Witamy w rodzinie  

ROZWÓJ GRUPY FILIALNEJ SIEDLCE 

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

Przedstawiamy Państwu ko-
lejne zmiany w fi liach Inter 
Cars S.A. Kilka nowych fi lii 
zostało otwartych, niektóre 
zmieniły lokalizacje.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 
15.03.2008 rozpoczęła działalność kolejna fi lia 
Inter Cars S.A. w Siedlcach. Nowy punkt znaj-
duje się przy ulicy Brzeskiej 97. Jest to już dru-
ga fi lia IC w tym mieście. Obie prowadzone są 
przez Marka Dębowskiego.

Uruchomienie kolejnej fi lii było następ-
stwem oczekiwań klientów. Nowy oddział 
powstał w przemysłowej części miasta i po-
siada 3-poziomowy magazyn o powierzchni 
1500m2, nowoczesną halę sprzedaży, punkt 
z wystawą wyposażenia warsztatowego oraz 
salę konferencyjną. Zatrudnienie znalazło tu 
wielu nowych sprzedawców, magazynierów 

i kierowców, którzy obsługują dziennie 5 tras 
na terenie Siedlec oraz 8 tras zewnętrznych do 
miejscowości oddalonych nawet do 100km.

Aby usprawnić obsługę klienta przeszko-
lono osoby odpowiedzialne za wyposaże-
nie warsztatu i sprzedaż części do wózków 
widłowych.

Kierownictwo fi lii zauważyło stale rosnące 
zainteresowanie klientów sportem motoro-
wym i podjęło decyzję o otwarciu fi lii Inter 
Motors przy ul. Warszawskiej 144/148, w któ-
rej można znaleźć części i akcesoria do mo-
tocykli, bogaty wybór odzieży motocyklowej, 
obuwia, kasków, ochraniaczy, jak również ak-
cesoria tuningowe. Wszystkie te zmiany mają 
na celu profesjonalną i kompleksową obsługę 
klienta, a co za tym idzie rosnące zadowolenie 
ze współpracy z Inter Cars S.A.

PRZEPROWADZKA FILII W WARSZAWIE

 Filia w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 
przeprowadziła się do nowego lokalu przy 
ul. Płowieckiej 57. 
Tel.: 022 517 92 00, fax: 022 517 92 90
e-mail: icplowiecka@intercars.com.pl 
 Godziny otwarcia: pon – pt: 8.00 – 18.00, sob: 
9.00 – 13.00

NOWA FILIA W SIEDLCACH

 Informujemy, że nastąpiło uruchomienie 
drugiego punktu dystrybucyjnego w Siedl-
cach przy ul. Brzeskiej 97.
Tel.: 025 633 46 46, fax: 025 633 46 59
e-mail: icsiedlce@intercars.com.pl
 Godziny otwarcia: pon - pt: 8.00 – 19.00, sob: 
8.00 - 14.00

NOWA FILIA MOTOCYKLOWA 
W KIELCACH

 Rozpoczęła się sprzedaż w fi lii motocyklowej 
w Kielcach przy Al. Solidarności 12B.

•

•
•
•

•

•
•
•

•

Tel.: 041 341 60 01
 Godziny otwarcia: pon – pt: 10.00 - 18.00, 
sob: 10.00 - 14.00.

NOWA FILIA W ŁOMŻY

 Informujemy, że rozpoczęła się sprzedaż w 
fi lii w Łomży przy ul. Legionów 141 J.
Tel. i fax: 086 2 180 180 
e-mail: iclomza@intercars.com.pl 
 Godziny otwarcia: pon – pt: 8.00 – 18.00, 
sob: 8.00 – 14.00

NOWA FILIA W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU

 Filia w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwal-
dzka 61 rozpoczęła sprzedaż.
Tel.: 077 4034280, fax: 077 4034281
e-mail: ickedzierzyn@intercars.com.pl  
 Godziny otwarcia: pon – pt: 8.00 – 18.00, 
sob: 8.00 – 13.00

PRZEPROWADZKA FILII W OLSZTYNIE

 Dwie fi lie w Olsztynie przy ul. Leonarda oraz 

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

przy ul. Lubelskiej przeprowadziły się do nowej 
lokalizacji w Olsztynie przy ul. Towarowej 13.
Tel.: 089 532 99 60, fax: 089 532 99 66
e-mail: olsztyn@intercars.com.pl 
 Godziny otwarcia: pon -pt: 8.00 – 18.00, 
sob: 8.00 – 13.00

PIERWSZA FILIA PRZEMYSŁOWA 
W BYDGOSZCZY

 Informujemy, że rozpoczęła się sprzedaż w 
fi lii przemysłowej w Bydgoszczy przy ul. For-
dońskiej 246.
Tel.: 052 346 31 56, fax: 052 343 33 41
e-mail: icpbydgoszcz@intercars.com.pl
 Godziny otwarcia: pon – czw: 8.00 – 16.00, 
pt: 8.00 – 15.00, sob: 9.00 – 12.00

PRZEPROWADZKA FILII W ŁODZI

Filia w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego przepro-
wadziła się do nowego obiektu przy tej samej 
ulicy, zmienił się tylko numer lokalu. Obecny 
adres to Łódź, ul. Dąbrowskiego 219/223. Tele-
fony pozostają bez zmian.

•
•
•

•

•
•
•

•

INTER CARS S.A. FILIA W SIEDLCACH 

ul. Brzeska 97, Siedlce
tel.:  025 633 46 46    fax: 025 633 46 59 
Godziny otwarcia: pon-pt: 8.00-18.00, sob: 9.00-13.00

•
•
•
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0 59 848 11 38  

N O W O Ś C I

Lauber wydaje kolejną w tym roku 
edycję katalogu elektronicznego. 

Nowy katalog  zawiera pełną ofertę produ-
kowanych przez fi rmę części samochodowych: 
przekładnie kierownicze ze wspomaganiem i 
bez wspomagania, pompy wspomagania 
układu kierowniczego, alternatory, rozruszniki, 
silniki wycieraczek, zaciski hamulcowe. 

W katalogu v.2.0 usprawniono proces 
wyszukiwania produktu, dodano kolejne re-
ferencje Lauber, uzupełniono zdjęcia oraz 
udostępniono możliwość  sprawdzenia stanu 
online. Nowością jest wyszukiwanie części 
rozruszników i alternatorów według modeli 
samochodów.

Główne cechy katalogu:
•  przyjazna wyszukiwarka umożliwia szybkie 

znalezienie części wg wybranego modelu 
samochodu lub dowolnego numeru za-
miennika,

• zdjęcia części,
•  możliwość złożenia zamówienia przez e-

mail,
•  możliwość sprawdzenia stanu online,
•  6 wersji językowych,

•  opisane zasady funkcjonowania sprzedaży 
TR wybranych towarów z możliwością zwro-
tu wymontowanej części,

•  kryteria przyjęcia wymontowanych części.
W katalogu Lauber v.2.0 zamieszczono 

również pełną ofertę podzespołów elektrycz-
nych alternatora i rozrusznika marki CQ Car 
Equipment oraz łożysk przemysłowych marki 
Benering. Wszystkie podzespoły dostępne są 
w sieci sprzedaży Inter Cars S.A. na terenie ca-
łego kraju.

Katalog dostępny jest na www.lauber.pl 
lub na płycie CD. Zainteresowanych prosimy o 
kontakt z działem sprzedaży:
Lauber Sp. z o. o., Ul. Braci Staniuków 40
76-200 Słupsk / Tel.: 0 59 848 11 36 / Fax: 0 59 
848 11 38 

W kwietniu br. oferta Inter Cars S.A. zo-
stała rozszerzona o łożyska przemysłowe 
marki Benering.

W podstawo-
wej ofercie znala-
zło się 31 typów 
łożysk kulkowych 
zwykłych oraz o 
podwyższonej ja-
kości. Ze względu 
na prostą budowę 
i łatwy montaż 
łożyska znajdują 
bardzo szerokie 
zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. 
Odmiany łożysk:
• z pierścieniami zewnętrznymi z kołnierzem i z 
wydłużonym pierścieniem wewnętrznym,
• z osłonami/uszczelniami: metalową osłoną,  
podwójną metalową osłoną, gumową uszczel-
ką, podwójną metalową uszczelką, rowkiem 
osadczym na pierścieniu zewnętrznym,
• z rowkiem osadczym na pierścieniu zewnętrz-
nym i pierścieniu osadczym sprężynującym, 
• z zastosowaniem różnego rodzaju materiałów: 
stali chromowej i stali nierdzewnej,
• z różnym oznaczeniem poziomu wibracji V1 
(niski poziom hałasu) do V4 (bardzo niski poziom 
hałasu).

Szczegółowe opisy techniczne wraz z pełną 
numeracją oraz wymiarami łożysk znajdują się 
w katalogu Benering, który jest dostępny na 
www.benering.pl lub w sieci sprzedaży In-
ter Cars S.A. na terenie całego kraju.

LAUBER

Produkty Lau-
ber w pojazdach 
typu „off road”.

W czerwcu br. Lauber rozszerzył ofertę o  spe-
cjalistyczne rozruszniki i alternatory, z zastoso-
waniem w chłodniach typu „Thermo King” oraz 
„Carrier Transicold”.  W ofercie znajdzie się ponad 
40 nowych referencji

BENERING

Nowa marka 
Benering

CARTECHNIC

Całoroczna 
ochrona silnika

Przypominamy, że wyłącznym dystry-
butorem produktów Cartechnic w Polsce 
jest Inter Cars S.A.

KONCENTRAT DO CHŁODNIC CARTECHNIC 
UNIVERSAL 

to koncentrat do chłodnicy, który zapewnia 
całoroczną ochronę silnika, chłodnicy i pompy 
wodnej przed działaniem niskich temperatur 
i korozją. Płyn ten nadaje się do zastosowania 
do silników wykonanych z żeliwa szarego, alu-
minium lub kombinacji obu tych metali, a także 
do układów chłodzenia wykonanych ze stopów 
aluminium i miedzi. Dodatkowe domieszki 
zapobiegają pienieniu się płynu chłodzącego, 
zapewniają właściwą ochronę przed kawitacją i 
zapobiegają powstawaniu kamienia kotłowego. 
Przykładowy indeks: CART999 1,5L.

BEZKRZEMIANOWY KONCENTRAT DO CHŁOD-
NIC CARTECHNIC CT 12 PLUS

Płyn do chłodnicy Cartechnic CT 12 plus produ-
kowany jest na bazie glikolu etylenowego i na-
daje się do zastosowania we wszystkich pojaz-
dach wymagających używania produktów nie 
zawierających krzemianów. Produkt zapewnia 
całoroczną ochronę przed działaniem niskich 
temperatur i korozją bez konieczności przepro-
wadzania zabiegów konser-
wacyjnych przez cały okres 
żywotności silników wyko-
nanych z żeliwa szarego, alu-
minium lub kombinacji obu 
tych metali, a także układów 
chłodzenia wykonanych ze 
stopów aluminium i miedzi. 
Szczególnie zalecany jest w 
przypadku silników z metali lekkich wymagają-
cych specjalnej ochrony aluminium w środowi-
sku wysokich temperatur. Płyn do chłodnicy Car-
technic CT 12 plus można mieszać z większością 
innych płynów chłodzących produkowanych na 
bazie glikolu etylowego. 
Przykładowy indeks: CART999 CT12 PLUS 1,5L.

Koncentraty nie zawierają niebezpiecznych 
substancji, jak azotyny, aminy i fosforany. Nie sto-
sować bez rozcieńczania. Dostępny w pojemni-
kach o objętości 1,5 l, 5 l, 20 l, 60 l, 200 l.

LAUBER

Katalog elektroniczny Lauber v.2.0
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TEAMEC – nowy producent w 
ofercie Inter Cars S.A.

N O W O Ś C I

M a r c i n  Tu r s k i

Części do 
wózków widłowych

To m a s z  Ż u c h o w s k i

W ofercie Inter Cars S.A. 
pojawiły się regenerowane 
fabrycznie pompy wysokie-
go ciśnienia Common Rail, 
kompresory klimatyzacji do 
samochodów osobowych 
oraz dostawczych belgijskiej 
fi rmy TEAMEC.

Firma TEAMEC została założona w 1957 
roku początkowo specjalizując się w „elek-
tryce samochodowej”, 10 lat później fi rma 
rozszerzyła swoją działalność o dział wtrysku 
diesla. W 1988 roku rozpoczęto regenerację 
kompresorów klimatyzacji, dbając o jakość 
swoich produktów, czego potwierdzeniem 
jest certyfi kat jakości ISO 9001 - 2000 jaki fi rma 
otrzymała w styczniu 2005 roku. 

Dzisiaj fi rma TEAMEC specjalizuje się w 
fabrycznej regeneracji kompresorów klima-
tyzacji oraz pomp Common Rail. W wyniku 
wieloletnich inwestycji, szkoleń, przeprowa-
dzanych testów oraz bezustannego badania 
rynku fi rma TEAMEC osiągnęła bardzo silną 
pozycję na rynku regeneracji kompresorów 
klimatyzacji oraz pomp CR.

POMPY COMMON RAIL

Wysokociśnienio-
we pompy Common 
Rail regenerowane 
są w fabryce TEA-
MEC w Belgii przy 
użyciu oryginalnych 
części zamiennych 
fi rmy Bosch. Rege-
neracja odbywa się 

z zachowaniem najwyższych standardów 
jakości oraz przy zachowaniu najsurowszych 
rygorów czystości. Wszystkie produkty przed 
opuszczeniem magazynu producenta prze-
chodzą serię testów i badań. Dzięki tak wy-
soko postawionym wymaganiom, pompy te 
mogły zostać objęte 12 miesięczną gwarancją 
jakości.

W ofercie Inter Cars S.A. znajduje się obec-
nie ponad 40 referencji wysokociśnieniowych 
pomp Common Rail, które dostępne są w for-
mie sprzedaży TR – z możliwością zwrotu sta-
rej, wymontowanej z pojazdu. Produkty te są 
skatalogowane w katalogu Tec Doc od marca 
b.r., natomiast katalogi książkowe TEAMEC 
będą dostępne niebawem w sieci sprzedaży 
Inter Cars S.A.

KOMPRESORY KLIMATYZACJI

Od 10 lat fi rma specjalizuje się również w 
regeneracji kom-
presorów klima-
tyzacji wszyst-
kich typów, 
które znajdują 

się na wyposażeniu zarówno samochodów 
osobowych, dostawczych jak i ciężarowych 
oraz autobusów.

Regeneracja odbywa się zgodnie z norma-
mi producentów kompresorów, a w procesie 
stosowane są tylko najwyższej jakości kompo-
nenty i podzespoły renomowanych produ-
centów. Każdy egzemplarz opuszczający pro-
dukcję zostaje oczywiście poddany testom na 
szczelność i sprawność na specjalistycznych 
testerach. Oferta sprężarek TEAMEC to ponad 
400 referencji, z których najbardziej popu-
larne znajdują się już w sieci sprzedaży Inter 

W poprzednim numerze prezentowali-
śmy Państwu ofertę na części do wózków 
widłowych.

Obecnie dostępne są części do takich marek 
wózków widłowych jak: Toyota, Nissan, Komat-
su, Mitsubishi, Linde, Hyster, Jungheinrich, Yale, 
Still, TCM, Clark oraz Daewoo. Asortyment po-
dzielono według grup produktowych:

- części silnikowe,
- elementy skrzyni biegów (koła zębate bie-

gów, pierścienie synchronizatorów itd.),
- fi ltry,
- elementy układu przeniesienia napędu 

(tj. tarcze sprzęgła, dociski, łożyska oporowe),
- elementy układu hamulcowego,
- elementy układu hydraulicznego,
- elementy zawieszenia,
- oświetlenie (lampy i klosze lamp),
- elementy układu zapłonowego (kopułki, 

przewody, palce, cewki, moduły),
- stacyjki, lusterka i linki,

W ramach oferty silnikowej szczególną uwa-
gę należy zwrócić na pompy wody. Spółka w 
swojej ofercie posiada doskonałe pompy GMB 
w atrakcyjnych cenach. Sprawna i szybka logi-
styka gwarantuje, że zamówiony towar trafi a 
do klientów w ciągu kilku, maksymalnie kilku-
nastu godzin. Oprócz zamówień komplekso-
wych realizowane są zamówienia pod indywi-
dualne potrzeby klientów. Części do wózków 
widłowych dostępne są teraz w wybranych 
fi liach Inter Cars w całej Polsce, a wykwalifi ko-
wani pracownicy działu części do wózków wid-
łowych oferują także profesjonalne doradztwo 
w zakresie doboru i identyfi kacji części.

Więcej informacji w dziale części do wózków 
widłowych:
Tel.: 022 730 83 60 
e-mail: wozki@jcauto.pl
www.intercars.com.pl
infolinia: 0801 80 20 20

Cars S.A. Pozostałe będą realizowane na indy-
widualne zamówienia klientów. Kompresory, 
podobnie jak pompy CR dostępne są również 
w formie sprzedaży TR. Dobór sprężarek do 
poszczególnych pojazdów ułatwi drukowany 
katalog, który będzie do dyspozycji sprzedaw-
ców każdej Filii Inter Cars S.A

15



Kalkulacja ceny 1000 km na przykładzie silnika 100 - 110 KM

Średnia cena paliw na rynku polskim (dane z połowy maja 2008 )

Benzyna 95 4,49 zł

Olej napędowy 4,49 zł

LPG 2,16 zł

Rodzaj paliwa Średnie zużycie / 100 km Koszt 1000 km

Benzyna 95 8 litrów / 100 km 3 592,00 zł

Olej napędowy 6,5 litrów / 100 km 2 918,50 zł

LPG 10 litrów / 100 km 2 160,00 zł

Oszczędności olej napędowy - benzyna 673 zł / 1000 km

Oszczędności LPG - benzyna 1432 zł / 1000 km

Oszczędności LPG - olej napędowy 758 zł / 1000 km

Czy jazda na zasilaniu
LPG ciągle się opłaca?

N O W O Ś C I

P i o t r  B o k

Pytanie trochę prowokacyjne i jak zawsze wywołuje dyskusje.

Pytanie trochę prowokacyjne i jak zawsze 
wywołuje dyskusje.

Dyskusja ta toczy się pomiędzy zdecydowa-
nymi zwolennikami jazdy na zasilaniu gazo-
wym, a przeciwnikami, dla których prawdziwy 
samochód musi pachnieć benzyną. W dobie 
coraz powszechniejszych samochodów zasila-
nych olejem napędowym w dyskusji pojawia 
się strona trzecia – użytkownicy samochodów 
z silnikiem Diesla. W tym numerze WIADO-
MOŚCI zajmę się jednym niezaprzeczalnym 
argumentem, którego podważyć nie sposób. 
Argumentem tym są koszty eksploatacji sa-
mochodu na każdym z rodzajów paliwa.

W dolnej części zestawienia widać że po-
równanie kosztów eksploatacji LPG / benzyna 
zamyka się zyskiem ponad 1400 złotych na 
każdym tysiącu kilometrów, a oszczędności 
z zasilania samochodu na paliwie LPG w sto-
sunku do oleju napędowego to kwota ponad 
700 złotych na każdym 1000 km, oczywiście 
na korzyść LPG. Powyższe wyliczenie odnosi 
się do silników o mocach 
100 – 110 KM, w przypad-
ku większych pojemności i 
mocy zysk z tytułu jazdy na 
LPG znacznie wzrasta.

W Polsce, w powszechnej 
świadomości istnieje ste-
reotyp, że zasilanie silnika 
paliwem gazowym wiąże się z dodatkowy-
mi kosztami wymiany materiałów eksploa-

tacyjnych: świec, fi ltrów, prowadzi także do 
przedwczesnego zużycia elementów silnika. 
Powszechne jest także przeświadczenie, że 
gaz „strzela” niszcząc elementy układu dolo-
towego. Jednak przy 
obecnej technologii 
silników oraz instala-
cji gazowych teorie 
te powinniśmy „wło-
żyć między bajki”. 

Przede wszystkim 
w przypadku wielo-
punktowego wtrysku paliwa gazowego ko-
lektor dolotowy wypełniony jest podobnie jak 

przy wielopunktowym wtrysku benzyny wy-
łącznie powietrzem, mieszanka paliwowo – 
powietrzna znajduje się jedynie w końcowym 
fragmencie kolektora, zatem nawet w przy-
padku awarii układu zapłonowego, nie ma 
możliwości wystąpienia zjawiska cofnięcia się 
płomienia do układu dolotowego. Ponadto, w 
nowoczesnych systemach zasilania gazowe-

go skład mieszanki 
gazowo powietrz-
nej sterowany jest 
przez sterownik 
benzynowy, układ 
gazowy jest wyłącz-
nie nakładką, zatem 
zarówno skład mie-
szanki jak i poziom 

emisji jest taki jak założył producent silnika 
dla zasilania benzynowego. Warunki pracy są 

dla obu paliw praktycznie identyczne. W więk-
szości konstrukcji silników nieznaczny wzrost 
temperatury w komorze spalania spowodo-
wany faktem, że gaz jest podawany do silnika 

w fazie lotnej jest asymilowany przez 
układ chłodzenia. Dla wyjątkowo wy-
magających jednostek napędowych 
zalecamy stosowanie układu lubryfi -
kacji, który podczas pracy silnika na 
zasilaniu gazowym doprowadza płyn 
poprawiający bilans cieplny w komo-
rze spalania. 

Pamiętać trzeba także, że w systemach 
sekwencyjnego wtrysku paliwa LPG nie ma 
konieczności wymiany elementów eksploata-
cyjnych silnika (świece, fi ltry) częściej niż za-
leca to producent w odniesieniu do zasilania 
benzynowego.

Podsumowując, jedyny wzrost kosztów 
eksploatacyjnych przy zasilaniu LPG to ko-
nieczność wymiany do 15 tysięcy kilometrów 
fi ltrów gazu. Operacja taka to koszt kilkudzie-
sięciu złotych.

WZROST CEN AUTOGAZU?

W ostatnim czasie w mediach zrobiło się 
głośno na temat planowanego na 1 stycznia 
2009 wzrostu akcyzy na LPG. Ministerstwo 
planuje podniesienie akcyzy z obecnych 695 
zł na 1000 kg, do 1100 zł na 1000 kg. Ze szcze-
gółowych wyliczeń Koalicji Na Rzecz Autoga-
zu wynika, że oznaczałoby to podwyżkę o 23 
gr na litrze. Obecnie akcyza wynosi 39 gr na 
litrze. Gdyby Ministerstwu  udało się planowa-
ną podwyżkę wprowadzić, cena LPG wzrośnie 
o ok. 28 gr na litrze czyli 12%. Czy oznacza to 
koniec autogazu? Myślę, że nie. Powodów jest 
kilka. Przede wszystkim nawet jeśli cena LPG 
wzrośnie o 12% to nadal zysk z jazdy na zasi-
laniu gazowym w porównaniu z benzyną wy-
niesie 1000 zł na każde 1000 km. Ten poziom 
oszczędności dotyczy silników zużywających 
8 litrów benzyny na 100 km, w przypadku 
jednostek większych bilans wygląda jesz-
cze korzystniej. Ponadto, biorąc pod uwagę 
tendencje wzrostowe cen ropy naftowej na 
rynkach światowych spodziewać należy się w 
niedalekiej perspektywie wzrostu ceny zarów-
no benzyny jak i oleju napędowego, zatem 
opłacalność LPG pozostanie na niezmienio-
nym poziomie mimo wzrostu akcyzy.
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Ł u k a s z  M a r k o w s k i

Fot 1. Obrotowy 
stojak na spinki, śred-
nica 60 cm, wysokość 
195 cm. Indeks IC 
- ROM 90013 Fot 2. Wymiary przegródki

Temperatura pod kontrolą

N O W O Ś C I

Nowy dostawcaNRF jest jednym z największych producen-
tów i dystrybutorów wymienników ciepła do 
samochodów, maszyn przemysłowych i bu-
dowlanych, sprzętu kolejowego i morskiego w 
Europie, zarówno na pierwszy montaż (OEM) 
jak i rynek części zamiennych. Oferta NRF 
obejmuje chłodnice cieczy, oleju i powietrza, 

nagrzewnice, rdzenie chłodnic oraz elementy 
układu klimatyzacji do samochodów osobo-
wych, dostawczych i ciężarowych, a także ma-
szyn przemysłowych i budowlanych. Produkty 
te wykonane są z różnych materiałów: alumi-
nium, plastiku, miedzi, mosiądzu w zależności 
od specyfi ki przeznaczenia.

Inter Cars S.A. rozpoczął współpracę z no-
wym dostawcą w zakresie wymienników cie-
pła do samochodów osobowych. Już wkrótce 
w ofercie pojawią się osuszacze, chłodnice 
wody i chłodnice klimatyzacji, a w następnej 
kolejności intercoolery, chłodnice oleju, sprę-
żarki klimatyzacji, parowniki, elementy klimaty-
zacji (uszczelki, czujniki), węże klimatyzacji, oraz 
wentylatory.  Więcej informacji w oddziałach 
Inter Cars S.A. oraz na www.intercars.com.pl

Spinki do wszystkich marek
Romix Company Sp. z o.o. 
to fi rma handlowa obecna na 
rynku motoryzacyjnym 
od 17 lat.

Od początku swojej działalno-
ści Romix zaopatruje rynek mo-
toryzacyjny i pierwotny różnych 
branż w specjalistyczne elemen-
ty mocujące oraz w wysokiej 
jakości listwy samochodowe. 
Dzięki współpracy z osiemnasto-
ma producentami zamocowań 
z całego świata, oferta spinek 
obejmuje ponad 1100 referencji 
obecnych w ciągłej sprzedaży. 
Są to przede wszystkim różne-
go typu mocowania plastikowe, 
metalowe a także gumowe - od 
np. gumowych wieszaków pół-
ki tylnej po plastikowe zestawy 
naprawcze podnośników szyb 
bocznych, czy zestawy napraw-
cze  refl ektorów.  

Praktyczny jest także no-
woczesny system dystrybucji 
– pakowanie po 5, 10, 25 i 100 
sztuk z wykorzystaniem długich, 
foliowych rękawów, umożliwia-
jących łatwe magazynowanie i 

identyfi kację. Na każdym poje-
dynczym opakowaniu znajduje 
się numer katalogowy, krótki 
opis, ilość sztuk oraz kod kres-
kowy.

W ofercie IC znaleźć można 
obrotowy stojak na spinki w 
cenie 1.465 zł detal/netto. Sto-
jak jest stalowy, posiada 280 
dużych przegródek o podsta-
wie trapezu, gdzie każda może 
być oznaczona odpowiednim 
numerem. Świetnie sprawdza 
się w punktach dystrybucji jak 
również w serwisach motory-
zacyjnych. Zajmuje mało miej-
sca w porównaniu z innymi 
rozwiązaniami przeznaczonymi 
do magazynowania tak dużej 

ilości różnych 
elementów w 
takim porządku 
i tak łatwej do-
stępności. Więcej 

informacji o ofercie fi rmy Romix u sprzedaw-
ców w każdej fi lii Inter Cars S.A. oraz na www.
intercars.com.pl, www.romix.pl i 
www.spinkisamochodowe.pl,
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* wskaźnik TWI (Tread Wear Identifi cator) - to zgrubienie przechodzące, co pewien czas pomiędzy blokami bieżnika, w poprzek opony. Czę-
sto na boku opony widnieje też symbol TWI w miejscu gdzie umieszczony jest wskaźnik. Dzięki temu można łatwo i szybko samodzielnie 
sprawdzić głębokość bieżnika. Jeśli wysokość bieżnika zrówna się z wysokością wskaźnika TWI, czyli do 1,6 mm opony nie nadają się do 
eksploatacji, bieżnik zużyty w 100%.

P R O J E K T  K O Ł O

Jaki jest okres gwarancji 
na opony? Co jest objęte 
gwarancją a co nie? Gdzie 
można reklamować opony? 
Jak jest rozliczana uznana 
reklamacja?

Spróbujemy rozwiać te i kilka innych wąt-
pliwości.

CO OBEJMUJE GWARANCJA NA OPONY?

Gwarancją objęte są wyłącznie wady fi zycz-
ne powstałe z przyczyn tkwiących w towarze,
a stanowiące w szczególności wady konstruk-
cyjne, materiałowe i wykonawcze, które ujaw-
nią się w okresie gwarancji.

Gwarancją producenta nie są objęte 
opony:
• z granicznie zużytym czołem bieżnika – zu-
życie poniżej wskaźnika TWI*,  
• naprawiane, bez względu na sposób i zakres 
naprawy oraz podmiot, który wykonał tę na-
prawę, 
• z nacinanym czołem bieżnika, bez względu 
na sposób i zakres tych czynności oraz pod-
miot, który je przeprowadził,
• bieżnikowane poza producentem bez wzglę-
du na technologię, jakość wykonania oraz pod-
miot odpowiedzialny za ten proces; wyjątek 
stanowi podmiot ofi cjalnie upoważniony do 
bieżnikowania przez Producenta, którego pro-
dukty są w ofercie danego producenta,
• z nieczytelnym lub usuniętym/uszkodzo-
nym (częściowo lub całkowicie) nr DOT  i/lub 
nr fabrycznym i/lub datą produkcji 
• opony nieposiadające europejskiej homolo-
gacji.

GWARANCJA NA OPONY MARKI CONTINENTAL, 
UNIROYAL, MABOR

Gwarancję na opony marki Continental, 
Uniroyal, Mabor udziela w imieniu producenta 
Continental Opony Polska Sp. z o.o., na okres 60 
miesięcy od daty produkcji lub do momentu 
osiągnięcia granicznego zużycia czoła bieżnika 
– do wskaźnika TWI*.

Ewentualne reklamacje klienci mogą zgła-
szać w punktach zakupu ogumienia np. fi liach 
Inter Cars S.A., autoryzowanych stacjach ASO 

– jeśli opony pochodzą z wyposażenia fabrycz-
nego, w upoważnionych Punktach Obsługi 
Gwarancyjnej. Do zgłoszenia reklamacji po-
trzebny jest dowód zakupu i wypełniona karta 
gwarancyjna. W przypadku uznania reklamacji 
zgłoszonej przez osobę fi zyczną tj. Użytkowni-
ka, który w świetle Ustawy z dnia 27.07.2002 r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsu-
menckiej, nabył towar konsumpcyjny w celu 
niezwiązanym z działalnością zawodową lub 
gospodarczą, ma on prawo: 

a) jeśli wada ujawni się przed upływem 
24 miesięcy od daty zakupu opony - do bez-
płatnej wymiany na nową, wolną od wad, lub 
zwrotu 100 % kosztów zakupu, 

b) jeśli wada ujawni się po upływie 24 mie-
sięcy od daty zakupu opony - do wymiany na 
nową, wolną od wad pod warunkiem zapła-
cenia kwoty odpowiadającej procentowemu 
stopniowi zużycia reklamowanej opony lub 
zwrotu kosztu zakupu pomniejszonego o kwo-
tę odpowiadającą procentowemu stopniowi 
zużycia reklamowanej opony.

W przypadku uznania reklamacji na wadę 
opony zgłoszoną przez Użytkownika, który w 
świetle ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczegól-
nych warunkach sprzedaży konsumenckiej, 
nabył produkt w celu związanym z prowadzo-
ną działalnością zawodową lub gospodarczą, 
ma on prawo do:

a) wymiany opony na nową, wolną od wad, 
pod warunkiem zapłacenia kwoty odpowiada-
jącej procentowemu stopniowi zużycia rekla-
mowanej opony,

b) zwrotu kosztu zakupu opony, pomniej-
szonego o kwotę odpowiadającą procentowe-
mu stopniowi zużycia reklamowanej opony.

GWARANCJA NA OPONY MARKI MICHELIN, 
BF GOODRICH, KLEBER, KORMORAN

Gwarancję na opony marki Michelin, BF 
Goodrich, Kleber, Kormoran udziela w imieniu 
producenta Michelin Polska S.A. Gwarancja 
obejmuje użytkowanie opon do zużycia orygi-
nalnego bieżnika do poziomu wskaźnika TWI*. 

Ewentualne reklamacje klienci mogą zgła-
szać w punktach zakupu ogumienia np. fi liach 
Inter Cars S.A. lub w punkcie sprzedaży ogu-
mienia wskazanym przez Michelin Polska S.A.. 
Do zgłoszenia potrzebny jest dowód zakupu i 
wypełniona karta gwarancyjna oraz wypełnie-
nie w punkcie sprzedaży Formularza Zgłosze-
nia Reklamacji. W przypadku uznania reklama-
cji dokonuje się wymiany opony na fabrycznie 

nową. Jeżeli Gwarant nie ma możliwości wy-
miany opony na taką samą fabrycznie nową 
wskutek zakończenia produkcji, Klient ma 
prawo do otrzymania innej opony zastępującej 
wycofane z produkcji lub zwrotu ceny zakupu.

GWARANCJA NA OPONY MARKI GOODYEAR, 
DUNLOP, FULDA, DĘBICA, SAVA

Gwarancji na opony marki Goodyear, Dun-
lop, Fulda, Dębica, Sava udziela Goodyear Dun-
lop Tires Polska Sp. z o.o. oraz Firma Oponiarska 
Dębica S.A.. Zakres gwarancji ogranicza się do 
obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja 
udzielana jest na okres 5 lat od daty zakupu 
opon potwierdzonej w dowodzie zakupu (fak-
tura lub paragon), lub 5 lat od daty produkcji 
oznakowanej na boku opony w numerze DOT, 
jeśli Klient nie posiada dowodu zakupu. Ewen-
tualne reklamacje należy składać w punkcie 
zakupu opon, np. fi liach Inter Cars S.A., lub po-
jazdu (dotyczy pierwszego wyposażenia - OE).

W przypadku uznania reklamacji dokonuje 
się wymiany opony na fabrycznie nową wolną 
od wad, pod warunkiem zapłacenia kwoty od-
powiadającej procentowemu stopniowi zuży-
cia reklamowanej opony,

 Jeżeli Gwarant nie ma możliwości wymiany 
opony na taką samą fabrycznie nową wskutek 
zakończenia produkcji, Klient ma prawo do 
zwrotu kosztu zakupu opony, pomniejszonego 
o kwotę odpowiadającą procentowemu stop-
niowi zużycia reklamowanej opony.

GWARANCJA NA OPONY MARKI BRIDGESTONE, 
FIRESTONE, DAYTON

Gwarancji na opony marki Bridgestone, Fi-
restone, Dayton udziela Bridgestone Sales Pol-
ska Sp. z o.o. na okres 4 lata od daty sprzedaży. 
Ewentualne reklamacje klienci mogą zgłaszać 
w punktach zakupu ogumienia np. fi liach Inter 
Cars S.A.

W przypadku uznania zgłoszonej reklamacji 
Nabywca ma prawo:

a) jeżeli wada ujawni się do 12 miesięcy od 
daty zakupu opony – do bezpłatnej wymiany 
opony na nową, wolną od wad

b) jeżeli wada ujawni się po 12 miesiącach 
od daty zakupu opony – rekompensata będzie 
dokonana w formie pieniężnej z potrąceniem 
procentowego stopnia zużycia reklamowanej 
opony.

Szczegółowe informacje na temat gwarancji 
są dostępne w fi liach Inter Cars S.A.

Gwarancja na opony
osobowe, dostawcze i 4x4

M a r e k  S z a r p a k
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„Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego 
akumulatora lub do pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za sztukę i w terminie 30 dni od daty sprzedaży akumu-
latora ołowiowego (kwasowego), musi przyjąć zużyty akumulator i zwrócić opłatę depozytową. Każdy sprzedawca detaliczny 
akumulatorów kwasowych jest zobowiązany do prowadzenia Karty Ewidencji Odpadów oraz Karty Przekazania Odpadu” 
–  Art. 28 ust 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 , poz. 628).

N O W O Ś C I

TECHNOLOGIA AGM 
akumulatory z uwięzionym elektrolitem
Jeszcze kilkanaście lat temu posiadanie dobrego i niezawod-
nego akumulatora wymagało kontroli poziomu elektrolitu.

Technologia ogniw spiralnych fi rmy 
OPTIMA reprezentuje całkowicie nowator-
skie podejście do konstrukcji akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych. Ołowiane płyty są 
zwinięte w spiralę, tworzą ciasne, zwarte cele 
(fot. 1). Pomiędzy płytami w separatorach 
o grubości kilku milimetrów wykonanych z 
włókna szklanego z dodatkiem absorbentów 
zawarty jest cały elektrolit (fot. 2). Jego ilość 
wchłonięta przez separator nawilża płyty i 
jest wystarczająca do poprawnego działania. 
Akumulator może pracować w każdej pozycji. 
Nie ma niebezpieczeństwa, że płyty nie będą 
zanurzone w elektrolicie, a akumulator prze-
stanie działać, przy zbyt dużym przechyle lub 
wywrotce, jak to jest w przypadku akumulato-
rów konwencjonalnych. Cylindryczny kształt i 
ciasne upakowanie powodują wysoką odpor-
ność na wstrząsy i wibracje, a także lepsze od-
prowadzanie ciepła. Powierzchnia każdej celi 
akumulatora jest optymalnie wykorzystana. 
Spiralny kształt płyt daje większą powierzch-
nię aktywną, bardzo wysoki prąd rozruchowy 
i odporność na głębokie rozładowania. Tech-
nolodzy z Optimy konstruując akumulatory 
uzyskali jako pierwsi prądy rozruchowe o 50% 
większe niż w akumulatorach tradycyjnych. 
Bardzo niski opór wewnętrzny – tylko 2,8 mΩ 
jest przyczyną minimalnego stopnia samo-
rozładowania. Oprócz tradycyjnych wyjść bie-
gunowych, posiadają możliwość bocznego 
podłączenia, co jest cechą charakterystyczną 
aut sprowadzanych ze Stanów Zjednoczo-
nych. Badania wykazują, że akumulatory te 
mają trzy krotnie dłuższą żywotność niż trady-
cyjne akumulatory.

Dzięki swojej konstrukcji i technologii wy-
konania akumulatory OPTIMA są w stanie za-
stąpić większe, konwencjonalne akumulatory 
z płaskimi płytami i zostały zaprojektowane z 
myślą o ekstremalnych warunkach pracy. Li-
nia YELLOWTOP ma zastosowanie w autach 
z bogatym wyposażeniem HI-FI/AV, dodat-
kowym oświetleniem, wyposażonych w wy-
ciągarki, ponadto w domkach letniskowych, 
przyczepach kempingowych, wózkach inwa-
lidzkich, potrzymania zasilania oświetlenia na 
placach budowy. REDTOP to akumulatory 
przeznaczone do pojazdów pracujących w 
ciężkich warunkach i wysokich temperatu-
rach takich jak maszyny budowlane, ciągniki 
i kombajny rolnicze, pojazdy wojskowe i tere-

nowe narażone na wywrócenie. Optima serii 
BLUETOP znalazła zastosowanie w sportach 
motorowodnych.  

 Indeks Pojemność 
wg EN [Ah]

Prąd Rozrucho -
w y wg EN [A]

Wymiar y  [mm] Waga 
[kg]

OPTIMA RED TOP O804250000 50 815 254x175x200 17,5

OPTIMA YELLOW TOP O814254000 55 765 254x175x200 19,9

OPTIMA YELLOW TOP O851187000 75 975 325x165x238 26,5

Złom akumulatorowy 
W grudniowym wydaniu WIADOMO-
ŚCI informowaliśmy o zasadach jakie 
obowiązują przy zbiórce zużytych 
akumulatorów. 

Z przyjemnością informuję wszystkich zain-
teresowanych klientów fi rmy Inter Cars S.A. iż 
uruchomiliśmy proces odnośnie współpracy 
przy zbiórce złomu akumulatorowego. Naszym 
najlepszym klientom sprzedającym w detalu 
chcemy umożliwić zwrot akumulatorów za 
konkurencyjną cenę. Klient, z którym nawiąże-
my bezpośrednią współpracę dostaje od nas w 
formie dzierżawy 
pojemnik z po-
krywą, pełną ob-
sługę logistyczną 
oraz dane w for-
mie loginu i hasła 
do portalu, w któ-
rym będzie składał zlecenia na odbiór zużytych 
akumulatorów. W portalu będzie  miał możli-
wość podglądu zrealizowanych już odbiorów i 

weryfi kowania ich ze swoimi Kartami Przekaza-
nia Odpadu, które otrzyma każdorazowo przy 
wydaniu zużytych akumulatorów. Na podsta-
wie comiesięcznych zestawień klient będzie 
wystawiał fakturę na Inter Cars S.A., następnie 
będzie otrzymywał stosowne wynagrodzenie 
za zwracane akumulatory. 

Klient otrzyma od nas konkurencyjną 
cenę za każdy oddany kilogram zużytych 
akumulatorów niezależnie skąd i w jaki 
sposób pozyska. Cena za kilogram złomu 
akumulatorowego jest ustalana w każdym 
przypadku indywidualnie.

Więcej informacji: Krystian Nowak, 
Tel.: 022/71 41 973, kom. 665 39 13 15 (korp. 1315) 
e-mail: krystian.nowak@intercars.com.pl

Fot. 1

Fot. 2
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N O W O Ś C I

Samochodowe
systemy wtryskowe  

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

Bosch i Delphi w sieci 
dystrybucji Inter Cars S.A.

Diagnozowanie, weryfi kacja usterek i napra-
wy silników samochodowych wyposażonych 
w nowoczesne systemy wtryskowe nie muszą 
stanowić trudnej bariery na drodze poszerza-
nia profi lu Niezależnego Warsztatu.

Aby to ułatwić, Inter Cars S.A., we współpra-
cy z czołowymi konstruktorami i producen-
tami nowoczesnych systemów wtryskowych, 
fi rmą Bosch i Delphi wprowadziła do swej 
oferty Programy partnerskiej współpracy z 
Niezależnymi Warsztatami. 

Programy „Bosch Części i Diagnostyka 
Samochodowa” i „Delphi Service Center 
– Diesel Point”, potocznie zwane Modułami, 
w swoim przedmiotowym obszarze mają na 
celu wsparcie rozwoju możliwości serwiso-
wych tych Niezależnych Warsztatów, które 

nie mają zamiaru 
biernie patrzeć na 
zachodzące zmia-
ny w konstrukcjach 
układów zasilania 
silników.

Producenci sa-
mochodów już 
dawno przestali 
stosować rozwią-
zania gaźnikowe. 
Ostatnie przypadki 
miały miejsce w 
2004 roku w kilku 
zakątkach świata. 

Pośredni wtrysk benzyny jest coraz częściej 
wypierany przez wtrysk bezpośredni, a w 
obszarze diesla, układy CR, pompy rozdziela-
czowe i pompowtryskiwacze sterowane elek-
tronicznie już w 2001 roku zastąpiły dotych-
czasowe technologie.

Moduł „Bosch Części i Diagnostyka Samo-
chodowa” funkcjonuje już w sieci Inter Cars 
S.A. od końca 2006 roku. Do tej pory 165 War-
sztatów o zróżnicowanym potencjale i profi lu 
dotychczasowej działalności wyraziło chęć 
przystąpienia do współpracy, 30 spośród nich 
już przystąpiło do 
współpracy, a 10 
jest w trakcie.

Do Partnerów, 
którzy przystąpili 
do Modułu fi rma 

Bosch regularnie wysyła informacje technicz-
ne, a w tym roku wszyscy Partnerzy otrzymają 
złotą kartę członkowską Klubu Experta Bosch i 
odrębną podstronę na serwisie www klubu z 
większą ilością porad technicznych.

Na łamach tej edycji Wiadomości IC chciał-
bym poświęcić więcej uwagi nowowprowa-
dzanemu Modułowi „Delphi Service Center 
– Diesel Point”.

Na przełomie roku rozpoczęły się dys-
kusje zainteresowanych stron zmierzające 
do ustalenia zakresu i włączenia systemów 
wtryskowych Delphi jako kolejnego Modułu 
do Programu 
współpracy z 
N ieza leżnymi 
Warsztatami.

Obejmuje on 
swym zakresem 
przede wszyst-
kim układy Del-
phi Common 
Rail stosowane 
w silnikach sa-
m o c h o d ó w 
osobowych, do-
stawczych, ciężarówkach, a także maszynach 
rolniczych i do prac ziemnych.  

Model działania Modułu zakłada stałą, bez-
pośrednią współpracę fi lii Inter Cars S.A. z Nie-
zależnymi Warsztatami podczas wdrożenia i 
realizacji poszczególnych jego etapów przy 
intensywnej pomocy merytorycznej, pro-
duktowej i technicznej pracowników działu 
„Samochodowe Systemy Wtryskowe” oraz 
wsparciu ze strony fi rmy Delphi.

W ramach modułu oferujemy dostępność 
zestawów urządzeń diagnostycznych Delphi, 
specjalistycznych narzędzi warsztatowych do 
demontażu i montażu podzespołów ukła-
dów Common Rail, części zamiennych pro-
dukcji Delphi, szkolenia w zakresie podstaw 
diagnozowania i weryfi kacji usterek w samo-

chodowych ukła-
dach wtryskowych 
Common Rail oraz 
pomoc w rozwią-
zywaniu proble-
mów produktowo 
– technicznych.

Byłby to nierze-
telny przekaz, gdybym pominął fakt, że przy-
stąpienie do Modułu nie wymaga inwestycji 
ze strony Warsztatu. 

Owszem, zgromadzenie wyżej wspomnia-
nego wyposażenia warsztatowego wyma-
ganego dla Warsztatu – Delphi Diesel Point 
wiąże się z koniecznością inwestycji rzędu 20 
– 25 tyś zł., ale zwrot inwestycji może stać się 
realnym faktem już po dokonaniu przez War-
sztat diagnostyki i napraw układu Common 

Rail w 30-50 
samochodach 
w zależności od 
w y m a g a n e g o 
zakresu.

Warsztaty za-
interesowane 
przystąpieniem 
do Modułów 
prosimy o zgło-
szenie swej 
intencji do fi lii 
Inter Cars S.A., 
w której rea-
lizują zakupy. 
Przedstawiciele 
Handlowi Filii są 
prz ygotowani 
do zaprezento-

wania wszystkim zainteresowanym elemen-
tów składowych i zasad współpracy w pełnym 
zakresie tematycznym.

Zdajemy sobie sprawę, że podejmowane 
działania mogą budzić różnorakie wątpliwo-
ści, dlatego zapraszam do ich zgłaszania, a my 
dołożymy starań, aby je wyjaśnić.

Zapraszamy do współpracy.
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Zmierz się
z techniką

S y l w i a  S z a f r a ń s k a

Dzisiejsza nowość to 
specjalnie przygotowana dla 
Państwa krzyżówka 
techniczna.

Dzięki niej możecie Państwo sprawdzić po-
ziom swojej wiedzy technicznej i jeśli okaże 
się on niezadawalający w każdej chwili można 
zwrócić się do działu szkoleń o pomoc w uzy-
skaniu informacji nt. aktualnych propozycji 
szkoleniowych. 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie 
www.intercars.com.pl /O Inter Cars 
S.A /Szkolenia. 

Rozwiązane hasło z wypełnionym formula-
rzem proszę przesyłać do 20 lipca 2008r. po-
cztą na adres: Sylwia Szafrańska, Inter Cars S.A., 
ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki, 05-152 
Czosnów.

Wycięte zgłoszenie można również przeka-
zać przedstawicielowi handlowemu w najbliż-
szej fi lii IC lub JC.

Losowanie trzech zwycięzców odbędzie się 
23 lipca 2008r. Każdej z wylosowanych osób 
organizator przekaże na konto IC-Premia 
punkty w wysokości 25 000.

N O W O Ś C I
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Proszę zaznaczyć najbardziej atrakcyjną tematykę 
szkoleniową:*

Elektronika silników spalinowych. Diagnostyka 
czujników silnika.

Budowa i diagnostyka systemów sterowania sil-
ników wysokoprężnych z pompowtryskiwaczami.

Systemy sterowania silników wysokoprężnych z 
bezpośrednim wtryskiem paliwa TDI.

Budowa i diagnostyka systemu Common Rail.
Samochodowe układy hamulcowe + układy 

ABS.
Klimatyzacja.
Obsługa klienta w warsztacie samochodowym.

*Zaznaczenie szkolenia jest obowiązkowe i pełni 
wyłącznie rolę informacyjną dla Działu Szkoleń.

�

�

�

�
�

�
�

Wypełniony formularz należy wysłać pocztą na adres:  Sylwia Szafrańska Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowie-
cki, 05-152 Czosnów lub faxem pod numer: (022) 714-17-11. Wycięte zgłoszenie można również przekazać przedstawicielowi 
handlowemu w najbliższej fi lii IC lub JC.

NR SAFO                                                NAZWA FIRMY                                                                                                                                                                                        

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA                                                                                                                                                                                                                        

ADRES FIRMY ( ADRES DO KORESPONDENCJI )                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                      TELEFON KONTAKTOWY  

NUMER FAX                                                                       ADRES E-MAIL                                                                                                                                                            

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inter Cars S.A i podmioty związane z ze spółką w celu marketingowym, w tym na otrzymy-

wanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz i prawo ich poprawienia.

 

                                                                     PODPIS KLIENTA 

�

F O R M U L A R Z 
K O N K U R S O W Y

POZIOMO:
1. W alfabecie (greckim) i w samochodzie. 
2. Znany z lekcji chemii i z samochodu. 
3. Potrzebny przy recyrkulacji spalin.
4. Może być aktywny, może być pasywny, ale musi być. 
5.  Choć nie jest tym samym, to może być w godzinach szczytu

lub znajdziesz go w silniku. 
6. Znajduje zastosowanie w dieslu i silniku benzynowym. 
7. Korzystając z niego możemy określić gęstość. 
8. Szyna we współczesnym dieslu. 
9. W instalacji zasilania gazem lub samochodzie terenowym. 
10. W samochodzie może być (umieszczony) w jednym z trzech miejsc. 
11. Dawniej występował w każdym silniku benzynowym. 
12. Reaguje na zmiany warunków otoczenia lub sygnały. 
13. W samochodzie światła, na drodze znak. 
14.  Związany z prądem (jest jednostką).
15. Niezbędny na mokrej nawierzchni.  
16. Chip po polsku.

PIONOWO:
17. Tytuł fi lmu i element magistrali CAN. 
18. Posiada zdolność gromadzenia energii w różnych postaciach. 
19. Podczas pracy zawsze się obraca (kręci). 
20.  Urządzenie wykorzystywane przy poszukiwaniu usterek lub do 

kontroli elementów. 
21. Ich wartość mierzymy w luksach. 
22. Wspólna nazwa dla części dawnej broni (palnej) i silnika. 
23. Są niezbędne w silnikach benzynowych.
24. W sporcie i parametr opisujący silnik oraz ruch tłoka. 
25. Kiedyś był samochodem.
26.  Bezbarwna ciecz występująca w ropie naftowej, 

będąca składnikiem benzyny.
27. W ciężarówce lub u kowala. 
28. Ma kontakt z podłożem. 
29. Może się przesuwać, może się obracać.
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Grzegorz Fedorowicz z fi rmy Sachs prowadzi szkolenieUczestnicy szkolenia z SKF i Sachs

Bezcenna wiedza 
techniczna
26.04.br. Klienci i pracow-
nicy fi lii Inter Cars S.A. 
Zawiercie uczestniczyli w 
szkoleniu technicznym.

Spotkanie odbyło się w ośrodku szkole-
niowym „Morsko” na Jurze Krakowsko – Czę-
stochowskiej przy współudziale fi rm SKF i 
SACHS.

Firmę SKF reprezentował Marcin Czajka, 
który przedstawił historię, asortyment i cele 
fi rmy, ale przede wszystkim tematyka spot-
kania była skupiona wokół istotnego tematu, 
jakim jest wymiana i dobór zestawów rozrzą-
du oraz łożysk tocznych. ZF Trading i produkty 
marki Sachs reprezentował Grzegorz Fedoro-

wicz, który omówił zagadnienia związane ze 
sprzęgłami, a w szczególności z tematyką kół 
dwumasowych i sprzęgieł samonastawnych.

Problematyka szkolenia spotkała się z wiel-
kim zainteresowaniem uczestników, dlatego 
też tym bardziej dziękuję Rafałowi Domalew-
skiemu oraz fi rmie Inter Cars S.A. za pomoc 
w organizacji tego szkolenia. W najbliższej 
przyszłości planujemy kolejne szkolenia, któ-
re okazują się bardzo pomocne zarówno dla 
sprzedawców jak i kupujących. 

N O W O Ś C I

M a r c i n  K s o ń

Ekspansja IC
Nowy element długotermino-
wej strategii rozwoju 
Grupy Kapitałowej 
Inter Cars S.A.

Firma Inter Cars S.A. posiadając ogromny 
potencjał logistyczno – kapitałowy buduje 
system dystrybucji towarów i usług dedyko-
wanych klientom przemysłowym, których 
głównym obszarem działalności nie jest mo-
toryzacja. Klientem Przemysłowym może być 
więc elektrownia, browar, fabryka obrabiarek 
lub proszku do prania. Produkty przemysłowe 
to takie, których potrzebują klienci do Utrzy-
mania Ruchu i ewentualnie do produkcji (np. 
części obrabiarek, pomp).

Inter Cars posiada bardzo dobrze funkcjonu-
jącą logistykę i gospodarkę magazynową, dla-
tego też jest w stanie zapewnić swoim klien-
tom serwis na bardzo wysokim poziomie.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, do-
stępność, szerokość oferty oraz sprawną lo-

gistykę spółka zdecydowała się wykorzystać 
swoje możliwości i doświadczenie budując 
system dystrybucji towarów dla klientów 
przemysłowych. 

OFERTA

W oparciu o istniejących i nowych dostaw-
ców Inter Cars S.A. rozszerza ofertę produktów 
potrzebnych zarówno do Utrzymania Ruchu 
jak i produkcji. Obecnie asortyment obejmuje 
następujące grupy produktów: wyposażenie 
warsztatowe (narzędzia, ubrania, środki czy-
stości); chemia warsztatowa; oleje i smary; ło-

żyska, łańcuchy i paski; części maszyn; opony 
przemysłowe; materiały lakiernicze oraz części 
do wózków widłowych.

Spółka proponuje także tworzenie magazy-
nów depozytowych u klienta co oznacza, że 
koszty magazynowania Państwa produktów 
stają się kosztami Inter Cars S.A.  

Więcej na www.intercars.com.pl lub u 
szefa projektu Tomasza Gardolińskiego, 
Tel.: 022 71 41 310. 
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W ofercie Inter Cars S.A. można znaleźć bar-
dzo szeroki asortyment, którego zastosowanie 
w aucie może ocalić zdrowie kierowcy, pasa-
żerów a nawet ich życie! Chciałbym zwrócić 
uwagę na kilka grup asortymentowych, które 
stanowią zaledwie ułamek naszej oferty. 

Hamulce

Tarcze BREMBO ORO, BLACK DIAMOND, 
klocki hamulcowe FERODO, EBC oraz zestawy 
tarcz o zwiększonej średnicy nawet do 380 mm 
połączone z 8 lub 12 tłoczkowymi zaciskami 
D2 Racing są gwarancją zwiększenia wydajno-
ści seryjnego systemu hamulcowego. Zasto-
sowanie sportowych hamulców drastycznie 
skraca drogę hamowania samochodu w sytu-
acjach awaryjnych! W ofercie posiadamy także 
wzmacniacz siły hamowania, który poprzez 
zwiększenie objętości Serwa poprawia sku-
teczność hamulców szczególnie w starszych 
autach. Indeks: TU800505, cena: 155 zł brutto.

Zawieszenie

Po połączeniu z JC AUTO możemy z dumą 
ogłosić, że oferta sportowych zawieszeń IC 
TUNING DIVISION jest najbardziej komplekso-
wą na rynku. Mamy takie rodzynki jak EIBACH, 
SACHS czy BILSTEIN ale nie zapominamy o 
klientach z mniej zasobnymi portfelami, do 
których kierujemy ofertę fi rm, APEX, LESJO-

Tuning to 
bezpieczeństwo

FORS, MERWEDE, D2 Racing. Sportowe zawie-
szenie sprawia, że samochód lepiej trzyma się 
drogi, może pokonywać zakręty z większymi 
prędkościami co za tym idzie staje się dużo 
bardziej bezpieczny w sytuacjach awaryjnych. 
Wartością dodaną jest niewątpliwie skrócona 
droga hamowania samochodu wyposażonego 
w dobre zawieszenie sportowe. Przy wymianie 
zawieszenia, warto pamiętać o kupnie alufelg, 
które odpowiednio dobrane także zwiększają 
bezpieczeństwo.

Oświetlenie

Zestawy ksenonowe do lamp H7, H1, H11, 
H3, H4, 9005, 9006 w promocyjnej cenie 539 

zł brutto, Indexy rozpoczynają się od TUOLO. 
Prawdziwe zestawy ksenonowe sprawią, że 
pole widzenia w nocy ulegnie dużej poprawie.

Na tuningu można oszczędzać. Poniż-
sze przykłady to części, które przyczyniają 
się do oszczędności, czasami liczonych w 
tysiącach złotych.

Turbo Timer

 to urządzenie, które potrafi  wydłużyć użyt-
kowanie turbosprężarki nawet o 100%. Naj-

T E M A T  S E Z O N U

P i o t r  D o b r o w o l s k i

TUNING

IC TUNING DIVISION to przede wszystkim części zwiększające 
bezpieczeństwo samochodów.

Wyścigi na ¼ mili
Dragracingowy sezon 2008 rozpoczął 
się wyjątkowo wcześnie. 13 kwietnia br. 
na Węgierskim lotnisku Tokol odbyły się 
zawody o tytuł Króla Europy Wschodniej. 
Zawodnicy przybyli z wielu państw Euro-
py m.in. Słowenii, Ukrainy, Czech, Słowa-
cji, Niemiec, Polski, Węgier. Pogoda i orga-
nizacja zawodów stanęły na najwyższym 
poziomie. Tor był znakomicie przygoto-
wany, co pozwoliło zawodnikom osiągać 
rekordowe czasy przejazdów. Grzegorz 
Staszewski w 
Corvette Inter 
Cars udowod-
nił swoją wy-
soką formę, 
osiągając czas 
8,9s., co było 
n a j l e p s z y m 
wynikiem zawodów. Grzegorz wygrywa-
jąc wschodnią edycję KoE zagwarantował 
sobie miejsce w fi nale King of Europe, 

który odbędzie się 20-22.06 w Belgii. Relacje 
z zawodów można zobaczyć na stronach: 
www.vtg.pl i www.kingofeurope.net.

King of Europe East Edition 
to inauguracja sezonu wy-
ścigów na 1/4 mili w Europie

Więcej informacji na:
www.ictuning.pl
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większy wpływ na zużycie turbiny ma sposób 
jej eksploatacji przez właściciela pojazdu. Jeśli 
samochód zaraz po ostrej jeździe będziemy 
wyłączać, turbina szybko ulegnie awarii. Dzięki 
urządzeniu turbotimer, możemy zaprogramo-
wać przez jaki czas po wyjściu z samochodu 
silnik będzie pracować, aby turbina mogła się 
schłodzić do bezpiecznego poziomu. Urzą-
dzenie jest kompatybilne z systemami alarmo-
wymi. Index TUAGTT-02, GRDY 15500021 lub 
TUUNTT0001 cena od 199 zł brutto.

Filtry sportowe

K&N, Pipercross

 – zwiększają elastyczność silnika a co za tym 
idzie nasze bezpieczeństwo. Dzięki gwarancji 
na milion kilometrów, obniżają koszty eksploa-
tacji auta! Kupujemy raz i już nigdy nie musimy 
kupować nowego fi ltra powietrza.

1-go maja odbyła się 2. runda mistrzostw 
Węgier w wyścigach na 1/4mili. 
Tym razem zawody rozgrywane były na lotni-
sku w malowniczej miejscowości Taszar nie-
opodal Balatonu. Imprezę odwiedziło przeszło 
20tys. widzów, a jedną z głównych atrakcji był 
start Grzegorza Staszewskiego za kierownicą 
Chevroleta Corvette 4x4 Turbo w barwach Ca-
strol – Inter Cars.
Grzegorz uzyskał czas przejazdu 9.6s zajmując 
tym samym pierwsze miejsce w eliminacjach. 
Był to zarazem najlepszy czas dnia i rekord 
toru.

1/4 MILI nad Balatonem

Polski akcent na 
Węgrzech

IC TUNING DIVISION poleca oleje 
MOTUL, jedne z najlepszych z dostęp-
nych na naszym rynku. Seria 300V jest 
szczególnie popularna w świecie mo-
tosportu.

Części i akcesoria do modyfi kacji samo-
chodów OFF ROAD i SUV.

Australia, kraj w którym samochodów tereno-
wych używa się na co dzień jest miejscem na-
rodzin zawieszeń OME. Wymagania stawiane 

pojazdom poruszającym się poza asfaltem są 
wysokie. W pierwszej linii pewne i bezpieczne 
zachowanie się pojazdu na trudnych drogach, 
wysoka ładowność przy jednoczesnym wy-
sokim komforcie jazdy. Zawieszenia OME to 
genialna kombinacja doskonale dobranych 
elementów, umożliwiająca takie wykrzy-
żowanie osi, że nawet w trudnych tereno-
wych warunkach zachowany zostaje kontakt 

TUNING

Zawieszenia 
OME

Dział tuningu wprowadził do swojej ofer-
ty opony wyścigowe Toyo R888.

TOYO PROXES R 888 posiada certyfi kat opony 
wyścigowej ECE. Jazda na TOYO PROXES R 888 
wymaga zachowania maksymalnej ostroż-
ności na mokrej nawierzchni ze względu na 
ograniczoną ochronę przed aquaplaningiem. 
Jedyna w swym rodzaju, zapewniająca rewe-
lacyjną przyczepność do nawierzchni i wyjąt-
kowo czułą sterowność specjalnej wyścigowej 
mieszance “GG” i dużej powierzchni kontaktu 
z podłożem. Konstrukcja opony minimalizu-
je wpływ czynników termicznych na zmianę 
kształtu i mieszanki bieżnika umożliwiając za-
chowanie optymalnych właściwości jezdnych 
przez maksymalnie długi czas, a przez to wy-
dłużając jej przebieg. Ponieważ opona ta jest 
produkowana ze specjalnych komponentów 
i posiada specyfi czny bieżnik - tylko do wy-
ścigów, nie jest objęta tradycyjną gwarancją 
handlową.

Wyścigowa opona Toyo R888, produkowana w Japonii z 
wyjątkowym bieżnikiem. Indeks: 235/40 ZR 1790W R888

TUNING

Nowe Toyo 
R888

wszystkich czterech kół z podłożem. Dzięki 
OME poprawia się „terenowość” pojazdu bez 
pogorszenia bezpieczeństwa jazdy. Kontakt 
z trudnym podłożem jest lepszy a komfort 
jazdy wzrasta. W ciągu 19 lat w amortyzatory 
OME wyposażone zostało 200 000 samocho-
dów terenowych z tego 70 000 w kompletne 
zawieszenia. Jest to oczywisty dowód, iż pro-
dukty OLD MAN EMU z brawurą zdały egza-
min w najtrudniejszych warunkach i dzięki 
temu odgrywają wiodącą rolę na wymagają-
cym rynku australijskim. 
W ofercie IC pasjonaci Off -road znajdą zawie-
szenia, wyciągarki, blokady, itp.

IC TUNING DIVISION wprowadził 
do oferty oryginalną skórzaną tapicer-
kę do samochodów OFF ROAD w pro-
mocyjnej cenie 7900 zł brutto detal. 
Tapicerka pochodzi od dostawcy na 
pierwszy montaż i składa się ze skórza-
nych obić wszystkich foteli oraz bocz-
ków drzwi.”
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MOTORWAY 5w40 – olej syntetyczny.
Klasa jakości: ACEA A3 B3, API SL CF.
MOTORWAY 5W40 1L 1L 15,09 zł
MOTORWAY 5W40 4,5L 4,5L 63,82 zł
MOTORWAY 5W40 20L 20L 296,60 zł
MOTORWAY 5W40 199L 199L 2652,51 zł
MOTORWAY 5w30 – olej półsyntetyczny.
Klasa jakości: ACEA A1 B1, API SL CF.
MOTORWAY 5W30 1L 1L 13,96 zł
MOTORWAY 5W30 4,5L 4,5L 58,47 zł
MOTORWAY 5W30 20L 20L 262,71 zł
MOTORWAY 5W30 199L 199L 2333,56 zł
MOTORWAY 10w40 – olej półsyntetyczny. 
Klasa jakości: ACEA A3 B3, API SL CF.
MOTORWAY SEMIS.10W40 1L 1L 12,66 zł
MOTORWAY SEMIS.10W40 4,5L 4,5L 49,42 zł
MOTORWAY SEMIS.10W40 20L 20L 225,75 zł
MOTORWAY SEMIS.10W40 199L 199L 2065,04 zł
MOTORWAY 10w40 – olej mineralny. 
Klasa jakości: API SL CF.
MOTORWAY MIN.10W40 1L 1L 11,84 zł
MOTORWAY MIN.10W40 4,5L 4,5L 47,23 zł
MOTORWAY 15w40 – olej mineralny. 
Klasa jakości: ACEA A2 B2, API SL CF.
MOTORWAY 15W40 1L 1L 11,84 zł
MOTORWAY 15W40 4,5L 4,5L 47,63 zł
MOTORWAY 15W40 20L 20L 216,14 zł
MOTORWAY 15W40 199L 199L 1943,08 zł
MOTORWAY 20w50 – olej mineralny. 
Przeznaczony dla starszych silników benzynowych. 
MOTORWAY 20W50 1L 1L 10,80 zł
MOTORWAY 20W50 4,5L 4,5L 40,98 zł

W ofercie IC znajdziecie Państwo produk-
ty większości renomowanych producentów 
marek olejowych, dlatego też na kolejnych 
stronach prezentujemy poszczególnych do-
stawców. Pamiętajmy, że wypływ olejów ma 
ogromne znaczenie na zanieczyszczenie spa-
lin, a te z kolei mogą powodować zaburzenia 
w ochronie środowiska.

Comma

Pod marką Comma znajdziecie Państwo 
oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne 
do samochodów osobowych i ciężarowych jak 
również smary, środki czyszczące, środki my-
jące oraz inne produkty olejowo-chemiczne. 
Wszystkie składniki niezbędne do produkcji 
są gruntownie badane w laboratorium, a nad 
całością procesu mieszania czuwa nowoczesny 
system komputerowy, oparty na standardach 
ISO.

Linia Motorway została stworzona na po-
trzeby funkcjonowania niezależnych warszta-
tów samochodowych. Oleje przeznaczone są 
do silników benzynowych i Diesla (z wyjątkiem 

20w50 - tylko do 
silników benzyno-
wych). Zapraszamy 
do zapoznania się z 
ofertą w tabeli: 

Kto smaruje, ten jedzie

Szczegółowy katalog produktów w języku 
polskim pod adresem: www.commaoil.pl

Castrol

Marki Castrol nie trzeba Państwu rekomen-
dować. Inter Cars S.A. od wielu lat jest dystry-
butorem niemalże wszystkich olejów tego pro-

ducenta i wspólnie organizujemy dla Państwa 
atrakcyjne promocje. Od początku maja, aż do 
wyczerpania zapasów, proponujemy Państwu 
20 lub 10 litrów oleju gratis. 

Nowy Castrol Tection przeznaczony jest dla 
wszystkich typów europejskich samochodów 
ciężarowych, zapewniając doskonałą ochronę 
silnika, wydłużone przebiegi międzywymia-
nowe i wszechstronność zastosowania, co 
czyni go idealnym olejem dla użytkowników 
mieszanego parku samochodowego. Seria Ca-
strol Enduron Plus to w pełni syntetyczne, pali-
wooszczędne oleje silnikowe, przeznaczone do 
silników wysokoprężnych samochodów cięża-
rowych i autobusów. Nowy Castrol Enduron 
Plus 5W-30 przeznaczony jest dla większości 
europejskich konstrukcji silników, zapewniając 
maksymalne przebiegi międzywymianowe i 
zmniejszenie zużycia paliw.

Wyjedź z Shell-em do Egiptu 

Shell to jeden z największych koncernów 
międzynarodowych na rynkach petroche-
micznym i energetycznym. Celem fi rmy jest 
skuteczne, odpowiedzialne oraz przynoszą-
ce zysk angażowanie się w sprawy związane 
z sektorem naftowym, gazowym, produkcją 
chemikaliów, a także z innymi wybranymi sek-
torami oraz uczestniczenie w poszukiwaniach i 
rozwijaniu nowych źródeł energii.

Sezon wakacyjny już tuż tuż, dlatego też fi r-
ma Shell wraz z Inter Cars S.A. spełnia Państwa 
oczekiwania i proponuje ekskluzywny wyjazd 

w ciepłe, egzotyczne kraje. Wystarczy kupować 
produkty z gamy Shell Hellix aby wziąć udział 
w losowaniu tygodniowego pobytu, w 5-cio 
gwiazdkowym hotelu w najbardziej znanym 
arabskim kurorcie – Hurghadzie. Więcej infor-

macji na www.intercars.com.pl oraz w fi liach 
Inter Cars S.A. Czas trwania promocji: 1 kwietnia 
- 30 sierpnia 2008. Oferta obejmuje także zesta-
wy promocyjne XXL.  Ilość miejsc ograniczona i 
decyduje kolejność zamówień. 

T E M A T  S E Z O N U

Podstawą prawidłowej pracy silnika jest dobór oleju.

Kupując w Inter Cars S.A. promocyjny ze-
staw olejów Shell Helix zdobywacie Pań-
stwo szanse na spotkanie z Michaelem 
Schumacherem.

Firma Shell przygotowała interaktywny 
konkurs dla miłośników motoryzacji. Wystar-
czy kupić promocyjne opakowanie oleju Shell 
Helix 4+1 i zaprojektować na www.shell.pl
/helix tor wyścigowy, a spotkanie z legen-
darnym mistrzem F1 Michaelem Shumache-
rem na torze w Maranello stanie się realne! 
Dodatkową atrakcją będzie wizyta w Fabryce 
Ferrari i jazda na torze Fiorino Ferrari F430 (tor 
testowy aut Ferrari GT i Formuły1).  

Promocja rozpoczęła się na początku kwiet-
nia i trwać będzie do 30 czerwca, a twórca naj-
bardziej oryginalnego projektu zostanie wyło-
niony do końca sierpnia br. Więcej informacji 
na www.shell.pl/helix

TUNING

Szalej z Shell-em! 

OLEJE
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Firma Castrol zaprezentowała olej silniko-
wy Elixion Low SAPS klasy 5W-30, najnowsze 
osiągnięcie w dziedzinie środków smarnych 
dla pojazdów ciężarowych. Olej Elixion Low 
SAPS powstał celem poprawy wydajności 
fl oty samochodowej, a niezależne badania 
dowiodły, że stosowanie Castrol Elixion Low 
SAPS może znacząco zmniejszyć całkowite 
koszty eksploatacji pojazdów.

Castrol Elixion Low SAPS to coś więcej niż 
tylko olej - oferuje ciężarówkom lepszą ochro-
nę przeciwzuży-
ciową, zmniej-
szenie zużycia 
oleju i lepsze 
osiągi. Dzięki za-
stosowaniu wy-
jątkowej tech-
nologii Clean 
Per formance™ 
olej Elixion Low 
SAPS klasy 5W-
30 jest również 
bardziej przyja-
zny dla środo-
wiska. Badania 
dowiodły, że zmniejsza wytwarzanie osadów, 
redukuje emisję spalin, a tym samym pozwala 
uniknąć przedwczesnych, kosztownych na-
praw fi ltrów cząsteczek stałych (DPF) instalo-
wanych w silnikach Diesel’a. 

„Zastosowaliśmy najnowsze technologie, 
tworząc olej zwiększający trwałość pojazdów 
ciężarowych oraz zmniejszający ogólne koszty 
eksploatacji pojazdów” – powiedział Dariusz 
Bartoszewicz, doradca techniczny Castrol. „Pod-
daliśmy ten produkt szerokiemu wachlarzowi 
rygorystycznych testów, aby być pewnym, że 
klienci dostaną jak najlepsze rozwiązanie - olej 
Castrol Elixion Low SAPS nie tylko redukuje 
emisję spalin, ale też zmniejsza zużycie oleju, 
poprawiając jednocześnie osiągi silnika”. 

Chemicy i inżynierowie fi rmy Castrol spędzili 
ponad 3 tysiące godzin poddając olej Elixion 
Low SAPS drobiazgowym testom w 69 różnych 
eksperymentalnych testach w celu uzyskania 
aprobaty wielu producentów. Dodatkowe 
badania dowiodły, że olej Castrol Elixion Low 
osiągnął wyjątkowe wyniki przez co dostarcza 
7 kluczowych korzyści dla silnika, 

Oszczędność zużycia paliwa – w zależ-
ności od warunków jazdy olej Elixion Low 

Olej Castrol ELIXION LOW 
SAPS zwiększa wydajność 
pojazdów użytkowych

SAPS może zwiększyć oszczędność paliwa 
nawet o 4% dzięki zastosowaniu wyjątkowej 
technologii Low Friction.

Ochrona silnika przed zużyciem – dzię-
ki wyjątkowej Clean Performance Technology 
Castrol Elixion Low Saps chroni lepiej najważ-
niejsze części silnika pomiędzy wydłużonymi 
okresami miedzy wymianami  niż testowane 
produkty konkurencji.

Trwałość silnika – olej Elixion Low SAPS 
przekracza normy producentów samocho-

dów ciężaro-
wych i normy 
ACEA dotyczące 
kluczowych ele-
mentów pracy 
silnika oraz czy-
stości tłoków o 
ponad 70%.

Redukcja po-
ziomu emisji 
spalin – zamia-
na oleju na Ca-
strol Elixion Low 
SAPS pozwala 
fl ocie liczącej 

50 ciężarówek zmniejszyć emisję spalin 
do 163 ton rocznie1 .

Mniejsze zużycie oleju – Olej Castrol 
Elixion Low SAPS został opracowany z 
myślą o zmniejszeniu zużycia oleju i osią-
ga pod tym względem w standardowym 
teście branżowym wynik o 10% lepszy 
od oleju referencyjnego.

Przepływ oleju w niskich tem-
peraturach – podczas badań 
poddano olej Elixion Low SAPS 
działaniu niskich temperatur - olej 
zachowuje płynność nawet przy 
-43°C, zapewniając ochronę naj-
ważniejszym elementom silnika i 
smarując je natychmiast od mo-
mentu rozruchu.

Lepsze osiągi – olej Castrol 
Elixion Low SAPS poprawia osiągi sil-
nika. Badania dwóch identycznych 
ciężarówek wykazały, że w wyścigu 
na dystansie 400 metrów, ciężarów-
ka zalana olejem Castrol Elixion Low 
Saps za każdym razem była pierwsza 
na mecie pozostawiając pozostałe 
ciężarówki daleko w tyle.

T E M A T  S E Z O N U

Olej Elixion Low SAPS klasy 
5W-30 to jedyny olej silnikowy 
5W spełniający normy ACEA 
E6 i E7 oraz jedyny europejski 
olej silnikowy 5W spełniający 
najnowsze normy OEM. 

Nowa formulacja przekracza znacznie 
wymagania producentów - olej Castrol 
Elixion Low SAPS to obecnie jedyny europej-
ski olej klasy 5W, który spełnia najnowsze nor-
my producentów samochodów ciężarowych 
OEM oraz jedyny olej silnikowy klasy 5W speł-
niający normy ACEA E6 i E7. Spełnia normy 
głównych producentów europejskich - w tym 
MAN, Mercedes-Benz i Volvo - i jest używane 
przez ekipę Allgäuer Racing Team w europej-
skich wyścigach samochodów ciężarowych.

1Na podstawie badania 50 ciężarówek przemierzają-
cych po 63 tysiące mil rocznie ze średnim zużyciem paliwa 
na poziomie 9,39 mili na galon.

OLEJE
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Podejmij wyzwanie
z Mobil 1

Czasem nie unikniesz trudnych i wymagajàcych dróg. Zapewnij silnikowi w Twoim
samochodzie najwy˝sze osiàgi przy maksymalnej ochronie. Wiodàca na Êwiecie
marka, produkujàca w pe∏ni syntetyczne oleje, pomaga osiàgnàç niezwykle sprawne
dzia∏anie silnika, nawet w warunkach ekstremalnie wysokich temperatur i obcià˝eƒ.

Numer 1 mówi wszystko. Mobil 1.
www.mobil.pl
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Według badań GIPA już co trzeci Polak wy-
biera oleje Mobil – markę cieszącą się obecnie 
największym zaufaniem, niekwestionowanego 
lidera na rynku środków smarnych w Polsce. 
Skąd tak ogromny sukces? Wystarczy przyj-
rzeć się działalności firmy ExxonMobil i poznać 
technologię, na bazie której została opracowa-
na gama środków smarnych najwyższej jako-
ści, zapewniająca silnikom doskonałą ochronę 
przeciwzużyciową nawet w najtrudniejszych 
warunkach. 

Pozycja lidera zobowiązuje i skłania do 
ciągłego udoskonalania. Rozwój to jeden 
z priorytetów firmy. ExxonMobil wykorzystuje 
swoją wiedzę i doświadczenie zdobyte przez 
dziesięciolecia, aby odpowiadać na potrzeby 
najbardziej wymagających kierowców. Dzięki 
długoletniej współpracy z wieloma zespoła-
mi sportów motorowych na całym świecie 
oleje Mobil, zanim trafią do samochodów 
jeżdżących po naszych drogach, nie tylko 
przechodzą gruntowne testy w laboratoriach, 
ale przede wszystkim sprawdzane są w ekstre-
malnie trudnych i wymagających warunkach 
eksploatacji, jakimi są np. wyścigi Grand Prix. 
Tory Formuły 1 to nadzwyczajny obszar ba-
dań dla olejów Mobil 1 i to właśnie dzięki nim 
ExxonMobil stworzył m.in. nową technologię 
przeciwzużyciową – SuperSyn.  

OLEJ I SILNIK MUSZĄ WSPÓŁPRACOWAĆ

Główną zasadą, według której należy dopa-
sowywać olej do swojego auta, jest stosowa-
nie się do zaleceń producenta – a te są zwykle 
bardzo dokładne i rygorystyczne. Niektórzy 
producenci, jak np.: VW, DaimlerChrysler, BMW, 
Opel czy Ford, wymagają stosowania produk-
tów posiadających ich wewnętrzne dopusz-
czenia. Dobierając olej, należy zwrócić uwagę 
na wymaganą klasę jakościową (amerykańskie 
API lub europejskie ACEA) oraz klasę lepkości 
SAE. Polscy kierowcy są przekonani, że oleje 
Mobil spełniają powyższe wymagania. 

W CZYM TKWI SEKRET TAK DOSKONAŁYCH 
PARAMETRÓW TYCH OLEJÓW?

 Co sprawia, że oleje Mobil 1 zapewniają 
doskonałą ochronę nawet w najtrudniejszych 
warunkach? Odpowiedź wbrew pozorom jest 
bardzo prosta. Przed inżynierami ExxonMobil 
silniki nie mają żadnych tajemnic. Dlatego 
w ofercie firmy można znaleźć najwyższej jako-
ści oleje syntetyczne, półsyntetyczne i mineral-
ne, do każdego typu aut – od nowoczesnych 
po te starszej generacji.  

Wybór na lata 
Wyjaśnijmy teraz w kilku słowach, co oferu-

ją poszczególne z nich. Najlepszymi są oleje 
syntetyczne Mobil 1 otrzymywane na dro-
dze syntezy chemicznej. Charakteryzują się 
one dużo większą odpornością na utlenianie 
w najwyższych temperaturach, przez co zapo-
biegają tworzeniu się szlamów i osadów. Uła-
twiają rozruch silnika podczas mrozów, a dzię-
ki swej płynności w krótkim czasie wchodzą 
w obieg, smarując wszystkie elementy nara-
żone na szkodliwe tarcie. 

Grupa syntetycznych produktów Mobil 1 
zapewnia lepsze osiągi w samochodach 
poddawanych dużym obciążeniom i znacz-
nie podwyższa sprawność każdego silnika, 
również tych wyposażonych w filtry cząstek 
stałych. Oleje syntetyczne Mobil 1 gwarantują 
najmniejsze możliwe zużycie paliwa i dosko-
nałą ochronę na lata.

Spośród olejów półsyntetycznych można 
polecić oleje Mobil Super S i Mobil Super S 
Turbo Diesel, które stosowane w silnikach 
samochodów osobowych lub dostawczych 
zmniejszają emisję spalin i zapewniają długo-
trwałą ochronę przeciwzużyciową. 

Kolejna grupa środków smarnych to oleje 
mineralne Super M, oparte na wysokogatun-
kowych olejach bazowych uzyskanych w pro-
cesie rafinacji ropy naftowej. Dzięki starannie 
dobranym pakietom dodatków uszlachet-
niających oleje te zapewniają odpowiedni 
poziom ochrony przeciwzużyciowej silnikom 
wysokoprężnym, a także tym z turbodołado-
waniem.   

Jak widać, kierowcy mają w czym wybierać. 
Ich zróżnicowane oczekiwania są w pełni za-
spokojone. Nie dziwi zatem tak wielkie zaufa-
nie, jakim darzą Mobil 1.     

Na zakończenie warto wspomnieć, że na 
stronie firmy www.mobil.pl znajduje się spe-
cjalnie zaprojektowane narzędzie, dzięki któ-
remu można dopasować najodpowiedniejszy 
olej do swojego samochodu. Ta forma dbało-
ści o klienta niewątpliwie również przekłada 
się na fakt, że co trzeci Polak wybiera oleje 
Mobil. 

Czym kierują się kierowcy 
i jakie kryteria stosują przy 
doborze oleju? 
Na pewno szukają gwarancji, 
chcą mieć pewność, 
że produkt, który trafia 
do ich silnika zapewni 
mu długotrwałą ochronę. 
Jednak przede wszystkim 
ufają sprawdzonej marce 
– olejom Mobil 1.

T E M A T  S E Z O N U

OLEJE
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Orlen Oil
gwarancja jakości 

T E M A T  S E Z O N U

Udany test olejów 
Platinum Ultor.

Mocna pozycja i znaczący udział w rynku 
to standardowy cel stawiany podczas wpro-
wadzania na rynek nowej marki. Tak też było 
pięć lat temu, gdy pierwsze oleje silnikowe 
Platinum znalazły się na półkach stacji paliw 
i sklepów motoryzacyjnych w całym kraju. In-
tensywna kampania reklamowa i efektywne 
działania wspierające sprzedaż w ciągu kilku 
lat zbudowały pozytywny wizerunek marki, 
która postrzegana jest przez Klientów jako 
synonim najwyższej jakości. Oleje Platinum 
spełniają najsurowsze normy specyfi kacji 
jakościowych i wymagania wiodących pro-
ducentów silników. Posiadają także aprobaty 
największych światowych koncernów moto-
ryzacyjnych, takich jak choćby MAN, Merce-
des-Benz, Renault, Volvo, Volkswagen. Jednak 
dla wielu Klientów najważniejszym wyznacz-
nikiem jakości są mordercze próby, jakim 
poddawany jest produkt podczas badań eks-
ploatacyjnych. Mimo zaufania pokładanego 
w aprobatach producentów, nadal bardzo 
istotna jest rola testów i badań, podczas któ-
rych produkt sprawdza się w warunkach „bo-
jowych”. Oleje Platinum Ultor zostały poddane 
serii testów eksploatacyjnych realizowanych 
przez renomowaną fi rmę badawczą – kra-
kowski Instytut Technologii Nafty. Badania 
eksploatacyjne przeprowadzono na nowo-
czesnym autobusie marki Autosan z silnikiem 
Renault Euro4 w porozumieniu z producen-
tem – fi rmą AUTOSAN S.A. Program badawczy 
składał się z trzech etapów, za każdym razem 
(po przebiegu 34 484 km, 44 205 km i 56 200 
km) pobierano próbkę, która trafi ała do wy-

specjalizowanego laboratorium. Badano m.in. 
lepkość kinematyczną, zmiany wartości liczby 
zasadowej, przyrost liczby kwasowej, zawar-
tość pierwiastków z pakietu jakościowego, a 
także zawartość pierwiastków pochodzących 
z zużycia elementów silnika. 

Po zakończeniu programu przygotowano 
szczegółowy raport. Badany olej zapewnia 
kompleksową ochronę silnika i niezależnie 
od przebiegu zapobiega jego zużyciu, o 
czym świadczą minimalne zmiany zawartości 
pierwiastków pochodzących z zużycia silni-
ka. Zawartość pierwiastków z pakietu jakoś-
ciowego, nawet przy przebiegu powyżej 50 
000 km, była zbliżona do zawartości w oleju 
świeżym – co świadczy o bardzo powolnym 
wyczerpywaniu się dodatków. Również liczba 
zasadowa wykazuje stabilną, wysoką wartość. 
Wyniki badań nie pozostawiły wątpliwości 
- Platinum Ultor Extreme Euro4 10W/40 jest 
olejem najwyższej klasy i może śmiało kon-
kurować z produktami największych świato-
wych koncernów olejowych. Jego parametry 
wykazują stabilność niezależnie od przebiegu, 
co świadczy o bardzo dobrej jakości kompo-
nentów zastosowanych przy jego produkcji i 
właściwej formulacji. 

Olej zalecany jest przede wszystkim do no-
woczesnych silników wysokoprężnych spełnia-

jących normę Euro5  i Euro4, wyposażonych w 
układy recyrkulacji spalin, fi ltry cząstek stałych, a 
także do silników z selektywnym katalizatorem 
redukującym tlenki azotu w spalinach. Może 
być również stosowany we wcześniejszych ge-
neracjach silników Diesla spełniających normy 
emisji Euro 3, Euro 2, Euro 1. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o 
kontakt: Dorota Kalisz, Dział Marketingu ORLEN OIL 
tel.: (12) 66 555 14, e-mail: dorota.kalisz@orlenoil.pl

OLEJE

Tegoroczne Raj-
dowe Samochodowe 
Mistrzostwa Polski po 
raz pierwszy w histo-
rii zyskały sponsora 
tytularnego – produ-

centa olejów dla motoryzacji Platinum. 
Umowa zawarta pomiędzy Polskim Związ-
kiem Motorowym a fi rmą Orlen Oil stanowi, 
iż w sezonie 2008 pełna nazwa rajdowego 
serialu to Platinum Rajdowe Samochodowe 
Mistrzostwa Polski. 

Platinum RSMP obejmują w sezonie 2008 
dziewięć rajdów. Rajdy rozgrywane będą od 
lutego do października, a przerwy między po-
szczególnymi eliminacjami dadzą zespołom 
czas na spokojne i profesjonalne przygotowa-
nie do każdego startu.

ORLEN OIL

Platinum spon-
sorem rajdowych 
mistrzostw Polski 

Współpraca z fi rmą Ursus jest dla OR-
LEN OIL ważnym etapem w budowaniu 
pozycji lidera krajowego rynku środków 
smarnych. Ponad stuletnia tradycja w połą-
czeniu z nowoczesną technologią sprawiły, 
że dziś z linii produkcyjnych fabryki w Ursusie 
zjeżdżają ciągniki w niczym nie ustępujące 
zagranicznej konkurencji. Solidnie wykonane, 
trwałe i bardzo komfortowe. Już od roku 2000 
roku silniki, przekładnie i układy hydrauliczne 
ciągników produkowanych w podwarszaw-
skim Ursusie zalewane są olejami ORLEN OIL.

Nowoczesne konstrukcje i silniki spełnia-
jące wymagania surowych norm emisji spa-
lin Euro3 i Euro4 wymogły na producentach 
środków smarnych opracowanie nowych 
receptur olejów, dostosowanych do nowych 
wymagań rynku. Oleje marek ORLEN OIL i 

ORLEN OIL

Polskie oleje w silnikach polskich 
ciągników 

Platinum dedykowane dla rolnictwa przeszły 
szereg badań i testów, które potwierdziły ich 
najwyższą jakość. Spełniają także wymagania 
i specyfi kacje wiodących producentów sprzę-
tu rolniczego, takich jak: John Deere, Massey 
Ferguson, Ford, Case, New Holland. 
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Kolejne pojazdy dla
Cemexu

M i c h a ł  W i ś n i e w s k i

Koncern Cemex – lider 
w branży produkcji betonu 
odebrał z sieradzkiej 
fabryki Feber kolejną 
transzę naczep.

W barwach kooperacji Cemex w sumie 
jeździ 45 naczep z logo Inter Cars. Pierwsze 
egzemplarze przejechały już ponad 90.000 
tyś. km i nie sprawiają żadnych kłopotów. 
„Na podkreślenie zasługuje fakt doskonałego 
zgrania obu członów zespołu drogowego” - 
twierdzi Grzegorz Malec – kierownik zespołu 
transportu w Cemex-ie. „Zarówno ciągniki 
Actros 1841 jak i naczepy na osiach Mercedes 
posiadają hamulce tarczowe oraz system EBS. 
Doskonale dopasowuje się moment wyprze-
dzenia hamowania naczepy do ciągnika oraz 
korekcja względem obciążenia. Takie zgranie 
ma również wymierny efekt fi nansowy”. Prze-
glądy naczep możemy wykonywać w tym sa-
mym miejscu i czasie co ciągnika. 

Kluczowe elementy eksploatacyjne osi tzn. 
klocki hamulcowe oraz tarcze są w 100% iden-
tyczne z elementami w ciągniku. Podobnie 

jest również z zaciskami hamulcowymi. Niskie 
koszty serwisowania oraz oszczędności cza-
sowe mają niebagatelne znaczenie dla fi rmy 
posiadającej  50 zestawów, przejeżdżających 
rocznie kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. To 
aspekt fi nansowy, drugim czynnikiem powtór-
nego wyboru naczep fi rmy Feber jest duża 
wydajność przewozowa. Naczepa NW34KDC 
(odmiana dostosowana specjalnie dla fi rmy 
Cemex) jest naczepą bardzo uniwersalną. W 
fi rmie Cemex jest używana do przewozów 
masowych: piasku, żwiru, tłucznia oraz innych 
kruszyw drogowych. 

Objętość paletowa (22 europalety) umożli-
wia przewożenie np. cementu workowanego 
oraz innych towarów na europaletach. Wszyst-
kie te możliwości zapewnione są dzięki bar-
dzo bogatemu wyposażeniu seryjnemu oraz 
szczegółowym ustaleniom z zamawiającym. 
Pomimo konstrukcji zapewniającej szeroki 
wachlarz zastosowań, naczepa charakteryzuje 
się stosunkowo niską masą własną, która wraz 

W A R S Z T A T

z osprzętem wynosi tylko 7.120kg. Producent 
osiągnął ją dzięki zastosowaniu do jej budowy 
najnowocześniejszych komponentów, spe-
cjalnych profi li aluminiowych (GARFIELD), osi 
Mercedes Weightmaster, cienkościennego si-
łownika i wielu innych detali mającym wpływ 
na masę. 

Owocna współpraca z klientem mającym 
szczegółowo sprecyzowane potrzeby oraz 
producentem stawiającym na jakość obu 
stron przynosi same korzyści.
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Co nowego 
w warsztacie?

W A R S Z T A T

Letni sezon w pełni, dlatego 
chcielibyśmy zwrócić Pań-
stwa uwagę na oferty spe-
cjalne urządzeń
i narzędzi.

Chcemy Państwu pomóc, abyście nie dali 
się zaskoczyć coraz bardziej wymagającym 
klientom, a raczej potrzebie używania coraz 
bardziej skomplikowanych narzędzi do obsłu-
gi pojazdów.

Połączenie dwóch Działów Narzędziowych 
Inter Cars S.A. i JC Auto S.A., zaowocowało 
także ogromnym zwiększeniem oferty, co 
pozwoli Państwu wybierać spośród ponad 
25.000 pozycji asortymentowych od ponad 
200 dostawców z całego świata.

NOWA STRONA INTERNETOWA 
NARZĘDZI I URZĄDZEŃ 

Abyście Państwo mogli szybko 
i bez problemu odnaleźć w na-
szej ofercie to, co najbardziej Was 
interesuje, zmodyfi kowaliśmy do-
tychczasową stronę internetową 
z wyposażeniem dla warsztatów. 
Wg rankingów odwiedzin strona 
ta jest jedną z najczęściej odwie-
dzanych witryn internetowych w 
Inter Cars S.A. Rozbudowano drze-
wo asortymentowe, co pozwoli 
na dokładne wyszukanie narzędzi 
lub urządzeń, których będziecie 
poszukiwać. Oczywiście można wyszukiwać 
również po słowach kluczowych, indeksach 
czy producentach. Staramy się również przy 
każdym indeksie zamieścić wiele zdjęć, opi-
sów i kart katalogowych. Być może w tej chwili 
nie wszystkie produkty mają te informacje, ale 
dążymy do tego, aby jak najszybciej znalazły 
się na naszej stronie. www.warsztat.intercars.
com.pl

WKŁADKA „WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW” 
W WIADOMOŚCIACH

Dodatek, który pojawia się razem z gazetą, 
osiągnął także niespotykane dotąd rozmiary i 
nakład. Znajdziecie w nim Państwo namiast-
kę naszego potencjału. Staraliśmy się zwrócić 

uwagę na sezonowość Państwa potrzeb i 
jednocześnie doradzić, w co warto zainwesto-
wać, aby szybko odzyskać swoje pieniądze. W 
obecnej edycji, duży nacisk położyliśmy na 
urządzenia i narzędzia do obsługi klimatyzacji 
np. stacje do klimatyzacji z TEXA, PROFITOOL, 
BOSCH, VALEO czy DELPHI. Tylko do Państwa 
należy wybór, a my chętnie pomożemy w 
podjęciu decyzji.

Również testery diagnostyczne stanowią 
duży udział w aktualnej ofercie. Nowe urzą-
dzenia fi rmy TEXA Nawigator TXT czy AXONE 
3 to prawdziwy rarytas dla diagnostów.

SZKOLENIA I PREZENTACJE

Już w czerwcu planujemy zorganizowanie 
TEXA TOUR, dzięki któremu będziecie Pań-
stwo mogli zapoznać się z nowymi produk-
tami TEXA TXT, AXONE PAD i AXON PALM. 
Dokładny harmonogram szkoleń pojawi się 
niebawem na www.warsztat.intercars.com.pl 

Nasze wspólne działania to także samocho-
dy ekspozycyjne TOOLBUS, przemierzające 
Polskę w celu ułatwienia Państwu dostępu do 
naszej oferty.

DZIAŁ WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW PO FUZJI 

Chciałbym również na-
pisać kilka słów o nowej 
formie Działu. W nowej or-
ganizacji staraliśmy się tak 
skompletować załogę, aby 
w jak najlepszym stop-
niu była w stanie pomóc 
Państwu, jak i wszystkim 
oddziałom w Polsce. Dział 
składa się z 12 osób, do 

którego zalicza się: trzech diagnostów szkole-
niowców, dwóch pracowników serwisowych, 
i specjalistów od narzędzi i urządzeń. Do na-
szych zadań należy także ciągłe poszerzanie 
oferty i wybór najlepszych urządzeń i narzędzi 
od sprawdzonych producentów. Szczególną 
wagę przykładamy do pełnej informacji, któ-
rą przekazujemy do naszych oddziałów, żeby 
handlowcy, z którymi macie Państwo kontakt 
na co dzień byli w stanie zaproponować naj-
lepsze rozwiązania.

8. TARGI W INTER CARS S.A.

Szybkimi krokami zbliża się kolejna edycja 

Targów w Inter Cars S.A. Mam nadzieję, że jak 
co roku odwiedzicie nas Państwo i będziecie 
mogli zapoznać się z naszą ofertą. Jak zawsze 
postaramy się pokazać atrakcyjne urządzenia 
i nowości. Już wcześniej wspominałem, ze 
naszym motto jest jakość oferowanych pro-
duktów, więc zapewne znajdą Państwo dla 

siebie urządzenia, które bę-
dziecie chcieli kupić. Nadal 
oczywiście proponujemy 
różne formy wsparcia, z któ-
rych można korzystać, co 
pozwoli Państwu niekiedy 
bez nakładów stać się po-
siadaczami urządzeń i za-
proponować nową usługę 
w swoim warsztacie.

K r z y s z t o f  M a r c i n i a k ,  W o j c i e c h  J a g o d z i ń s k i 
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Więcej informacji mogą Państwo uzyskać u swoich przedstawi-
cieli handlowych lub na stronie www.q-service.com.pl lub 
www.perfectservice.pl (informacje, tylko dla członków sieci, 
dostępne są na stronie po zalogowaniu).
Zgłoszenia proszę kierować do: 1. Przedstawicieli handlowych swoich 
fi lii 2. Ilony Sar 022/714-17-14 lub ilonas@intercars.com.pl 3. HTS Polska 
Wojciech Skorupa wojciech.skorupa@hts.com 

Miesięczny koszt 
zakupu 3 kombinezonów
 = 120 zł
• 3 kombinezony po 120 zł brut-
to = 360 zł 
• Koszty prania - średnio 15 zł/
szt. 
Przyjmując, że raz w tygodniu 
oddajemy do prania 1 kombine-
zon to wydajemy 60 zł miesięcz-
nie. 3 kombinezony stosujemy 
zamiennie przez 6 miesięcy 
(średnio, na tyle czasu starcza 
kombinezon) to koszt kombi-
nezonu 60 zł + koszty prania 64 
zł = 120 zł brutto miesięcznie* 
bez kosztu wyjazdu do pralni, 
odbioru i przywiezienia kom-
binezonów.

Miesięczny koszt 
wynajmu 3 kombinezonów 
= 39 zł
3 kombinezony stosowane za-
miennie w ciągu miesiąca, przy 
czym 1. sztukę pracownik ma na 
sobie, 2. sztukę ma w szafce, a 3. 
sztuka zawsze jest w praniu. Fir-
ma Boco raz w tygodniu zabiera 
brudną odzież do prania.

Średni miesięczny koszt wy-
najmu dla jednego pracowni-
ka 3 sztuk kombinezonu (czyli 
ogrodniczek i bluzy) to około 39 
zł brutto

Drodzy Klienci, liczby mó-
wią same za siebie, więc za-
stanówcie się i podejmijcie 
ostateczną decyzję! 

Dbamy o Ciebie, o Twoich pracowników i Twoje koszty!

Wynajem 
odzieży roboczej

I l o n a  S a r

Dla sieci Q-SERVICE, Q-SERVICE Truck, 
AutoCrew i Perfect Service.

Zadbany i schludny wygląd personelu, spełnione normy bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, to marzenie każdego pracodawcy. Dzięki współpracy 
z fi rmą BOCO, każdy z Państwa pracowników ma zawsze do dyspozycji 
czysty i wyprasowany komplet odzieży roboczej. Zapewnienie czystej 
odzieży roboczej jest obowiązkiem pracodawcy i przez wiele lat rozwią-
zywano ten problem zakupując ubrania dla pracowników. Od 10 lat coraz 
bardziej popularne jest korzystanie z usługi wyspecjalizowanych fi rm, za-
pewniających zarządzanie logistyką odzieży roboczej oraz profesjonalny 
serwis. Wzory odzieży są opracowane przez specjalistów oraz dostosowa-
ne do wymagań branży i danego stanowiska.  

ZALETY WYNAJMU ODZIEŻY ROBOCZEJ
Jednolity wygląd wszystkich pracowników. W strojach opracowanych 

przez Boco i Inter Cars pracownicy wyglądają zawsze modnie, czysto i schlud-
nie, a przede wszystkim zgodnie ze standardami sieci, do której należy. W ten 
sposób chcemy podnieść standard warsztatów należących do naszych sieci.

Wizerunek fi rmy. Jednolity wygląd pracowników we właściwym stroju 
roboczym wpływa na kształtowanie profesjonalnego wizerunku fi rmy. Pra-
cownicy mający bezpośredni kontakt z klientem stają się wizytówką sieci.

•

•
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Cena za wynajem 
auta to 599 zł/netto 
za jeden miesiąc!

Samochód zastępczy 
w Twoim serwisie za 599zł!

W A R S Z T A T

I l o n a  S a r

To najlepsza reklama dla 
warsztatu, zadowolenie 
klientów i dodatkowe źródło 
zysków.

Oferta skierowana jest do sieci serwisowej 
Q-SERVICE, AutoCrew, Perfect Service i obej-
muje wynajem samochodu Citroen C1 na 
2 lata wraz z pełnym pakietem serwisowo-
ubezpieczeniowym 

Cena obejmuje ubezpieczenie OC i AC, 
Opony zimowe, Serwis*, oklejenie samocho-
du w barwy sieci serwisowej reprezentowanej 
przez Wynajmującego: Q-SERVICE, AutoCrew, 
Perfect Service.

* Serwisowanie samochodu będzie się 
odbywało w serwisie wynajmującego auto. 
Każdorazowo części niezbędne do naprawy 
samochodu będą wysyłane przez dział fl oto-
wy Inter Cars S.A. Montaż części będzie leżał 
po stronie serwisu.

Wyposażenie obejmuje klimatyzację, dwie 

poduszki powietrzne, wspomaganie kierow-
nicy, elektryczne szyby, centralny zamek, ABS.

Warunki umowy:

Okres umowy: 24 miesiące

Zakładany przebieg: 50.000 km

Brak pierwszej wpłaty

Możliwy wykup po okresie umowy

W celu otrzymania dodatkowych informa-
cji o ofercie lub chęci zamówienia samocho-
du prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres 
c1@intercars.com.pl 









Zgodność z normami. Odzież robocza 
BOCO jest wykonana z tkanin spełniających 
normy bezpieczeństwa. Noszenie odzieży 
ochronnej zmniejsza ryzyko urazów ciała oraz 
zabezpiecza przed działaniem szkodliwych 
substancji, smarów, olejów.

Wyższa wydajność pracy. Pracownik, któ-
ry dobrze się czuje w swoim stroju roboczym, 

•

•

lepiej pracuje oraz pełniej identyfi kuje się z 
fi rmą oraz z siecią.

Oszczędność. Wynajem i serwis odzieży 
roboczej jest bardziej korzystny dla fi rmy niż 
zakup odzieży. Oszczędza czas i koszty maga-
zynowania i administracji odzieży.

Elastyczność i szybkość serwisu. BOCO 
zapewnia indywidualne dopasowanie odzieży 

•

•

do każdego użytkownika, jak również wymia-
nę odzieży w przypadku zmian jego rozmiarów 
oraz zmian ilości odzieży roboczej w przypad-
ku fl uktuacji zatrudnionych pracowników.

Dodatkową korzyścią dla Państwa jest 
częściowa refundacja miesięcznych kosztów:  
za każde wydane 10 zł na wynajem odzieży 
proponujemy 20 punktów w IC Premii.

•

Strona internetowa AutoCrew  
Nowa strona internetowa AutoCrew 

www.auto-crew.pl już działa

Znajdziecie tam Państwo adresy warszta-
tów należących do sieci AC, ogólne informa-
cje, korzyści i wymagania wobec serwisów, 
które chcą z nami tworzyć międzynarodową 
sieć AutoCrew. Strona cały czas jest modyfi -

kowana, więc proszę nam wybaczyć pewne 
niedociągnięcia. Jeśli macie Państwo pomy-
sły, co do informacji, jakie powinny się zna-
leźć na tej stronie to chętnie zapoznamy się 
z Państwa propozycjami. 

Wszelkie uwagi i pomysły proszę pisać na 
adres: ilonas@intercars.com.pl

Zgłoszenie na auto zastępcze Citroen C1 Bezwzględnie proszę o dołączenie do ankiety skanu dokumentów rejestrowych fi rmy, wpisu do rejestru prowadzonej działalności gospodarczej NIP i REGON.

1. Imię i nazwisko osoby kontaktowej:     2. Telefon kontaktowy (komórkowy):

3. Nazwa serwisu:      

4. Dokładny adres fi rmy - Miasto:    Kod pocztowy:  Ulica, nr:    

Telefon:    Adres e-mail:     Nr klienta w SAFO:

5. Do jakiej sieci należy serwis:       6. Ilość samochodów:
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Zadane pytania:

1.  Jak Pan ocenia imprezę 5-lecia 
Perfect Service, która została zor-
ganizowana w Wiśle 18 kwietnia?

2.  Jako jeden z najstarszych serwi-
sów w sieci, jak ocenia Pan do-
tychczasową współpracę i rozwój 
sieci Perfect Service?

3.  Czy Pana zdaniem fuzja fi rm JC 
Auto S.A. i Inter Cars S.A. będzie 
pozytywnym kierunkiem rozwoju 
warsztatów Perfect Service?

4.  Hasło połączonych fi rm to „Milion 
części pod jednym dachem”, czy 
w związku z tym odczuwa Pan 
lepszą dostępność część w sieci 
dystrybucji Inter Cars S.A.?

Gala Mistrzów 
Warsztatu
Sieć Perfect Service istnieje 
na polskim rynku już 5 lat. 

W 2003 roku fi rma JC Auto specjalizująca się 
dystrybucji części do azjatyckich marek zade-
cydowała o założeniu sieci serwisów. Początki 
nie były łatwe, ale rok 2007 zakończył się licz-
bą ponad 400 warsztatów, które po ogłosze-
niu fuzji JC Auto S.A. i Inter Cars S.A. utworzyły 
największą sieć warsztatów niezależnych w 
Polsce. 

18.kwietnia w Wiśle odbyła się „Gala Mistrzów 
Warsztatów”, na którą zostali zaproszeni m.in. 
właściciele Perfect Serwisów. Moment ten był 
wspaniałą okazją do uczczenia i wręczenia 
nagród laureatom, jak również była to możli-
wość poznania się ze „swoimi” z sieci Q-Servi-
ce, Q-Service Truck i AutoCrew. Dla wszystkich 
serwisantów było to pierwsze wspólne spot-
kanie, dlatego też z ciekawością zapytaliśmy 
naszych debiutanckich gości m.in. o ocenę 
tego wydarzenia, jak również o dotychczaso-
wą współpracę i konsekwencje wielkiej fuzji.
Z właścicielami Perfect Service rozmawiała 
Marta Ciesielska z Działu Sieci Serwisowych.

Andrzej Sęk z C&S AUTO-SERWIS Jerzy 
Cytling, Andrzej Sęk 
Warszawa, ul. Hipotezy 8.

1. Impreza niezapomniana, osobiście oce-
niam ją celująco. Zjazd zorganizowany z wiel-
kim rozmachem, lecz co ważne, bardzo staran-
nie i rzeczowo, obok Gali Mistrzów Warsztatu 
2008, która pozostawiła wspaniałe uczucie 
ważności tego co robimy, jak też oprawy kul-
turalnej zapewnionej przez Maćka Stuhra i 
Krzysztofa Krawczyka, świetnie przyjętej przez 
uczestników. Do tych rzeczowych zaliczam 
debatę z Zarządem Inter Cars, pozwoliła ona 
poczuć, że jestem ważny w naszej rodzinie. 
Równie ważne, potrzebne i owocne były 
spotkania z przedstawicielami producentów i 
dostawców części. Przyniosły one wzajemną 
wymianę kontaktów i informacji, co przełoży 
się na większą pewność w doborze części za-
miennych i urządzeń warsztatowych.

2. Jako warsztat braliśmy czynny udział w 
tworzeniu sieci Perfect Service. Dlatego czu-
jemy się w niej bardzo dobrze, jak u siebie i 
chcielibyśmy pracować dalej nad podwyż-
szeniem technicznych możliwości sieci i roz-
powszechnieniem jej wśród klientów. Myślę 
o dalszym pomyślnym rozwoju sieci Perfect 
Service w strukturach Inter Cars.

3. Chętnie zgodzę się z tezą zawartą w py-
taniu. Myślę, że połączenie sił wszystkich 
sieci warsztatów niezależnych zrzeszonych 
pod egidą fi rmy Inter Cars, jest już na dzień 
dzisiejszy bardzo dużą rodziną. Daje to nam 
pewność tworzenia takich wizji, że będziemy 
w stanie, w najbliższej przyszłości, wypraco-
wać takie metody szkolenia załogi, wyposa-
żenia warsztatów, jak również podwyższenia 
technicznej kultury obsługi samochodu, że 
będziemy znaczącą siłą na mapie rynku mo-
toryzacyjnego.

4. Jednym słowem TAK. Nie byłbym sobą 
gdybym nie dodał, że nie obyło się bez kło-
potów tzw. okresu przejściowego. Związane 
one były ze zmianą systemu komputerowe-
go, systemu zaopatrzenia między centralami, 
które jak myślę na dzień dzisiejszy mamy już 
za sobą. Tu chciałem podziękować za wysiłek 
całej fi rmy, nie zapominając o oddziałach, z 
którymi najbardziej się stykam. Patrzę w naszą 
przyszłość z dużym optymizmem, czego i ca-
łej naszej rodzinie życzę.

Krzysztof Śmigiera z MOTO USŁUGI Krzysz-
tof Śmigiera, Warszawa, ul. Cyprysowa 28.                

1. Impreza 5-lecia Perfect Service zorganizo-
wana w malowniczej Wiśle to prawdziwy maj-
stersztyk. Ogromny rozmach, profesjonalne i 
merytoryczne zorganizowane przedsięwzię-
cie zrobiły na mnie duże wrażenie. Podobała 
mi się formuła debaty i przedstawiona kon-
cepcja rozwoju fi rmy oraz bezpośredni kon-
takt z dostawcami różnych grup towarowych. 
Wysokiej klasy hotel i komfortowe warunki za-
kwaterowania to wspaniały dodatek do całej 
imprezy. 

2. Sieć Perfect Service nobilituje, rozwija i 
uświadamia swoich warsztatowców, by pew-
nie działać na rynku motoryzacyjnym, czerpiąc 
z niego korzyści w postaci zysków i satysfakcji 
obsługi klienta. Propaguje i upowszechnia 
różnego rodzaju rozwiązania techniczne 
poprzez organizowane kursy i spotkania bi-
znesowe. Rozpowszechnia szereg ram i form 
obowiązujących w rynku usług motoryzacyj-
nych. Spotkania organizowane wewnątrz sieci 

W A R S Z T A T

M a r t a  C i e s i e l s k a
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Reprezentanci najdłużej działających warsztatów sieci Q-Service i Perfect Service – Wisła 2008, Gala Mistrzów 

ARS R. SOŁGAŁA
ul. Leśna 5, Nadarzyn

MECHANIKA POJAZDOWA M.SITNIK
ul. Krasińskiego 41b, Warszawa

AUTO - REM SADŁOWSKI, KALKOWSKI, SADŁOWSKI
ul. Bohaterów Warszawy 27, Pruszków

MECHANIKA POJAZDOWA R. AUGUSTYNIAK
ul. Prusa 75, Pruszków

umożliwiają wymianę poglądów i doświad-
czeń wśród partnerów z branży. Wszystkie 
tego typu działania, z którymi spotykamy się 
poprzez sieć Perfect Service podnoszą kon-
kurencyjność i jakość usług świadczonych w 
sieci warsztatów.

3. Fuzja fi rm JC i IC moim zdaniem pozytyw-
nie wpłynie na rozwój sieci Perfect Service, ze 

W A R S Z T A T

względu na większą możliwość udostępnienia 
wiedzy technicznej i obsługę prawną. Z całą 
pewnością zunifi kowanie szeregu procedur 
obsługi klienta, jakość świadczonych usług 
podniesie się, co spowoduje, mam nadzieję, 
rozwój zrzeszonych warsztatów i znacznie 
większą konkurencyjność na rynku.

4. Sieć dystrybucji połączonych fi rm za-

pewnia moim zdaniem największą dostęp-
ność części zamiennych, co odróżnia ją od 
innych konkurencyjnych fi rm. Dostępne gru-
py towarowe dublują się w ofertach różnych 
producentów części, co powoduje lepsze 
zaspokojenie potrzeb każdego konsumenta. 
Szeroka dostępność części w ogromnej mie-
rze oszczędza czas wykonywania usługi przez 
warsztat i jest to bardziej ekonomiczne. 
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Rys. 2) Wykres drgań rezonansowych układu korbowego silnika.

Rys. 1) Ilustracja drgań wału korbowego silnika na podstawie wykresów drgań kątowych.

Koła dwumasowe
uwagi eksploatacyjne

K a z i m i e r z  N e y m a n

Ważne wskazówki dla ser-
wisujących nowe autobusy. 

Koła dwu-masowe i problemy z ich eks-
ploatacją na wolnym rynku były do tej pory 
sprawą warsztatów obsługujących samocho-
dy osobowe, ale już od kilku miesięcy sprze-
dajemy coraz więcej kół dwu-masowych 
do autobusów i samochodów ciężarowych.
Takie nowoczesne koło zamachowe nie jest 
już kawałkiem żelaza, ale bardzo skompliko-
wanym mechanizmem wymagającym spe-
cjalnych narzędzi i precyzyjnej wiedzy o jego 
montowaniu. Poniżej przedstawiamy kilka 
danych przybliżający ten nowy element. 

Koła dwu-masowe przeznaczone do 
sprzęgieł o średnicy 430 mm 

• Występuje kilka wersji, różniących się ze-
stawami sprężyn dobranymi do poszczegól-
nych silników (ważny właściwy dobór). 

• Ciężar 74 kg (dla prawidłowego montażu 
potrzebny jest specjalny wysięgnik dźwigu). 

• Grubość tarczy wyważającej z powierzch-
nią cierną ma tylko kilkanaście milimetrów 
(około 15 mm), przez co tarcza jest bardzo 
czuła na przegrzanie!

• Koło dwu-masowe jest aktualnie jedy-
ną konstrukcją pozwalającą wyeliminować 
drgania silników z Euro 4 – 5.

Drgania wytwarzane przez silniki pojazdów 
są zaliczane do najbardziej dokuczliwych No-

woczesne silniki, szczególnie wspomagane 
turbinami, uzyskują wysokie moce i momenty 
obrotowe przy małych obrotach. Okazuje się, 
że wywołuje to duże drgania skrętne wału 
korbowego przenoszące się na związane z 
nim zespoły, w szczególności sprzęgło, skrzy-
nię biegów, wał napędowy, most. 

W zasadzie każdy element układu kor-
bowego konstruuje się tak, by ograniczał 
drgania tego układu. Brak tłumienia drgań 
powoduje szarpania całego pojazdu, szcze-
gólnie dokuczliwe w nowoczesnych autobu-
sach. Dodatkowo montuje się tłumiki drgań 
wału korbowego z przodu wału, ale to nie 
wystarcza. W silnikach przystosowanych do 
normy Euro 4 stosuje się coraz częściej dwu-
masowe koła zamachowe, które są również 

tłumikami drgań i nie pozwalają, by te prze-
dostawały się poprzez wałek sprzęgłowy 
do skrzyni biegów i dalej. W każdym silniku 
występują tzw. drgania rezonansowe najbar-
dziej niebezpieczne dla silnika i jednocześnie 
wytwarzające największe hałasy. 

W nowoczesnych silnikach wyposażonych 
w konwencjonalne tłumiki drgań skrętnych 
w tarczach sprzęgłowych drgania rezonan-
sowe występują przy obrotach 1200-1600, 
czyli bardzo często używanych w normalnej 
eksploatacji, powodując hałasy i szybsze zu-
życie układu napędowego. Wykres na rysun-
ku 1 ilustruje drgania wału korbowego silnika 
na podstawie wykresów drgań kątowych. 

Kiedyś w samolotach czy na statkach 
było ostrzeżenie „przez obroty rezonansowe 
przechodź bardzo szybko”. W pojeździe na 
drodze nie bardzo można takie polecenie 
wykonać. Zastosowane koła dwu-masowe 
potrafi ą przesunąć drgania rezonansowe do 
obrotów w zakresie pracy rozrusznika, po-
wodując, że silnik wyposażony w takie koło 
jest „spokojny” w całym użytkowym zakresie 
obrotów. Przedstawia to wykres na rysunku 2 
(ZMS oznacza koło dwu-masowe). 

W A R S Z T A T

39



Rysunek 5 - Porównanie momentów bezwładności masy.

Rys. 3) Konwencjonalny układ napędowy.

Rys. 4) Układ napędowy z kołem dwumasowym SACHS ZMS.

Dlatego, niezależnie od zachowania się 
zespołu: „koło zamachowe dwu-masowe: 
sprzęgło” (jeżeli został on już zdemontowa-
ny), należy zawsze dokonać pomiarów luzów 

Koła dwumasowe należą 
do części zużywających się 
okresowo.

między dwoma elementami koła. 

1.  Pomiar przechyłu – luz na chybo-
tanie (koła dwumasowe 430 mm)

Maksymalne odchylenie wtórnej tarczy  na 
średnicy około 430 mm może wynosić + /- 2 
mm. (luz  4mm ).

Zbyt duże odchylanie się tarczy powoduje 
wycieranie się zębów wielowypustu piasty 

Ocena stanu kół 
dwumasowych
(430 mm) do pojazdów ciężarowych

W silnikach z Euro 4 największe drga-
nia występują przy około 1400 obr./m.in., a 
mimo to, po zastosowaniu koła zamachowe-
go dwu-masowego, drgania rezonansowe 
powstają tylko w zakresie obrotów pracy 
rozrusznika. 

Następne rysunki poglądowe 3 i 4 za-
mieszczone poniżej ilustrują przebieg drgań 
na trasie silnik – przekładnia, poprzez koło 
zamachowe i sprzęgło w rozwiązaniu kon-
wencjonalnym i przy zastosowaniu koła 
dwu-masowego. 

 Możliwości tłumienia drgań skrętnych po-
kazano na następnym rysunku (5), porównu-
jąc momenty bezwładności masy układów 
konwencjonalnego i dwu-masowego. 

 
Na zielono zaznaczone jest „to, co drga”, 

na czerwono „to, co tłumi”. Korzyść z zasto-
sowania koła dwu-masowego jest oczywista 
– dotychczas nie ma lepszego rozwiązania. 
Praktyka wykazuje, że jeżeli po przebiegu 600 
000 – 800 000 tyś. km silnik wykazuje większe 
drgania, a skrzynia biegów głośniej pracuje 
niż dotychczas, to może za to odpowiadać 
wyeksploatowane koło dwu-masowe. Na 
razie nie ma możliwości jego naprawy. Ko-
nieczna jest wymiana, najbezpieczniej razem 
z kompletnym sprzęgłem. Koszt wymiany 
jest wyższy niż w przypadku konwencjonal-
nego sprzęgła, ale zdecydowanie niższy niż 
usuwanie uszkodzeń, które powstałyby w 
efekcie oddziaływania nietłumionych drgań. 

Materiały ORIGINAL SACHS SERVICE udo-
stępnione zostały dzięki uprzejmości ZF 
Trading - Przedstawicielstwo w Polsce przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Q-Service 
Truck.
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tarczy sprzęgłowej. Dlatego, nawet jeżeli 
wyniki pomiarów luzu są bliskie i nie prze-
kraczają jeszcze dopuszczalnych wartości ale 
na krawędziach zębów piasty powstały już 
zadziory, takie koło wraz ze sprzęgłem należy 
bezwzględnie wymienić.

Zalecenie: 3 pomiary wykonać co 120°, 
aby uzyskać średnią wartość.

2. Pomiar luzu porzecznego  (koła 
dwumasowe 430 mm)

Maksymalny luz poprzeczny może wyno-
sić 0,3 mm.

Zalecenie: 3 pomiary wykonać co 120°, 
aby uzyskać średnią wartość

Zbyt duży luz powoduje drgania całego 
układu napędowego. Dotychczasowe do-

świadczenia mówią, że dopuszczalne warto-
ści graniczne luzu wykazują koła o przebie-
gach 600 000 – 1 000 000 km (zależnie od 
sposobu eksploatacji). Jednak trzeba pamię-
tać o tym, że po osiągnięciu wartości gra-
nicznych, luz bardzo szybko się powiększa i 
może doprowadzić do zniszczenia zespołu: 
koło dwu-masowe: sprzęgło.
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Z adanie to spełnia nowy tester ATE AST 
fi rmy Continental Teves. Umożliwia on 

szybkie i bezpieczne testowanie pasywnych i 
aktywnych czujników prędkości kół. W aktyw-
nych systemach czujników można kontrolo-
wać koła impulsowe bez ich demontażu. Za 
pomocą rozszerzonego zestawu kabli czujni-
kiem ATE AST można badać inne czujniki ESP 
fi rmy ATE, takie jak czujnik obrotu wokół osi 
pionowej pojazdu, czujnik ciśnienia oraz czuj-
niki przyspieszenia wzdłużnego i poprzeczne-
go. Jeżeli znane jest napięcie zasilające, sygnał 
wyjściowy i przyporządkowanie styków we 
wtyczce, możliwa jest nawet analiza czujni-
ków innych systemów pojazdu. 

OPTYMALNY SYSTEM OBSŁUGI

Tester czujników ATE AST wyposażony jest 
w duży, dobrze czytelny wyświetlacz z moż-
liwością włączenia podświetlenia. Czujnik jest 
obsługiwany za pomocą czterech foliowa-
nych przycisków, oznaczonych w sposób in-
tuicyjny. To poręczne urządzenie jest zasilane 
z sieci pokładowej pojazdu. 

Obsługa testera ATE AST jest całkowicie 
intuicyjna. Menu zostało stworzone tak, aby 
użytkownik był prowadzony krok po kroku 
przez procedurę diagnostyki. 

Lokalizując błędy w nowo-
czesnych systemach regulacji 
hamulców fachowcy, oprócz 
urządzeń do diagnostyki 
sterowników, potrzebu-
ją również odpowiednich 
przyrządów służących do 
niezawodnego badania 
systemów czujników.

AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE 
CZUJNIKÓW

Podczas badania czujników prędkości kół 
inteligentny układ elektroniczny po podłącze-
niu i włączeniu testera rozpoznaje automa-
tycznie, czy ma do czynienia z czujnikiem pa-
sywnym czy aktywnym pierwszej lub drugiej 
generacji. Dalsza procedura testowania zależy 
od rozpoznanego typu czujnika. Jeżeli zmie-
rzone wartości odbiegają od prawidłowych, 
użytkownik otrzymuje wskazówki pozwalają-
ce na zlokalizowanie błędu. 

INWESTYCJA RÓWNIEŻ W PRZYSZŁOŚĆ

Dzięki pamięci typu fl ash oprogramowanie 
testera czujników ATE AST w każdej chwili 
można zaktualizować za pomocą złącza PC. 
Pozwala to na łatwe wprowadzanie zmian w 
wartościach granicznych. Tester jest trwałą 
inwestycją, pozwalającą szybko i ekonomicz-
nie wykrywać błędy czujników prędkości kół 
i systemu ESP.

Pierścień ABS najłatwiej jest sprawdzić kartą 
testową ATE do magnetycznych pierścieni ABS.

Właśnie wymieniliście łożysko koła i zapaliła 
się kontrolka ABS? Co się stało?

Niewłaściwie zamontowano łożysko koła. 
W większości przypadków ponowny demon-
taż uszkodziłby trwale pierścień lub nawet 
całe łożysko. Usunięcie takiego błędu kosztuje 
sporo czasu i pieniędzy.

Od kilku lat nowe samochody wyposaża-
ne są w aktywne czujniki koła. Czujniki te w 
zasadzie zawsze współpracują w powiązaniu 
z magnetycznymi 
pierścieniami ABS. 
Pierścienie mag-
netyczne można 
sobie wyobrazić 
jako sąsiadujące ze 
sobą naprzemien-
nie biegun północ-
ny i południowy. 

Pola magnetyczne 
muszą być umiejsco-
wione naprzeciwko 
czujników koła. Jeśli 
łożysko koła zostanie 
nieprawidłowo za-
montowane, tzn. pola 
magnetyczne nie są umiejscowione naprze-
ciwko czujników koła, system czujnik koła i 
pierścień magnetyczny nie mogą dostarczyć 
żadnego sygnału. W tych pojazdach kontrolka 
ABS zapali się dopiero podczas jazdy.

Dzięki ATE karcie testowej do magnetycz-
nych pierścieni ABS można się chronić przed 
takimi usterkami!

Zanim zamontujecie łożysko koła możecie 
upewnić się, po której stronie znajduje się 
pierścień magnetyczny ABS. Należy uważać, 
aby stronę z pierścieniem magnetycznym 
ustawić naprzeciwko czujnika koła, a następ-
nie wcisnąć łożysko. Również przy poszukiwa-
niu usterek, przydaje się ATE karta testowa!

Jeśli sygnał wyjściowy czujnika nie jest 
prawidłowy, ale otoczenie 
czujnika jak i sam czujnik 
jest sprawny, dzięki karcie 
testowej można sprawdzić, 
czy to nie brakujące ząbki 
(pary biegunów) pierście-
nia magnetycznego nie są 
przyczyną usterki. 

Wówczas niezbędny będzie demontaż 
pierścienia magnetycznego, a nawet całego 
łożyska koła.

Zasady, których należy przestrzegać 
podczas pracy z łożyskami koła z magne-
tycznym pierścieniem ABS: - Nigdy nie kłaść 
łożyska koła na brudny blat roboczy!

- Nie kłaść łożyska koła z pierścieniem mag-
netycznym w pobliżu stałego magnesu!

Nasza wskazówka odnośnie demontażu 
aktywnego czujnika koła: Nie należy wkła-
dać ostrych narzędzi do otworu gdzie zamon-
towany jest czujnik ABS, gdyż może to uszko-
dzić pierścień magnetyczny!

Nasza wskazówka odnośnie montażu 
łożyska koła: - Zwrócić uwagę, aby stronę z 
pierścieniem magnetycznym ustawić naprze-
ciwko czujnika koła!
- Montować łożyska tylko zgodnie z zalecenia-
mi ich producenta lub producenta pojazdu!
- W żadnym wypadku nie wbijać łożyska młot-
kiem!
- Wciskać łożyska tylko przy pomocy odpo-
wiednich narzędzi!
- Unikać uszkodzenia pierścienia magnetycz-
nego!

D O S T A W C Y

Niezawodna diagnostyka
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Czas to pieniądz. Szkoda nerwów i drogiego czasu na szukanie usterek. Urządzenia diagnos-
tyczne od Gutmann Messtechnik oprócz przyczyny usterki wskazują przede wszystkim szybkie
rozwiązania – bezpośrednio na monitorze. Dla prawie wszystkich marek samochodów i prawie
wszystkich części elektronicznych. Codziennie trochę szybciej kończysz i masz czas na
naprawdę ważne rzeczy. Wypróbuj to w czasie bezpłatnej prezentacji. Zadzwoń do nas.

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

5 minut i po wszystkim? 
My diagnozujemy pojazdy jeszcze szybciej.

mega macs 55 & 50
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Firma Mar-Art Behr Service to znany specja-
lista w zakresie układów chłodzenia i klimaty-
zacji. Historia fi rmy sięga 1989 roku, kiedy zo-
stała utworzona fi rma Mar-Art s.c z  siedzibą w 
Krakowie. Obecnie fi rma Mar-Art Behr Service 
reprezentuje fi rmę Behr Hella Service na nie-
zależnym rynku części zamiennych w Europie 
Centralnej i Wschodniej od Krajów Bałtyckich 
przez Białoruś i Ukrainę.

W ramach zwiększenia atrakcyjności pro-
gramu produktów z zakresu układów chło-
dzenia i klimatyzacji, od stycznia 2008 Behr 
Hella Service jest wyłącznym, ofi cjalnym dys-
trybutorem Visteon Corporation na rynku czę-
ści zamiennych w Europie. Rozszerzona gama 
obejmuje produkty m.in. do Forda, Volvo, Re-
nault, Skody, Fiata.

Nasza szeroka oferta oraz kompleksowy 
serwis klimatyzacji jest gwarancją idealnego 
dopasowania do zapotrzebowania rynku. 
Wszystkie części odpowiadają jakości orygi-
nalnego wyposażenia. Behr i Hella są silnymi, 
odnoszącymi sukcesy partnerami, obecnymi 
w przemyśle motoryzacyjnym od ponad stu 
lat. Dzięki ich połączonym działaniom w za-

D O S T A W C Y

Firma Mar-Art Behr Service to znany specjalista 
w zakresie układów chłodzenia i klimatyzacji.

kresie badań, produkcji, technologii i logistyki, 
Klienci mogą czerpać korzyści z najnowocześ-
niejszych rozwiązań  i profesjonalnej wiedzy. 
Co trzeci pojazd w Europie jest wyposażony w 
podzespoły Behr Hella.

Stale rozszerzając i uaktualniając ofertę, 
posiadamy obecnie ponad 9 000 produktów, 
łącznie z narzędziami i akcesoriami do klima-
tyzacji oraz maszynami Secu do serwisowania 
klimatyzacji. W magazynach w Krakowie, na 
powierzchni ponad 4000m2 znajduje się ok. 
80. 000 produktów.

Latem 2008 oddajemy do dyspozycji Klien-
tów najnowszy katalog Systemów Termicznych 
na płycie CD, a w nim ok. 600 nowych pozycji, 
łącznie z produktami Visteon. Ponadto do-
stępny jest już drukowany katalog 2008/2009 
obejmujący części z zakresu układu chłodzenia 
i klimatyzacji do samochodów użytkowych. 

W trwającej obecnie kampanii systemów 
termicznych, mającej na celu praktyczne 
wsparcie warsztatów w serwisowaniu klima-
tyzacji oraz wszechstronną pomoc w sprze-
daży tych usług przygotowaliśmy szereg 
materiałów informacyjno-reklamowych oraz 
promocję zestawu startowego do serwisowa-
nia klimatyzacji.

Mar-Art Behr Service
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Wspomaganie 
sprzeda˝y 

Oferta
Serwis techniczny

JakoÊç

Technika i Serwis w zasi´gu r´ki:
Nasz „Pakiet kompleksowej obs∏ugi“ !

Dystrybucja i dalsze informacje:
Mar-Art Behr Service Sp. z o.o.
PL-30383 Kraków, 
ul. SkoÊna 20
tel. : (+48 12) 252 86 50 .. 53
fax : (+48 12) 252 86 54
e-mail: biuro@behrgroup.pl
www.behrhellaservice.pl

Behr Hella Service jest ekspertem w zakresie
systemów termicznych do samochodów oso-
bowych i pojazdów u˝ytkowych. 
Skorzystaj z licznych zalet naszego „Pakietu
kompleksowej obs∏ugi“:
■ JakoÊç produktów wyznaczajà nasze kom-

petencje w zakresie oryginalnego wypo-
sa˝enia.

■ Produkty z zakresu systemów termicznych
od jednego producenta: od o-ringu do
urzàdzeƒ serwisowania klimatyzacji. Zagwa-
rantowane dzi´ki wyczerpujàcej ofercie pro-
duktów Behr Hella Service.

■ Materia∏y reklamowe i informacje skierowane
do grup docelowych, pomagajàce w wyge-
nerowaniu dodatkowych obrotów.

■ Uniwersalna, kompleksowa obs∏uga poprzez
nasze wsparcie techniczne, wspomagajàce
Paƒstwa w czasie codziennej pracy.

Powi´ksz swoje kompetencje w zakresie klima-
tyzacji i staƒ si´ godnym zaufania partnerem
dla swoich Klientów.
Uczyƒ obecny sezon klimatyzacji swoim sezo-
nem w oparciu o „Pakiet kompleksowej obs∏ugi”
Behr Hella Service.
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ContiTech Polska
ul. Muchoborska 18, 54-424 Wroclaw

info@contitech.pl
www.contitech.pl

Części zamienne -
gwarantowana jakość
producenta oryginału

CONTI SYNCHROBELT®
Pasek zębaty

CONTI-V MULTIRIB®
Pasek wielorowkowy

GM

BMW

Audi / VWAudi / VW

Ford

GM

Kia Motors

Volvo Nissan

Mercedes-Benz

ContiTech   Specjalista w zakresie technologii kauczuku i tworzyw sztucznych     Power Transmission Group

Power Transmission Group
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Wyglądają jak zwykłe, metalowe krążki, ale 
potrafi ą bardzo dużo. Pełnią w silniku bardzo 
ważną funkcję i poddawane są wysokim ob-
ciążeniom. Gniazda, wspólnie z zaworami, 
uszczelniają komorę spalania silnika i zapew-
niają jego prawidłową pracę. Powinny także 
przejąć na siebie ciepło spalania paliwa i prze-
kazać je na głowicę cylindrów.

Szczególnie odporne temperaturowo i wy-
trzymałe na obciążenia dynamiczne muszą 
być gniazda osadzone w aluminiowej głowi-
cy cylindrów. Bowiem są one praktycznie nie 
wymienne i muszą pracować przez cały okres 
eksploatacji silnika.

UWAGA NA PRZEWODZENIE CIEPŁA

Gniazda zaworowe wykonuje się ze staliwa 
metodą odlewania lub z proszków spieka-
nych metodą prasowania na gorąco. Pierwsza 
metoda jest bardziej tradycyjna. Płynny metal 
jest wlewany do wirującej kokili maszyny od-
lewniczej. Tam dzięki sile odśrodkowej płynny 
metal przylega do ściany wlewnicy. Powstaje 
odlew, którego zewnętrzny kształt odwzoro-
wuje wewnętrzny kształt wlewnicy.

W przypadku materiałów spiekanych, 
wstępnie uformowane gniazdo jest podgrze-
wane do temperatury niższej od temperatu-
ry topnienia i dalej formowane ostatecznie 
poprzez prasowanie. W zależności od prze-
znaczenia gniazda oraz wymagań eksploa-
tacyjnych do ich produkcji stosuje się różne 
rodzaje materiałów spiekanych.

WYMIANA GNIAZD. BARDZO TRUDNA PRACA 
LUB LEKKA ALTERNATYWA.

Przed zamontowaniem w głowicy nowych 
gniazd zaworów trzeba najpierw usunąć sta-
re. Popularna metoda, polegająca na przy-
spawaniu starego zaworu do zużytych gniazd 
zaworów, a następnie wybiciu ich przy użyciu 
młotka, wydaje się być mało subtelnym roz-
wiązaniem. Taka metoda może także dopro-
wadzić do uszkodzenia głowicy.

Gniazda zaworów stanowią podczas remontu silnika element, 
na który trzeba zwrócić szczególną uwagę. Postaramy się 
przekazać kilka praktycznych porad z zakresu wymiany 
gniazd zaworów.

Co trzeba wiedzieć o wymianie 
gniazd zaworów ?

Jako rozwiązanie alternatywne proponuje-
my usunięcie gniazda poprzez frezowanie. (rys. 

1 oraz 2). Podczas frezowania głowica obrabiar-
ki jest prowadzona przez prowadnicę zaworu. 
Po usunięciu „starego” gniazda, powierzchnie 
osadcze w głowicy obrabiane są do wyma-
ganego nadwymiaru remontowego. (rys.3). 

Po zakończeniu 
obróbki opiłki 
są usuwane z 
korpusu głowi-
cy za pomocą 
u r z ą d z e n i a 
czyszczącego.

MONTAŻ PRZY RÓŻNYCH TEMPERATURACH.

Stosuje się kilka metod montażu gniazd za-
worów w głowicy cylindrowej.

• gniazdo wciska się w głowicę w tempera-
turze pokojowej, 

• w rozgrzaną głowicę wciska się gniazdo 
zaworu o temperaturze pokojowej,

• gniazdo chłodzi się ciekłym azotem, a 
głowica posiada temperaturę pokojową,

• głowica jest podgrzewana, zaś gniazdo 
chłodzone. Powoduje to możliwość montażu 
gniazda praktycznie bez użycia siły.

PASOWANIE – WAŻNY SZCZEGÓŁ DLA PRA-
WIDŁOWEGO REMONTU

Aby zamontować gniazdo zaworu w głowi-
cy należy szczególną uwagę zwrócić na pra-
widłowe pasowanie między powierzchniami 
obu elementów. Siła wcisku musi być tak 
dobrana aby nie spowodować zbyt dużych 
naprężeń oraz deformacji głowicy. Podczas 
wciskania gniazda jego powierzchnia musi 
dokładnie przylegać do powierzchni osadczej 
głowicy.

W przypadku zbyt dużych  sił wcisku w 
osadzeniu gniazd zaworów mogą wystąpić 
pęknięcia (rys. 5). Zbyt mała siła wcisku, od-

wrotnie, może 
s p o w o d o w a ć 
przypadki wypa-
dania gniazd z 
osadzenia, pod-
czas eksploatacji 
silnika.

FAZA KOŃCOWA – DOCIERANIA

Po zamontowaniu należy jeszcze raz pod-
dać gniazda obróbce mechanicznej. Jest to 
podyktowane koniecznością idealnego do-
pasowania do siebie kąta przylgni zaworu 
oraz gniazda (rys. 
6). Po dociera-
niu powierzchnię 
gniazda należy 
ponownie bardzo 
dokładnie wyczyś-
cić, aby zapobiec 
przedostaniu się zanieczyszczeń w obszar ko-
mory spalania.

ORYGINALNE GNIAZDA ZAWORÓW MAHLE, TO 
DOBRY WYBÓR.

Gniazda Mahle Original produkowane są z 
różnorodnych materiałów. Gniazda wykona-
ne z żeliw stopowych charakteryzują się do-
brą odpornością na zużycie oraz na działanie 
dużych ciśnień przy wysokiej temperaturze 
otoczenia. 

Gniazda wykonane ze stali stopowych z 
dużą zawartością chromu wyróżniają się przy 
wysokiej odporności na zużycie i wytrzymało-
ści mechanicznej, bardzo dobrą stabilnością 
temperaturową oraz odpornością na defor-
macje kształtu.

Stopy metali wykonywane metodą spieka-
nia wykazują dobrą odporność na ścieranie 
oraz wysokie ciśnienia robocze. Ich główne 
zastosowanie to nowoczesne silniki o dużej 
mocy, zarówno wolnossące, jak i doładowane 
silniki benzynowe, wysokoprężne oraz zasila-
ne gazem. Wymieniając gniazda zaworów na-
leży zwrócić uwagę na ich jakość, zwłaszcza 
na zastosowane do ich produkcji materiały.

Oferta MAHLE Original obejmuje szeroki 
wachlarz najwyższej jakości gniazd zaworów 
o bardzo zróżnicowanym zastosowaniu.

Szczegółowe informacje na temat progra-
mu produkcji gniazd w koncernie MAHLE 
można znaleźć w aktualnym katalogu „Części 
mechanizmu rozrządu ”.
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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.



Próba obciążenia jest wyzwaniem, któremu część miechów 
nie jest w stanie podołać. Tylko produkty najwyższej jakości 
wytrzymują wysokie obciążenia. Testu nie zaliczyła jedna 
trzecia produktów konkurencji.

D O S T A W C Y

Miechy zawieszenia pneumatycznego 
ContiTech przekonują do siebie trwałością, 
funkcjonalnością i geometrią. Lepiej od in-
nych porównywalnych produktów spełniają 
wysokie wymagania przemysłu pojazdów 
użytkowych. Takie wnioski płyną z testu wy-
trzymałości, podczas którego ContiTech po-
równywał właściwości czterech własnych mo-
deli miechów do pojazdów ciągnionych oraz 
analogicznych modeli produkowanych przez 
konkurencyjne fi rmy.

– Trwałość porównywalnych produktów 
wykazana w testach była o 50 do 70 procent 
niższa od tej, którą osiągnęły nasze miechy 
– podsumowuje test Hubertus Gawinski, kie-
rownik działu Badań i Rozwoju w ContiTech 
Air Spring Systems, odpowiedzialny za prze-
prowadzenie testu. 

Przebadano po cztery modele miechów 
różnych producentów, w sumie testowi pod-
dano 80 poduszek. Analizowano trwałość 
i funkcjonalność miechów, ich właściwości 
geometryczne i materiał, z którego zosta-
ły wykonane. Sprawdzano wytrzymałość 

Wyniki testu porównawczego są jednoznaczne – potwierdzają, że 
miechy zawieszenia pneumatycznego ContiTech spełniają wy-
sokie wymagania obowiązujące w przemyśle pojazdów użytko-
wych lepiej od porównywalnych produktów innych producentów.

Miechy zawieszenia ContiTech 
jakość nie do pobicia

gumy i znajdujących się w niej wzmocnień 
na oddziaływanie ozonu i ich odporność na 
powstawanie pęknięć. U dwóch trzecich po-
równywanych wy-
robów, w ich war-
stwie zewnętrznej 
stwierdzono słabszą 
odporność na ozon 
i powstawanie pęk-
nięć od tej, która ce-
chuje miechy Conti-
Tech. Jedna czwarta 
badanych produk-
tów konkurencji wy-
padła natomiast 
nieporównywalnie 
gorzej od wyrobów 
ContiTecha.

– Są zatem znacz-
nie mniej odporne 
na działanie czyn-
ników atmosferycz-
nych i tym samym 
bardziej podatne 
na uszkodzenie po-
wierzchni – uważa 
Gawinski.

Test wytrzymało-
ści wykazał duże zróżnicowanie w trwałości 
produktów konkurencji.

– Pod wpływem normalnego obciążenia 
część z tych miechów bardzo szybko pękała, a 
inna część miechów tego samego typu prze-
chodziła pomyślnie test na oddziaływanie du-
żego obciążenia. Jest to oczywisty dowód na 
niestabilność procesu produkcji.

Mówiąc prostszym językiem: w każdej par-
tii takich miechów są zawodne egzemplarze. 
Produkt nie jest niezawodny i jego użycie nie-
sie ze sobą ryzyko konieczności nagłego wyłą-
czenia pojazdu z eksploatacji w celu przepro-
wadzenia poważnej naprawy.

O jakości miecha decyduje przede wszyst-
kim sposób wykonania przekładek zatopio-

nych w gumie. Jeżeli przekładki są zbyt cienkie, 
wówczas przy silnych ugięciach miech pęka, 
gdyż jest wtedy maksymalnie obciążany.

– Gdy miechy produkowane przez konku-
rencję poddaliśmy oddziaływaniu ciśnienia 
rozrywającego, tylko jedna czwarta z nich 
dorównała wytrzymałością naszym. Ponad 
połowa z nich wypadła zdecydowanie gorzej 
– zauważa Gawinski.

Zbyt grube przekładki w gumie miecha 
również nie są dobre, zwłaszcza jeżeli osłania 
je zbyt cienka warstwa gumy. Wówczas bo-

wiem, pod wpływem 
dużego obciążenia, 
rośnie temperatura 
tarcia i materiał ule-
ga przedwczesnemu 
zużyciu.

 
W zakresie udźwi-

gu dobre wyniki 
osiągnęły wszystkie 
miechy ContiTecha i 
co drugi miech kon-
kurencji. Udźwig i 
odporność na ciśnie-
nie rozrywające mają 
decydujące znacze-
nie dla producentów 
osi. Wartość udźwigu 
musi być stała. Od-
chylenia powodują 
zły rozkład mas na-
czepy i wpływają 
na wzrost zużycia 
hamulców. Zwiększa 
się ponadto przeno-
szenie drgań w na-

czepie, co z kolei przyczynia się do szybszego 
niszczenia dróg.

Ważne jest również wykonanie miecha, 
a zwłaszcza idealne dopasowanie geome-
trii miecha do elementów podwozia. Miech 
po zamontowaniu „rozszerza się” pod wpły-
wem obciążenia i tę jego właściwość należy 
uwzględnić na etapie projektowania. Jeżeli 
średnica miecha jest za duża w stosunku do 
rozmiarów miejsca jego zamontowania lub 
jeżeli miech posiada zbyt długą membranę, 
wówczas guma, z której jest wykonana, trze o 
inne elementy podwozia.

– Przedwczesne zużycie jest wówczas nie-
uchronne – uważa Gawinski. 
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T en w pełni zintegrowany system łączy w 
sobie dane techniczne do ponad 80 pro-

cent wszystkich europejskich typów pojazdów 
(Hella DDS 100) z innowacyjnym przyrządem 
służącym do diagnostyki sterowników (Hella 
DDS 200). Włączenie dodatkowo dostępu do 
katalogu części zamiennych Helli powoduje, 
że Hella DDS jest rozwiązaniem komplekso-
wym i przyjaznym dla użytkownika.

System danych i diagnozowania Helli jest 
rozwiązaniem szczególnie praktycznym, uła-
twia pracę warsztatowi dzięki temu, że można 
łatwo przełączać się między danymi i diagno-
styką. To oznacza, że warsztat tylko raz musi 
zidentyfikować pojazd, a przez to zaoszczę-
dza na czasie. Ale to nie wszystko, skojarzenie 
danych i diagnostyki pozwala zaoszczędzić 
także pieniądze: warsztat ma możliwość wy-
brania z różnych zestawów danych pakiet naj-
bardziej dla siebie właściwy, czyli płaci za to 
czego faktycznie potrzebuje. System zapew-
nia optymalne zrozumienie i komfort pracy 
– umożliwia wybór modułu języka, przez co 
pracownicy warsztatu mogą pracować w 
swoim ojczystym języku.  

Na początku marca br. miało 
miejsce oficjalne wprowa-
dzenie na rynek polski kom-
pleksowego rozwiązania w 
zakresie diagnostyki pojazdów 
– Systemu danych i diagno-
zowania Helli. 

Diagnostyka pojazdów: 
nowe, kompleksowe rozwiąza-
nie Helli

Hella DDS 100 – Roz-
buDowane świaD-
czenia, RegulaRna 
aktualizacja

Hella DDS 100 
zawiera dane tech-
niczne, dane do prze-
glądów, informacje o 
systemach sterowania 
silnikiem, systemach 
ABS, poduszkach 
powietrznych, syste-
mach termicznych, 
technice oświetleniowej, aktualne biuletyny 
serwisowe i schematy połączeń do 80 pro-
cent wszystkich typów pojazdów w Europie. 
Dane aktualizowane trzy razy w roku.

Warsztat może w każdej chwili poszerzyć 
wybraną usługę, po upływie 12-miesięcznej 
umowy licencyjnej może także zrezygnować 
z tych funkcji, których nie wykorzystuje.

Hella DDS 200 – Mobilny i uniweRSalny

Hella DDS 200 jest  mobilnym, bezprze-
wodowym i przyjaznym dla użytkownika sy-
stemem diagnostyki pojazdów. Urządzenie 
pracuje z przyłączonym laptopem lub PC. 
Spektrum możliwości obejmuje diagnostykę 
szeregową (On-Board Diagnostics = OBD i 
OBDII oraz European On-Board Diagnostics = 
EOBD), kasowanie kodów błędów i zerowanie 
inspekcji serwisowych, jak też odczytywanie 
list danych przez OBD. 16-pinowa wtyczka jest 
kompatybilna z 38 markami pojazdów i oko-
ło 33.000 modelami. Dla pojazdów, które nie 
korzystają ze standardowego 16-pinowego 
złącza, w zestawie z urządzeniem dołączono 
7 specyficznych przewodów adaptacyjnych, 
przewód przedłużający OBD oraz przewód 
zasilania alternatywnego z akumulatora po-
jazdu. W ten sposób warsztat od początku 

otrzymuje kompletny zestaw bez konieczno-
ści późniejszego kosztownego i kłopotliwego 
uzupełniania wyposażenia. 

Hella DDS 200 pracuje w technologii Blu-
etooth. To oznacza, że pracownicy warsztatu 
mogą odczytywać dane z pojazdów z odle-
głości od 10 nawet do 150 metrów. Tak zwany 
system Multiplex narzędzia diagnostycznego 
zapewnia, że nie ma potrzeby wymiany prze-
wodu adaptacyjnego w razie przełączenia z 
jednego protokołu komunikacyjnego na inny, 
gdyż uwzględnione zostały wszystkie po-
wszechnie używane protokoły.

Podsumowując, w ramach Hella DDS 100 
warsztat otrzymuje:

 Trzy wersje do wyboru: Compact, Expert, 
Premium
Trzy aktualizacje w ciągu roku
Moduł wiedzy
 Bogate informacje techniczne i porady tech-
niczne
 Informacje o co najmniej 80% samochodach 
na rynku
 Możliwość wyceny robocizny ze zmienna 
stawką godzinową i współczynnikiem trud-
ności naprawy
Możliwość budowy bazy danych klientów
A w ramach Hella DDS 200:
Bezprzewodową łączność z komputerem
Trzy aktualizacje w ciągu roku
 Aktywną pracę nawet po wygaśnięciu 
licencji
 Dodatkowe kable do łączenia ze starszymi 
samochodami
Moduł szkoleniowy EOBD

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.hella-
dds.pl lub kontaktując się bezpośrednio z panem Zenonem 
Rudakiem z Hella Polska, Email: zenon.rudak@hella.com

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
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Elektronika motoryzacyjna Helli!
Dopasowana do przyszłości.

Udział elektroniki w pojeździe stale rośnie 
(np. poprzez komfortowe wyposażenie) 
i zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. To 
z kolei powoduje, że rośnie również procent
napraw elektroniki. Obecnie już 52% awarii
ma bezpośredni związek z niedostatkami
oprogramowania i elektroniki. Szacuje się, 
że w roku 2015 będzie to powyżej 60 %.* 
Wynikają z tego nowe wymagania i potencjał
rynkowy, które należy uwzględnić. Przygotuj
się na te wymagania. Hella może Ci w tym
pomóc.

Oprócz obszernej palety produktów Hella oferuje:
■ Serwis techniczny
■ Wsparcie sprzedaży
■ Łatwą dostępność produktów
■ Stałe zwiększanie i unowocześnianie asorty-

mentu
Kompetentny dostawca, czynnik istotny
dla dystrybutorów i warsztatów w tej
zyskującej na znaczeniu grupie produktów.
Po bliższe informacje prosimy zwracać się do
lokalnego przedstawiciela Helli.

* Źródło: ADAC
www.hella.com.pl
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Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz przy-

wrócić oryginalną sprawność układu zawie-

szenia, KYB zaleca wymianę amortyzatorów 

parami na osi oraz regularne sprawdzanie 

ich stanu technicznego.

Czy Twój samochód przejechał ponad 
80,000 km bez sprawdzania stanu amorty-
zatorów?

Czy opony zużywają się nierównomier-
nie na całym obwodzie, czy zużywają się 
szybko? 

Czy przód samochodu przechyla się 
przy ostrych zakrętach?

Czy koła pojazdu tracą przyczepność na 
nierównościach nawierzchni (pokrywy studzienek, wyboje, koleiny)?

Czy samochód traci stabilność podczas jazdy? 

Czy obudowa amortyzatora lub tłoczysko są pokryte olejem?

Czy powierzchnia tłoczyska nosi ślady zużycia (wgłębienia, zarysowania)

Jeżeli odpowiedziałeś „tak” na więcej niż jedno pytanie, sprawdź niezwłocznie 
amortyzatory w Twoim samochodzie!















D O S T A W C Y

aMoRtyzatoRy – funkcje i zaDania

Jednym z głównych zadań amortyzatorów 
jest stałe utrzymywanie przyczepności kół do 
podłoża tak aby było możliwe przekazywanie 
sił służących utrzymaniu kontroli nad samo-

Argumentem przemawiają-
cym za regularną wymianą 
amortyzatorów jest troska  
o bezpieczeństwo i kom-
fort użytkownika pojazdu.

KYB w trosce o bezpieczeństwo

chodem (przyśpieszanie, hamowanie, zmiana 
kierunku) w trakcie jazdy. W momencie utraty 
przyczepności kół do nawierzchni istnieje re-
alne zagrożenie utraty panowania nad pojaz-

dem. Z tego powodu amortyzatory są jednym 
z najważniejszych elementów wpływających 
na bezpieczeństwo jazdy.

aMoRtyzatoRy – bezpieczeńStwo

Zużyte amortyzatory wydłu-
żają drogę hamowania przy 
prędkości 80 km/h o 2 do 3 
metrów w porównaniu z samo-
chodem ze sprawnymi amorty-
zatorami. Zużycie i starzenie się 
amortyzatorów wpływa również 
niekorzystnie na stabilność pro-
wadzenia pojazdu w zakrętach. 
Testy przeprowadzone z pojaz-
dem wyposażonym w amorty-
zatory o zredukowanej o połowę 
efektywności pokazują, że tylne 
koło szybciej traci kontakt z na-
wierzchnią przy ostrych zakrę-
tach i wyboistej nawierzchni.

Niesprawne amortyzatory 
wpływają również niekorzystnie 
na działanie nowoczesnych elek-
tronicznych układów hamulco-
wych (ABS), napędowych (ASR) 
a także systemów elektronicznej 
stabilizacji toru jazdy (ESP).

W pojazdach wyposażonych 
w ABS podczas hamowania na 
nierównej nawierzchni z prędko-
ści 80 km/h, niesprawne amor-
tyzatory powodują wydłużenie 
drogi hamowania o ok. 5 m w 
porównaniu do samochodów 
bez ABS. We wszystkich pojaz-
dach zużyte amortyzatory wpły-
wają na wydłużenie drogi hamo-
wania o ok. 14%

aMoRtyzatoRy – zużycie

Długi okres użytkowania, użyt-
kowanie w ciężkich warunkach drogowych, 
kurz, korozja pod wpływem soli i wody wpły-
wają na pracę i wytrzymałość amortyzatorów. 
W zależności od warunków jazdy, amortyza-
tory przestają prawidłowo funkcjonować po 
przebiegu ok. 60,000 – 80,000 km. Z badań 
przeprowadzonych przez niemiecki instytut 
IVU (Instytut Ruchu Drogowego i Środowiska) 
wynika, że 14,5% pojazdów z przebiegiem po-
nad 100,000 km lub starszych niż 5 lat posiada 
niesprawne amortyzatory.

Amortyzatory  
– szybki test
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Mimo oczywistych prawd, nadal w 50 % 
przypadków są stosowane ponownie stare 
śruby. Wówczas naprawa silnika nie jest prze-
prowadzona prawidłowo, a 100 % uszczelnie-
nie i optymalna moc silnika nie są zagwaran-
towane.

Stare śruby są w wyniku montażu wydłu-
żone (nawet do kilku milimetrów), gwint jest 
zdeformowany, a trzon śruby przewężony. 
Jeżeli tak zdeformowane śruby zostaną użyte 
ponownie (patrz zdjęcie), zagrożona jest funk-
cja uszczelniająca całego połączenia kadłub 

Nowoczesne systemy 
uszczelniające są optymalnie 
dopasowane do nowych 
generacji silników. Funkcja 
śrub głowicy cylindrów 
odgrywa podczas facho-
wych napraw silników 
elementarną rolę.

Tylko nowe śruby głowicy 
cylindrów gwarantują 100% 
niezawodne uszczelnienie.

silnika –głowica, ponieważ nie wytwarzają 
one wystarczającej siły, aby zapewnić wyma-
galny docisk uszczelniający przy wysokich ob-
ciążeniach silnika. Uszczelka podgłowicowa 
po przebiegu zaledwie kilku tysięcy kilome-
trów, nie spełnia swojej funkcji uszczelniającej 
– skutkiem tego jest awaria silnika.

utRata DobRego iMienia

W związku z tym, prawidłowa naprawa, po-
winna odbywać się w następujący sposób:
• należy stosować nową uszczelkę podgłowi-

cową z nowymi śrubami głowicy cylindrów,
• przestrzegać momentów i kątów dociąga-
jących (zawarte są w każdym opakowaniu 
Elring),
• montować nie skrzywione, nie odkształcone, 
czyste części konstrukcyjne silnika,
• montaż tylko przez wykwalifikowany personel
• używać tylko jakościowych narzędzi (m.in. 
klucze dynamometryczne).

Tylko przestrzegając tych wskazówek, 
osiągniemy optymalne naprężenie oraz połą-
czenie uszczelniające.

W ten sposób unikamy zarówno uszko-
dzeń, takich jak wycieki i wynikających z tego 
kosztów naprawy, jak i zirytowanych klientów 
oraz utraconego dobrego imienia warsztatu.

koMpletne zeStawy śRub głowicy Dla 
każDego pRofeSjonaliSty

Kompletne zestawy śrub głowicy Elring są 
dostępne prawie do wszystkich samochodów 
osobowych i pojazdów użytkowych w zesta-
wach do danej konstrukcji silnika. U nas otrzy-
mają Państwo, pewne i sprawdzone wysokiej 

jakości śruby Elring Original w specjalnym, 
chroniącym gwinty śrub opakowaniu.

Do fachowych i pewnych napraw silnika, na 
których Państwo oraz Wasi klienci możecie po-
legać Katalog śrub głowicy Elring jest dostępny 
na stronie internetowej: www.elring.de

wykażcie się państwo swoimi umiejętnościami! 
weźcie udział w konkursie ”elring szuka najszybszego 
mechanika w polsce” podczas 8. edycji targów części za-
miennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów w inteR 
caRS S.a. w dniach 6-7.września 2008
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O słona przegubu uszczelnia przegub 
napędowy i chroni go przed zabrudze-

niem i wysuszeniem spowodowanym utratą 
smaru. Jest ona najbardziej wrażliwym ele-
mentem konstrukcji w systemie półosi napę-
dowych. Stąd też właściwa elastyczność jest 
bezwzględnym warunkiem, umożliwiającym 
uginanie i przesuwanie się przegubu.

jakość i DopaSowany kSztałt

Z tego powodu firma GKN, która na ryn-
kach światowych jest wiodącym producen-
tem półosi i przegubów napędowych, opra-
cowuje np. indywidualnie do każdego typu 
przegubów odpowiednie osłony. Osiągane 
dzięki temu doskonałe dopasowanie kształtu 
gwarantuje optymalne uszczelnienie i tym 
samym odporność na zużycie się przegubu. 
Dokładnie pasujące osłony przegubu są ofe-
rowane do ponad 40.000 różnych wariantów 
pojazdów.

Aby przegub mógł być dostatecznie chro-
niony, jego osłona musi sprostać zarówno 
ekstremalnym temperaturom, które powstają 
np. w czasie bardzo szybkiej jazdy, jak i różnym 
warunkom atmosferycznym, uderzeniom ka-
mieni i działaniu kwasów. Dlatego też należy 
koniecznie przykładać dużą uwagę do dobrej 
jakości tego elementu konstrukcji.

Firma GKN dokonała znacznego postępu w 
opracowaniu i wprowadzeniu do użycia osłon 
przegubów, wykonanych z termoplastycz-
nych elastomerów (TPE). Osłony wykonane z 
TPE wykazują znacznie lepszą odporność na 
oddziaływanie ozonu, smarów i ekstremal-
nych temperatur oraz na uderzenia kamieni, 
błędy montażowe i inne czynniki.

właściwy oSpRzęt

Nie należy tu zapomnieć o stosowaniu 
smaru wysokiej jakości, o właściwym jego 
rozprowadzeniu i o stosowaniu wszystkich 
potrzebnych elementów montażowych za-

Osłona przegubu spełnia ważną funkcję w systemie pół-
osi napędowych. Ma ona decydujące znaczenie, jeśli chodzi 
o zapewnienie właściwego działania i trwałości zarówno 
przegubów po stronie kół jak i po stronie przekładni. Dlatego 
też musi ona odpowiadać szczególnym wymaganiom stawia-
nym dokładnemu dopasowaniu kształtu i jakości materiału.

Osłony przegubów z TPE

wartych w zestawie osłony przegubu. Przykła-
dowo na wyposażeniu zestawu osłony prze-
gubu firmy GKN (SPIDAN, LÖBRO) znajduje się 
zarówno smar wysokiej jakości jak i wszystkie 
konieczne elementy montażowe.

W przypadkach, gdy zachodzi konieczność 
naprawy przegubu, a nie jest dostępna ory-

ginalna osłona przegubu, firma GKN oferuje 
asortyment dopasowanych do przegubów, 
uniwersalnych osłon (5 typów) oraz uniwer-
salną osłonę przegubu, która może być stoso-
wana do każdego typu przegubu. Również i te 
produkty zawierają w chwili dostawy wszyst-
kie konieczne elementy montażowe.

Montaż oSłon pRzegubu

Jeśli to możliwe, osłona przegubu powinna być zastąpiona, specjalnie opracowaną dla da-
nego przegubu nową osłoną

Osłony przegubów wykonane z TPE posiadają specjalne opaski ze stali nierdzewnej. Do wy-
konania przepisowego momentu dokręcającego zaleca się stosowanie specjalnych kleszczy 
(np. firmy GKN).

Różne osłony przegubu wymagają stosowania smarów o różnym składzie.
Właściwa ilość smaru decyduje o trwałości osłony i w konsekwencji przegubu.
Osłonę należy osadzić dokładnie w rowku przegubu.
Osłony nie wolno w czasie montażu nadmiernie rozciągać na jej długości
Należy zwracać uwagę na właściwą siłę docisku opaski; należy postępować zgodnie z dany-

mi podanymi przez producenta.
Należy przestrzegać momentów dokręcających, dla śruby zabezpieczającej przegub.
Należy stosować nadające się do tego narzędzia.

•

•

•
•
•
•
•

•
•
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Podstawowe czynności związane z jej ob-
sługą (odgrzybianie, uzupełnianie czynnika 
chłodzącego itp.) może po krótkim szkoleniu 
przeprowadzić niemal każdy, nie mniej jednak 
w przypadku bardziej skomplikowanych ope-
racji, na placu boju pozostają specjaliści.

koRozja SkRaplacza

Jedną z najczęściej przytrafiających się awa-
rii jest nieszczelność skraplacza, zwanego też 
kondenserem. Ze względu na swoje umiejsco-
wienie – z przodu pojazdu - element ten jest 
bardzo narażony na uszkodzenie. Głównym 
czynnikiem przyczyniającym się do skrócenia 
żywotności chłodnicy klimatyzacji jest korozja. 
Aluminium, z jakiego zbudowany jest skrap-
lacz, jest bowiem materiałem, który łatwo się 
utlenia (korozja międzykrystaliczna), zabójcze 
zwłaszcza jest dla niego połączenie soli i wil-
goci. Dochodzi wtedy do korozji elektroche-
micznej, która w szybkim tempie prowadzi do 
perforacji skraplacza. Jest to 
b a r -

d z o 
niebezpieczne dla 

całego układu klimatyzacji, 
bowiem z nieszczelnej chłodnicy wraz 

z czynnikiem chłodzącym wycieka olej 

Klimatyzację serwisuje coraz więcej warsztatów.

Klimatyzacja  
zagadnienie warte 
poznania

smarujący sprężarkę. Pamiętać należy, że sto-
sowane w wielu samochodach kompresory o 
zmiennej wydajności wymagają smarowania 
przez cały czas i mogą ulec zatarciu również 
wtedy, kiedy klimatyzacja nie jest włączana. 
Użytkownicy najczęściej nie zdają sobie spra-
wy, że w układzie brakuje czynnika, a sprężarka 
pracuje na sucho. W rezultacie, oprócz skrap-
lacza, wymienić trzeba również sprężarkę.

jaką część wybRać?

Przy wyborze skraplacza, warto zaufać reno-
mowanej firmie, gwarantującej wysoką jakość 
produktu oraz gwarancję. Elementy niewia-
domego pochodzenia mogą sprawić kłopot 
już na etapie montażu. Do tego ich trwałość 
jest też znacznie niższa niż markowych części, 
a tym samym wzrasta ryzyko, że w niedługim 
czasie klient zgłosi się do warsztatu z preten-
sjami i reklamacją. 

Chłodnice 
pochodzące od 

czołowych wytwórców oferowa-
ne są zazwyczaj wraz ze wszystkimi detalami 

potrzebnymi do montażu (np. uszczelnienia-
mi), co znakomicie ułatwia montaż. 

Absolutnie należy unikać stosowania uży-
wanych skraplaczy, których „oferta” dostępna 

jest na różnego rodzaju giełdach i interneto-
wych aukcjach. Po pierwsze takie części nie 
gwarantują szczelności, a nawet jeśli okażą 
się szczelne, ryzyko ich awarii jest nieporów-
nywalnie wyższe niż w przypadku nowych 
chłodnic. Po wtóre - różnica w cenie między 
częściami używanymi, a nowymi pochodzą-
cymi od renomowanych producentów za-
zwyczaj jest niewielka (kilkadziesiąt złotych), 
albo  wręcz żadna. Giełdowi handlarze kalku-
lując ceny, biorą bowiem pod uwagę cenniki 
części stacji autoryzowanych, gdzie nowe czę-
ści są znacznie droższe (co wcale nie znaczy, 
że lepsze) niż u niezależnych dostawców.

Przy doborze konkretnego typu chłodnicy 
należy zwrócić baczną uwagę, czy zamawiany 
element będzie pasował do danego mode-
lu samochodu. Zdarza się często, że produ-
cent pojazdu korzystał w tym samym czasie 
z różnych dostawców i w katalogach można 
znaleźć dwa różne typy chłodnic, przeznaczo-
nych do tego samego modelu samochodu. 
Najczęściej nie dają się one stosować wy-
miennie. Doświadczeni fachowcy potrafią za-
zwyczaj bezbłędnie zidentyfikować i dobrać 
dany skraplacz. 

oSuSzacz – ważna Rzecz

Po wymianie chłodnicy klimatyzacji powin-
no się również profilaktycznie zmienić osu-
szacz. Jeśli bowiem układ był nieszczelny, jest 
wielce prawdopodobne, że element ten stra-

cił w znacznej mierze właściwości higroskopij-
ne i nie będzie w dostateczny sposób chronił 
systemu przed wilgocią. Po przeprowadzeniu 
całej operacji należy sprawdzić szczelność ca-
łego systemu, wykorzystując do tego azot, a 
następnie uzupełnić czynnik chłodzący i olej 
(odpowiednie ilości podawane są w specjali-
stycznych tabelach), a na koniec przeprowa-
dzić test klimatyzacji. 
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P odstawowa zasada działania elektrycz-
nego systemu zapłonowego nie zmie-

niła się od 75 lat. Wiązka przewodów zapło-
nowych przewodzi prąd wysokiego napięcia 
z cewki do świec w celu wytworzenia iskry 
potrzebnej do zapłonu mieszanki paliwowej. 
Na rynku oferowane są wiązki wielu produ-
centów. Produkty te różnią się konstrukcją, 
jakością zastosowanych materiałów i ceną. 

RÓŻNE MATERIAŁY, RÓŻNE WŁAŚCIWOŚCI

Najstarszym typem przewodów są kable 
miedziane. Metal ten charakteryzuje się bar-
dzo wysoką przewodnością, ale wykonany 
z niego kabel emituje mnóstwo zakłóceń. Z 
problemem tym walczy się stosując oporniki, 
które zakłada się na przewody. Jednak „po-
chłaniają” one tylko część generowanych fal 
elektromagnetycznych oraz zwiększają opor-
ność kabla, co sprawia, że iskra staje się słab-
sza, a czas zapłonu krótszy. Przewody miedzia-
ne stosowane są w samochodach takich, jak: 
Audi, BMW, Mercedes-Benz, Seat, Opel, Skoda, 
Alfa-Romeo czy Porsche. 

Na rynku dostępne są m.in. przewody 
węglowe. Mają one jednak dwie zasadnicze 
wady, względnie wysoką oporność (powyżej 
15 kΩ na metr długości przewodu), która jest 
nierównomierna na całej długości przewodu. 
Podczas eksploatacji takich kabli ich oporność 
rośnie. Dzieje się tak na skutek zjawiska wypa-
lania cząsteczek węgla w rdzeniu, co jest efek-
tem przepływu prądu o wysokim napięciu. 
Powoduje to coraz większe osłabianie iskry na 
świecy, a w konsekwencji jej zanik. W wyniku 
wzrastającej oporności prąd próbując znaleźć 
najkrótszą drogę przepływu zaczyna przebijać 
izolację. Nie pomoże tu nawet kilkuwarstwo-
wa osłona silikonowa, bowiem kabel stosun-
kowo szybko zużywa się od środka. 

FERRYT W OPLOCIE STALOWYM

W technologii dokonano wiele ulepszeń, 
które znalazły zastosowanie w konstrukcji 
kabli wysokiego napięcia. Przewody zapłono-
we SENTECH są tego najlepszym przykładem. 
Cechują się one dobrym przewodnictwem 

Od przewodu zapłonowego oczekuje się jak najmniejszej 
oporności i niskiego poziomu zakłóceń.

Jak najniższa 
oporność

elektrycznym, swój niski opór (zaledwie 5,6 
kilooma na metr), ułatwiający rozruch silnika 
oraz sprzyjający pracy całego układu zapłono-
wego bez zbędnego obciążenia, zawdzięczają 
rdzeniowi wykonanemu z ferrytu i otaczającej 
go spirali z drutu stalowego, bowiem obydwa 
materiały są doskonałymi przewodnikami. 
Dzięki oplotowi stalowemu wysokiej jakości 
(50 zwojów/cm), pole elektromagnetyczne 
koncentruje się we wnętrzu kabla. Zmniej-
sza to zdecydowanie zakłócenia, które mogą 
spowodować złe działanie urządzeń elektro-
nicznych stosowanych we współczesnych sa-
mochodach. Zmagazynowana w ten sposób 
w kablach energia jest częściowo oddawana 
dzięki zjawisku indukcji, co sprawia, że iskra 
na świecy jest silniejsza i utrzymuje się dłużej. 
Zalety przewodów ferrytowych „wire wound” 
sprawiają, że są one coraz powszechniej mon-
towane w pojazdach. Tylko oryginalne prze-
wody SENTECH mają wspomniane wcześniej 
parametry. 

Sprawdź - miedziane przewody SENTECH w katalogu 
zaczynają się indeksem 9xxx
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Wykres Nr 1. Maksymalne obciążenia panewek głównych i korbowodowych w silnikach współcześnie produkowanych na skalę masową.

D O S T A W C Y

POdSTAWOWE WYMAgANIA MATERIAŁOWE 
ŁOŻYSk ŚLIzgOWYCH                          

Panewki silnikowe zapewniają przenie-
sienie mocy uzyskiwanej na tłoku, poprzez 
korbowód, wał korbowy, skrzynię biegów na 
wał napędowy. Długotrwale poddawane są 
ogromnym obciążeniom zmiennym przy wy-
sokich obrotach.

Własności eksploatacyjne łożysk zależą od 
materiałów użytych na ich wykonanie. Uzy-
skanie optymalnych właściwości wymaga 
jednak pokonania szeregu przeciwstawnych 
cech.

Warstwa ślizgowa łożyska powinna być 
twarda, gdyż tylko taka może zapewnić 
przeniesienie zakładanego obciążenia oraz 
niezbędną odporność zmęczeniową oraz 
powinna mieć cechy materiału miękkiego, 
wykazującego dobre własności ślizgowe oraz 
posiadającego zdolność pochłaniania drob-
nych cząstek stałych, znajdujących się w oleju 
silnikowym (zanieczyszczeń). Miękki materiał 
łożyska lepiej adaptuje się do struktury po-

Siedem grzechów technicz-
nych popełnianych przy 
doborze i instalacji łożysk 
ślizgowych..

7 grzechów głównych
wierzchni czopa wału korbowego podczas 
początkowego rozruchu silnika (wstępne 
ułożenie). Materiały łożyskowe powinny mieć 
dużą odporność na korozję, a także możliwość 
ekonomicznego ich wytwarzania.

Wykres prezentuje podstawowy wykaz ma-
teriałów wykorzystywanych przy produkcji 
panewek Glaco z obciążeniami, którym mogą 
być one poddawane. 

 By sprostać tym wymaganiom do wytwa-
rzania łożysk ślizgowych stosuje się materia-
ły kompozytowe. Najczęściej są to warstwy 
cynowo-aluminiowe lub brązowo-ołowiowe 
nakładane na podkłady stalowe.

kIERuNkI ROzWOju MATERIAŁÓW ŁOŻYSkO-
WYCH

Ostatnie lata przyniosły potrzebę wpro-
wadzenia zasadniczych zmian w konstrukcji 
i materiałach łożysk ślizgowych. Należy eli-
minować ołów i inne „białe” metale, ponadto 
nowe kompozyty muszą przenosić coraz to 
wyższe obciążenia. W konsekwencji dotych-
czasowe rozwiązania materiałowe typu cyna-
aluminium lub ołów-brąz przestają być przed-
miotem dalszego rozwoju.

Jednym z najbardziej znanych obecnie 
rozwiązań jest tzw. Glyco Sputterbearing. 
Opracowana przez Federal-Mogul technolo-
gia napylania warstwy ślizgowej w komorze 
próżniowej, zapewnia pokrycie warstwy oło-
wiowo-brązowej panewki, cienką warstwą 

niezwykle twardego i wytrzymałego kompo-
zytu cynowo-aluminiowego. W efekcie otrzy-
mujemy łożysko ślizgowe o bardzo wysokiej 
wytrzymałości na obciążenia, niestety koszt 
produkcji, wg tej technologii, jest nadal dość 
wysoki.

Trwałość Glyco Sputterbearing (techniczna 
nazwa- GLYCO 199) jest dwukrotnie większa 
od trwałości tradycyjnych panewek (wykres 
1). Innym rozwiązaniem Centrum Badawcze-
go Federal-Mogul w Wiesbaden jest nowy 
materiał nazwany GLYCO-188 (patrz wykres).

GLYCO-188 posiada znakomite własności 
adaptacyje kształtu przy eliminacji ołowiu 
jako składnika strukturalnego. Problem prze-
noszenia wysokich obciążeń uzyskany został 
przez kontrolowany proces utwardzania się 
powierzchni ślizgowych wraz ze wzrostem 
temperatury. Jednocześnie uzyskano znacz-
ną redukcję kosztów wytwarzania tego ma-
teriału.

1. WŁAŚCIWY dOBÓR PANEWEk

Aby panewka spełniała właściwie swo-
ją funkcję musi być właściwie dobrana do 
określonego modelu silnika. Wydaje się, że 
nie ma nic prostszego, są katalogi, opisy. A 
jednak… Przykładem mogą być panewki 
korbowodowe do popularnych silników 
VW, tj.silników 1.9 TDI, których moce za-
wierają się w przedziale 68-131KM (silniki 
1Z,AAZ,ABL,ADF,AFN,AGR itd.). Federal-Mo-
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Długoletnie badania Federal-Mogul przeprowadzone w różnych krajach wykazały, że 
usterki i awarie panewek są spowodowane przez:

PRzYCzYNA PROCENT WYSTęPOWANIA

Zanieczyszczony, stary lub rozcieńczony olej 43%

Brak dostatecznego smarowania 17%

Błędy montażowe 12%

Błędy geometryczne i powierzchniowe czopów 
oraz brak współosiowości 

12%

Przeciążenie łożysk 7%

Korozja 4%

Inne (w tym właściwy dobór panewek) 5%

Wszystkie łożyska i tulejki ślizgowe pracują pr awidłowo wtedy, gdy ich powierzchnie 
ślizgowe pokryte są stałą warstwą oleju (tzw.filmem olejo  wym). W przypadku jego zani-
ku pojawia się nadmierne tarcie pomiędzy dwiema powierzchniami  współpracującymi 
(panewka-wałek) powodujące wzrost temperatury i w konsekwencji zatarcie i zniszcze-
nie powierzchni łożyskowych.

Jeżeli olej nie jest czysty i zawiera np. wtrącenia metaliczne, powierzchnie cierne ło-
żysk zostaną porysowane co powoduje ich przyspieszone zużycie.

Nadmierne obciążenie powoduje zmęczenie materiału i pęknięcia warstw łożysko-
wych, a brak regularnej wymiany oleju, wytwarzanie się kwasów niszczących powierzch-
nie ślizgowe.

POdSTAWOWE BŁędY MONTAŻOWO-EkSPLOATACYjNE 
I ICH SkuTkI

gul/Glyco produkuje do tych modeli (w tym 
na pierwszy montaż) 4 rodzaje panewek kor-
bowodowych. Na pytanie, które panewki na-
leży użyć do konkretnego silnika z tej grupy 
na ogół pada odpowiedź – najtańsze.

W RzECzYWISTOŚCI:

• jeden zestaw panewek (71-3728/4), wy-
konany z materiału Glyco 42 służy do silników 
o  niższych mocach (a więc i obciążeniach dy-
namicznych), powiedzmy do 105 KM, 

• drugi zestaw panewek (71-3847/4), wy-
konany z materiału Glyco 199 (sputter) służy 
do silników o mocy wyższej (są to jednakże 
panewki droższe),

• trzeci zestaw panewek (71-3904/4), wy-
konany z materiału Glyco 199 (sputter) służy 
do   silników o wyższej mocy (jak b), jednakże 
do korbowodów „łamanych”,

• czwarty zestaw panewek (71-3930/4), 
wykonany z materiału Glyco 199 (sputter) 
służy do modeli silników o średnicy sworznia 
korbowodu 50,86 mm.

Następne grzechy przedstawimy w kolej-
nym numerze

D O S T A W C Y
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Szeroka, silna, gotowa:
Nasza oferta części zamiennych pasuje do 
wszystkich Japończyków i Koreańczyków!

Części zamienne do ponad 3.700 
 japońskich i koreańskich modeli pojazdów

 Ponad 11.000 części bezpośrednio na kładzie

 Dokładne dopasowanie części

 Ponad 25 lat doświadczeń w zakre 
 sie części zamiennych do pojazdów 
 azjatyckich

Zawsze pasuje!
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Zestaw rolek INA do samochodów osobowych
Wszystko w zasięgu ręki!

Po co komplikować jak może być tak łatwo? Z zestawem rolek INA znajdą Państwo
wszystkie rolki w jednym pudełku. Rozwiązanie, które nie pozostawia wiele do
życzenia!!

LuK-Aftermarket Service sp.zo.o.

ul.Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Telefon +48 22 8783165 
Fax +48 22 8783164

luk@luk-as.pl
www.luk-as.pl

Produkt
Jakość odpowiada najwyższym standard-
om firmy INA. Zarówno pojedyncze rolki jak
również zestawy są odporne na zużycie i
mają długi czas eksploatacji.
Rolki INA montowane są w benzynowych
silnikach 4,6 i 8 cylindrowych oraz silnikach
wysokoprężnych o dużych momentach
obrotowych.

Marka
Jako dostawca części na pierwszy montaż
firma INA cieszy się na całym świecie
bardzo dobrą opinią, potwierdzoną
doskonałą jakością i satysfakcją naszych
klientów.

Gwarancja wzrostu obrotów
Stosując zestaw rolek INA zwiększacie swój
obrót a co najważniejsze oferujecie Waszym
klientom wyjątkową pewność. Stosowanie
najwyższej jakości zapewnia stały rozwój
kontaktów z klientami.

Nasz asortyment przekładni pasowej w
skrócie:
• napinacz taśmowy
• hydrauliczny element napinający
• mechaniczny element napinający
• mechaniczna jednostka napinająca
• mechaniczna jednostka napinająca do 

paska rozrządu
• nietłumiony element napinający do

montażu w dowolnej pozycji
• sprzęgiłko alternatora

florpost_INA SR-pkw_PL  05.09.2005  12:01 Uhr  Seite 1
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Firma NGK Spark Plug Europe należy do najlepszych do-
stawców części oryginalnych 2007 r. Dział dystrybucji czę-
ści oryginalnych (VO) koncernu Volkswagena ogłosił swój 
wybór podczas konferencji w Kassel. 

Przyznając wyróżnienie „Dostawcy części oryginalnych 2007 
roku” dział dystrybucji części oryginalnych docenił zaangażowa-
nie dziesięciu dostawców z Niemiec, Austrii, Węgier i Portugalii. 

NGK otrzymało nagrodę jako dostawca świec 
zapłonowych, świec żarowych, sond lambda i 
sond temperaturowych. Firma zdobyła uznanie 
we wszystkich kategoriach podlegających oce-
nie, które mają wpływ na ścisłą i pełną sukcesów 
współpracę: niezawodność dostaw, elastycz-
ność oraz komunikację.

Grupa Volkswagen-Audi stawia na wiedzę 
techniczną NGK już od roku 1990. W ponad 60 
procentach wszystkich nowych samochodów 

dostarczanych obecnie przez ten koncern znajdują się montowa-
ne fabrycznie produkty NGK. 

NGK
Volkswagen: NGK jednym z 
najlepszych dostawców 2007 r.

NGK Spark Plug Europe oraz zespół BMW Sauber F1 
Team kontynuują pełną sukcesów współpracę w sezonie 
2008 Formuły 1. NGK, wiodący światowy producent świec 
zapłonowych oraz sond lambda, zaopatruje trzeci raz z 
rzędu stajnię wyścigową Formuły 1. 

Od początku sezonu 2007 
zespół BMW Sauber F1 Team 
jest jednym z najsilniejszych 
zespołów w Formule 1. Na 
końcu sezonu wyniki przewyż-
szyły oczekiwania, gdy zespół 
zdobył 100 punktów i zapewnił 
sobie drugie miejsce w klasyfi-
kacji konstruktorów. Do tego 

doszło piąte i szóste miejsce w klasyfikacji kierowców. 
Pomimo krótkiej historii, zespół BMW Sauber F1 Team, a z nim 

również NGK Spark Plug mogą już pochwalić się sukcesami, gdyż 
od czasu debiutu niebiesko-białych bolidów NGK jest partnerem 
technicznym oraz „Oficjalnym dostawcą” („Official Supplier”).

W sezonie 2008 NGK i zespół BMW Sauber F1 Team współ-
pracują ponownie. Świece zapłonowe NGK są montowane w 
najnowszym modelu bolidu z 8-cylindrowym silnikiem o pojem-
ności 2.400 ccm i maksymalną prędkością obrotową wynoszącą 
19.000 obr./min.

NGK Spark Plug oraz zespół 
BMW Sauber F1 Team wspól-
nie startują w bieżącym sezonie

NGK Spark Plug Europe GmbH Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Polsce

Nr 1 na świecie*

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

www.ngkntk.pl
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1. Fabryka Beru w Chazelless – tu są produkowane świece 
zapłonowe Beru

2. Ceramiczny izolator świec zapłonowych powstaje z granulatu 
tlenku aluminium, który jest początkowo prasowany w formie, a 
następnie szlifowany.

3. kontrola jakości: odporność na przebicia testowana jest 
napięciem 20-30 kV

4. Przy składaniu izolatora, trzpienia i elektrody środkowej 
przewodzące szkło jest swego rodzaju spawem, który topiąc się 
jednocześnie uszczelnia świece. Proces  ten następuje w spe-
cjalnym piecu tunelowym.

5. korpus świecy jest walcowany na zimno z pręta. W pełni zau-
tomatyzowana maszyna tylko w sześciu przejściach roboczych 
formuje z cylindrycznego kawałka stali korpus świecy.

6. Najnowszej generacji maszyna precyzyjnie tnie 
i wygina masowe elektrody  świec 1, 2, 3 i  cztero 
elektrodowych.

7. Między izolator i korpus wkładana jest uszczelka, korpus jest 
elektrycznie podgrzewany i zaciskany na gorąco. Tak powstaje 
absolutnie szczelne połączenie.

D O S T A W C Y

BERU jest największym producentem świec 
zapłonowych we Francji i należy do wiodą-
cych technologicznie producentów świec 
zapłonowych na świecie. 

Nowoczesna fabryka w Chazellessur pod 
Lyonem wyposażona jest w centrum badaw-
czo – wdrożeniowe i produkuje co roku po-
nad 100 milionów najwyższej jakości świec.

W listopadzie 2003r. fabryka otrzymała cer-
tyfikat ISO 16949. Uzyskanie tego certyfikatu 
potwierdza profesjonalne zarządzanie kon-
trolą jakości i jest uznaniem dla najwyższej ja-
kości produktów i ciągłej poprawy procesów 
produkcyjnych. 

Marka BERU została również doceniona 
jako firma przyjazna dla środowiska. Zdobycie 
certyfikatu ISO 14001 to najlepszy dowód, że 

Produkcja świec  
zapłonowych na 
najwyższym poziomie. 

BERU TDA – certyfikowany Q1 
dostawca Forda.

wysoka jakość świec produkowana jest przy 
zastosowaniu bezpiecznych technologii i 
przestrzeganiu najwyższych norm ochrony 
środowiska. 

W listopadzie 2005r. BERU odniosło kolejny 
sukces otrzymując prestiżową nagrodę jakości 
Forda Q1. Warunkiem otrzymania wyróżnienia 
„Q1 Awards” jest stuprocentowe zadowolenie 
klienta oraz „zero braków” (liczone na jeden 
milion sztuk).

Uzyskanie powyższych certyfikatów jako-
ści jest podstawą bardzo dobrych kontaktów 
handlowo-partnerskich z Fordem i Firmami 
Grupy Forda (Aston Martin, Jaguar, Land Ro-
ver, Mazda i Volvo).

70



71



Czasy się jednak zmieniły, każdą część moż-
na dostać praktycznie od ręki. Używane czę-
ści, którym profesjonalnie przywrócono daw-
ne właściwości nadal znajdują coraz więcej 
nabywców ale tylko dlatego, że ich jakość jest 
porównywalna z częściami fabrycznie nowy-
mi i nazywane są Częściami Regenerowanymi 
Fabrycznie. 

Są to części naprawione przy użyciu fabrycz-
nie nowych, oryginalnych części zamiennych 

w wysoko 
specjalizowa-
nym zakładzie 
produkcyjnym 
zgodnie z 
procedurami 
p r o d u c e n t a 
części. Wyma-
gania jakoś-
ciowe są takie 
same jak dla 
części nowych 

fabrycznie a gwarancja producenta jest udzie-
lana na takich samych warunkach.

Części TRW regenerowane fabrycznie:
•  Pompy wspomagania układu kierowniczego
•  Przekładnie kierownicze wspomagane hy-

draulicznie
•  Przekładnie kierownicze bez wspomagania
• Zaciski hamulcowe

W celu prowadzenia fabrycznej regeneracji 
TRW wybudowało specjalny zakład produk-
cyjny we Frydlant w Czechach. Regeneruje on 
części dla wszystkich najważniejszych modeli 
samochodów obecnych na rynku europejskim.
Produkcja Części Regenerowanych Fabrycznie 
obejmuje naprawę podzespołów z wymianą 
wszystkich zużytych części na części oryginalne.

Najważniejszym warunkiem funkcjonowa-
nia programu jest to, aby części zostały zebrane 
z rynku i aby części zwracane mogły nadawać 
się do ponownej naprawy.  Zwracana dystry-
butorowi część nie może być rozmontowana, 

Jeszcze niedawno regene-
racją części samochodo-
wych w Polsce zajmowały się 
jedynie małe warsztaty.

Regenerowane przekładnie 
kierownicze TRW

niekompletna, silnie skorodowana lub uszko-
dzona mechanicznie np. na skutek wypadku, 
niewłaściwego demontażu czy niezgodnej z 
technologią producenta naprawy. Ponadto 
część powinna znajdować się w oryginalnym 
opakowaniu TRW, w którym produkt został 
zakupiony i oznaczona specjalną przywieszką 
z numerem części, która 
dołączona jest do nowe-
go elementu.

Kluczem do sukcesu 
przekładni regenerowa-
nych w fabryce TRW we 
Frydlant jest kontrola ja-
kości na każdym etapie 
produkcji. Tak zaawanso-
wany proces kontroli jakości skutkuje najniż-
szym z możliwych odsetkiem reklamacji prze-
kładni pochodzącym z tej fabryki.

Proces produkcyjny zaczyna się od segre-
gacji części. Wykwalifikowani pracownicy już 
na tym etapie prowadzą proces selekcji. Czę-
ści nadające się do regeneracji, posegregowa-
ne zgodnie z marką, modelem samochodu i 
numerem części TRW przechodzą do dalsze-
go etapu produkcji. Następnie poddawane są 
procesowi mycia wstępnego. Czystość to je-
den z ważniejszych czynników wpływających 
na jakość procesu produkcji. Kolejny 
etap to demontaż. Każdą przekładnię 
rozmontowuje się na poszczególne 
elementy, sprawdzając ich kondycję 
(widoczne uszkodzenia mechanicz-
ne, stopień skorodowania czy stan 
gwintów) i kwalifikuje do dalsze-
go etapu. Poszczególne elementy 
przekładni poddawane są następnie 
procesowi dokładnego mycia ciśnieniowego 
w wysokiej temperaturze. Wyselekcjonowane 
i umyte części przechodzą teraz do weryfika-
cji. Weryfikacja części pod względem jakości 
to jeden z ważniejszych etapów. Tutaj każdy z 
pracowników, podobnie jak dawniej w fabry-
ce Rollce Royce’a odpowiada za jakość spraw-
dzonej przez niego części przekładni własnym 
podpisem. Każdy z nich odpowiada tylko za 
jeden rodzaj części. Osobno sprawdzane są 
obudowy przekładni, osobno listwa zębata a 
osobno zębnik z zaworem.

Sprawdzane są między innymi takie para-
metry jak: zużycie zazębienia zębnika, bicie 
promieniowe listwy zębatej, zużycie cylindra 
hydraulicznego, zużycie powierzchni robo-
czych cylindra zaworu sterującego, mikro-
pęknięcia struktury materiału i wiele innych. 

Wszystkie tolerancje wymiarów i kształtów 
są zgodne z wymaganiami producenta prze-
kładni podobnie jak dla przekładni nowej fa-
brycznie. Części, które nie spełniają wymagań 
fabrycznych nie są poddawane obróbce me-
chanicznej, co mogłoby osłabić ich parametry 
wytrzymałościowe czy odporność na zużycie 

i wędrują do specjalnych pojemni-
ków, a następnie wysyłane są jako 
złom do ponownego przetworze-
nia.

Kolejny etap produkcji to mon-
taż przekładni. Dokładnie zweryfi-
kowane obudowy, listwy zębate i 
zębniki są montowane z użyciem 
nowych elementów roboczych. 

Wszelkiego rodzaju uszczelnienia, prowad-
nice i inne elementy to produkty najwyższej 
jakości zgodnej w wymaganiami części orygi-
nalnych TRW, podobnie jak podczas montażu 
nowych przekładni kierowniczych. Proces 
montażu także odbywa się ręcznie bez uży-
wania nadmiernej siły. Wszystkie elementy 
muszą pasować idealnie, aby spełnić wyma-
gania testów wykonywanych po końcowym 
montażu i czyszczeniu.

Na etapie końcowej kontroli przeprowa-
dzane są dokładnie takie same testy jak dla 

nowych przekładni. 
Sprawdzane są mię-
dzy innymi szczel-
ność zaworu steru-
jącego, szczelność 
cylindra siłownika czy 
wewnętrzne opory 
ruchu przekładni. Po 
testach końcowych 

czas na malowanie w komorze elektrostatycz-
nej, suszenie, a następnie pakowanie.

kAuCjA

Aby zachęcić Państwa do zwrotu zużytych 
podzespołów stosowana jest polityka zwrotu 
nadpłaconej kaucji. Jeśli przy zakupie części 
Klient zwróci stary, zużyty podzespół, któ-
ry kwalifikuje się do regeneracji, otrzymuje 
zwrot kaucji, której wartość wynosi ok. 10 – 60 
% wartości części.

Rada. Nie próbuj we własnym zakresie 
naprawiać przekładni kierowniczej. Zamów 
część TRW regenerowaną fabrycznie, a starą 
oddaj w rozliczeniu. Przed zakupem przekład-
ni używanej z niepewnego źródła sprawdź 
ceny części regenerowanych TRW.
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W takich chwilach Twoi klienci b´dà Ci wdzi´czni
za to, ˝e wybra∏eÊ cz´Êci TRW.

TRW – Bezpieczeƒstwo

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

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

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

TRW Automotive Aftermarket Parts & Service Office, ul. Górczewska 124, 01-460 Warszawa, tel. 022 / 533 47 47, e-mail: aftermarket.pl@trw.com
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Poniższa informacja dotyczy zmiany kon-
strukcji tulei zawieszenia wprowadzonej przez 
firmę BMW.

Nowa udoskonalona wersja występuje w 
ofercie IC - numer FE14923, numer porów-
nawczy 33 32 6770 786.

WSkAzÓWkI MONTAŻOWE

Łożysko i ucho wahacza wzdłużnego mu-
szą być odtłuszczone. Wymiany należy zawsze 
dokonywać parami.

Ponadto przed montażem łożyska szczeli-
nowego należy oznaczyć od zewnątrz środek 
ucha wahacza wzdłużnego. Podczas wci-
skania trzeba zwrócić uwagę, aby jedna ze 
szczelin łożyska pokrywała się z oznaczeniem 
wahacza wzdłużnego, a następnie dociągnąć 
łożysko do wymiaru 2,5 mm.

Febi Bilstein jest nie tylko pro-
ducentem części zamiennych, 
ale również dostarcza infor-
macje techniczne dotyczące 
sposobów zamontowania 
elementów w pojeździe.

Febi  
Bilstein

GRAFICZNE WYSZU-
KIWANIE CZĘŚCI

Niezwykle przydatną nowością, którą ofe-
ruje Febi jest wyszukiwanie graficzne części. 
Jest to nic innego jak wprowadzenie elemen-
tu strony katalogu drukowanego do katalogu 
na CD. Ma to na celu ułatwienie wyszukiwania 
części poprzez identyfikacje wzrokową – tak 
często używaną w trakcie posługiwania się 
katalogami drukowanymi.

Pokazane są wszystkie części układu kie-
rowniczego i zawieszenia w sposób, w jaki 
zamontowane są w pojeździe. Nie stosowane 
są rysunki, ale zdjęcia części. 

Informacje dotyczące artykułów Febi, jak 
również informacje techniczne znajdują się w 
katalogach liniowych, typów pojazdów oraz 
katalogu All Inclusive 2/08 i na stronie www.
febi.com 

D O S T A W C Y
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Ponad 20.000 
artykułów dla 
wszystkich
popularnych 
producentów 
samochodów.

febi Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 17, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno | Poland
Tel.: +48-22-717 56 16 | Fax: +48-22-717 56 14

E-mail: febipolska@febi.pl

www.febi.com 

Kompletny 
  asortyment od A do Z
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Triumph daytona 675i, na którym startuje 
Monika jaworska

zaplecze teamu B1 organizatora Pucharu daytona

Monika jaworska przed wyścigiem

IV miejsce Moniki Jaworskiej w pierwszej 
rundzie Mistrzostw Europy Kobiet roz-

grywanym we włoskim Misano pokazało jak 
mocnym sprzętem jest Trioumph Daytona 
675i oraz jakim talentem dysponuje polska 
zawodniczka. 

Inter Cars S.A. 
wyłączny impor-
ter motocykli 
Triumph w Pol-
sce zrezygno-
wał z tworzenia 
teamu wyścigo-
wego startują-
cego w Mistrzo-
stwach Polski, 
by sprawdzić jak 
flagowy ścigacz 
Triumpha, pro-

wadzony przez uzdolnioną Polkę poradzi so-
bie w międzynarodowej konkurencji. Efekty 
są bardziej niż zadowalające o czym świad-
czy fakt, że bez długotrwałych  treningów 
na nieznanym torze i praktycznie firmowych 
ustawieniach motocykla, Monika otarła się o 
podium, ruszając do wyścigu z 12 pola starto-
wego. Udowodniła jednocześnie nieprzecięt-
ne właściwości wyścigowe tego motocykla 
i pokazała, że może się liczyć w walce o po-
dium podczas najbliższych eliminacji na ho-
lenderskim torze w Assen, już 15 czerwca.

Doskonały wyścig w wykonaniu Moniki 
zwrócił uwagę organizatorów rozgrywanego 
na włoskich torach wyścigowych Pucharu 
Triumpha Daytony. Udany przejazd w dam-
skim wyścigu zaowocował zaproszeniem 
Moniki Jaworskiej do startów i rywalizacji w 
pucharze markowym Triumpha. To kolejne po-
ważne wyzwanie, gdyż w wyrównanej stawce 
identycznych motocykli (Triumph Daytona 
675i) liczą się przede wszystkim umiejętności 
reprezentowane przez zawodników, a moc i 

Bohaterka na Daytonie. przygotowanie motocykla są drugoplanowe.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Monika 

wykręcała czasy porównywalne ze ścisłą czo-
łówką zawodników startujących w Pucharze 
Triumpha Daytony. Liczymy, że kolejne osiąg-
nięcia Moniki na europejskich torach to tylko 
kwestia czasu. 

Organizatorem puchary Daytony jest BE1, 
oficjalny team Triumph startujący w Mistrzo-
stwach Świata w klasie Supersport. 

Wszystkich zainteresowanych szczegóło-
wymi informacjami dotyczącymi Triumpha 
Daytony 675i zapraszamy na oficjalną stro-
nę polskiego importera motocykli Triumph, 
www.triumph.net.pl oraz do lektury miesięcz-
nika MOTOCYKL, nr 6/2008, gdzie ten ścigacz 
uzyskał czołową pozycję w teście porównaw-
czym supersportowych sześćsetek

KASKI AGV.  
GP PRO 
Gotyckie słońce.

Tradycją włoskiej firmy AGV stało się wpro-
wadzanie limitowanych malowań, przysłu-
gujących dla Valentino Rossiego również do 
modeli kasków dostępnych w stałej ofercie. 

Tegorocznym hitem jest model GP PRO do-
stępny m.in.; w malowaniu Gothic Yellow i 
Gothic White. Kask jest wykonany w techno-
logii nie ustępującej kultowemu modelowi Ti-
Tech. Podobnie jak najdroższe kaski w ofercie 
AGV jego skorupa wykonana jest z mieszanki 
karbonowo-kevlarowej. Kask posiada dyna-
miczny system wentylacji, wymienną wyściół-
kę przystosowaną do prania, szybę wizjera 
wyposażono w system anti-scratch i anti-fog. 
Występują dwa rozmiary skorupy w zależno-
ści od rozmiaru, a za bezpieczne zapięcie od-
powiada podwójny pierścień „D”. Cena 1459 
zł. Pełan oferta AGV w Inter Motors, www.in-
termotors.pl, infolinia: 0801 88 20 88.

OFF-ROAD  
BUZERY FLY 
Na ostrej promocji. 

Buzer amerykańskiego FLY Air-Strike za 86 zł 
(zamiast 168 zł), a Convertable za 135 zł lub za 
165 zł w wersji CLEAR (zamiast 255 zł), to nie 
gwiazdkowa wyprzedaż, ale promocja skiero-
wana do fanów off-roadu. Twardy ochraniacz 
klatki piersiowej wykonany jest z trwałego 
Polimeru DGP, posiada wloty wentylacyjne 
zapewniające komfort jazdy, anatomiczny 
kształt gwarantuje dobre dopasowanie. Mo-
del Air-Strike to prostsza wersja zapewniają-
ca tylko ochronę klatki piersiowej, natomiast 
Convertable posiada dodatkowe ochraniacze 
ramion, które w razie potrzeby można odpiąć. 
Pełna kolekcja off-roadowa FLY dostępna jest 
w Inter Motors, www.intermotors.pl, infolinia: 
0801 88 20 88.

SPORT. IV miejsce  
Moniki Jaworskiej

M O T O C Y K L E
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Części 
i urządzenia
do klimatyzacji
samochodowej
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Best Choice for Spare Parts

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

www.swag.de

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

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

Pracuj z w∏aÊciwym
partnerem

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

Program Doskonaly
Wiele asortymentów – jed-
nakowa jakoÊç i fachowoÊç

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



joanna Szkudłapska-Włodarczyk z Mahle wręcza nagrody wyróznionym

uczestnicy szkolenia Valeo Mercedes CLS i Renault Premium

Malownicze  
spotkanie z Mahle

S P O T K A N I A  B I Z N E S O W E

Doroczne spotkanie dealerów 
tym razem w zamku Książ.

Jak każdego roku w maju Mahle Polska 
zorganizowała spotkanie swoich dealerów 
krajowych oraz zagranicznych przedstawicieli 
handlowych.  Tym razem miejscem spotkania 
był zabytkowy, pięknie położony zamek Książ 
koło Wałbrzycha.

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele wszystkich krajo-
wych współpracowników Mahle 
Polska, a także klienci Mahle z Ro-
sji, Ukrainy, Czech, Bułgarii, Litwy, 
Łotwy, Estonii oraz współpracow-
nicy z Niemiec i Turcji.

W części oficjalnej reprezentan-
ci firmy Mahle wręczyli nagrody 
dla najlepszych firm działających 
na poszczególnych rynkach oraz 
wyróżnienia dla najlepszych Pro-
duct Manager’ów z firm współ-
pracujących zarówno w zakresie 

części silnikowych, jak i filtrów.
Po części oficjalnej uczestnicy spotkania 

mieli okazję do zwiedzenia pięknego zamku 
oraz jego okolic, a także wymiany informacji i 
poglądów w tematyce szeroko rozumianego 
rynku motoryzacyjnego.  

Nowe, pasjonujące 
doświadczenia z Valeo

W połowie kwietnia br. firma 
Valeo zorganizowała sesję 
szkoleniową z zakresu asorty-
mentu części do samocho-
dów ciężarowych.

Spotkanie miało całkowicie nową formę, a 
zaproszeni byli przedstawiciele Działu Zaku-
pów części ciężarowych. Impreza pod nazwą 
VALEO DRIVING EXPERIENCE rozpoczęła się 
na znanym torze sportowym w Poznaniu, 
gdzie uczestnicy mieli okazję przekonać się, 
jakich emocji dostarcza jazda po profesjonal-
nym torze wyścigowym. Do dyspozycji gości 

były dwa różne pojazdy: Renault Premium 
- ciągnik siodłowy o mocy 450 KM i 16 bie-
gach, spełniający surowe normy Euro 5, oraz 
samochód osobowy Mercedes CLS, auto o 
pojemności 5461 i mocy 388KM rozpędza-
ło się do pierwszej setki w 5,4 sekundy! Po 3 
godzinach naprawdę dynamicznej jazdy i po 
serii szybkich PIT STOP-ów cała grupa udała 

się do uroczego pała-
cu w Szczepowicach 
pod Poznaniem, gdzie 
rozpoczęła się część 
szkoleniowa. Firma Va-
leo starała się przeka-
zać ciekawe informacje 
techniczne na temat 
systemów sprzęgieł 
oświetlenia, klimatyza-
cji i systemów wyciera-
czek do samochodów 
ciężarowych. 

S ł a w o m i r  W e l e z i ń s k i

K r z y s z t o f  M a r c i n e k
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(c.d. ze str. 8)

LISTA LAuREATÓW W ROku 2008:

Największy obrót w 2007 roku w gru-
pie Q-Service. Wyróżnienie dla MOTO-MA-
ŁEK ze Żnina i KRIS AUTO Krzysztof Grochow-
ski. Zwyciężyła firma FHU „ZAKS” Mieczysław 
Kuczerajter z Koszęcina.

Największy obrót w 2007 roku w gru-
pie AutoCrew. Wyróżnienie dla Mechaniki 
Pojazdowej Mirosław Dagil i Classic 3+ Zdzi-
sław Wojtysiak. Zwycięzcą został AutoCrew 
Centrum Serwisowe Grzegorz Małecki.

Największy obrót w 2007 roku w gru-
pie Q-Service Truck. Wyróżnienia dla: N.S.C. 
TRUCK i Truck Partner Sp. z o.o. Główna na-
groda trafiła do rąk Bolesława Rafałko z firmy 
Albor. 

Największa wartość zamówień interne-
towych w 2007 roku w grupie AutoCrew. 
Nagrodę otrzymała firma ST PLUS Z Sanoka 
- Adam Tabisz.

Największe inwestycje w wyposażenie 
warsztatu w 2007 roku w grupie Perfect 
Service. Zwycięzcą został Warsztat Samocho-
dowy należący do Bogdana Krzyśko.

Największa wartość zamówień interne-
towych w roku 2007 w grupie Q-SERVICE 
Truck. Zwyciężyło Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe Auto Centrum RYSTAL. 

Z okazji 10-lecia istnienia sieci Q-SER-
VICE i 5–lecia sieci Perfect Service wrę-
czyliśmy nagrody dla warsztatów najdłu-
żej działających w obu sieciach.

Z sieci QS nagrodziliśmy 8 serwisów, które 
należały do grupy założycielskie i zainicjowały 
powstanie w Polsce Q-SERVICE:

1. ASKO Artur Skwarzyński
2. Fortuna Auto Marek Olszewski
3. Pan-Mot Zygmunt Panufnik
4. Art. Motoryzacyjne Danuta Olszewska
5. Moto-Kowalczyk Wiesła Kowalczyk
6. Auto-Magic s.c. Mirosław Kula i Waldemar 
Zaremski

S P O T K A N I A  B I Z N E S O W E

7. Hit-Car Eugeniusz Zarzycki
8. Młot-Service Kazimierz Młot

Z sieci Perfect Service wyłoniliśmy 3 najbar-
dziej lojalne warsztaty:

1. Moto Usługi Krzysztof Śmiegiera
2. C&S Auto Serwis Jerzy Cytling i Andrzej Sęk
3. ASO Daewoo Jerzy Grzegdala

Wieczór uświetnił wspaniałym i energety-
zującym występem Krzysztof Krawczyk - le-
genda polskiej muzyki, a po koncercie goście 
zostali zaproszeni na niepowtarzalny pokaz 
laserowy. Wszystkim zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i mamy ogromną nadzieję, że 
to spotkanie pozostanie na długo w pamięci 
uczestników, a w przyszłym roku również na-
grodzimy tych najlepszych, którzy wraz z Inter 
Cars S.A. rozwijają swój warsztat utrzymując 
najwyższy standard usług.

Patronat medialny objęły: AutoExpert, No-
woczesny Warsztat, Super Warsztat i Świat 
Motoryzacji oraz MotoFocus i Truckfocus. 
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ZF w każdym samochodzie.
Naszym markom zawsze 
można zaufać.

www.zf.com

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

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

Technika układów kierowniczych i zawieszeń



Ważna wskazówka do montażu hydraulicznych 
popychaczy zaworów!

LuK-Aftermarket Service sp. z o.o

ul.Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Telefon: + 48 22 878 31 65
Fax:       + 48 22 878 31 64

luk@luk-as.pl
www.luk-as.pl

Widoczne obok dwa popychacze zaworów,
wyglądające z zewnątrz identycznie, mogą
być używane tylko do wybranych modeli
samochodów. W żadnym wypadku nie są
zamienne!

Uwaga, ważna
wskazówka!
Jednakowe wymiary geometryczne lecz
niezamienne, ponieważ:
• różne czasy opadania elementów 

hydraulicznych (HTE),
• różna wymagana ilość oleju,
• inne specyfikacje oleju,
• inna struktura powierzchni popychacza

(np. hartowana, nitrowana, fosforano-
wana itp.),

• typ popychaczy (labiryntowe, bezwy-
ciekowe, z obiegiem wewnętrznym),

• różne siły sprężynek zaworu 
zwrotnego,

• różne skoki elementów hydraulicznych
(HTE) (mm).

Możliwe konsekwencje
nieprzestrzegania zasad:
• podwyższone siły w układach,
• hałasy w układzie rozrządu,
• większe tarcie i zużycie materiału,
• przeciążenie elementów,
• większa emisja spalin i wzrost zużycia 

paliwa
• uszkodzenia silnika!

Art. Nr: 420 0043 10 

„Lekki” popychacz zaworów (56 gr) „Ciężki” popychacz zaworów (70 gr)

Art. Nr: 420 0022 10 

Przykład:
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Silnik Podwozie Serwis

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

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

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

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

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

NOWO��!
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