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Szanowni Czytelnicy,

Zapraszam Państwa do kolejnego wydania 

WIADOMOŚCI.

Rozpoczynamy obszernymi wypowiedziami eksper-

tów na temat wyboru części pomiędzy produktami 

oryginalnymi, a własnym brandami. Przedstawiciele 

światowych koncernów motoryzacyjnych w ciekawy 

sposób wyrazili swoje opinie na ten temat, dlatego też 

zachęcam do przeczytania artykułu na stronach 6-8.  

Na kolejnych stronach numeru przygotowaliśmy 

informację związaną z okresem jesienno–zimowym. 

Przygotowaliśmy, więc informacje o akumulatorach 

i ich eksploatacji oraz przypomnienie o akcji PWA, 

którą organizujemy już od ponad 6 lat. Dalej znaj-

dziecie Państwo rekomendacje nowych bieżników 

na sezon 2008/2009 jak również akcesoria do opon.

Szczególnie zapraszam do przejrzenia rubryki 

NOWOŚCI, w której prezentujemy całkiem nowe 

produkty, m.in. czujniki ABS i przepływomierze fi rmy 

Autlog, alkomaty oraz promocyjną ofertę dla fanów 

tuningu. Produkty z logo Cartechnic zdążyły już na 

dobre zagościć na polskim rynku, nie mniej jednak 

ciągle pojawiają się o nie pytania, dlatego we wrześ-

niowym wydaniu opisujemy preparaty, które możecie 

Państwo wykorzystać w nadchodzącym sezonie. 

Wkrótce zamierzamy wprowadzić do oferty oleje silni-

kowe i produkty z zakresu kosmetyków samochodo-

wych, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

Tradycją w WIADOMOŚCIACH stały się już dodatki, 

które cieszą się Państwa uznaniem. Tym razem w ka-

talogu „Wyposażenie Warsztatów” na szczególną uwa-

gę zasługują maszyny do obsługi ogumienia oraz 

testery diagnostyczne (m.in. Axone Direct, którego 

prapremiera odbyła się podczas 8. Targów). 

W dodatku technicznym rozpoczynamy dwuczęś-

ciowy cykl związany z analizą składu spalin silników 

ZI autorstwa Stefana Myszkowskiego.

Życzę przyjemnej lektury 

i pozdrawiam, 

Joanna Król
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Były to rekordowe targi zarówno pod 

względem wystawców jak i odwiedzających, 

których było ponad 15 tysięcy osób. Jest to 

dla mnie powód do dużej satysfakcji. Jed-

nocześnie to potwierdzenie, że taka formuła 

spotkania pomiędzy właścicielami i pracow-

nikami warsztatów a producentami części, 

jaką są targi domowe, Państwu odpowiada. 

Cieszy mnie to tym bardziej, że wielu z Pań-

stwa odwiedza nas wraz ze swoimi rodzinami, 

co potwierdza, że nie tylko możemy razem 

pracować, ale także miło spędzać wolny czas. 

Przygotowane przez nas konkursy cieszyły 

się dużym powodzeniem a zwłaszcza nasza 

nowa propozycja jaką był turniej taneczny, 

rozgr ywany pod ok iem znanej z  „Tańca 

z Gwiazdami” Iwony Pavlović. O tym wszyst-

kim mogą Państwo przeczytać w dalszej czę-

ści naszego czasopisma.

W trakcie targów mogliście Państwo zapoznać 

się także z działaniami Stowarzyszenia Dystry-

butorów Części Samochodowych, a szczegól-

nie z kampanią „Prawo do naprawy”. Celem tej 

kampanii jest przedłużenie obowiązywania 

korzystnych rozwiązań dla rynku motoryza-

cyjnego, zawartych w dyrektywie „GVO”. Jak 

zapewne Państwo wiecie dyrektywa ta prze-

staje obowiązywać z końcem 2010 roku, na-

rażając kierowców i warsztaty samochodowe 

na wymierne straty, związane z pozbawie-

niem wyboru, co do miejsca serwisowania 

samochodu czy użytych części. Mam jed-

nak nadzieję, że nasze działania przyniosą 

korzystne rozwiązania, tym bardziej, że jest 

to akcja ogólnoeuropejska, koordynowana 

przez FIGIEFA, którego SDCM jest członkiem. 

Chciałbym w tym miejscu zaapelować do 

Państwa z prośbą o przekazywanie tych in-

formacji w swoim środowisku oraz o podpi-

sywanie petycji, którą znajdziecie na stronie 

kampanii www.r2rc.eu

Inter Cars S.A. od zawsze stał na stanowi-

sku, że zdrowa konkurencja, jest z korzyścią 

dla wszystkich uczestników rynku. Dlatego to 

co robimy staramy się robić jak najlepiej, aby 

dać naszym partnerom gwarancję jakości 

usług i towarów jakie oferujemy. Stąd tak sil-

na promocja produktów premium w postaci 

akcji „Montuj produkty oryginalne”, w ramach, 

której od tego roku promujemy także części 

producentów japońskich. Ta promocja ma 

służyć także temu, aby właściwie pozycjono-

wać części obecne na rynku. Obecnie na ryn-

ku mamy bardzo dużo części, często nawet 

warsztaty mają problem z właściwym wybo-

rem, cóż dopiero użytkownik samochodu. Tak 

więc obok części Premium znajdą Państwo 

wiele własnych brandów dystrybutorów, a da-

lej całą masę części, różnych egzotycznych 

marek, o których jakości niewiele można po-

wiedzieć. Często więc można stawać przed 

dylematem co wybrać: sprawdzoną jakość 

czy większy zysk jednak obarczony poten-

cjalnym ryzykiem? Odpowiedzi na te pytania 

znajdziecie Państwo na dalszych stronach 

„Wiadomości”.

Można powiedzieć, że z rynkiem motory-

zacyjnym w Polsce jest trochę jak ze szkołą 

– nowy rok zaczynamy we wrześniu. Życzę 

więc aby ten nowy sezon był dla Państwa 

owocny, nie tylko materialnie ale także w nowe 

doświadczenia i wyzwania, które sprawiają, 

że wciąż musimy startować w najtrudniejszej 

konkurencji, jaką jest pokonywanie siebie. 

Nie tylko w wymiarze osobistym, ale także w 

wymiarze działalności gospodarczej. Wszyscy 

bowiem lubimy stabilizację, która jednak dla 

organizmów gospodarczych często staje się 

zabójcza, usypia bowiem instynkt konkuren-

cji. A przecież wiemy, że tylko zdrowa konku-

rencja przyczynia się do rozwoju. Inter Cars 

S.A. jest numerem jeden w Polsce od wielu 

już lat, dzięki zaufaniu, jakim nas Państwo ob-

darzyliście wybierając nas na swego partnera 

biznesowego. Jest to dla nas powód do dumy 

i jednocześnie zadanie, aby stale podnosić 

nasze standardy. Chciałbym więc Państwa 

zapewnić, że nie spoczniemy na laurach, ale 

nadal będziemy robić wszystko aby być stale 

o kilka długości przed konkurencją z korzyś-

cią dla nas wszystkich.

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

Mam pr z y jemność p isać  do Państ wa,  mając  jeszcze  świeżo w pamięc i  nasze  spotk anie 

w t rak c ie  8 .  Targów częśc i  zamiennych,  nar zędz i  i  wyposażenia  warsztatów.  

Zdrowa konkurencja

Krzysztof Oleksowicz

Prezes Zarządu Inter Cars S.A.
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8.Targi – Fotorelacja
Już ósmy raz mieliśmy okazję zaprosić Państwa do siebie na targi 

części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów.

Organizatorzy starali się zapewnić szeroką ofer-

tę ekspozycyjną, możliwość uczestniczenia w 

bezpłatnych szkoleniach oraz wiele atrakcji do-

datkowych. Zamówiliśmy dla Państwa nawet 

pogodę, ale zdaje się, że trochę „przepłacili-

Sobotni dzień targowy rozpoczęliśmy ofi cjalnym otwarciem, którego dokonał Wiceprezes Za-

rządu Inter Cars S.A. – Robert Kierzek. Ciepłymi słowami powitał wszystkich zgromadzonych 

gości, wystawców oraz pracowników. 

Ekspozycję zaprezentowali najwięksi produ-

cenci z segmentu części zamiennych, akceso-

riów, opon, olei oraz wyposażenia warszta-

tów z Europy, ale także dalekiej Azji.

Pobite zostały kolejne rekordy. 170 wystawców, 

blisko 15.000 odwiedzających z całej Polski, 

12.000 m2 powierzchni wystawienniczej, a także 

trzydziesto stopniowy upał!

śmy” za nią, bo na weekend targowy zapano-

wał nadspodziewany upał! Pomimo wysokich 

temperatur wszystkim odwiedzającym oraz 

wystawcom dopisywały dobre nastroje i chęci 

do prowadzenia rozmów handlowych.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko z wyposażeniem warsztatowym, przez które 
„przewinęło” się tysiące osób zadając setki pytań o narzędzia ręczne i urządzenia.

Nie zabrakło również debiutantów w grupie 

wystawców, a wśród nich m.in. BorgHi-

co, Comma, Icer Brakes, Inelco, John Bru-

ce, Johnson Controls, Juratek, NRF, Op-

timal, Solideal, Monroe, Vierol – Vemo, 

Vignal, 555, GMB, NKK, TAMA, THO, YEC, 

TMY, HKT, 1-56, OBK, SUN, MICRO i MK 

KASHIYAMA, oraz dwie firmy z asorty-

mentem wyposażenia warsztatowego:  

Beissbarth i Centrum Szkolenia Motoryzacji 

„Autoelektronika Kędzia”. 

„Powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem, 

kiedy sięgam pamięcią wstecz do roku 2002 i 

pierwszych edycji targów Inter Cars. Wówczas, eks-

pozycja składała się z 40 wystawców, a powierzch-

nia ekspozycyjna to raptem 2 000m2 – mówi Rafał 

Jaskułka specjalista ds. Marketingu odpowiedzial-

ny za ekspozycję targową. „Przełomowy według 

mnie był chyba rok 2003, kiedy to po raz pierwszy 

zapadła decyzja o zorganizowaniu wspólnej, roz-

budowanej ekspozycji największych światowych 

producentów części zamiennych oraz narzędzi 

i wyposażenia warsztatów. Targi części zamien-

nych, narzędzi i wyposażenia warsztatów stały się 

imprezą cykliczną i na stałe wpisały się w kalendarz 

imprez targowych rynku motoryzacyjnego. 

Inter Cars S.A. jako organizator 

targów od początku podkreśla, że 

konkurowanie z „Poznaniem” to 

nie nasz cel. Nasze targi, to targi 

„domowe” i ta formuła pozostaje 

niezmienna. Krótko mówiąc grupę 

wystawców stanowią dostawcy 

firmy, a grupę odwiedzających nas 

gości Klienci, którzy na co dzień są 

odbiorcami firmy. A my jak praw-

dziwy gospodarz gościmy wszyst-

kich w domu, czyli w Centrum 

Logistycznym Inter Cars S.A. w Czosnowie” - 

dodaje na koniec R. Jaskułka.

„Od ośmiu lat staramy się zbliżyć środowisko warsztatów i 

producentów części, stąd pomysł na targi domowe, które 

chyba na stałe już wpisały się w cykl najważniejszych imprez 

motoryzacyjnych w Polsce” - powiedział R. Kierzek.

R. Jaskułka
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Inter Cars S.A. od kilku lat proponuje szko-

lenia i oferuje swoim klientom bezpłatną 

wiedzę techniczną. Jak co roku na targach po-

wstało Centrum szkoleń, w którym odbywały 

się prezentacje przygotowane przed dostaw-

ców oraz spotkania z ekspertami m.in. z mgr 

inż. Stefanem Myszkowskim, który opracowu-

je dla Państwa nasz dodatek techniczny.

Targom towarzyszyło także wiele atrak-

cji i konkursów m.in. ten przygotowany 

przez MotoFocus.pl i TruckFocus.pl. Wszy-

scy chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę 

branżową w wirtualnych testach wiedzy 

w trzech kategoriach. Do wywalczenia 

były tytuły Najmechanika, Najhandlowca 

oraz Najtruckera.  

Bardziej aktywni mechanicy mogli spróbować  

swoich sił w konkursie Najmocniejszy Serwis, 

do którego zgłosiło się blisko 30 drużyn wal-

czących o nagrody: 15 000 zł dla zwycięzcy 

i 7 000 dla zdobywców drugiego miejsca. 

Drużyny mechaników zabierały w gotówce 

po 5 000 i 2 000 zł, a reszta została przekazana 

w punktach IC Premii na konta warsztatów. 

Zwycięzcy:

I - Carstar Sp. z o.o. - Włodawa.

II - Mech. Poj. M. Piotrowski - Zielonka.

W niedzielę wraz z fi rmą Goodyear zamienili-

śmy Najmocniejszy Serwis w Pit Stop. Na pro-

fesjonalnych stanowiskach oponiarskich w sy-

stemie pucharowym urządziliśmy zawody w 

przekładce opon. Nagrody w postaci wysokiej 

klasy maszyn do wymiany i wyważania opon 

ufundowała fi rma Goodyear. Zwycięzca zabrał 

ze sobą komplet o wartości ponad 26 000 zł. 

Za drugie miejsce laureat otrzymał wyważar-

kę wartości 16 000 zł, a za trzecie - montażow-

nicę za 10 000 zł.

I - Zakład Usług Elektromechanicznych Tomasz 

Kaczor – komplet maszyn 26 000.

II - Wulkanizacja Małgorzata Szybka – wywa-

żarka 16 000.

III -  ATX Serwis Adam Chmielarczyk – monta-

żownica 10 000.

Do niektórych szkoleń ustawiały się nawet kolejki!

Ekspozycja warsztatowa to aż 120 palet maszyn i urządzeń!

Klienci jak zawsze mogli liczyć na oferty 

specjalne. Tylko podczas 8. Targów kupując 

wybrane urządzenia z klimatyzacji i diagno-

styki można było otrzymać wózek narzędzio-

wy Hans z wyposażeniem gratis!
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Firma Sealey, która zadebiutowała w ubie-

głym roku, teraz na targach zaproponowała 

klientom rozszerzoną ofertę. Texa zaprezento-

wała testery diagnostyczne, urządzenia do ob-

sługi klimatyzacji oraz swój najnowszy produkt 

Axone Direct!  Nowością okazały się blokady 

rozrządu Profi tool oraz piece grzewcze marki 

Interlub, a zbliżający się sezon zimowy spowo-

dował duże skupienie wokół sprzętu wulkani-

zacyjnego m.in. wyważarek i montażownic. 



Wyjątkową atrakcją był najbardziej zaawan-

sowany w Europie hydrauliczny symulator F1 

– każdy mógł przejechać się jedynym takim sy-

mulatorem w Polsce, zmierzyć się w rywalizacji 

oraz wygrać wspaniałe nagrody

Nie mogło oczywiście zabraknąć super szybkich 

samochodów - i pięknych kobiet.

I jak co roku goście 
mogli podziwiać poka-
zy mody warsztatowej.

Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryza-

cyjnych włączyło się w europejską akcję zbierania 

podpisów za utrzymaniem przepisów, które są 

niezwykle istotne dla dealerów samochodowych, 

niezależnych warsztatów jak również autoryzo-

wanych serwisów. Chodzi tu oczywiście o wy-

gasające w maju 2010 roku rozporządzenie GVO. 

Podpisy zbierano na  8. targach na stoisku Moto- 

i TruckFocus.pl, gdzie zostały ustawione urny do 

głosowania. Wypełniając petycje uczestnicy im-

prezy mieli możliwość wyrażenia swojej dezapro-

baty dla pogarszającej się sytuacji w branży.  
Gość specjalny targów – Olaf Lubaszenko poprowadził quiz dla publiczności 

„Piłka nożna”, w którym każdy wygrywał praktyczne nagrody. 

Ponieważ nasi goście często przyjeżdżają na 

targi z rodzinami, przygotowalismy dla nich 

masę atrakcji i rozrywek. Przypomnijmy sobie 

jak to było... 

Półfi naliści konkursu „Nie klucz-montuj 
produkty oryginalne” odebrali atrakcyjne 
nagrody.

Atrakcje sceniczne uświetnił znany 
polski raper – Tede

Wszyscy chętni mogli nauczyć się samby, 

walca wiedeńskiego i rock&rolla w Szkole 

tańca Iwony Pavlović oraz wygrać cenne 

nagrody w turnieju tanecznym. 

Patronat medialny 8.Targów objęły: AutoExpert, AutoMotoSerwis, Nowoczesny Warsztat, 

Super Warsztat, Świat Motoryzacji, MotoFocus.pl i TruckFocus.pl

Bardzo dużą popularnością cieszył się 
słynny Dragster, którym odwazyła się 
przejechać Iwona Pavlović.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wystawcom, partnerom imprezy oraz klientom. 

Zapraszamy w przyszłym roku!
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Najważniejszym jest mieć wybór

Od kilku lat na polskim rynku motoryzacyjnym najwięksi  dys-
trybutorzy rozwijają ofertę części zamiennych sprzedawanych 
pod własną marką. 

R ados ław Gr ześk owiak 

Produkty markowe mają w każdym kraju pewne 

udziały w rynku i zasadzie konkurują bezpośrednio 

z podobnymi produktami innych markowych 

producentów. Ich udział w rynku zależy w dużej 

mierze od zamożności danego społeczeństwa. 

Tak więc można powiedzieć, że produkty sprzeda-

wane pod prywatnymi markami, zdecydowanie 

tańsze od markowych, nie są konkurentami dla 

nich. W polskich realiach, przy ogromnej podaży 

zachodnich aut używanych, ich właściciele gubią 

się trafi ając na bardzo szeroką ofertę i wybierają 

tanie części sprzedawane pod prywatnymi mar-

kami, czasem niepotrzebnie dekapitalizując swoje 

pojazdy. 

Już dzisiaj widać, że części te są monto-

wane do starszych i mniej zaawansowanych 

technologicznie samochodów z lat 90-tych.  

Nowoczesne auta konstruowane są tak, 

że często trzeba wymieniać całe podzespoły, 

a inwestowanie w produkcję skomplikowa-

nych nowoczesnych podzespołów tylko dla 

rynku wtórnego będzie coraz mniej opłacal-

ne. Sądzę więc, że prywatne marki będą ist-

niały, ale ograniczą się do szybko rotujących 

części eksploatacyjnych.

Większość części od producentów produktów 

markowych produkowanych jest na tych samych 

liniach produkcyjnych, co te, które wysyłane są na 

pierwszy montaż, a więc najnowsza technologia 

produkcji trafi a również na rynek części zamien-

nych (np. fi rma Sachs produkuje kilkadziesiąt mi-

lionów amortyzatorów na pierwszy montaż, 

w tym kilka milionów na wolny rynek. Tylko dla po-

trzeb rynku wtórnego stworzenie nowoczesnych 

linii produkcyjnych byłoby nieopłacalne). Dlatego 

podstawowa różnica między tymi częściami jest 

taka, jak między oryginałem i jego kopią.

Produkowane przez nas części powstają w 

ścisłej współpracy z producentami samocho-

dów. Producenci części tylko na wtórny rynek 

(nie dostarczający na pierwszy montaż) nie mają 

takiej możliwości współpracy, czyli dostępu do 

najnowszych technologii, badań części również 

w całym pojeździe, itp.

Dystrybutor decydujący się na sprzedaż pro-

duktów pod własną marką dużo ryzykuje, 

choć może pod jedną nazwą zgromadzić sze-

roką paletę ekonomicznych produktów dają-

cych pozytywne efekty fi nansowe.

Trzeba jednak pamiętać, że reputację buduje 

się latami, a zepsuć ją można bardzo szybko. 

Brak współpracy z producentami pojazdów 

powoduje, że te części często nie spełniają 

ich wymagań, przez co mogą być niebez-

pieczne w eksploatacji.

Naturalnym podziałem na to jakie części są 

stosowane przy naprawach w samochodzie 

jest wiek i wartość pojazdu, jakim jeździ 

jego właściciel. Do starszych aut kierowcy 

szukają tańszych części eksploatacyjnych, 

ale jeżeli trzeba zainwestować w wymianę 

jakiegoś podzespołu, to ta decyzja nie jest 

łatwa i jeżeli tylko stać ich na części ory-

ginalne to takie kupują. Części oryginalne 

kupują przede wszystkim właściciele rela-

tywnie nowych pojazdów,  szczególnie ci, 

którzy bardzo dużo jeżdżą. Oni wiedzą, że 

samochód stojący w warsztacie to straty 

czasu i pieniędzy. Również rosnące koszty 

robocizny już zweryfikowały rynek i kie-

rowcy częściej słuchają mechaników, którzy 

rekomendują części, za które nie będą mu-

sieli się wstydzić: właśnie części markowych 

producentów.

Wito ld  K miec iak 

Dyrektor Przedstawicielstwa Zf Trading w Polsce

W strategii wielu z nich te produkty miały stać się 

alternatywą dla oryginalnych części zamiennych 

oferowanych przez największych światowych pro-

ducentów takich SACHS, TRW, FEDERAL MOGUL 

i wielu innych, dostarczających swoje wyroby na 

pierwsze linie montażowe samochodów. 

Czy jednak naprawdę w przypadku tzw. 

„własnych brandów”, możemy mówić o jakiej-

kolwiek alternatywie wobec produktów orygi-

nalnych, czy raczej powinniśmy je rozpatrywać 

w kategorii uzupełnienia oferty części zamien-

nych? Opinie na ten temat wyrazili w tym 

numerze Wiadomości IC, przedstawiciele naj-

większych światowych koncernów motoryza-

cyjnych. 

Nie ulega wątpliwości, że produkty oferowane 

pod własną marką są z pewnością alternatywą 

dla posiadaczy starszych modeli samochodów o 

mniej zasobnych portfelach. Są też stosunkowo 

często stosowane przez właścicieli mniejszych 

warsztatów samochodowych, którzy swoją ofer-

tę kierują właśnie do tej grupy klientów. Naprawy 

prowadzone w dużych serwisach samochodo-

wych są z kolei realizowane w oparciu o produkty 

markowe, pochodzące z oferty największych 

światowych producentów części zamiennych. 

Jest to podyktowane wymogami, jakie stawiają 

przed nimi ich klienci – posiadacze nowszych sa-

mochodów, którzy oczekują stosowania w nich 

zapewnie droższych, ale sprawdzonych i jakoś-

ciowo lepszych części.

Inter Cars S.A. posiada w swojej ofercie zarów-

no największą ofertę produktów markowych, 

jak i szeroki zakres części zamiennych występują-

cych pod własnymi markami. Strategia fi rmy jest 

jednak jasno określona. Koncentrujemy się prze-

de wszystkim na najwyższej jakości markowych 

produktach, pochodzących od uznanych świa-

towych producentów. Zachęcamy też naszych 

Klientów do ich stosowania, chociażby poprzez 

takie działania jak największa w historii naszej 

branży akcja promocyjna pod nazwą „Nie klucz – 

Montuj produkty oryginalnej jakości”, gdzie pula 

nagród wynosi 2.000.000 PLN. Części zamienne 

pod własną marką stanowią tylko uzupełnienie 

oferty, bo przecież najważniejszym jest, żeby nasi 

Klienci mieli wybór.   

A K T U A L N O Ś C I

6

„Rosnące koszty robocizny już 
zweryfi kowały rynek i kierowcy 
częściej słuchają mechaników, 
którzy rekomendują części, za któ-
re nie będą musieli się wstydzić: 
części markowych producentów”.



Gdyby jakiś dystrybutor się zdecydo-

wał na sprzedaż tylko części pod własną 

marką, to tym samym ograniczyłby sobie 

dostęp do rynku. Wieloletnie statystyki z 

krajów Europy Zachodniej wykazują, że 

istniejące tam od lat prywatne marki osią-

gają kilkunastoprocentowe udziały w rynku 

w odpowiednich liniach. Dlatego więk-

szość dystrybutorów traktuje prywatne 

marki jako uzupełnienie swojej oferty. 

Wracając do rynku samochodów importowa-

nych. Nasze oczekiwania wynikające z impor-

tu samochodów osobowych były większe, ale 

nie jest źle. Sprowadzane są samochody coraz 

młodsze, więc nie wymagają napraw od razu, 

ale prędzej czy później przyjadą do serwisów.

Odnotowaliśmy również w minionym roku 

zwiększenie sprzedaży naszych podzespołów 

i to mimo zalewu tanich części.

W kontekście mojej wypowiedzi warto 

wspomnieć o działalności Stowarzyszenia 

Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych. 

Dobrze, że ktoś mówi głośno, o istnieniu 

w o l n e g o  r y n k u  c z ę ś c i  z a m i e n n y c h .

Sądzę, że na tym problemie powinno się 

Stowarzyszenie koncentrować. Producenci 

samochodów mają silne lobby. Starają się, 

jak mogą, by warsztaty działające na wolnym 

rynku postrzegane były jako nie profesjonalne, 

niebezpieczne. Prawdziwe informacje o tych 

ludziach mogą pomóc decydentom lepiej oce-

nić sytuację na rynku motoryzacyjnym.

Myślę jednak, że dla wszystkich bezpieczeń-

stwo kierowców i ich pasażerów jest najważ-

niejsze, a produkty markowe mają największą 

szansę to im zapewnić.

M ichał  Łyz ińsk i 

Dyrektor Przedstawicielstwa Federal Mogul SA w Polsce

A K T U A L N O Ś C I

Patrząc na rynek, minione półrocze było 

dobre aczkolwiek gorsze niż w roku ubie-

głym. Poziom sprzedaży części jest niższy 

od oczekiwań, co spowodowane jest co-

najmniej kilkoma przyczynami. Jednakże 

jeśli chcemy powrócić do ubiegłorocznych 

wyników i ich progresji – wyników naszych 

i naszych partnerów - powinniśmy bardziej 

skoncentrować się na rozwoju rynku, dążyć 

do rozwoju segmentu wolnorynkowe-

go, walczyć o klauzulę GVO, uzmysławiać 

użytkownikom potrzebę serwisowania 

samochodu, wymiany części zgodnie z za-

leceniami fabrycznymi itp. Jest to droga 

racjonalna, perspektywiczna i stabilna dla 

wszystkich. Bez rozwiązywania tych funda-

mentalnych problemów, będziemy mieli na 

rynku podążajacą walkę cenową, ucieczkę 

w tzw. własne brandy, zmniejszone inwesty-

cje itp. Z tej perspektywy bardzo pozytyw-

nie oceniam np.działalność Stowarzyszenia 

Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych.  

Część dystrybutorów krajowych uznała, że 

pewnym rozwiązaniem na zwiększenie ich 

przychodów, częściowe uniknięcie postę-

pującej walki cenowej, może być wpro-

wadzenie własnych, prywatnych brandów 

produktowych. Wprowadza się je na ogół 

po to by zaoferować odbiorcy produkt tań-

szy (bo pochodzący od tańszego, niezbyt 

znanego czy uznanego wytwórcy), a jed-

nocześnie uzyskać na nim wyższą marżę w 

wyniku unikania ostrej konkurencji cenowej. 

Dystybucja tych wyrobów ma z pewnością 

pewien negatywny wpływ na sprzedaż pro-

duktów sygnowanych m.in. logo Federal 

Mogul zwłaszcza, gdy dotyczy to części do 

samochodów starszych (10-20 lat). Jest to 

zrozumiałe, gdyż w takich przypadkach niska 

cena jest często głównym argumentem 

wyboru (z uwagi na cenę całego samocho-

du). Wiem jednak, że duża część mecha-

ników, nawet w tej grupie pojazdów, woli 

nie ryzykować instalacji niezbyt znanego 

produktu ze względu chociażby na duże 

prawdopodobieństwo reklamacji i związanych 

z tym kłopotów.   

Pamiętajmy, że prywatny brand buduje 

się przez długi okres czasu (co najmniej 

kilkunastoletni), a przedsięwzięcie to wy-

maga wykwalifikowanego, specjalistycz-

nego zaplecza technicznego u dystrybuto-

ra i długiego doświadczenia handlowego 

we współpracy z wybranym dostawcą. 

Prywatny brand jest niczym innym jak 

tańszą ofertą handlową, a ta, z założenia, 

jest atrakcyjna w sytuacji gorszej koniunk-

tury na rynku, uboższego społeczeństwa 

no i oczywiście starszego parku samo-

chodowego. Mam nadzieję, że w Polsce 

sytuacja ta będzie się poprawiała, a zatem 

będą powoli znikały przesłanki do podej-

mowania takich działań. Nie wykluczam 

jednakże, że część dystrybutorów będzie 

nadal utrzymywała lub/i rozwijała pry-

watne brandy. Wszystko zależy od długo-

trwałej strategii rozwoju firmy.

Porównując produkty oryginalne z częś-

ciami występującymi pod własną marką 

dystrybutora warto zwrócić uwagę na jedną 

podstawową różnicę – jest nią pełna gwaran-

cja bezpieczeństwa, jaką daje użytkownikowi 

producent oryginalnych podzespołów popar-

ta, wieloletnim doświadczeniem, badaniami i 

współpracą z producentami samochodów. W 

wielu przypadkach można iść na kompromis 

cenowy czy produkcyjny, zawsze jednak trze-

ba wiedzieć gdzie są granice tego kompro-

misu. A tego bez doświadczenia badawczego 

i kooperacyjnego z producentami samocho-

dów osiągnąć się nie da. Jest np. wielu produ-

centów klocków hamulcowych w Europie, ale 

na pierwszy montaż stosowane są produkty 

jedynie 3 firm (w tym Ferodo). To coś zna-

czy i do czegoś zobowiązuje. Mówiąc wprost 

jedyną przewagą produktów sygnowanych 

marką dystrybutora nad produktami marko-

wymi jest cena. Już dzisiaj jednak, markowi 

producenci części, podążając za producenta-

mi samochodów, rozwijających swoje fabryki 

w krajach pozaeuropejskich, mogą w wielu 

wypadkach zmniejszyć te różnice cenowe, 

nie zmniejszając przy tym absolutnie parame-

trów jakościowo-eksploatacyjnych produktu.

Rozwój własnych brandów, jest, jak już 

wspomniałem, bardziej widoczny w sytuacji 

złej koniunktury w kraju, zastoju na rynku, bra-

ku pieniądza itp. Głównym odbiorcą produk-

tów sygnowanych marką dystrybutora, z uwagi na 

niższą cenę, są najczęściej użytkownicy pojaz-

dów starszych czy przewidzianych do szybkiej 

sprzedaży. Chodzi tu głównie o aspekt cenowy. 

A więc jest to dobre rozwiązanie na „gorsze 

czasy”.  Myślę jednak, że własna marka będzie 

zwasze postrzegana jako marka drugoplano-

wa. Tak pokazuje historia i logika.

„Głównym odbiorcą produktów 
sygnowanych marką dystrybutora, 
z uwagi na niższą cenę, są użytkow-
nicy pojazdów starszych, przewi-
dzianych do szybkiej sprzedaży itp. 
tzn. wszędzie tam gdzie niska cena 
uzasadnia taką decyzję”.
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Zapraszamy warsztaty sieci 

Q-SERVICE,  Q-SERVICE TRUCK, Auto-

Crew i Perfect Service do aktywnego 

włączenia się w projekt poprzez 

przygotowanie w tych okresach 

specjalnych ofert dla Klientów w 

zakresie przeglądu stanu technicz-

nego pojazdu.

Jesienny Tydzień Przeglądów 
I l o n a  S a r

Kluczowi i niezależni dystrybutorzy oraz 

renomowani producenci części samochodo-

wych organizują kolejny w Polsce Jesienny Ty-

dzień Przeglądów, który zaplanowano w dniach 

27-31.10.2008r. 

Akcja ta odbędzie się w ramach kampanii 

Akademia Bezpiecznego Samochodu*. 

Kampania widoczna w mediach ma zachęcić 

Państwa Klientów do skorzystania z promocji i 

tym samym sprawdzenia stanu technicznego po-

jazdu. Zapraszamy do zorganizowania dla swoich 

Klientów specjalnych ofert w zakresie przeglą-

dów technicznych pojazdów (w okresie 27-31.10.

br.) oraz informowania ich o tym fakcie. 

Dla warsztatów, które wezmą udział w Je-

siennym Tygodniu Przeglądów, będzie to szan-

sa na udział w ogólnopolskiej kampanii oraz 

na wzmocnienie zaufania stałych Klientów. 

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo 

na stronie www.q-service.com.pl, www.auto-

crew.pl i www.perfectservice.pl

Wypełnione formularze proszę przesłać na adres  e-mail: marta.ciesielska@intercars.com.pl 

lub na nuer faksu 022 730 83 55. Na stronie www.abs.org.pl znajdzie się lista warsztatów, 

które biorą udział w inicjatywie wraz z krótkim opisem. 

* Pomysłodawcą kampanii Akademia Bezpiecznego Samo-

chodu jest Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych 

oraz czołowi producenci części samochodowych. Akademia Bez-

piecznego Samochodu to jedyna w Polsce inicjatywa, która już od 

2006 roku zwraca uwagę na wpływ stanu technicznego pojazdu 

na bezpieczeństwo jazdy. Organizatorzy pragną uświadomić pol-

skim kierowcom, iż na sprawności pojazdu, którym poruszają się 

na co dzień, nie warto oszczędzać. Zachęcają do wykonywania 

przeglądu samochodu przynajmniej 2 razy w roku.

A K T U A L N O Ś C I

Pierwszym istotnym czynnikiem wprowa-

dzenia na rynek przez dystrybutorów części 

pod własną marką była niska siła nabywcza 

klienta przy rosnącym dynamicznie parku 

samochodowym. Drugim, ostra konkuren-

cja między dystrybutorami i „wojny cenowe” 

na markowych liniach produktów. O ile ten 

pierwszy powód w pełni uzasadnia prowa-

dzenie alternatywnej linii produktowej to zdo-

bywanie udziałów w rynku poprzez zaniżanie cen 

z pewnością do chlubnych cech polskiego 

„Aftermarketu” nie należy. Jako, że produkty 

TRW zawsze „dawały zarabiać” poszczegól-

nym szczeblom dystrybucji, zaistnienie ofer-

ty prywatnych brandów z pewnością im nie 

zaszkodziło. Klienci zazwyczaj poszukują albo 

części renomowanych marek albo możliwie 

najtańszego dostępnego produktu. Poziom 

sprzedaży prywatnych brandów powinien 

utrzymać się na dość wysokim poziomie 

kosztem tzw. „segmentu środka” czyli części 

nieobecnych na pierwszym montażu 

wcale nie specjalnie tanich. Z racji na coraz 

większe zaawansowanie technologiczne wy

Sławomir  Góra lewsk i 

Dyrektor Biura Parts & Service TRW Automotive Aftermarket

„Sadzę, że wybór pomiędzy częścią 
pierwszomontażową, a ofertą 
prywatnego brandu determinują 
trzy czynniki: wiek, wartość auta       
i sposób jego eksploatacji”.

stępujące w podzespołach nowoczesnych 

samochodów logicznym jest, że wiedza na 

temat metod ich naprawy i diagnozowania, 

a także dostęp do specjalistycznych urządzeń 

jest łatwiejszy do uzyskania od fi rmy, która 

dane rozwiązanie wdrożyła.

Prawdę mówiąc to właśnie ten czynnik powo-

duje, że produkty pochodzące z tanich źródeł nie 

spełniają oczekiwań warsztatów wyspecjalizowa-

nych w naprawie stosunkowo młodych aut.

Niewątpliwą zaletą produktów spod znaku 

prywatnych marek jest ich powszechna do-

stępność. Nie każdego kierowcę stać przecież 

na zakup części renomowanych producen-

tów. Jakakolwiek nowa część będzie lepszym 

rozwiązaniem niż poruszanie się autem z luź-

nymi sworzniami czy zużytymi hamulcami.

Sadzę, że wybór pomiędzy częścią pierw-

szomontażową a ofertą prywatnego brandu 

determinują trzy czynniki: wiek, wartość auta 

i sposób jego eksploatacji. Ponadto produkty re-

nomowanych marek cieszą się dalece większym 

zaufaniem wśród „szanujących się” warsztatów. 

Dystrybutor, chcąc liczyć na duży wzrost sprze-

daży części z własnym brandem musi wziąć pod 

uwagę ekspansję na rynki ościenne. Pytanie tylko, 

czy taka polityka ma sens skoro na rynkach tych 

także funkcjonują lokalne prywatne brandy.

Analizując pierwsze półrocze mogę stwier-

dzić, że zaowocowało ono pobiciem wszel-

kich dotychczasowych rekordów sprzedaży 

produktów TRW. W przyszłości oczekuję jed-

nak zdecydowanego schłodzenia koniunktu-

ry związanego z coraz większymi obawami 

konsumentów o ich sytuację ekonomiczną 

i ograniczeniem wydatków do tych naprawdę  

niezbędnych. Import używanych samocho-

dów, pozostanie z pewnością nie bez zna-

czenia na wzrost sprzedaży części, aczkolwiek 

widocznych efektów spodziewałbym się do-

piero z chwilą kiedy sprowadzone auta trafi ą 

do warsztatów.

Cieszy mnie fakt, że został wykonany olbrzy-

mi i ważny krok w kierunku znormalizowania 

polskiego rynku części zamiennych. Do pełne-

go sukcesu brakuje moim zdaniem zaangażo-

wania ze strony wszystkich podmiotów działa-

jących na polskim Aftermarkecie.
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Ta inicjatywa jest kierowana do niezależnych 

warsztatów, które chcą sprostać coraz więk-

szym wymaganiom rynku usług motoryzacyj-

nych. 

Program Centrów Serwisowych Delphi za-

pewni warsztatom niezbędne wyposażenie 

do obsługi m.in. silników Diesla, układów kli-

matyzacji i układów wtrysku paliwa. Czas więc 

by zaoferować właścicielom tych samochodów 

diagnostykę i profesjonalny serwis systemów 

zarządzających silnikiem wysokoprężnym. 

Pakiet „Diesel Point” to sprzęt diagnostyczny 

do wykorzystania dla wszystkich marek sa-

mochodów, obejmujący układy wtryskiwaczy 

nowoczesnych aut i małych ciężarówek, szko-

lenie, narzędzia do wymiany zużytych kom-

ponentów, pomoc marketingową, fachowe 

wsparcie techniczne, części do silników Diesla 

jakości porównywalnej z produktami fabrycz-

nymi i elektroniczne katalogi. 

Obecnie w Polsce jeździ ponad 4,5 miliona 

samochodów z silnikiem Diesla. 

Pierwszy Delphi Service Center w Centrum Serwisowe 

„Małecki” w Warszawie przy ulicy Gen. Sikorskiego 5. 

Specjalistyczny warsztat powstał przy współpracy 

z Inter Cars S.A.

Szansa dla warsztatów
Firma Delphi przy współpracy 
z Inter Cars S.A. uruchomiła 
w Polsce program „Centrów 
Serwisowych Delphi”. 

M o t o f a k t y . p l

King of Europe 2008 
rozstrzygnięte!

A K T U A L N O Ś C I

Delphi zaopatruje w komponenty silników 

Diesla wielu producentów samochodów takich 

jak: Ford, Renault, PSA Peugeot Citroën, Merce-

des Benz, Nissan, Jaguar, Land Rover, Hyundai, 

Suzuki, Ssangyong i Kia.
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Marcinowi Blauthowi, kierowcy Typhoona, nie 

udało się utrzymać korony drugi rok na swojej 

głowie, bo zdetronizował go Grzegorz Staszew-

ski, który za kierownicą Corvetty, “Złotego Kota”, 

sięgnął po najważniejsze trofeum w sezonie. Tym 

samym tytuł Króla Europy pozostał w “stajni” VTG 

Q-SERVICE MotorSport.

Zawody na ¼ mili odbyły się 20-22 czerwca 

w miejscowości Brustem w Belgii. Na lotnisku 

należącym do kompleksu bazy wojskowej 

spotkało się ponad 100 kierowców by wyłonić 

spośród siebie tego najlepszego – Króla Euro-

py. W tej dziedzinie bezkonkurencyjny okazał 

się Polak - Grzegorz Staszewski.

*Grzegorz Staszewski - właściciel VTG Q-SERVICE MotorSport – profesjonalnej sieci warsztatów specjalizującej 

się w tuningu samochodów.

Samochody to jego największa pasja. Od najmłodszych lat przy nich majstrował i kombinował jak coś ulep-

szyć. Tak mu zostało do dziś, a pasja przerodziła się w sposób na życie. Gdy nie buduje kolejnego  potwora, ściga 

się. Latem zazwyczaj za kierownicą Corvetty Stingray walczy z czasem, próbując urwać kolejne części sekundy w 

wyścigach na 1/4 mili. W zimie Vettę zamienia na rajdówkę i zmaga się z zaśnieżonymi zakrętami. Nawet nieźle 

mu to wychodzi, co potwierdzają liczne puchary, dyplomy i tytuły mistrzowskie.

Drugi raz tytuł 

King of Europe 

dla Polaka!

King of Europe Grzegorz Staszewski



Oferta części 

do wózków widłowych

To m a s z  Ż u k o w s k i

W ostatnim czasie obserwujemy dość szyb-

ki wzrost ilości wózków widłowych użytko-

wanych przez fi rmy działające na terenie na-

szego kraju. Są to nie tylko fi rmy posiadające 

magazyny, ale również takie grupy zawodowe 

jak np. rolnicy. Inter Cars S.A., jako bezpośredni 

importer części zamiennych do wózków Toy-

oty, posiada bardzo atrakcyjną i bogatą ofertę. 

Propozycje dotyczą takich elementów jak:

• Silnik

• Skrzynia biegów

• Układ hamulcowy

• Układ hydrauliczny

• Zawieszenie

• Filtry

Klienci mają już nie tyle potrzebę zdobycia 

części zamiennych do wózków widłowych, 

ale przede wszystkim szukają tanich części. 

Również w tym zakresie Inter Cars S.A. spełnia 

oczekiwania klientów ponieważ jest w stanie 

zapewnić części do wszystkich typów wóz-

ków.  Zapytania proszę kierować telefonicznie 

pod następującymi numerami telefonu: (022) 

730-83-63 lub (022) 730-83-67. Indywidualne 

zamówienia realizowane są w ciągu 2-3 dni. 

Dział części do wózków widło-

wych uruchomił stronę interneto-

wą, na której zamieszczane będą 

informacje dotyczące rozbudowy 

oferty (Nowości), promocji itd. 

Na stronę tego działu można się 

dostać się w następujacy sposób: 

www.intercars.com.pl / Produkty/ 

Wózki. 

Jak widać program IC Premia pamięta o swoich 

klientach i ciągle jest okazja do powiększania 

swojego konta nowymi punktami, które mo-

żecie wymienić na coraz to nowe nagrody. 

Przypominamy, że kupując wymienione niżej 

produkty zyskujecie Państwo więcej punktów 

na swoim koncie IC Premia: świece zapłonowe 

i żarowe z linii D-Power renomowanego do-

stawcy NGK, wszystkie oleje silnikowe marki 

Shell, wszystkie tarcze i klocki hamulcowe oraz 

żarówki fi rmy Bosch, wszystkie produkty z linii 

CRC oraz wycieraczki Valeo do samochodów 

osobowych i ciężarowych. Promocje trwają do 

końca listopada br., a w kolejnym wydaniu Wia-

domości przedstawię nowe propozycje. 

Więcej informacji na www.icpremia.pl, na 

www.intercars.com.pl oraz w IC_KATALOGU

Ciesz się zakupami!

KUPUJ W PAKIETACH  

I WYJEDŹ W ALPY
Okres jesienno – zimowy to czas wzmo-

żonych zakupów, dlatego zachęcam do za-

poznania się z ofertą pod hasłem „Alpejskie 

szaleństwo”, w której za zakup akumulatorów 

możecie Państwo wygrać atrakcyjną wyciecz-

kę. Organizator akcji przewidział 9 rodzajów 

pakietów różnej wartości, specjalne rabaty 

oraz dodatkowe punkty IC Premia. Ponadto 

zakupy premiowane są przedłużonym termi-

nem płatności, co jak pokazało nam już do-

świadczenie, jest dla Państwa dużą wygodą.

Kupując pakiety otrzymujecie Państwo wy-

cieczkowe losy, które biorą udział w losowa-

niu dwuosobowego wyjazdu na narty w Alpy 

w marcu 2009r. Aż 15 osób ma szanse na wy-

graną! Zapraszamy. Szczegóły w oddziałach IC 

oraz w ulotce „Alpejskie szaleństwo”.

Alpejskie szaleñstwo2009

Pelne 
energii

P R O M O C J A A K U M U L AT O R Ó W

SPRZEDAJEMY JAKOŚĆ
Firma Zf Trading – dystrybutor m.in. marki 

Sachs w Polsce, zorganizował konkurs dedykowa-

ny fi liom Inter Cars S.A. w sprzedaży amortyzato-

rów. Najlepszy oddział Inter Cars S.A., który spełnił 

postawione przez organizatora kryteria otrzymał 

od fi rmy Sachs „Puchar Amortyzatora” dla naj-

lepszej fi lii w kraju w sprzedaży amortyzatorów 

Sachs. w atmosferze starego rynku w Krakowie, 

przedstawiciel fi rmy Sachs złożył gratulacje oraz 

wręczył dyrektorowi i pracownikom fi lii Karków-

Centralna wspaniały puchar.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, ale szcze-

gólne podziękowania składamy klientom, którzy 

bezpośrednio przyczynili się do sukcesu fi lii.

Dariusz Szewczyk - dyrektor fi lii Kraków 
odebrał nagrodę i gratulacje z rąk 
   przedstawiciela fi rmy Sachs. 

Wartość zakupu netto (zł)

Zawartość

  *   mo liwo  wymiany na  4500 pkt. IC Premia
 **  mo liwo  wymiany na  2000   pkt. IC Premia

Opcja 2

Opcja 3

banner i stojak na akumulatory

P atno  gotówkowa

Termin p atno ci ***

Punkty IC Premia

P atno  gotówkowa

Termin p atno ci ***

Maksymalny rabat g ówny

P atno  gotówkowa

Termin p atno ci ***

www.intercars.com.pl

Opcja 1
Dodatkowo do wyboru jedna z trzech opcji:

Pakiety
PODSTAWOWY

1 200

3 kupony

Baner akumulatorowy **

3% dodatkowego rabatu 

GIGA  

32 200

30 kuponów 

Stojak na akumulatory *   
Baner akumulatorowy **   

 7% 

3% dodatkowego rabatu

+

110 000 pkt.

3% dodatkowego rabatu 

+

10%

3% dodatkowego rabatu 

+

MEGA  

24 200 

29 kuponów 

Stojak na akumulatory *
Baner akumulatorowy **

6% 

3% dodatkowego rabatu

+

90 000 pkt.

 3% dodatkowego rabatu 

+

9% 

3% dodatkowego rabatu 

+

XXL 

16 200 

28 kuponów 

Stojak na akumulatory *
Baner akumulatorowy ** 

5% 

3% dodatkowego rabatu

+

60 000 pkt.

3% dodatkowego rabatu 

+

8% 

3% dodatkowego rabatu 

+

XL 

12 200 

27 kuponów 

Stojak na akumulatory *
Baner akumulatorowy **

4% 

3% dodatkowego rabatu 

+

40 000 pkt

3% dodatkowego rabatu 

+

7%

3% dodatkowego rabatu 

+

L

8 200 

26 kuponów 

Stojak na akumulatory *
Baner akumulatorowy ** 

3% 

3% dodatkowego rabatu

  +

22 000 pkt.

3% dodatkowego rabatu 

+

6%

3% dodatkowego rabatu 

+

M

6 200 

25 kuponów 

Stojak na akumulatory *
Baner akumulatorowy ** 

2% 

3% dodatkowego rabatu 

  +

14 000 pkt.

3% dodatkowego rabatu 

+

5%

3% dodatkowego rabatu 

+

S

4 200 

18 kuponów 

Stojak na akumulatory *
Baner akumulatorowy ** 

 3% dodatkowego rabatu

 +

10 000 pkt.

3% dodatkowego rabatu 

+

4%

3% dodatkowego rabatu 

+

XS

2 200 

8 kuponów 

Stojak na akumulatory *
Baner akumulatorowy ** 

3% dodatkowego rabatu

+   

8 000 pkt.

3%  dodatkowego rabatu 

+

3%

3% dodatkowego rabatu 

+

Maksymalny rabat g ówny

„Losy wycieczkowe”

Materia y reklamowe

 ***  15.02.2009r.
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N O W O Ś C I

Witamy w rodzinie

Ochrona i pielęgnacja 
metalu
SYNTETYCZNA KURACJA 

METALU MT-10
MT-10 inicjuje elektro-chemiczną reakcję, 

która przebiega na powierzchni metalu, wy-

twarzając wiązania jonowe w nawet najdal-

szych zakątkach silnika. Dzięki temu „wygładza” 

on powierzchnię metalu, chroniąc przez to ele-

menty przed tarciem i zabezpieczając je jedno-

cześnie przed uszkodzeniami powstającymi w 

momencie zimnego rozruchu silnika.

MT-10 nie zawiera żadnych stałych, szkodli-

wych substancji jak również substancji zanie-

czyszczających środowisko, zakazanych przez 

Agencję Ochrony Środowiska USA. Jest przyja-

zny zarówno dla pojazdu jak i dla środowiska 

naturalnego.

Potwierdzona wiarygodność

MT-10 był używany do smarowania pane-

wek silnika w ekstremalnych warunkach, takich 

jak Koleje Union Pacifi c oraz Norfolk Southern, 

gdzie został sprawdzony i zasłużył na dobrą 

opinię i wiarygodność.

Zalety używania preparatu MT-10

Chroni elementy trące silnika przed nadmier-

nym zużyciem oraz zmniejsza ryzyko przegrza-

nia silnika spowodowanego nadmiernym tar-

ciem wewnętrznym.

Zapobiega zużywaniu się elementów   

trących silnika spowodowanego „suchym star-

tem”.

Zwiększa żywotność i wytrzymałość smarowa-

nego metalu jak również części uszczelniających.

Redukuje tarcie w układach przeniesienia 

napędu.

Redukuje hałasy i wibracje.

MT-10 to numer jeden w grupie dodatków 

uszlachetniających, nie występuje konieczność 

wymiany oleju na nowy.

•

•

•

•

•
•

Indeks w IC: MT -10, produkt znajduje się w ofercie 

od września br.

Długotrwałe 
smarowanie!

Niska cena! 
Większa moc!

Przedstawiamy Państwu kolejne zmiany w fi liach Inter Cars S.A. 
Powstała nowa fi lia w Gdańsku, a kilka zmieniło lokalizacje.

NOWA FILIA W GDAŃSKU

Informujemy, że rozpoczęła się sprzedaż w fi lii 

w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 16c.

Tel.: 058 300 64 00/01

Fax: 058 300 64 02

e-mail: icgdansk@intercars.com.pl  

Godziny otwarcia: pon – pt: 8.00 – 19.00, sob: 

8.00 – 14.00

PRZEPROWADZKA FILII W SKIERNIEWI-
CACH

Filia w Skierniewicach przeprowadziła się do 

nowego obiektu przy ul. Strykowskiej 29a. 

Tel. /fax: 046 834 34 60

e-mail: skierniewice@intercars.com.pl

Godziny otwarcia: pon – pt: 8.00 – 17.00, sob: 

8.00 – 14.00

PRZEPROWADZKA FILII WE WŁOCŁAWKU

Informujemy, że fi lia we Włocławku przepro-

wadziła się do nowego lokalu przy ul. Kujaw-

skiej 6

PRZEPROWADZKA FILII W ZDUŃSKIEJ 
WOLI

W czerwcu br. Filia w Zduńskiej Woli prze-

niosła się do nowego obiektu przy Plac 

Krakowski 1-3.

Tel.: 043 825 43 40

Fax: 043 825 43 33

PRZEPROWADZKA FILII WE WROCŁAWIU

Filia we Wrocławiu mieszcząca się przy ul. Ar-

mii Krajowej 62 przeprowadziła się do nowe-

go obiektu przy ul. Granicznej 8c.

Tel.:  Sprzedaż osobowa: 071 385 94 00 

sprzedaż ciężarowa: 071 385 94 99

Fax: 071 385 94 49

Godziny otwarcia: pon – pt: 8.00 – 18.00, 

sob: 8.00 – 14.00

PRZEPROWADZKA FILII W OLSZEWO-BORKI

Informujemy, że fi lia Ostrołęka przeprowadziła 

się do nowego obiektu w Olszewo-Borki przy 

ul. Warszawskiej 2a. Tel./ fax: 029 76 13 110

 A n d r z e j  K o p e r a

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

Łożyska kulkowe BR – w Box’ie taniej

W odpowiedzi na duże zainteresowanie 

klientów, informujemy, iż w ofercie Inter Cars 

dostępne są już łożyska kulkowe w wersji BOX, 

tj. pakowane po 5 sztuk. W porównaniu do ło-

żysk pakowanych pojedynczo, ceny są niższe 

nawet do 50%.

Przykładowe indeksy: - do zastosowań 

przemysłowych - BR 6203 2RS/ P5,

- dla bardziej wymagających zastosowań 

polecamy łożyska serii M - o podwyższonej 

jakości –  BR 6203 2RS/M5.

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

Do 5 razy 
sztuka
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Części dla 
Volvo i 
Saab

Scan-Tech dostarcza części 
zamienne na rynek aftermarket 
dla samochodów Volvo i SAAB.

Celem fi rmy jest zyskanie pozycji najbar-

dziej godnego zaufania dostawcy części za-

miennych dla tych pojazdów. Scan-Tech na 

pierwszym miejscu stawia jakość, elastyczność 

w stosunku do klienta i innowacyjność. Marka 

ta zadebiutowała podczas 8.Targów części za-

miennych, narzędzi i wyposażenia.

VAICO 
i VEMO

Vierol AG jest specjalistą w dostarczaniu 

wysokiej jakości kompletnych systemów do 

europejskich samochodów osobowych. 

Posiada rozwiniętą sieć sprzedaży w 120 

krajach. Nowoczesny magazyn pozwala na 

szybkie wysyłki expresowe, tak w Niemczech 

jak i za granicą. Pod nazwą Vierol AG kryją się 

dwie marki VAICO - części zawieszenia i silnika, 

VEMO - elektryka samochodowa oraz części 

do klimatyzacji.

Firma współpracuje ze znanymi producen-

tami produkującymi na pierwszy montaż dla 

rynku europejskiego, prowadzi dodatkową 

kontrolę jakości, która jest przeprowadzana 

przez doświadczonych i wykwalifi kowanych 

fachowców. Corocznie wprowadza nowe pro-

dukty do oferty, które można znaleźć w syste-

mie na stronie internetowej www.vierol.de, w 

katalogach i w programie TEC DOC. Produkty 

pochodzące od Vierol dostępne są już w sieci 

sprzedaży Inter Cars S.A. Zapraszamy.

Zawieszenie i silnik                  

Elektryka i klimatyzacja

Systemy 
ostrzegania

Od ponad 40 lat Vignal Systems 
jest europejskim liderem w dzie-
dzinie projektowania, produkcji 
i dostawy świetlnych systemów 
ostrzegawczych dla pojazdów 
użytkowych. 

Vignal Systems ściśle współpracuje w tej 

dziedzinie ze wszystkimi europejskimi produ-

centami pojazdów użytkowych i naczep, do-

starczając poprzez sieć dystrybucyjną obecną 

w całej Europie szeroką gamę systemów na 

rynek OEM i rynek części zamiennych. Klien-

tami tej marki na rynku OEM w segmencie 

ciężarówek są np. RVI, Volvo, MAN, DAF, IVECO, 

Scania, Mercedes, Nissan, Volkswagen. 

Dzięki zapleczu laboratoryjnemu i pro-

jektowemu Vignal Systems oferuje klientom 

najlepsze rozwiązania technologiczne, usługi 

i jakość, a jednocześnie gwarantuje, że roz-

wiązanie te są zgodne z najnowszymi świato-

wymi normami i wymaganiami w dziedzinie 

ochrony środowiska. 

Dla pojazdów użytkowych

M i c h a ł  W n u k

Tarcze hamulcowe

SPEEDMAX Spirit of Japan oferuje bardzo 

skuteczne w codziennej eksploatacji nacinane 

tarcze hamulcowe. Nacięcia na tarczach mają 

ogromny wpływ na skuteczność hamulców. 

Powodują, że podczas hamowania nie powsta-

je poduszka gazowa pomiędzy tarczą a klo-

ckiem, lepsze jest także odprowadzanie ciepła 

powstającego w trakcie tarcia klocka o tarczę.

o podwyższonych parametrach technicznych
Promocja      

cenowa -5
0%

Obecnie trwa wielka promocja cenowa w 

związku rynkowym debiutem tej linii produktów.  

Zapraszamy do sieci sprzedaży Inter Cars S.A.

Promocja -30% Specjalnie z myślą o klientach lubiących 

bezdroża przygotowaliśmy najniższe na rynku 

ceny na blokady, kompresory fi rmy ARB oraz 

resory, amortyzatory skrętu, zawieszenia, po-

libusze OLD MAN EMU. Części do najpopular-

niejszych modeli dostępne są od ręki!

Części OE do samochodów terenowych 

proponujemy w najniższych cenach na rynku. 

W związku z rozwojem oferty typu OFF-ROAD 

dział IC Tuning Division wprowadził do oferty 

części OE w najniższych cenach na rynku! 

Szczegóły: michal.wnuk@intercars.com.pl 

Części z oferty OFF-ROAD

BILSTEIN 
B6 Sport
Jeden musi pokazać co ma, 
innemu wystarczy wiedzieć, 

że to ma.

Chodzi oczywiście o zawiesze-

nie sportowe. “Żółty” amorty-

zator Bilstein B6 Sport jest 

idealnym rozwiązaniem 

dla kierowców, dla których 

ważne są niuanse, zarówno 

w tradycyjnych samochodach 

SUV jak i w pojazdach off -road. Nawet bez 

podwyższania zawieszenia ten wilk w owczej 

skórze pokazuje swoje zęby, a przy tym wyko-

nuje niezawodnie swoją pracę w codziennym 

ruchu ulicznym. Optymalna przyczepność kół, 

podwyższona stabilność toru jazdy, znakomita 

siła tłumienia. Poza walorami sportowymi Bil-

stein B6 OFF ROAD jest także w kwestii bezpie-

czeństwa najlepszym wyborem.
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Alkomaty- nie piłeś... masz szczęście 
P r z e m e k  N o w a k

Wielu kierowców nierzadko staje przed 

pytaniem: „Czy mój stan pozwala mi bez-

piecznie prowadzić samochód?”. 

Dobrze jeśli w ogóle jesteśmy tego problemu 

świadomi, często jednak bagatelizujemy go po 

pozornie niewielkiej ilości spożytego alkoholu lub 

na drugi dzień po imprezie. Tacy właśnie kierowcy 

zapełniają policyjne statystyki i stanowią większość 

ze 100 tysięcy osób, które co roku tracą prawo jaz-

dy za sprawą krążącego we krwi alkoholu.

Dobre samopoczucie nie wystarczy. Tylko 

wiarygodny alkomat pomoże Ci określić czy 

będziesz bezpiecznie prowadził swój pojazd. 

Dlatego też Inter Cars S.A. we współpracy z AL-

KOHOLTESTER.PL wzbogacił swoją ofertę o kilka 

modeli alkomatów światowego lidera w tej 

dziedzinie – koreańskiej fi rmy SENTECH. Wiary-

godność tych urządzeń została potwierdzona 

m.in. przez Departament Transportu USA.

AL-7000

AL-7000 to najnowszy produkt fi rmy SEN-

TECH i najlepiej zaprojektowany alkomat 

N O W O Ś C I

osobisty na świecie. AL-7000 to niespotykany 

komfort użytkowania dzięki możliwości scho-

wania ustników wewnątrz alkomatu. Doskona-

le pasuje do każdej, nawet niewielkiej kieszeni. 

W zestawie otrzymacie Państwo zasilacz samo-

chodowy GRATIS! Zastosowanie nowoczesne-

go czujnika umożliwiło zwiększenie precyzji 

pomiaru do 0.001‰!

AL-6000

Najlepszy wybór jeśli chodzi o badanie 

pracowników w fi rmie. AL-6000 PRESTIGE 

AL-6000 i AL-6000 LITEAL-7000

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

Łatwe 
wyszukiwanie 

Dzięki fuzji z JC Auto Inter Cars S.A. może 

poszczycić się najszerszą ofertą części do „ja-

pończyków” i „koreańczyków”.  Wysoki poziom 

bezpieczeństwa, wytrzymałość i trwałość to za-

lety produktów z Azji. Aby ułatwić wyszukiwanie 

produktów do aut japońskich i koreańskich, fi rma 

przygotowała Katalog producentów części do 

samochodów azjatyckich „Moc japońskiej tech-

nologii”. Zaprezentowani zostali wszyscy dostawcy 

oraz ich produkty. Pozycje zawierają ilość referencji, 

informacje o katalogu, w którym można znaleźć 

produkty danego producenta, sposób wyszukiwa-

nia części oraz przykładowy numer referencji.

W kolejnych numerach Wiadomości IC 

będziemy prezentować poszczególnych 

dostawców oraz ich produkt.

Części do samochodów azjatyckich.

wyposażono w technologię FastScan® po-

zwalającą w szybkim czasie przetestować 

nawet kilkaset osób. Prekalibrowany mo-

duł czujnika umożliwia samodzielną jego 

wymianę bez konieczności odsyłania al-

komatu do serwisu co znacznie ogranicza 

czas i koszty eksploatacji urządzenia.

Istnieje również tańsza i uproszczona 

wersja urządzenia pod nazwą AL6000 

LITE.

Model ten przeznaczony jest głównie 

dla użytkowników indywidualnych. Nie 

traci nic z dokładności pomiarowej mode-

lu PRESTIGE, a po przez zabieg odjęcia od 

niego funkcji szybkiego pomiaru pracow-

ników mogliśmy obniżyć jego cenę.

AL-2500eXpert
Alkomat AL-2500eXpert to nie tyle moder-

nizacja, dobrze znanego i uznanego alkomatu 

AL-2500, a zupełnie nowa konstrukcja w spraw-

dzonej i poręcznej stylistyce. Ten alkomat naj-

pełniej zaspokoi potrzeby użytkowników indy-

widualnych w najniższej możliwej cenie.
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To m a s z  K o p a c z

Uniwersalne osłony 
z odbojami 

W ofercie spółki dostępna jest uniwer-

salna osłona do amortyzatorów wraz z od-

bojem. Maruichi to jedna z większych japoń-

skich fi rm produkujących elementy gumowe 

dla przemysłu motoryzacyjnego.

Osłony wykonane są z wysokiej jakości gumy 

odpornej na warunki atmosferyczne, a odbój ze 

specjalnej odpornej na zgniatanie pianki poliure-

tanowej. Jakość materiałów użytych do produkcji 

w niczym nie odbiega od materiałów stosowa-

nych na pierwszy montaż dla producentów aut.

Osłonę można wykorzystać do wielu mode-

li aut. Pozwala na to specjalnie skonstruowany 

odbój, który można przycinać w odpowied-

nim miejscu otrzymując w ten sposób różne 

średnice otworu w zależności od średnicy 

trzpienia amortyzatora. Miejsca, w których na-

leży przycinać odbój są wyraźnie zaznaczone 

wraz ze średnicą w danym miejscu.

Pod koniec roku oferta uniwersalnych osłon 

fi rmy Maruichi zostanie powiększona o kolej-

nych pięć referencji.

Indeks IC:

A9U009 (dostępny)

A9U010 (dostępne od grudnia 2008)

A9U011 (dostępne od grudnia 2008)

A9U012 (dostępne od grudnia 2008)

A9U013 (dostępne od grudnia 2008)

A9U014 (dostępne od grudnia 2008)

IC_# MARUICHI_# KYB_# ŚREDNICA 

WEWNĘTRZ-

NA

WYSO-

KOŚĆ 

ODBOJU

A9U011 04-018 913128 18 91(100)

A9U011 04-018 913267 18,5 60.5(66)

A9U013 04-012 913138 12 71(66)

A9U009 04-020 915801 19,5 91(100)

A9U009 04-020 915004 19,5 84(84)

A9U011 04-018 915803 18 91(100)

A9U009 04-020 916800 20 82.5(84)

Tabela krosów

Maruichi  Japan w ofercie 

Specjalnie w tym 
numerze 
dodaliśmy Katalog producentów 

części do samochodów azjatyckich 

„Moc japońskiej technologii”.



Nowe produkty Autlog

N O W O Ś C I

Ł u k a s z  P a ł y g a 

Czujniki ABS

Marka Autlog kojarzy się klientom Inter 

Cars S.A. z ofertą czujników prędkości obro-

towej koła. Pierwsze części w charakterystycz-

nych biało-czerwonych pudełkach mogli Pań-

stwo kupować już od marca br. Z początku 

wąska oferta dobrych jakościowo a przy tym 

stosunkowo niedrogich czujników została 

stopniowo poszerzana o kolejne referencje 

do nowych popularnych europejskich modeli 

samochodów osobowych. W chwili obecnej 

oferta obejmuje ponad 100 numerów kata-

logowych, a wszystkie informacje techniczne 

na temat danej części, znajdą Państwo w naj-

nowszej wersji IC_KATALOGU dostępnej od 

połowy września br.

Iskrzące nowości
Świece żarowe

Produkty Iskry od dawna goszczą w ofercie 

IC, przez ten czas zyskały miano dobrego 

jakościowo i godnego polecenia tańszego 

zamiennika. Stanowią dobrą alternatywę dla 

kierowców ceniących niskie koszty utrzyma-

nia samochodu, bez utraty jakości części za-

miennych.

W maju tego roku fi rma Inter Cars S.A. została 

bezpośrednim importerem świec żarowych 

marki Iskra, których producentem jest HIDRIA 

AET D.O.O. 

Obecnie oferta IC obejmuje pełny program 

Iskry na świece żarowe i płomieniowe do samo-

chodów osobowych i ciężarowych oraz 

zaworów elektromagnetycznych do pomp 

wtryskowych. Podjęcie bezpośredniej współ-

pracy z producentem pozwoliło na poszerze-

nie oferty oraz obniżenie kosztów pozyskania 

towaru, co miało bezpośredni wpływ na niż-

sze ceny. Serdecznie zapraszamy odbiorców 

detalicznych oraz hurtowych do zapoznania 

się z aktualną, szerszą ofertą produktów marki 

Iskra dostępnych w nowych atrakcyjnych ce-

nach.

Świece ISKRA Indeksy IC: 

11 721 002 

11 720 430       

To m a s z  J a c h i m k o w s k i

Zgłaszanie 
błędów 

Oferta Inter Cars S.A. w IC_Katalogu

Pomimo najwyższej dbałości o jakość naszej 

oferty przy okło 700 tysięcy towarów zdarzają 

się niestety pomyłki. Wierzymy, że przy Pań-

stwa współpracy uda się je znaleźć i wyelimi-

nować. W związku z tym przygotowaliśmy 

w IC_Katalogu prosty mechanizm informowa-

nia nas o błędach prezentowanych towarów, 

zamienników i danych katalogowych.  

Kliknięcie prawym klawiszem myszy - “Zgłoś 

błąd zamiennika”, lub “Zgłoś błąd danych kata-

logowych” spowoduje przesłanie do Inter Cars 

S.A. takich informacji i ich poprawienie. 

Dziękujemy i zachęcamy do korzystania 

z IC_Katalogu.

Aktualizacja IC_Katalogu

Informujemy, że dostępna jest już kolejna 

edycja danych katalogowych - 2008/03

Przygotowaliśmy dla Państwa

wyszukiwarkę części do 40 tys. typów pojaz-

dów osobowych, ciężarowych, osi i motocykli 

ok. 930 tys. indeksów 

208 producentów części

ponad 400 tys. zdjęć 

Zapraszamy do pobrania pliku i_katalog.zip 

z recepcji wszystkich fi lii i centrali oraz na stro-

nach internetowych IC_KATALOGU. 

Równocześnie edycja dostępna jest w po-

staci on-linowej wyszukiwarki na stronach:

eKatalogu: http://sklep.intercars.com.pl

4max’a: http://ekatalog.4max.org

•

•
•
•
•

Przepływomierze powietrza

W październiku, oferta marki „Autlog” zosta-

ła poszerzona o kolejny asortyment – przepły-

womierze powietrza. W ofercie znajdzie się 

ponad czterdzieści indeksów pasujących do 

najpopularniejszych europejskich aut osobo-

wych. Części te będą cennym uzupełnieniem 

oferty skierowanym do klientów szukających 

tańszego zamiennika nie odbiegającego jakoś-

cią od części oryginalnych.  

Zapraszamy wszystkich klientów hurtowych 

i detalicznych do zapoznania się z aktualną, 

szerszą ofertą produktów marki Autlog dostęp-

nych w ofercie Inter Cars S.A. 

Przepływomierze powietrza Indeksy IC::

LM1016, LM1009, LM1022  
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N O W O Ś C I

Marka Cartechnic          
sprawdzona na rynku...
Jak widać produkty te zdążyły już zdobyć Państwa uznanie 
także na rynku polskim. 

Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tak dużym za-

interesowaniem podczas 8.Targów i w odpowiedzi 

na Państwa sugestie myślimy o przygotowaniu 

specjalnego katalogu czy obszernej ulotki, która 

umożliwi Państwu lepsze poznanie oferty i szybsze 

wyszukanie odpowiedniego produktu.

KONCENTRAT DO CHŁODNIC CARTECHNIC

Cartechnic universal to koncentrat do chłod-

nicy, 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, aluminium lub kombinacji obu 

tych metali, a także do układów chłodzenia 

wykonanych ze stopów aluminium i miedzi. 

Specjalny pakiet dodatków uszlachetniających 

zapobiega pienieniu się płynu chłodzącego, 

zapewnia właściwą ochronę przed kawitacją i 

zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego. 

Płyn do chłodnicy Cartechnic universal nie za-

wiera niebezpiecznych substancji, jak azotyny, 

aminy i fosforany. Nie stosować bez rozcieńcza-

nia - rozcieńczać zgodnie z tabelą mieszalności 

na opakowaniu. Dostępny w pojemnikach o 

objętości 1,5 l, 5 l, 20 l, 60 l, 200 l. Przykładowy 

indeks: CART999 1,5L.

BIAŁY SMAR W AEROZOLU Z DODATKIEM 
TEFLONU 300ML 

– wodoodporny, o długotrwałym działaniu, 

odporny na wysokie temperatury. Świetna 

ochrona przed ścieraniem i korozją

 Zastosowanie: do prac konserwacyjnych, 

do resorów, zamków, szyn przy siedze-

niach i odsuwanych dachach, okien, dźwigni 

zmiany biegów, zawiasów, linek itd. Indeks IC: 

CART00206.

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO ODTŁUSZCZANIA 
HAMULCÓW I SPRZĘGIEŁ 500ML, 5L, 20L  

- szybko odparowujący środek czyszczący do 

elementów układów hamulcowych i sprzęgła. 

Usuwa olej, smary, zanieczyszczenia drogowe 

i płyn hamulcowy z układów hamulcowych, 

nie pozostawia osadów. Indeks IC : CART00201, 

CART00202, CART00203.

ŚRODEK ODRDZEWIAJĄCO – SMARUJĄCY 
Z DODATKIEM DWUSIARCZKU MOLIBDENU 
(MOS2) 300ML

- olej penetrujący z dodatkiem MoS2 (dwu-

siarczek molibdenu) - rozpuszcza i usuwa 

rdzę, smaruje oraz zatrzymuje proces korozji. 

Indeks IC: CART00210.

SPRAY SILIKONOWY 300ML 

- do elementów wewnętrznych i zewnętrz-

nych, antystatyczny,  smaruje nie natłusz-

czając. Odnawia, chroni, smaruje i izoluje, 

zapobiega osadzaniu się kurzu. Polecany do 

zastosowania w pojazdach mechanicznych, 

przydatny na kempingu i w sporcie. Indeks IC: 

CART00208.

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I NABŁYSZCZANIA 
KOKPITU 300ML 

– preparat w sprayu do czyszczenia i nabłysz-

czania kokpitu wyróżniający się specjalnymi 

substancjami pielęgnacyjnymi. Powoduje od-

świeżenie koloru wszystkich elementów z two-

rzyw sztucznych. Indeks IC: CART00204

AEROZOL PENETRUJĄCY Z EFEKTEM ZIMNEGO 
SZOKU 400ML 

- preparat do bezpiecznego oczyszczania 

ekstremalnie zardzewiałych i utlenionych po-

BEZKRZEMIANOWY KONCENTRAT DO CHŁOD-
NIC CT 12 PLUS

Płyn do chłodnicy Cartechnic CT 12 plus 

produkowany jest na bazie glikolu etyleno-

wego i nadaje się do zastosowania we wszyst-

kich pojazdach wymagających używania 

produktów nie zawierających krzemianów. 

Produkt zapewnia całoroczną ochronę przed 

działaniem niskich temperatur i korozją bez 

konieczności przeprowadzania zabiegów 

konserwacyjnych przez cały okres żywotności 

silników wykonanych z żeliwa szarego, alumi-

nium lub kombinacji obu tych metali, a także 

układów chłodzenia wykonanych ze stopów 

aluminium i miedzi. Szczególnie zalecany jest 

w przypadku silników z metali lekkich wy-

magających specjalnej ochrony aluminium 

w środowisku wysokich temperatur. Płyn do 

chłodnicy Cartechnic CT 12 plus można mie-

szać z większością innych płynów chłodzących 

produkowanych na bazie glikolu etylowego. 

Nie zawiera potencjalnie niebezpiecznych 

substancji, jak azotyny, aminy i fosforany. Nie 

stosować bez rozcieńczania - rozcieńczać 

zgodnie z tabelą mieszalności na opakowa-

niu. Dostępny w pojemnikach o objętości 

1,5 l, 5 l, 20 l, 60 l, 200 l. Przykładowy indeks: 

CART999 CT12 PLUS 1,5L.

SMAR O DUŻEJ PRZYCZEPNOŚCI 400ML

– preparat smarny o ekstremalnej wytrzymałość na 

obciążenia, odporny na wymywanie przez wodę 

także słoną, chroni przed korozją. Zastosowanie: 

uniwersalny smar przylegający do układów 

napędu, resorów, dźwigni hamulca ręczne-

go i dźwigni zmiany biegów, przegubów 

i stabilizatorów. Indeks IC: 

CART00212. 

S ł a w o m i r  K o n i e c ,  M o n i k a  M a ł a c h o w s k a
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N O W O Ś C I

części zamienne oryginalnej jakości.

Premium brand
of VIEROL AG

Korzystając z oferty VEMO wybieracie Państwo najwyższą jakość 
produktów i usług. Zapewniamy nie tylko możliwość sprawdzenia 
dostępności części i złożenia zamówienia przez całą dobę na stronie 
www.autoteile.de lub poprzez TecCom, lecz także gwarantujemy 
Państwu wiążącą wycenę zapytania w ciągu 24 godzin! Dodatko-
wo gwarantujemy, że wszystkie części zamienne przed wysyłką są 
poddawane szczegółowej, dodatkowej wewnętrznej kontroli jakości 
– zatem dostawy zawierające wadliwy towar są praktycznie wyklu-
czone. Oznaczenie Q+ przy produkcie umieszczono przy pochodzą-
cych z Niemiec produktach najwyższej jakości. 
VEMO. Wysokiej jakości produkty do instalacji elektrycznej i 
układu klimatyzacji: www.vemo.de

✔ nagrzewnice

✔ świece zapłonowe

 
Przygotujemy Was 

do zimy!

SPECJALNA

OFERTA ZIMOWA

łączeń śrubowych. Ochłodzenie powierzchni materiału powoduje 

pęknięcie rdzy, co zapewnia lepsze wnikanie substancji aktywnych 

w szczeliny, trwała ochrona przed korozją, nie uszkadza gumy i 

uszczelek. Indeks IC: CART00205

BIAŁY SMAR CERAMICZNY WYSOKOTEMPERATUROWY 400ML 

– preparat charakteryzuje wysoka smarność, ekstremalna wytrzyma-

łość na obciążenia, działanie rozdzielające i antyzatarciowe w tem-

peraturze: -30°C do +1450°C przy suchej powłoce. Podczas nano-

szenia nie spływa, jest wodoodporny, chroni przed korozją. Indeks 

IC: CART00211

SPRAY DO WYKRYWANIA WYCIEKÓW GAZOWYCH 400ML 

– spray do wykrywania wycieków gazowych umożliwia odnale-

zienie nieszczelności w prosty, ekonomiczny i bezpieczny sposób. 

Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu możliwe jest stosowanie go 

także w trudno dostępnych miejscach. 

Indeks IC: CART00213

WIELOFUNKCYJNY SMAR LITOWY NLGI 2 400G 

– ze względu na zawartość litu, smar Cartechnic jest wielofunkcyjny i 

może być używany wszędzie tam, gdzie zależy nam na zmniejszeniu 

tarcia i zużycia elementów współpracujących ze sobą. Zalecany jest 

więc do łożysk tak ślizgowych jak i tocznych przy normalnych obcią-

żeniach. Dzięki swym właściwościom smarnym produkt może być 

używany zarówno przy wysokich jak i niskich obrotach współpra-

cujących elementów, niskich i wysokich temperaturach, jako smar 

uniwersalny do ogólnego smarowania maszyn , a także w miejscach 

wymagających szczególnego smarowania. Indeks IC: CART00214

Wyłącznym dystrybutorem produktów Cartechnic w Polsce 

jest Inter Cars S.A.

Inter Cars S.A. od roku posiada w swojej ofercie zimowe koncen-

traty (-60C) do mycia i spryskiwania szyb samochodowych oraz re-

fl ektorów niemieckiej fi rmy CARTECHNIC.

W koncentratach zastosowany został aktywny składnik czyszczą-

cy, który zapewnia dobrą przejrzystość szyb, usuwa nawet oporne 

zabrudzenia w warunkach zimowych oraz zapobiega zamarzaniu 

instalacji spryskiwaczy oraz refl ektorów.

Oferta koncentratów fi rmy CARTECHNIC przedstawia 

się następująco:

Pojemność  nazwa produktu  Indeks

0,5L  Zimowy płyn do spryskiwaczy koncentrat  CART MA5571476

1L  Zimowy płyn do spryskiwaczy koncentrat  CART MA5571484

5 Zimowy płyn do spryskiwaczy koncentrat  CART MA5571492

20L  Zimowy płyn do spryskiwaczy koncentrat  CART MA5571518  

60L  Zimowy płyn do spryskiwaczy koncentrat CART MA5571526

200L  Zimowy płyn do spryskiwaczy koncentrat CART MA5571534   

W najbliższym czasie zamierzamy wprowadzić oleje 
silnikowe i produkty z zakresu kosmetyków samochodo-
wych. Nowe produkty będą systematycznie umieszczane 
na stronie internetowej www.intercars.com.pl.
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Niektóre wynalazki så dobre – natomiast inne så

ponadczasowo dobre. Jak na przyk¬ad nasze wa¬y

nap™dowe. Ponad 50-letnie do∂wiadczenie jako

dostawcy na pierwsze wyposa†enie przemys¬u

motoryzacyjnego, wzbogaca nasze technologiczne

know-how, odzwierciedlajåc si™ w wielu wprowadzo-

nych w †ycie patentach. Troszczymy si™ o Paμstwa

d¬ugotrwa¬y sukces: Wi™kszå efektywno∂ç. Kom-

pletny program – tak†e do starszych samochodów.

Wi™kszå dochodowo∂ç. Pomoc w odciå†eniu ∂rodo-

wiska – poprzez odbieranie starych cz™∂ci oraz

fachowå utylizacj™ odpadów. A przede wszystkim: o

maksymalne bezpieczeμstwo. Dobre podstawy, aby

klienci pozostali Paμstwu wiernymi, na zawsze.

www.gknservice.com

NIE 
WYNALE-
ˇLI¤MY 
KOflA.

LECZ NIE TOCZY SI‰  
ONO BEZ NAS. 

M a r c i n  G i e r s z

Quickline      
zamiast OMNI
W sieci sprzedaży Inter Cars dostępne są już 
produkty Quickline (PPG).

INFORMACJE O PRODUKCIE

Marka Quickline została specjalnie zaprojektowana do jak najwy-

dajniejszej pracy w zróżnicowanych środowiskach aplikacji. Niezależ-

nie od wielkości warsztatu, każda naprawa powinna być wykonana z 

największą starannością, a warunki zewnętrzne lub sprzęt lakierniczy 

nie powinny negatywnie wpływać na jakość pracy. Odpowiedzią na 

te potrzeby rynku jest marka Quickline. 

Zespół techniczny Quickline skupił się na zaprojektowaniu jak naj-

lepszych produktów przy wykorzystaniu dotychczasowych spraw-

dzonych technologii. Wszystkie produkty charakteryzują się łatwoś-

cią mieszania i aplikacji, zapewniając w ten sposób stałą, dobrą jakość 

wykończenia. W bogatej ofercie Quickline można znaleźć szeroki 

asortyment dodatków umożliwiających wysokiej jakości wykończe-

nie przy maksymalnie prostym systemie, bez względu na wielkość 

naprawy i porę roku. Produkty Quickline dostępne są w niewielkich 

opakowaniach, a ilości rozcieńczalnika i utwardzacza w opakowa-

niach są dokładnie dopasowane do konkretnego produktu. 

OFERTA

W ofercie linii Quickline znajdują się szpachle, podkłady, lakier 

bezbarwny oraz produkty uzupełniające m.in. zmywacze, aerozole 

oraz rozcieńczalniki. Szczególnie polecamy Państwu podkład wy-

pełniający 2K oraz lakier bezbarwny UHS 420.  Podkład jest dwu-

składnikowy, szybkoschnący i łatwy do szlifowania. W zależności od 

proporcji mieszania QP-3400 może być stosowany jako podkład głę-

boko wypełniający w naprawach punktowych lub jako szpachlówka 

podkładowa na duże powierzchnie, gdzie wymagane jest uzyskanie 

gładkiej nawierzchni. 

Podkład wypełniający 2K. 
Indeks QP-3400/S1.  

Lakier bezbarwny UHS 420 
indeks QC-7500/S1.

Więcej informacji na www.intercars.com.pl oraz w kolejnym 

numerze Wiadomości IC.

Lakier bezbarwny UHS 420 to niskoemisyjny lakier bezbarwny 

UHS, specjalnie zaprojektowany do aplikacji na wodorozcieńczalne 

powłoki bazowe. Lakier ten doskonale sprawdza się przy naprawie 

kilku elementów i dużych powierzchni. QC-7500 jest łatwy w apli-

kacji i zapewnia bardzo dobry wygląd końcowy powłoki.
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NIEODZOWNE AKCESORIA 

Gdy nieoczekiwanie sypnie śnieg, wtedy 

z ulgą sięgniemy do bagażnika po tradycyjne 

szczotko-skrobaczki, dla zmarzluchów z ręka-

wiczką, dla posiadaczy większych samochodów 

polecamy szczotko-skrobaczkę w wersji przegu-

bowej. A jeśli już mowa o szybach to w mroźne 

dni i noce warto użyć osłony przeciw osadzaniu 

się szronu. W skrajnych przypadkach, ale przecież 

i takie zimy znamy, przydatna będzie również 

mała rozkładana łopata. Przezorni z pewnością 

zaopatrzą się u nas w linki holownicze, kable 

rozruchowe i  łańcuchy na koła. Pamiętajmy, że 

w niektórych krajach Unii Europejskiej obowią-

zuje nakaz posiadania apteczki wg. normy DIN 

13164. Warto więc przed podróżą sprawdzić czy 

samochód wyposażony jest w apteczkę, kami-

zelkę i trójkąt. Polecamy apteczkę 4Max i gaśni-

cę M-3. I oczywiście konieczne jest sprawdzenie 

daty ważności gaśnicy.

ZIMOWE PŁYNY DO SPRYSKIWACZY

Szczególnie w okresie zimowym ważne 

jest to, co nalewamy do zbiornika spryskiwa-

cza szyb i refl ektorów. Krótki dzień, mokre, 

zaśnieżone drogi, temperatura kilkanaście 

stopni poniżej zera to 

powody, dla których 

bardzo istotne jest, 

aby szyby w samo-

chodach były czyste. 

Często dopiero wte-

dy doceniany jest 

dobrej jakości płyn 

do spryskiwaczy.

Zimowe płyny i koncentraty do spryskiwaczy 

4max wykonane są na nasze specjalne zlecenie. 

Charakteryzują się wysokimi parametrami tech-

nicznymi oraz przyjemnym zapachem. Są od-

porne na zamarzanie do temperatury -22° C.

Posiadają niezbędne atesty. Ich skład opar-

ty jest o koncentrat sprowadzany z Austrii oraz 

dodatki uszlachetniające.

DOBRA WIDOCZNOŚĆ

Krótsze dni, szarówka za oknem i mokre uli-

ce to odpowiedni czas na zmianę wycieraczek 

i żarówek dających więcej światła i zapewniają-

cych bezpieczeństwo podróży. Firma wprowa-

Nie bądź jak drogowcy 

Zima nie musi Cię zaskoczyć.
Co roku po pierwszym śniegu 
dowiadujemy się z radia bądź 
telewizji, że zima po raz kolej-
ny zaskoczyła drogowców, ale 
także i nas. Pomyślmy w tym 
roku wcześniej o przygotowa-
niach do okresu zimowego. 

P r z e m e k  N o w a k ,  Ł u k a s z  C i e c i e r s k i , 

Gotowy do użycia płyn dostępny jest 

w opakowaniach: 1L, 2L, 5L, 30L, 200L, 

1000L, a koncentrat: 1L, 5L, 30L.

SPOSÓB NA DUŻY BAGAŻ

Niezależnie, jaki rodzaj jazdy na śniegu 

preferujesz, uchwyty narciarskie Thule umoż-

liwią dowiezienie twojego sprzętu na miejsce 

wygodnie, bezpiecznie i pewnie. Produkty 

Thule są łatwe w montażu i załadunku, ce-

chuje je wysoka niezawodność i modny de-

sign. Posiadamy pełen wybór uchwytów nar-

ciarskich Thule od klasycznych jak np. Thule 

Snowpro 745, 746, 747 różniących się ilością 

zabieranych nart lub desek snowbordowych, 

poprzez wersję Deluxe np.726, 740, aż do 

wersji Extender 739. Cechą szczególną wersji 

Extender jest wysuwana podstawa uchwytu 

poza obrys auta, co umożliwia bardzo kom-

fortowe ładowanie i zdejmowanie nart. Jeżeli 

posiadasz już box dachowy Thule, to do więk-

szości modeli możesz zamontować uchwyt 

narciarski wewnątrz boxu, wtedy bezcenny 

sprzęt narciarski jest nie tylko pewnie zamo-

cowany, lecz również chroniony przed zmien-

nymi warunkami atmosferycznymi. W ofercie 

IC znajdują się również dodatkowe akcesoria 

takie jak torby zagospodarowujące przestrzeń 

bagażową,  torby do przewozu i noszenia bu-

tów narciarskich Go Ski BOOT 8008 czy torby 

do przenoszenia nart Go Pack Ski 8009, miesz-

czącą 2 pary nart. 

dziła do oferty nowe żarówki ksenonowe typu 

D2S, pod marką 4Max New (indeks 5401-00-

0003P). Charakteryzują się one barwą zgod-

ną z żarówkami montowanymi fabrycznie 

w nowych samochodach (4300K). Posiadają 

wszelkie wymagane certyfi katy jakości. Jakość 

ta została potwierdzona w trakcie szczegóło-

wych badań w laboratorium Inter Cars S.A. 

W praktyce oznacza to, że żarówki te zapew-

niają bardzo dobrą widoczność na drodze 

w każdych warunkach pogodowych, co po-

prawia komfort jazdy, który przekłada się na 

bezpieczeństwo na drodze.

Marka 4MAX została rozszerzona o nowy ro-

dzaj wycieraczek 4MAX NEW (indeks 5903-08-

06..P). Piórka posiadają nowoczesny aerody-

namiczny kształt, pozbawiony zewnętrznego 

szkieletu, co powoduje idealnie dopasowanie 

się do szyby zapewniając lepszy efekt czysz-

czenia szyby niż wycieraczki tradycyjne. 

Technologia ta została opatentowana. Dzięki 

nowatorskiemu rozwiązaniu mocowań, pióro 

pasuje do większości aut jeżdżących po na-

szych drogach.

N O W O Ś C I
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T E M A T  Z  D O D A T K U  T E C H N I C Z N E G O

Samochód - gdy było ich 
niewiele, mało kogo intereso-
wało jakim obciążeniem jest 
dla środowiska naturalnego.    
Dziś, gdy miliony poruszają 
się po drogach, to istotne 
pytanie.

CO NAM ZAGRAŻA?

Składniki szkodliwe spalin silnika ZI to ok. 

1%, a spalin silnika ZS ok. 0,3% ich objętości. 

To może niewiele, ale gdy uwzględnimy ilość 

użytkowanych pojazdów ich ilość będzie 

znaczna.

Jeśli wysłużona i „mało ekologiczna” cięża-

rówka jedzie boczną drogą, przez teren otwar-

ty, to emitowane przez nią spaliny nie stanowią 

specjalnego zagrożenia dla osoby będącej 

w pobliżu, bowiem szybko rozrzedzają się 

one w powietrzu.

Inaczej jest w mieście. Tysiące pojazdów 

emitują spaliny, przeważnie o dużej zawarto-

ści składników szkodliwych spalin, bowiem: 

pojazdy wielokrotnie ruszają i hamują, silniki 

długo pracują na biegu jałowym, a katalizatory 

mają niską temperaturę. Szkodliwość wpływu 

każdego składnika zależy od jego stężenia. Po-

nieważ emisje z poszczególnych samochodów 

sumują się stężenia związków szkodliwych 

mogą przekroczyć bezpieczne dla człowieka 

granice. Sytuację pogarsza utrudnienie ruchu 

powietrza przez zabudowę, co hamuje miesza-

nie się spalin i powietrza (rozrzedzanie), a więc 

zmniejszanie stężeń ich składników.

Szkodliwe działanie składników spalin na 

organizm człowieka przedstawia rys.1. Jest ono 

słabsze u osób zdrowych, a silniejsze u osób 

z chorobami układu oddechowego i krąże-

nia. Zagrożenie ołowiem jest obecnie mniej-

sze, bowiem w wielu krajach nie ma już benzyn 

z jego celowym dodatkiem - u nas również. 

Jest on traktowany jako zanieczyszczenie.

Nie zawsze wrażenie zapachowe „idzie w pa-

rze” ze szkodliwością danego składnika spalin. 

Przykładowo tlenek węgla (CO) jest gazem 

bezwonnym, ale bardzo niebezpiecznym. 

Są związki chemiczne, które działają na nas 

szkodliwie, ale stopień tej szkodliwości nie 

zawsze jest tak duży, jak sugeruje to nasz „nos”, 

przy danym stężeniu danego związku. Wynika 

to z tego, że stężenie, przy którym czujemy 

obecność określonego składnika szkodliwego 

w powietrzu (tzw. próg zapachowy) jest znacz-

nie niższe od stężenia, przy którym jego 

działanie na nasz organizm jest szkodliwe. 

Przykładowo, to dotyczy:

siarkowodoru (H2S),

amoniaku (NH3),

cyjanowodoru (HCN).

Powstają one w konwerterze katalitycznym, 

w tzw. reakcjach dodatkowych. Sprzyja im spa-

lanie przez silnik mieszanek bogatych (amo-

niak, cyjanowodór) lub praca silnika w warun-

kach nieustalonych (siarkowodór). Każdy z tych 

związków cechuje się charakterystycznym 

zapachem i jest trucizną, ale np. siarkowodór 

można wyczuć w powietrzu już przy stężeniu 

1ppb (stężenie objętościowe 1 część na bilion), 

które nie jest dla nas niebezpieczne. Mniej-

sza zawartość siarki w paliwie, spowodowała 

zmniejszenie emisji siarkowodoru, a rozwój 

konstrukcji konwerterów katalitycznych, ogra-

niczył emisje wszystkich trzech związków.

Wspomnieć należy o cząstkach stałych, 

oznaczanych skrótem PM. Zgodnie z prostą 

defi nicją (jest ich kilka), zaliczamy do nich te 

składniki spalin, które w stanie innym niż ga-

zowy (stałym lub płynnym) opuszczają, układ 

wydechowy. Sadza - uważana za zagrożenie 

nr 1 w spalinach silników ZS, jest tylko jednym 

z wielu składników zaliczanych do cząstek sta-

łych. Należy wspomnieć, że czysta chemicznie 

sadza składa się tylko z węgla i nie jest dla nas 

żadnym zagrożeniem. Jednak drobina sadzy 

wylatująca z układu wydechowego silnika ZS 

jest jak gąbka nasączona wieloma szkodliwymi 

dla nas substancjami (rys.2). Jeśli taka drobina 

sadzy (A, rys.3) trafi  do organizmu przez układ 

oddechowy, to związki uwalniają się w nim 

i przenikają do niego. Jeśli natomiast cząstka 

sadzy upadnie np. na pobocze (B, rys.3), to 

w ciągu kilku godzin substancje, którymi była 

nasączona, uwalniają się do atmosfery, zwięk-

szając jej zanieczyszczenie. Szczególnie nie-

bezpieczne są tzw. węglowodory aromatyczne 

(PAH). Powstawanie sadzy i węglowodorów 

aromatycznych, ma w komorze spalania silnika 

wspólny początek. Dopiero w trakcie zacho-

dzących reakcji, pod wpływem wielu czyn-

ników, następuje rozdzielenie reakcji na dwa 

łańcuchy. Na końcu jednego powstają drobiny 

sadzy, a na końcu drugiego węglowodory aro-

matyczne, dlatego ich część „nasącza” cząstkę 

•
•
•

sadzy. Czynniki, które ograniczają powstawanie 

sadzy, przeważne ograniczają również posta-

wianie węglowodorów aromatycznych.

Jako ciekawostkę można dodać, że duże 

cząstki sadzy, widoczne jako obłok czarnego 

dymu z rury wydechowej, zawierają w sobie, 

w stosunku do swojej masy, mniej węglowo-

dorów aromatycznych niż małe cząstki sadzy, 

niewidoczne dla oka w postaci dymu, które 

„widzi” tylko aparatura pomiarowa. 

DWUTLENEK WĘGLA CO2

Wbrew temu, co powszechnie słyszymy, 

nie jest to związek szkodliwy - nie zatrujemy 

się nim!. Przypisuje się mu powodowanie tzw. 

efektu cieplarnianego, czyli powodowanie 

wzrostu temperatury ziemi, co w konsekwencji 

powoduje zmiany klimatu na świecie, o zgub-

nym wpływie na naszą cywilizację.

Jednak ten pogląd spotyka się z krytyką 

badaczy, twierdzących, że występujące ocie-

plenie wynika z cyklu normalnych wahań 

temperatury, a właśnie wchodzimy w okres… 

oziębienia klimatu. Zainteresowanych odsyłam 

do tygodnika Polityka, nr.15/2008.

WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Jest on bezpośredni np. niszczenie zieleni, 

jak i pośredni. np. wraz z rosnącym zanieczysz-

czeniem powietrza maleje ilość jakiegoś ga-

tunku owada, co powoduje wzrost liczebności 

jakiegoś szkodnika, którym ten owad się żywił. 

Mówimy ogólnie o niszczeniu ekosystemu.

Dwa szkodliwe zjawiska, o których każdy 

zapewne słyszał, to „kwaśny deszcz” i smog. 

Powstawanie „kwaśnego deszczu” ilustruje 

rys.4. Deszcz ma odczyn lekko kwaśny, ale 

obecność w nim kwasu siarkowego (70 do 90%) 

i azotowego (10 do 30%) dodatkowo zwiększa 

go. Sprawcami tego zjawiska są motoryza-

cja i przemysł. Powoduje ono np. matowienie 

lakieru samochodów, niszczenie pomników, 

ścian budynków oraz roślin. Zmniejszanie za-

wartości siarki w paliwie ogranicza to zjawisko.

Drugie zjawisko - smog, ma dwa rozdaje. 

Smog, tzw. londyński, postaje wskutek ha-

mowania przez mgłę i brak ruchu powietrza, 

rozrzedzania w powietrzu tlenków siarki, 

węgla i cząstek stałych. Ich stężenia osiągają 

przez to wartości niebezpieczne dla zdro-

wia, a nawet śmiertelne. Jego powstawaniu 

sprzyja okres zimy, temperatura poniżej 4OC, 

duża wilgotność powietrza, zamglenie, brak 

Spaliny a             
człowiek i natura

m g r  i n ż .  S t e f a n  M y s z k o w s k i
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T E M A T  Z  D O D A T K U  T E C H N I C Z N E G O

Spaliny a człowiek i natura

wiatrów i przyćmione słońce. Występuje w dzień 

i w nocy. W grudniu roku 1952, w Londynie, 

taki trzydniowy smog spowodował śmierć 

ok. 4000 osób.

Mechanizm powstawania drugiego rodzaju 

smogu, tzw. kalifornijskiego, przedstawia rys. 5. Są 

to reakcje chemiczne, inicjowane przez światło 

słoneczne, pomiędzy dwutlenkiem azo-

tu a węglowodorami, emitowanymi również 

przed pojazdy. Ich produkty to:

inne rodzaje węglowodorów - szczególnie 

związek o nazwie azotan nadtlenku acetylu 

(PAH), o silnym działaniu podrażniającym wzrok;

ozon (O3) - podrażnia u ludzi górne drogi 

oddechowe i powoduje ich choroby; w oto-

czeniu niszczy liście, igły, powoduje obumiera-

nie drzewostanu.

Widocznym znakiem smogu kalifornijskie-

go są dymy, przesłaniające światło słoneczne. 

Jego powstawaniu sprzyja okres lata i jesieni, 

temperatura powyżej 24OC, mała wilgotność 

powietrza i silnie świecące słońce. Występuje 

tylko w ciągu dnia.

PRZECIWDZIAŁANIE NADMIERNEJ EMISJI 
SKŁADNIKÓW SZKODLIWYCH

Warunkiem podstawowym jest stosownie 

paliw o wymaganej jakości - bez względu na 

rodzaj. Wbrew opinii polityków, dodanie np. 

2% jakieś dodatku może istotnie zmienić włas-

ności paliwa. W mojej opinii, dyskusyjne z punktu 

•

•

widzenia emisji składników szkodliwych spalin 

jest przerabianie obecnych niskoemisyjnych sa-

mochodów na zasilanie ich gazem, z wyjątkiem 

instalacji montowanych przez producenta lub 

dedykowanych do określonych modeli samo-

chodów. Instalacje „uniwersalne” zakończą swój 

żywot niebawem. Podobnie jest z biopaliwami 

obecnej generacji. Ilość problemów związa-

nych z ich wykorzystaniem spowodowała, że 

np. Niemcy wycofali się z projektu dodawania 

w roku 2010, 10% bioetanolu do paliwa. Celem 

jest opracowanie kolejnych generacji biopaliw, 

uzyskiwanych z biomasy, ale o własnościach 

analogicznych jak paliw węglowodorowych.

Serwisy, w trosce o nas samych i środowi-

sko, powinny prawidłowo wykrywać i usuwać 

uszkodzenia. Jak pokazały przed laty, badania 

wykonane przez fi rmę Porsche w USA (rys.6), w 

grupie 66 samochodów z trójfunkcyjnym kata-

lizatorem i układem regulacji składu mieszanki, 

2 pojazdy z uszkodzeniem w układzie sterowa-

nia silnika, a więc 3% tej grupy, emitowały:

33% węglowodorów;

50% tlenku węgla;

przy takim samym udziale w emisji tlenków 

azotu, jak samochodów bez uszkodzeń.

Dziś udziały uszkodzonych samochodów 

w emisji tlenku węgla i węglowodorów by-

łyby mniejsze, ze względu na rozwój ukła-

dów sterowania, które mimo uszkodzenia 

pracują często tak, jakby go nie było, ale 

przez to ich wykrywanie jest znacznie trud-

•
• niejsze. Posługiwanie się jedną metodą 

diagnozowania, często nie doprowadzi nas 

do sukcesu.

Kierowcy mogą znacznie obniżyć emi-

sję składników szkodliwych spalin, oraz 

zużycie paliwa o 10 do 15%, tylko przez 

wykorzystanie możliwości, które stwarza-

ją nowoczesne układy sterowania silników 

oraz kilka prostych działań. 

20

Rys.6 (Źródło: Porsche)

Rys.1 Rys.2 Rys.3

Rys.4 Rys.5



Alpejskie s
zaleñstwo2009

Pelne 
energii

P R O M O C J A A K U M U L AT O R Ó W

XL,

eń

ę
ars S.A.

09r.
u w Alpy. 

eczkowych ” 

e 

ocyjnej 

J a n u s z  D r u c h l i ń s k i 

T E M A T  N U M E R U

Akumulatory 

Na dobry rozruch
Akumulatory pod względem 

ich przeznaczenia i wykorzystania 
można pogrupować na: rozru-
chowe, głębokiego rozładowania, 
oraz rozruchowe z możliwością 
głębokiego rozładowania.  

Akumulatory rozruchowe służą prak-

tycznie do rozruchu silnika w samocho-

dach, za dostarczanie energii odpowie-

dzialny jest alternator. Ich konstrukcja jest 

tak zaprojektowana, żeby zapewnić duży 

prąd rozruchu, ale nie jest odporna na głę-

bokie rozładowanie. 

Inter Cars S.A.  w swojej ofercie ma aku-

mulatory rozruchowe do samochodów 

osobowych w technologii Ca/Ca - „wapnio-

wej” Bosch (S3, S4, S5, S6), Varta (Black, Blue, 

Silver, Ultra – dynamic), 4max (E-standard, 

W- wzmocnione), Panasonic i Yuasa (do sam. 

azjatyckich). Nowoczesna technologia walco-

wanej i wycinanej kratki PowerFrame jest tak-

że zastosowana w nowej linii akumulatorów 

osobowych 4max (W-wzmocnionych), a jakość 

tych akumulatorów jest porównywalna z najlep-

szymi na rynku.

Akumulatory do samochodów ciężarowych 

to m.in. Bosch (Biały standard-wycofywany, 

TECMAXX- bezobsługowy), Varta (Biały stan-

dard-wycofywany, PROMOTIVE – bezobsłu-

gowy) i 4Max (hybrydowy HD- wzmocniona 

odporność na drgania). Kompleksowa oferta 

akumulatorowa w Inter Cars S.A. poparta jest 

coroczną akcją sprzedaży pakietu akumula-

torowego oraz wieloletnim programem PWA 

(Punkt Wymiany Akumulatorów).

PWA – PUNKT WYMIANY AKUMULATORÓW 

Akcja ta dedykowana jest do klientów, któ-

rzy chcą szybko zwiększyć sprzedaż akumu-

latorów bez własnych nakładów. Inter Cars 

S.A. wyposaża Państwa w niezbędny sprzęt 

do prowadzenia diagnostyki i sprzedaży aku-

mulatorów. Urządzenia o wartości 2 500 zł, 

sprzedajemy za symboliczne 10 zł, jeżeli nasz 

klient zakupi 500szt akumulatorów w ciągu 

3 lat. Niektórzy Klienci już podpisują kolejne 

umowy PWA wyposażając jednocześnie swój 

warsztat w dowolny sprzęt. Dodatkowo bę-

dziemy szkolić pracowników z PWA w zakre-

sie rozpatrywania reklamacji akumulatorów, 

a najlepszym z nich przekazywać Certyfi katy 

uprawniające do samodzielnego rozpatrywa-

nia reklamacji.  Chcemy, aby punkty PWA były 

zdolne do profesjonalnej obsługi klienta w za-

kresie diagnostyki i wymiany akumulatorów. 

ZŁOM AKUMULATOROWY

Inter Cars S.A. zaproponował swoim klien-

tom akumulatorowym pomoc w zwrocie zło-

mu akumulatorowego. Wyposażamy klientów 

w pojemnik kwasoodporny z pokrywą przy-

stosowany do zbiórki złomu akumulatorowe-

go. Po jego napełnieniu zabieramy go, a klientowi 

płacimy za każdy kilogram oddanego złomu 

oraz wystawiamy kartę „przekazania odpadu”.  

Dzięki temu klient może rozliczyć się ze sprze-

danych akumulatorów. 

KUPUJ W PAKIETACH I WYJEDŹ W ALPY

Co roku Inter Cars S.A. organizuje dla swo-

ich klientów różne promocje na akumulatory. 

W tym roku przygotowaliśmy dla Państwa 

bardzo atrakcyjną akcję pod hasłem: 

„Alpejskie szaleństwo 

2009”. Kupując 

pakiet akumu-

latorów w róż-

nych rozmiarach 

można otrzymać 

specjalne warun-

ki oraz dodatkowo 

nagrody w postaci 

bonów, które biorą 

udział w losowaniu 

dwuosobowego za-

proszenia na wyjazd 

w Alpy.

Więcej informacji w 

dziale AKTUALNOŚCI 

str. 10.

Akumulatory rozruchowe - 

specyfi czna część samochodu
AKUMULATOR CAŁY CZAS ŻYJE

Akumulator jest innym produktem niż po-

zostałe części samochodowe. Przez cały 

czas, od chwili zalania elektrolitu, zacho-

dzą w nim reakcje chemiczne nawet wte-

dy, kiedy jest składowany w magazynie. 

Długie magazynowanie powoduje samo-

rozładowanie akumulatora. Nowoczesne 

akumulatory wykonane w technologii Ca/

Ca ogólnie zwane „wapniowymi” są bar-

dziej odporne. Producenci dopuszczają 

Zbliża się zima, a więc okres 
zwiększonego zapotrzebowania 
na akumulatory. Firmy sprze-
dające akumulatory powinny 
zastosować się do obowiązujących 
reguł w tej dziedzinie. Zwrócę 
uwagę na najczęściej występują-
ce problemy, aby przypomnieć o 
nich zarówno sprzedawcom jak i 
użytkownikom akumulatorów.
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Akumulatory

możliwość przechowywania akumulato-

rów Ca/Ca przez 18 miesięcy od daty pro-

dukcji bez doładowywania. Szybkość sa-

morozładowania jest uzależniona od wielu 

czynników takich jak: duża wilgotność, 

wysoka temperatura (powyżej 20°C). itd.

Rada: zalecałbym doładowanie aku-

mulatorów przed upływem 12 miesięcy. 

Najlepiej sprawdzić napięcie na biegu-

nach, jeżeli jest poniżej 12,5V należy ko-

niecznie doładować akumulator.

NAŁADUJ BATERIE

Produkowane obecnie akumulatory, mają 

płyty wykonane z ołowianej kratki, w którą 

wprasowana jest pasta (masa czynna) w po-

staci ołowiowego proszku, tworzącego jak 

gąbka, porowatą, a więc dużą powierzchnię 

styku z kwasem. Poza zaletami (duże po-

jemności i prądy przy małych gabarytach 

skrzynki) taka budowa ma również wady. 

W akumulatorze rozładowanym zbyt głębo-

ko, tworzą się w strukturze pasty kryształki 

siarczanów, /zdj. 1/ które rozsadzają masę 

czynną od środka powodując jej oderwanie 

od kratki oraz opad, co w efekcie powoduje 

zmniejszenie pojemności akumulatora. Dla-

tego ważne jest, aby akumulatory przecho-

wywane oraz montowane w samochodach 

były w pełni naładowane. Zamontowanie 

niedoładowanego akumulatora, klientowi, 

który, rzadko korzysta z samochodu może 

spowodować głębokie rozładowanie 

(z powodu upływności prądu w każdym 

samochodzie), a następnie jego uszkodze-

nie. Doładowywanie należy przeprowadzić 

prądem niewiększym niż 10% pojemności 

czyli dla 60Ah prąd max 6A tylko do mo-

mentu naładowania. Nie należy przełado-

wywać akumulatorów, gdyż powoduje to 

duże gazowanie, co z kolei odrywa masę 

czynną z kratek, która w postaci piany 

zwiera góry płytek.

Rada: zalecam ładowanie dobrymi pro-

stownikami ze sterowaniem elektronicz-

nym, aby po naładowaniu samoczynnie 

przerywały proces ładowania. Ważną rze-

czą jest, aby przed ładowaniem wymieszać 

elektrolit. 

WYMIESZAJ ELEKTROLIT

Czynimy to poprzez kilkukrotne przechyle-

nie akumulatora do przodu i do tyłu. Elektrolit 

jest mieszaniną kwasu i wody. Po dłuższym 

okresie przechowywania akumulatora, kwas, 

(jako, że jest cięższy od wody) zbiera się bliżej 

dna i tam jego gęstość wzrasta. Powoduje to 

efekt zwiększonego napięcia na biegunach, 

(tzn. przy ładowaniu prostownik ze sterowa-

niem odczytuje, że akumulator jest już nała-

dowany) i przerywa ładowanie. Górne części 

płyt natomiast znajdują się w roztworze 

kwasu o niższej gęstości i są nienaładowane. 

Pojemność tak doładowywanego akumulato-

ra jest znacznie mniejsza. Wymieszanie elek-

trolitu zapobiega temu efektowi. Nowoczesne 

prostowniki elektromierze mają już zaprogra-

mowana opcję wymieszania elektrolitu.

AKUMULATOR W CIĘŻARÓWCE

Akumulatory do samochodów ciężarowych 

z reguły są wykonane w technologii hybry-

dowej, dzięki czemu są bardziej odporne na 

wibracje, ale zdecydowanie szybciej ulegają 

samorozładowaniu. Praktycznie, co 6 miesięcy 

powinno się taki akumulator doładować, 

a podczas eksploatacji sprawdzać i uzupełniać 

elektrolit wodą destylowaną. Przed montażem 

akumulatorów w samochodach ciężarowych, 

(nie wszyscy zwracają na to uwagę), aby były 

one identyczne i sparowane. Jeżeli montuje-

my dwa akumulatory o różnym stopniu nała-

dowania (czyli różnym oporze wewnętrznym), 

zdarza się, że nigdy nie uzyskają one równego 

obciążenia. Przy połączeniu szeregowym ten 

sam prąd płynie przez obydwa akumulatory 

i przy różnym oporze  wewnętrznym odkłada-

ją się różne napięcia czyli każdy jest dołado-

wywany w innym stopniu. 

Rada: parowanie, czyli połączenie 

plusa z plusem a minusa z minusem 

na minimum 1 godzinę rozwiązuje ten 

problem. 

Kierowcy ciężarówek czasami podłączają 

pod jeden akumulator odbiornik (radio, lo-

dówkę itp.) na 12V. Powoduje to nierówne 

obciążenie, jeden akumulator jest niedołado-

wywany natomiast drugi przeładowywany, co 

w konsekwencji doprowadza do uszkodzenia 

obydwu. 

Rada: należy koniecznie w takich przy-

padkach stosować przetwornicę 24V na 

12V nie można dodatkowo obciążać tylko 

1 akumulatora.

STAN NAŁADOWANIA

Jednym z najważniejszych elementów 

eksploatacji akumulatora jest stan jego 

naładowania. Jeżeli będzie on w pełni 

naładowany i nieprzeładowany to okres 

jego użytkowania wydłuża się nawet do 8 

lat. Spotkałem się z rekordzistami, którzy 

eksploatowali akumulator nawet 10 lat. 

Przyjmujemy, że minimalny okres eksplo-

atacji akumulatora to 4 lata. Warunkiem 

jest sprawny układ elektryczny w samo-

chodzie. Napięcie ładowania 13,8-14,5V, 

niski prąd upływności (prąd, jaki pobiera 

samochód podczas postoju), sprawne 

świece żarowe w silnikach diesla, spraw-

ny rozrusznik, itd. Wszystkie te elementy 

powinny być sprawdzone w trakcie okre-

sowego przeglądu, czas ich wykonania 

jest bardzo krótki, należy tylko upomnieć 

się o ich wykonanie. Większość przeglą-

dów ogranicza się do wymiany filtrów 

oleju ewentualnie przeglądu elementów 

mechanicznych. Akumulatory rozrucho-

we służą do rozruchu sinika, który powi-

nien nastąpić maksymalnie w ciągu 7 do 

10 sekund pracy rozrusznika. Następnie 

prąd dostarcza alternator. Gdy „kręcimy” 

rozrusznikiem dłużej oznacza to, że nasz 

samochód jest niesprawny. Następstwem 

będzie uszkodzenie kolejno akumulatora, 

rozrusznika i alternatora.  

Rada: zalecam przynajmniej raz w roku 

okresowy, przegląd instalacji elektrycznej 

samochodu i akumulatora. Akumulator 

o sprawności poniżej 60% należy wymie-

nić. Czynności te uchronią nas od przy-

krych niespodzianek podczas mrozów. 

PODSUMOWANIE

Akumulator w pełni naładowany może być 

przechowywany przez długi okres np.: 2 lata 

i nie wpłynie to na jego działanie, o ile później 

będzie odpowiednio eksploatowany.  
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Zdj1.  Płyta dodatnia akumulatora 

- kryształki siarczanu 

Czy powinno się akumulatory do-

ładowywać w czasie ich eksploatacji?

Janusz Druchliński: Uważam, że 

powinniśmy wszystkim użytkowni-

kom akumulatorów wyjaśnić, że aku-

mulator nie jest niewyczerpalnym 

źródłem oraz, że trzeba mu dostar-

czyć więcej energii niż można z nie-

go uzyskać.  W samochodach mało 

używanych, o krótkich przebiegach 

często uruchamianych (ewentualnie 

tych, które mają dodatkowe odbior-

niki), akumulator koniecznie trzeba 

okresowo doładowywać. To znacznie 

przedłuży życie akumulatora oraz za-

pewni niezawodny rozruch w okresie 

zimowym.
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VARTA - 
      DOSKONAŁA MOC DLA KAŻDEGO POJAZDU

TERAZ TO JESZCZE WIĘCEJ UKRYTEJ MOCY.

Niezależnie od marki samochodu i jego przeznaczenia jedno jest pewne - pod maską 

znajduje się akumulator marki VARTA. 

W trosce o klienta firma Johnson Controls ciągle udoskonala technologię produkcji akumula-

torów, dzięki czemu jesteśmy największym na świecie producentem i dostawcą akumulato-

rów na pierwsze fabryczne wyposażenie. Najnowszym osiągnięciem naszych centrów 

badawczo - rozwojowych jest wdrożenie innowacyjnej metody produkcji kratki ołowiowej 

PowerFrame, którą zaprojektował i stosuje wyłącznie nasz koncern. Ciągła praca nad 

poprawą jakości, wykorzystanie nowoczesnych technologii, w ślad za tym ciągle rosnące 

zaufanie kontrahentów, daje gwarancję najwyższej jakości produktom marki VARTA. 

Dlatego akumulatory marki VARTA są synonimem najwyższej jakości i najnowocześniejszej 

technologii. Pewny rozruch jedynie z produktami VARTA.
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Akumulatory 

Technologia
nowy wymiar mocy 

Johnson Controls Inc.  światowy  lider 

w produkcji akumulatorów , dążąc do cią-

głego doskonalenia swoich produktów stale 

pracuje w centrach badawczo-rozwojowych 

na całym świecie nad ulepszeniem ich bu-

dowy i zwiększeniem niezawodności. Dzięki 

temu klienci mają gwarancję, że otrzymują 

zawsze produkt najwyższej jakości. 

Najnowszym osiągnięciem koncernu 

Johnson Controls Inc. będącym rezulta-

tem licznych badań i testów przeprowa-

dzanych przez inżynierów i technologów 

jest wdrożenie nowej opatentowanej 

technologii produkcji kratki ołowiowej 

o nazwie PowerFrame – to TECHNOLOGIA 

PRODUKCJI KRATKI OŁOWIOWEJ METODĄ 

SZTANCOWANIA. 

Akumulatory wytworzone z wykorzysta-

niem kratki wyprodukowanej w tej techno-

logii to milowy krok w poprawie wszystkich 

jego wyników. 

PowerFrame w porównaniu z innymi zna-

nymi technologiami produkcji kratki (np. krat-

ki odlewanej czy też kratki cięto-ciągnionej) 

pozwala na uzyskanie najlepszych parame-

trów technicznych.

DZIĘKI WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII 
PRODUKCJI KRATKI POWERFRAME KAŻDY Z 
NASZYCH AKUMULATORÓW ZYSKUJE NOWĄ 
JAKOŚĆ GWARANTUJĄC:

lepszą przewodność prądu 

wydłużoną żywotność

zwiększony prądu rozruchu

większą wytrzymałość płyty

niższy opór wewnętrzny

epszą przyczepność masy czynnej do kratki

większą odporność na korozję , przeciążenia

i wibracje

Zamknięta konstrukcja kratki PowerFrame 
zabezpiecza przed zwarciem oraz uszko-

dzeniem separatora, znacznie poprawia 

wytrzymałość i stabilność a także zwiększa 

odporność na uszkodzenia mechaniczne.

 

•
•
•
•
•
•
•

Nowatorska konstrukcja kratki PowerFra-

me w miejscach największego skupienia 

ładunku elektrycznego gwarantuje lepszy 

przepływ prądu i krótszą drogę do przeby-

cia dla ładunku elektrycznego od podsta-

wy kratki do chorągiewki.

Dzięki zoptymalizowanej geometrii krat-

ki PowerFrame udało się uzyskać większą 

odporność na wstrząsy i wibracje, a precy-

zyjnie wykonane oczka kratki zapewniają 

doskonałą przyczepność masy czynnej, 

nawet przy największych obciążeniach, 

co znacznie wydłuża żywotność akumu-

latora.

Absolutna NOWOŚĆ – opracowana i opatentowana przez Johnson Controls Inc. 
technologia - nowatorska metoda produkcji kratki do akumulatorów

1

2

3
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Na terenie Polski sprzedażą wszyst-

kich akumulatorów oferowanych 

przez koncern zajmuje się fi rma John-

son Controls Akumulatory Sp. z o.o. 

z siedzibą w Katowicach (wcześniej 

VARTA Akumulatory Sp. z o.o.). 
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Nowości w oponach                  
 zimowych sezon 2008/2009
NOWOŚĆ  w Grupie Continental               

(Mabor, Continental, UNIROYAL )

MABOR WINTER-JET 2

Fabryka Mabor powstała w 1946 roku, przy 

współpracy amerykańskiej fi rmy General Tire 

oraz grupy inwestorów portugalskich. Wybu-

dowana od podstaw fabryka opon w Lusado 

w Portugalii wykorzystywała amerykańskie 

technologie w produkcji opon, które eksporto-

wano do wielu krajów świata. W 1993 roku Ma-

bor wszedł w skład Koncernu Continental A.G. i 

przejął nowoczesne rozwiązania techniczne tej 

marki oraz uzyskał nowe rynki zbytu.

NOWA RODZINA OPON WINTER-JET 2

Dwa wzory bieżnika zaprojektowane in-

dywidualnie dla poszczególnych rozmiarów 

i zakresów prędkości, zapewniają doskonałą 

przyczepność i wysoką precyzję kierowania 

w trudnych warunkach pogodowych. Mabor 

to idealna opona zimowa przeznaczona na 

śnieg, mokre i pokryte błotem pośniegowym 

drogi, zapewniająca stabilne prowadzenie. 

 

Mabor Winter Jet 

2 wygląda po-

dwójnie atrak-

cyjnie.  Dzięki 

o b n i ż o n y m 

oporom tocze-

nia i nowoczes-

nej mieszance 

gumowej przy-

jemność z jazdy 

może trwać jesz-

cze dłużej!

GWARANCJA NA 
OPONY OSOBOWE I DO-

STAWCZE MARKI 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 bieżni-

ka – do wskaźnika TWI* (Szczegóły dotyczące 

gwarancji znajdują się na kartach gwarancyj-

nych dostępnych w sieci Inter Cars S.A.)

CONTINENTAL TS830

Nowa opona zimowa 

ContiWinterContact 

TS 830 zapewnia 

maksimum bezpie-

czeństwa w trakcie 

hamowania 

nie zależnie od 

kondycji na-

wierzchni. Jako 

wynik współpracy 

z najnowszymi tech-

nologiami z zakresu 

projektowania bieżni-

ka, konstrukcji i nowych 

komponentów, opona 

zapewnia doskonałe właściwości na najwyż-

szym poziomie. ContiWinterContact TS 830 

jest pierwszą oponą, która współpracuje 

z nowoczesnym, elektronicznym systemem 

bezpieczeństwa takim jak ESC. 

UNIROYAL  MS PLUS 6

Idealna opona dla 

samochodów małych, 

kompaktowych. 

Zapewnia komfort 

i zwiększone 

bezpieczeństwo, 

szczególnie na 

mokrych drogach 

w warunkach 

zimowych.

UNIROYAL  MS PLUS 66

Nowa, najwyższej klasy 

opona zimowa dla 

samochodów z silni-

kami o dużej mocy, 

klasy średniej i 

wyższej. Zapew-

nia maksymalne 

bezpieczeństwo 

i przyjemną 

jazdę nawet 

w zimie.

NOWOŚĆ w Grupie Goodyear                       

- bieżnik UltraGrip Performance 2

GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE 2

Opona UltraGrip Performance 2 z Techno-

logią Adaptacyjnej Przyczepności Lamelek 

zawiera dwa różne rodzaje lamelek. Kierun-

kowy wzór bieżnika oraz nowa mieszanka 

krzemionkowa zapewniają znakomitą przy-

czepność. UltraGrip Perfor-

mance 2, która została 

przetestowana przez 

niemiecki nieza-

leżny instytut ba-

dawczy TÜV SÜD 

Automotive, za-

pewnia wysokie 

osiągi jezdne w 

każdych warun-

kach zimowych, 

począwszy od śnie-

gu i lodu, a skończyw-

szy na mokrej i suchej 

nawierzchni. 

NOWOŚĆ  w Grupie Michelin               

(BFGoodrich bieżnik G -Force Winter 

i Activan Winter oraz Kleber bieżnik 

KRISALP HP 2 i  Transalp 2)

BFGOODRICH G -FORCE WINTER  

Kierunkowa rzeźba 

bieżnika o spor-

towym wzorze. 

BFGoodrich to 

opona, 

która pozwa-

la przejąć 

kontrolę nad 

autem. Za-

pewnia do-

skonałą trak-

cję na śniegu 

i lodzie dzięki 

współdziałaniu la-

meli, mieszanki gumy 

i optymalnej powierzchni 

kontaktu z nawierzchnią. 

M a r e k  S z a r p a k 
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BFGOODRICH        
ACTIVAN WINTER

Opona zimowa 

przeznaczona do 

samochodów dostaw-

czych.  Activan Winter to 

doskonała przyczepność i krótka droga 

hamowania na śliskiej nawierzchni.

Dostępna w następującej konfi guracji: 

Szerokość: od 195 do 225 mm                     

Średnica osadzenia: od 15” do 16”

Profi le: od 75 do 65

KLEBER KRISALP HP 2

Opona KRISALP HP 2 

zapewnia więk-

szą skuteczność 

hamowania i lepsze 

trzymanie się drogi 

na oblodzonych na-

wierzchniach. Doskonale zachowuje się na 

nawierzchniach pokrytych grubą warstwą 

wody a także posiada bardzo dobre właści-

wości trakcyjne na śniegu.

KLEBER TRANSALP 2

Opona zimowa przezna-

czona do samochodów 

dostawczych. 

 Opona Kleber Trans-

alp2 to bezpieczeń-

stwo, niezawodność 

i wsparcie w zimie. 

Dostępna w nastę-

pującej konfi guracji:

Zdjęcie szerokość: 

od 185 do 225 mm

 średnica osadzenia: 

od 14” do 16”

profi le: od 65 do 80

NOWOŚĆ  w Grupie Bridgestone -            

Firestone bieżnik Winterhawk2 

Winterhawk2 posiada wysoką sztywność 

połączonych klocków żeber centralnych, co 

zwiększa ogólną sztywność bieżnika dając 

lepszą odporność na nieregularne zużycie 

oraz poprawiając osiągi przy 

hamowaniu i komfort 

prowadzenia. Opony 

charakteryzują się bardzo 

dobrymi właściwoś-

ciami trakcyjnymi oraz 

wyśmienitą kontrolą 

na zaśnieżonej na-

wierzchni.  

Cartechnic jest nazwą handlową należącą 

do ATR Germany, której Inter Cars S.A. jest 

członkiem od 1999 roku. 

W chwili obecnej pod nazwą Cartechnic 

dystrybuowane są płyny do chłodnic, chemia 

warsztatowa, oleje, żarówki, płyny do spryski-

waczy itp. 

Marka ta jest obecna już od wielu lat na wy-

magającym rynku niemieckim, ponieważ pro-

dukty te pochodzą tylko od sprawdzonych, 

renomowanych dostawców. 

Index SAFO – CARP5, opakowanie 5 kg, 

produkt dostępny od 1 lutego 2008r.  
Dostępna gramatura:

- ciężarki nabijane do felg stalowych 

od 5 g do 50 g 

- ciężarki powlekane, nabijane do felg 

aluminiowych od 5 g do 50 g

- ciężarki powlekane, klejone do felg 

aluminiowych w paskach 60g - 4x5g i 4x10g, 

w paskach 60g 12x5g oraz płaski klejony (2,8 

mm) 30g – 6x5g.

Pasta 
montażowa
Kolejna propozycja na sezon 
2008/09 to pasta do monta-
żu opon fi rmy Cartechnic.

Na początku października 2005 r. Mi-

nisterstwo Gospodarki i Pracy wydało 

rozporządzenie w sprawie listy mate-

riałów, przedmiotów i części pojazdów, 

które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm 

oraz sześciowartościowy chrom. Rozpo-

rządzenie to j jest zgodne z artykułem 

7 ust. 3 ustawy o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25, 

poz. 202 i nr 175 poz. 1458) i praktycznie 

rozszerza ten artykuł o szczegółowe roz-

wiązania w zakresie stosowania ołowiu, 

kadmu, rtęci i chromu.

Ciężarki stalowe

       

 

Jak długo będziemy korzystać  
z ciężarków ołowianych? 

Zakaz stosowania ciężarków ołowianych 

w samochodach osobowych/dostawczych 

do 3,5 tony, dotyczy tylko pojazdów wypro-

dukowanych po 1 lipca 2003 roku, co nie 

jest w 100% spójne z dyrektywami Unii Eu-

ropejskiej, według których do żadnego sa-

mochodu osobowego nie można stosować 

ciężarków ołowianych.

Niewątpliwie, kwestią czasu jest fakt, że do-

celowo ciężarki ołowiane zostaną zastąpione 

przez cynkowe lub stalowe. Mając, więc na 

uwadze ochronę środowiska i względy eko-

nomiczne – (ciężarki cynkowe są dwa, trzy 

razy droższe od ołowianych), firma Inter 

Cars S.A. wprowadza do swojej oferty wy-

sokiej jakości ciężarki stalowe powlekane 

do felg aluminiowych (nabijane i klejone) 

oraz nabijane do felg stalowych. Produkty 

te oferujemy od połowy kwietnia 2008r. 

w zdecydowanie niższych cenach. 
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Grupa Goodyear Polska w połowie 2008 r. 

rozpoczęła promocję oferty skierowanej do 

menedżerów fl ot i samochodów fi rmowych 

swoich kluczowych klientów. Podczas I Kon-

ferencji Menedżerów Car Fleet Management, 

w czerwcu br. w Józefowie k. Warszawy przed-

stawiono koncepcję „4Fleet Europe” – nowej 

propozycji w międzynarodowej obsłudze fl ot 

oraz program „www.defensywnikierowcy.pl 

– Bezpieczne Auto Firmowe”, mający na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników 

pojazdów fl otowych. 

4Fleet Europe

“4fl eet Europe” to nowa usługa, jaką Goody-

ear oferuje menedżerom fl ot i samochodów 

fi rmowych. Oferta umożliwia składanie za-

mówień na opony i ich serwis w ponad 3 tys. 

punktów serwisowych w Europie. Umowy na 

nową usługę podpisywane są zarówno lokal-

nie, w kraju, w którym działa dane przedsię-

biorstwo, jak i w skali ogólnoeuropejskiej. To 

oferta szczególnie atrakcyjna dla tych klientów 

koncernu, którzy rozważają możliwość rozsze-

rzania swoich usług na całą Europę. 

w w w.defensy wnikierowc y.pl 
– Bezpieczne Auto Firmowe

Pierwszy w Polsce ogólnokrajowy program 

na rzecz bezpieczeństwa kierowców samo-

chodów fi rmowych – „www.defensywnikie-

rowcy.pl – Bezpieczne Auto Firmowe”  został 

zainaugurowany 29 maja 2008 r. Organizato-

rem programu jest miesięcznik „Auto Firmowe” 

(wydawnictwo IPM) i portal autofi rmowe.pl, 

a sponsorem Grupa Goodyear Polska. 

Ideą programu jest zwiększenie bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego i świadomości kierow-

ców na temat właściwych zachowań na drodze 

poprzez promowanie zasad jazdy defensywnej 

(Defensive Driving) wśród kadry kierowniczej 

Goodyear dla 
menedżerów fl ot 
Oferta Grupy Goodyear     
w segmencie Car Fleet     
Management 

T E M A T  S E Z O N U

Projekt Koło

oraz pracowników fi rm z sektora MŚP, użytkują-

cych samochody służbowe. W pierwszej edycji 

programu dziesięciu kierowców weźmie udział 

w specjalnym szkoleniu praktycznym z jazdy 

na autodromie, gdzie walczyć będą o tytuł „Kie-

rowcy Roku 2008”. 

„Marka Goodyear, dzięki nowoczesnym tech-

nologiom oraz ponad stuletniemu doświad-

czeniu, od początku swojej działalności jest ko-

jarzona z bezpieczeństwem i komfortem jazdy. 

Oferuje kompleksową infrastrukturę wsparcia 

dla operatorów fl ot i samochodów fi rmowych. 

Dlatego cieszy nas, że mogliśmy zaangażować 

się w program ‘www.defensywnikierowcy.pl 

– Bezpieczne Auto Firmowe, podnoszący bez-

pieczeństwo jazdy właśnie wśród tej ważnej dla 

nas grupy kierowców” – powiedział Waldemar 

Jarosz, Dyrektor Marketingu Goodyear Dunlop 

Tires Polska. 

Blisko 40 proc. Polaków uważa brawu-

rowo jeżdżących kierowców za największe 

zagrożenie bezpieczeństwa na drodze. 

Z badań przeprowadzonych na zlecenie 

Komendy Głównej Policji wynika, że pira-

tów drogowych boimy się coraz bardziej. 

W styczniu 2007 r. zagrożenie z ich strony 

wskazywało 34,8 proc. ankietowanych, a 

w styczniu 2008 r. już 38,5 proc. 

Floty coraz większe

Jak wynika z analiz Instytutu Badań Rynku 

Motoryzacyjnego SAMAR, udział sprzedaży dla 

klientów instytucjonalnych sukcesywnie roś-

nie. Pomiędzy styczniem a kwietniem 2008 r. 

zarejestrowano w Polsce 50,712 samochodów 

osobowych na fi rmy, o ponad 22 proc. więcej 

niż w porównywalnym okresie ub. roku. „Praw-

dziwe fl oty” – rejestracje od 6 samochodów w 

górę – stanowią niemal 83 proc. wszystkich 

aut rejestrowanych na fi rmy, w tym 67 proc. to 

przedsiębiorstwa, które zarejestrowały na siebie 

ponad 50 samochodów. Większość z nich to fi r-

my leasingowe i wynajmu długoterminowego. 

„Dynamiczny wzrost sprzedaży samo-

chodów klientom instytucjonalnym w dużej 

mierze jest zasługą wprowadzenia na rynek 

nowoczesnych narzędzi fi nansowych, w tym 

leasingu i tzw. wynajmu długoterminowego. 

Udział zakupów z wykorzystaniem tych narzę-

dzi wynosi dziś niemal 67 proc. Bezpośrednie 

zakupy fi rm fi nansowane gotówką lub kredy-

tem stanowią 23 proc. wszystkich rejestracji 

fl otowych” – powiedział Wojciech Drzewiecki, 

Prezes Instytutu SAMAR. 

Wynajem długoterminowy

Właściciele fl ot mogą korzystać z usługi full 

service leasing, czyli wynajmu długotermino-

wego, który jest rodzajem leasingu operacyjne-

go poszerzonego o usługi serwisowe. Oprócz 

klasycznego fi nansowania usługa ta polega na 

zarządzaniu fl otą samochodową, w skład, któ-

rego wchodzi m.in. zapewnienie terminowych 

przeglądów, wymiana opon, prowadzenie 

spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdu, 

zapewnienie auta zastępczego w razie kolizji, 

likwidacja szkód komunikacyjnych, a także do-

starczenie kart paliwowych. Full service leasing 

oznacza przeniesienie większości zadań zwią-

zanych z administrowaniem fl otą do wyspecja-

lizowanego dostawcy.
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Nowa opona ContiWinterContact™ TS 830.

Zaprojektowana 
do ekstremalnego

hamowania.
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Lider rynku 
oryginalnego wyposażenia 

Continental: 30 proc. w Europie 
i 16 proc. w USA!

Aktualnie opony koncernu Continental są 

fabrycznie montowane w 30%. wszystkich sa-

mochodów produkowanych w Europie i w około 

16% samochodów  wytwarzanych w Stanach 

Zjednoczonych. W ostatnim czasie Continen-

tal o 4% poprawił swój wynik w tej dziedzinie 

na europejskim rynku. Ogółem 42,5 miliona 

opon do samochodów osobowych, spor-

towo-użytkowych (SUV) i terenowych (4x4) 

sprzedano w minionym roku producentom 

pojazdów na świecie na potrzeby pierwsze-

go montażu.

Chociaż Continental zaopatruje producen-

tów pojazdów głównie w opony letnie, to fi r-

ma oferuje również dostawy opon zimowych 

i całorocznych. Po wynikach roku 2005, kiedy 

europejskie zakłady motoryzacyjne zakupiły 

Sto testów w dwa lata
W pracach rozwojowych nad nowymi wersja-

mi opon do samochodów osobowych i do-

stawczych specjaliści z koncernu Continental 

koncentrują szczególną uwagę na ich właś-

ciwościach związanych z bezpieczeństwem. 

Najważniejszą z nich jest skuteczność hamo-

wania na mokrej nawierzchni. Po podsumo-

waniu wyników blisko100 testów opon prze-

prowadzonych w latach 2006 - 2007 przez 

dziennikarzy uznanych, europejskich czaso-

pism motoryzacyjnych, sumaryczna ocena 

najlepszych typów letnich i zimowych opon 

Continental potwierdziła ich znakomite właś-

ciwości do  hamowania na mokrej drodze. 

Niemieckie opony znacznie przewyższały pod 

tym względem ogumienie innych uznanych 

producentów. 

„Wyniki dziennikarskich testów świadczą o 

wysokim poziomie jakości opon Continental i 

naszym autentycznym zaangażowaniu w po-

prawę bezpieczeństwa na drogach,” mówi Ralf 

Hoff mann, Brand Manager z PLT Tyres Repla-

cement Business. Pod koniec 2007 roku kon-

cern Continental przystąpił do Europejskiej 

Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Organizacja stawia sobie za cel zmniejszenie 

o połowę liczby wypadków drogowych w Eu-

ropie do roku 2010. 

Próby hamowania przeprowadzone przez 

TÜV Süd Automotive (raport nr 76225118) 

kolejny raz potwierdziły rewelacyjną sku-

teczność hamowania letnich opon Con-

tiPremiumContact 2. Niezależna firma 

badawcza poddała testom opony Conti-

nental obok najlepszych wyrobów sześciu 

firm konkurencyjnych w klasie rozmiarów 

205/55 R 16 H. Specjaliści z organizacji TÜV 

dokonali pomiarów drogi hamowania na 

suchej i mokrej nawierzchni. Pomiary po-

równawcze wykonano przy prędkości oko-

ło 50 km/godz. na mokrym i 62 km/godz. 

na suchym asfalcie. Samochód wyposa-

żony w ogumienie ContiPremiumContact 

2 uzyskał najlepsze wyniki hamowania na 

suchym i mokrym asfalcie. Skuteczność 

hamowania opon Continental była o 5.3% 

lepsza na suchej i o około 7% na mokrej 

nawierzchni. 

Do przeprowadzenia testów TÜV Süd Au-

tomotive użył samochodu Golf V 2.0 TDI z 

aktywnym układem ABS. Jazdy próbne były 

monitorowane poprzez GPS, a za 100% 

przyjęto wynik opony referencyjnej.  

Wynik: opony Continental  
niezastąpione na mokrej 
nawierzchni!

około 24 milionów opon osobowych, w 2006 

roku dział Opon Pojazdów Osobowych i Lek-

kich Dostawczych koncernu odnotował 7% 

wzrost sprzedaży, realizując dostawy 25 milio-

nów opon. W roku ubiegłym ilość ta wzrosła 

do 27 milionów sztuk opon. Podobnie sko-

rzystał Continental na poważnym wzroście 

dostaw dla azjatyckiej branży motoryzacyjnej. 

Przykładowo dostawy ogumienia do fabryk 

Hondy były w 2007 roku trzykrotnie większe, 

niż w 2005 roku. 

Dzięki sprzedaży w minionym roku bli-

sko 12 milionów sztuk opon marki Con-

tinental i General Tire do samochodów 

osobowych koncern z Hanoweru zapewnił 

sobie 16 proc. udział w rynku oryginalnego 

wyposażenia w USA.

T E M A T  S E Z O N U

Projekt Koło

Ź r ó d ł o :  C o n t i n e n t a l 
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Poniżej +7°C
dla własnego bezpieczeństwa
zmień opony na 4 zimowe MICHELIN

* Dane na podstawie testów wewnętrznych przy 90 km/h.

Gdy tylko temperatura spada poniżej +7°C, guma opon letnich traci swoją elastyczność i jest mniej przyczepna do podłoża. 
Wieloletnie alpejskie i nordyckie zimowe doświadczenia marki MICHELIN pozwoliły na stworzenie nowoczesnych mieszanek 

gumowych, które zapewniają trwałe osiągi w niskich temperaturach. Na mokrej i zimnej nawierzchni zimowa opona MICHELIN 
hamuje o 6 metrów krócej niż letnia opona MICHELIN*. Nie czekaj na śnieg. Już poniżej +7°C dla własnego bezpieczeństwa 

zmień opony na 4 zimowe MICHELIN – od lat nagradzane w badaniach niezależnego instytutu ADAC. 

Zapraszamy do punktów sprzedaży i na www.michelin.pl



Nowa opona Michelin 
Pilot Alpin PA3 

Nowa opona Michelin Pilot 
Alpin PA3 przeznaczona jest 
do pojazdów sportowych 
oraz o bardzo wysokich 
osiągach. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych roz-

wiązań opona cechuje się doskonałą przy-

czepnością, krótką drogą hamowania oraz 

bardzo długą trwałością. Wraz z rozwojem 

motoryzacji nieustannie zwiększają się wy-

magania, jakie stawiane są przez użytkow-

ników samochodów. Komfort, szybkość oraz 

bezpieczeństwo to podstawowe kryteria wy-

borów nowoczesnych pojazdów. Jednakże 

dwa ostatnie elementy są szczególnie cięż-

kie do połączenia podczas okresu zimowego, 

kiedy to warunki na drodze potrafi ą się nagle 

zmienić z dobrych na bardzo trudne. Wtedy 

to szczególnie ważne stają się opony, które w zna-

czący sposób wspomagają zaawansowane 

systemy bezpieczeństwa w samochodzie.

Sprostanie zimowym wymogom to wiel-

kie wyzwanie dla producentów ogumienia. 

Firma Michelin podczas konstruowania opon 

wykorzystuje bogate doświadczenie zdoby-

te w sportach motorowych. Efektem tego są 

opony o wyjątkowych parametrach technicz-

nych takie jak Michelin Pilot Alpin PA3. Ogu-

mienie to zostało specjalnie skonstruowana 

do pojazdów o najwyższych mocach i osiągach 

takich jak Audi A6, Porsche 911 czy BMW serii 

M. Michelin Pilot Alpin PA3 umożliwia posia-

daczom tych samochodów na poruszanie się 

z dużymi prędkościami zarówno na mokrych 

jak i suchych nawierzchniach często wystę-

pujących zimą na autostradach. 

Bezpieczeństwo

Podczas zmiennych warunków zimowych 

jakość opony ma kluczowy wpływ na po-

ziom bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu 

nowych mieszanek gumowych (opartych na 

technologii Helio Compound zawierającej 

olej słonecznikowy) Michelin Pilot Alpin PA3 

zapewnia drogę hamowania krótszą o 2,8m  

oraz doskonałą kierowalność. Natomiast uży-

cie technologii StabilitGrip w oponie spra-

wia, że elementy klocka bieżnika wzajemnie 

się zazębiają i blokują (zarówno w kierunku 

poprzecznym, jak i wzdłużnym). Dzieje się 

tak dzięki trójwymiarowym samoblokującym 

się lamelom. Dzięki temu ogumienie cechu-

je lepsza przyczepność, zarówno podczas 

szybkiej jazdy w zakrętach jak i ruszaniu czy 

silnego hamowania. Dodatkowo sztywniej-

sza rzeźba bieżnika zwiększa skuteczność 

systemów bezpieczeństwa czynnego takich 

jak ABS czy ASR. System StabiliGrip, użyty 

w Michelin Pilot Alpin PA3, gwarantuje 

również lamelom sztywną podstawę zapew-

niając oponie większą stabilność i wytrzyma-

łość przy dużych obciążeniach wynikających 

z szybkiej jazdy na autostradach. Te wszyst-

kie czynniki pozwalają użytkownikom na 

niezwykle dynamiczną a zarazem bez-

pieczną jazdę nawet w trudnych i zmien-

nych zimowych warunkach pogodowych.

Bieżnik

Michelin Pilot Alpin PA3 posiada asyme-

tryczną rzeźbę bieżnika, znacznie poprawia-

jącą jej zachowanie w zmiennych zimowych 

warunkach. Wewnętrzna strona czoła bież-

nika została opracowana z myślą o osiągach 

na drogach pokrytych śniegiem, dlatego też 

posiada ona większą ilość lameli oraz dodat-

kowe rowki 

i nacięcia. Skutkuje to polepszeniem pre-

cyzji prowadzenia pojazdu o 10%  oraz 

o 5%2 wzrostem przyśpieszenia w typowo 

zimowych warunkach. Z kolei zewnętrzna 

część bieżnika pełni ważne funkcje na su-

chych drogach, poprawiając zachowanie 

i precyzję prowadzenia samochodu o 5%2 

w porównaniu do swojej poprzedniczki 

- już i tak cieszącej się dużym uznaniem 

za swoje osiągi .

T E M A T  S E Z O N U  

Lamele VTS

Możliwość osiągania prędkości rzędu 240 

km/h stawia przed konstruktorami opon 

jeszcze większe wymagania. Dlatego w opo-

nach Michelin Pilot Alpin PA3 zastosowano 

lamele o bardziej skomplikowanej kon-

strukcji. System VTS (Variable Thickness Sipe 

– Zmienna Szerokość Lamel) gwarantuje au-

tomatyczne blokowanie się lamel w kierun-

ku poprzecznym i wzdłużnym przy szeroko-

ści lamel 0,4 mm. Pozwala to na uzyskanie 

znacznie większej gęstości lamel na tej samej 

powierzchni oraz na szybsze występowanie 

efektu ich automatycznego blokowania na 

suchej nawierzchni. Natomiast szerokość 

lameli rzędu 0,6 mm umożliwia lepszą przy-

czepność oraz pewniejsze prowadzenie na 

drodze pokrytej warstwą śniegu czy błota 

pośniegowego. 

Oferta Michelin Pilot Alpin PA3

Indeksy prędkości: H (w dwóch oponach 

o wymiarach 225/55 R17 oraz 205/50 R17), 

V, W, Serie: od 55 do 30; Średnice osa-

dzenia: od 16” do 18”.

Projekt Koło
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Regionalne spotkania 
sieci QS, PS, AC Siedlce i Lublin

3 lipca br. mieliśmy okazję spotkać się z człon-

kami sieci Q-SERVICE, AutoCrew i Perfect Ser-

vice podlegających pod fi lie Siedlce i Biała 

Podlaska. Kameralne spotkanie, trochę w no-

wym gronie odbyło się w uroczym Dworku 

Panderosa w Siedlcach. Celem spotkania było 

wspólne zapoznanie się, przekazanie bieżą-

cych informacji dotyczących fuzji, wspólnej 

przyszłości, aktualnych akcji, promocji, progra-

mów inwestycyjnych. Następnego dnia spot-

kaliśmy się z sieciowymi klientami fi lii Lublin. 

Podczas obu spotkań towarzyszyła nam firma 

VALEO, która przedstawiła prezentację 

o typach uszkodzeń sprzęgieł i ich napra-

wach, montażu.

Spotkania były o tyle ważne, że stworzyły 

możliwość porozmawiania i wspólnej wymia-

ny doświadczeń pomiędzy warsztatami. Była to 

wspaniała okazja do poznania się z członkami 

sieci Perfect Service i porozmawiania na temat 

fuzji, która z ich strony, spowodowała wiele 

wątpliwości i pytań – co dalej z siecią PS?

Tradycją takich spotkań jest nagrodzenie 

klientów najbardziej aktywnych zakupowo.

Spośród grupy siedleckiej i białej podlaski 

zostały wyróżnione następujące warsztaty:

KRIS AUTO Krzysztof Grochowski 

z sieci Q-SERVICE

„Walczak” Grzegorz Walczak  

z sieci Q-SERVICE

MOTO NAPRAWA Waldemar Kopański 

z sieci Perfect Service

Auto Części Jolanta Domańska 

z sieci Perfect Service

„INTER GUM” Karol Wysokiński 

i Janusz Wysokiński z sieci AutoCrew

Wykorzystaj punkty
Klient sieciowy jest o tyle w lep-

szej sytuacji, że oprócz bieżących 
punktów, jakie zdobywa za każdy 
zakup w Inter Cars, naliczane są 
punkty z tytułu premii sieciowej. 

Sekretem nie jest także, że bonus jaki wy-

pracują sobie klienci sieciowi QS, AC i PS jest 

przeliczany na punkty IC Premia i dodawane 

do punktowego konta IC Premia. Każdy klient 

może sam sprawdzić stan swoich punktów 

poprzez następujące narzędzia:

- stronę internetową www.feni.com.pl gdzie 

znajduje się zakładka „Twoje punkty”, następ-

nie wpisujemy nr klienta i nr karty IC Premia.

- w IC Katalogu, zakładka „Komunikacja”.

- w fi lii, u przedstawiciela handlowego.

Pod uwagę bierzecie Państwo punkty aktywne. 

Następnie wybieracie towar, jaki jest potrzeb-

ny w Waszym warsztacie np.: narzędzia, wy-

posażenie warsztatowe, gadżety lub możecie 

Państwo skorzystać z produktów umieszczo-

nych w katalogu IC PREMIA.  Kolejnym kro-

kiem jest sprawdzenie ile punktów kosztuje 

dany towar. A to może uczynić przedstawiciel 

handlowy, który ma specjalny kalkulator prze-

liczający cenę netto towaru na punkty. Na-

stępnie porównujecie Państwo czy posiada-

cie wystarczającą ilość punktów aktywnych 

na zakup towaru. Przedstawiciel handlowy 

sprzedaje towar, a potwierdzeniem tego 

jest protokół przekazania odbioru.

Natomiast spośród grupy lubelskiej zostały 

wyróżnione następujące warsztaty:

ADMOT Adam Piotrowski 

z sieci Q-SERVICE,

Mark-Mot Marek Kondrasiuk 

z sieci Q-SERVICE,

Zakład Mechaniki i Elektromechaniki

Piotr Musz z sieci Perfect Service,

„TOYCAR” S.C. Marek Pałaszewski, 

i Marcin Zaleski z sieci Perfect Service,

„Auto Trans”,

 Jerzy Habza z sieci AutoCrew.

Serdecznie gratulujemy zwycięskim warsztatom.

Za pomoc w organizacji dziękuję Bartkowi 

Dębowskiemu, Kubie Dębowskiemu, 

Grzegorzowi Jaworskiemu i pracownikom obu fi lii.
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Zalety zakupu przez IC Premię

• Wygodny sposób zakupu towaru bez 

terminu płatności

• Bez wymiany faktur

• Szeroka oferta wyboru produktów

• Zakup bez konieczności wydawania 

pieniędzy na „dzień dobry”

Procedura jak widać nie jest skomplikowana, 
a w miarę krótka i dostępna dla wszystkich. 
Zachęcamy do zakupu towaru za punkty.

I l o n a  S a r



Państwa oczekiwania pod lupą
Potrzeby naszych klientów ciągle się zmieniają więc ważna jest ich stała analiza. 

Dlatego wykorzystaliśmy okres jeszcze 

przed wakacjami i z pomocą naszych fi lii 

przeprowadziliśmy na wybranych klien-

tach sieciowych badania. Jedne wyniki są 

zaskakujące, drugie bardziej oczywiste, 

ale zawsze warto poznać potrzeby naszych 

klientów, jakie by one nie były. 

Zastosowaliśmy następującą punktację 

od 1 do 7, przy czym 1 oznaczało – „Nie 

ma dla mnie znaczenia”, a 7 – „Ma dla mnie 

ogromne znaczenie”.

MARKETING

Zacznijmy od takich bardzo prozaicznych spraw 

jakimi są materiały reklamowe, wszelkiego rodzaju 

gadżety dawane gratis przez przedstawicieli han-

dlowych. Tylko 54 warsztaty na 240 potwierdziło, 

iż bardzo ważnym elementem we współpracy 

pomiędzy dystrybutorem a serwisem są darmowe 

gadżety. Ulotki, darmowe gazetki, foldery w ogóle 

nie leżą w polu zainteresowań serwisu.

Akcje promocyjne uplasowały się po środku, tzn. 

nie stanowią dla Państwa szczególnej rewelacji, 

aczkolwiek nie znaczy to, że nie powinno ich być. 

Jedną z ważniejszych kwestii marketingowych 

jest wizualizacja warsztatu. Ku mojemu zadowo-

leniu, ale chyba nie zaskoczeniu, ponad połowa 

badanych warsztatów stwierdziła, że oznakowanie 

jest istotnym elementem reklamy warsztatu, który 

przynależy do sieci. 

MEDIA

Reklama w prasie, w telewizji ogólnopolskiej rów-

nież nie wypadła najlepiej, ponieważ tylko 41 klien-

tów na 240 klientów przyznało 7 punktów czyli tą 

najwyższą punktację. A 39 serwisów przyznało tej 

kategorii 1 punkt czyli dla nich media nie są przy-

słowiową marchewką, która mogłaby ich przyciąg-

nąć do sieci. Pozostali klienci rozproszyli się między 

2 a 6 punktami.

INTEGRACJE

Spotkania integracyjne otrzymały sporą liczbę gło-

sów między 6 a 7 punktów czyli są jak najbardziej 

przez Państwa akceptowalne i potrzebne. Toteż 

takie spotkania zarówno ogólnopolskie jak i regio-

nalne nadal są przez Inter Cars organizowane, po-

nieważ wiem, jak duże znaczenie mają dla Państwa 

bezpośrednie wzajemne kontakty.

SZKOLENIA I DOSTĘP DO INFORMACJI        
TECHNICZNEJ

Poruszyliśmy też poza marketingowe tematy 

takie jak: szkolenia, łatwy dostęp do infor-

macji technicznej, uproszczona procedura 

reklamacyjna, częste wizyty przedstawicieli 

handlowych. Najwyższe noty otrzymały szko-

lenia i dostęp do informacji specjalistycznych. 

Ważne są dla Państwa szkolenia na dogod-

nych warunkach fi nansowych i co było pod-

kreślane, żeby odbywały się one w Waszych 

miastach lub pobliskich miejscowościach. 

Z przyjemnością mogę napisać, iż jesteśmy 

w stanie takie spotkania zrealizować, jeśli tyl-

ko Państwo dysponujecie sporym warszta-

tem gdzie można zorganizować część mery-

toryczną i teoretyczną szkolenia. Przykładem 

może być ostatnio przygotowane przez nas 

szkolenie z Pierburga w warsztacie AutoCrew 

w Józefowie. Inter Cars kładzie bardzo mocny 

nacisk na tematykę szkoleń, a w przyszłości 

fi rma dąży do stworzenia największego Cen-

trum Szkoleniowego w Polsce.  

cd str. 36
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Rys. 1: SACHS X-Tend 

W A R S Z T A T

NIESPODZIANKA

Dla mnie osobiście, najciekawszym wynikiem 

była znacząca liczba głosów przeciwko częstym 

wizytom przedstawicieli handlowych. Rozu-

miem, że napływ tych pracowników z różnych 

fi rm konkurencyjnych powoduje chaos w Pań-

stwa codziennej pracy, której i tak macie dużo. 

Mimo negatywnego wyniku, trzeba sobie szcze-

rze powiedzieć, że bez pracy przedstawicieli po-

łowa informacji nie docierałaby do Państwa.

OPŁATA CZŁONKOWSKA

Kolejną interesującą analizą były odpowie-

dzi na pytanie: Czy jest Pan/Pani w stanie 

uiszczać opłatę kwartalną za uczestnictwo 

w sieci? I aż, ponad połowa warsztatów 

opowiedziała się pozytywnie. Tutaj Państwa 

propozycje co do kwoty były bardzo zróżni-

cowane, od 15 zł do nawet 1 200 zł. Dla nas 

jako dystrybutora części i zarządcy sieci jest 

to o ważna informacja, ponieważ widać, iż 

są Państwo zainteresowani wspólnym fi nan-

sowaniem działań marketingowych. A nam 

łatwiej będzie wyjść naprzeciw nawet naj-

trudniejszym Państwa oczekiwaniom.

INTERNET

Przy okazji ankiety zapytaliśmy o forum internetowe. 

Czy korzystalibyście Państwo z takiego narzędzia 

pracy i jakie tematy poruszalibyście na forum? Aż 

189 warsztatów na 240 zadeklarowała chęć uczest-

niczenia w internetowych rozmowach i wymiany 

doświadczeniem na temat układów hamulcowych, 

elektryki, elektrotechniki i ogólnej wiedzy tech-

nicznej. Z radością mogę przekazać informację, iż 

dział informatyczny w IC pracuje nad tym. Chcemy 

stworzyć profesjonalną, szybką  „wymianę wiedzy”.

Kończąc, chciałabym podziękować naszym klien-

tom w tworzeniu tej ankiety. Są to dla nas cenne 

informacje pozwalające się ustosunkować do wy-

magań warsztatów. Myślę również, że dla Państwa 

odpowiedzi były także ciekawe, ponieważ mogli-

ście porównać je ze swoimi oraz opiniami 

ze „środowiska warsztatowców”. 

Samonastawne dociski 
sprzęgieł o średnicy 430mm. 
(typu X-Tend ) Występują w wersji pchanej lub ciągnionej. 

Specjalistyczne fi rmy produkujące kompo-

nenty do aktualnie powstających pojazdów 

starają się tak rozwijać swoje produkty, by 

sprawiały najmniej kłopotów podczas eks-

ploatacji w pojazdach. Dlatego wiele podze-

społów jest tak konstruowanych, by w czasie 

codziennej eksploatacji same korygowały 

swoje nastawy, dopasowując je do aktualne-

go stanu zużywających się ich elementów. 

Sprzęgło z dociskiem samonastawnym zwa-

ne X-Tend jest jednym z takich podzespołów. 

Zasada działania polega na stałej proporcjo-

nalnej korekcie podparcia sprężyny centralnej 

sprzęgła, kompensującej zużywanie się okładzin 

ciernych tarczy sprzęgła. 

Zmiana położenia końcówek sprężyny 

centralnej powoduje, że zmieniają się 

siły potrzebne do wysprzęglenia oraz 

położenie początkowe elementów ukła-

du wysprzęglania.  Wskutek tego prze-

strzeń przeznaczona na sprzęgło musiała 

być powiększona o tę wielkość.  Od kilku 

lat coraz więcej pojazdów ciężarowych 

i autobusów ma tzw. zmechanizowa-

ne skrzynie biegów i zautomatyzowane 

układy sterowania sprzęgłem. 

Układy te bardzo trudno było wykonać tak, by 

prawidłowo działały przy ciągle zmieniającym 

się tzw. punkcie początkowym. 

System X-Tend powoduje, że sprężyna central-

na znajduje się cały czas w tym samym miejscu, 

zapewniając najlepsze warunki pracy standardo-

wym i zautomatyzowanym układom sterowania 

sprzęgłem. 

Zastosowanie docisków samonastawnych jak 

wszystkie nowości wymaga zachowania specjal-

nych warunków podczas montażu i demontażu 

takich sprzęgieł: 

1. Sprzęgła tego typu należy wymieniać tylko 

w kompletach (sprzęgło jest ustawione fabrycznie 

odpowiednio do grubości tarczy). 
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Rys. 2: Wpływ zużycia 
tarczy na położenie 
sprężyny centralnej 

2. Docisk sprzęgła jest wyposażony w blokadę 

mechanizmu samoregulującego. Działa on jednak 

w oparciu o zasadę samohamowności wykorzy-

stującą tarcie między pierścieniami nastawczymi, 

dlatego nie wolno takich docisków rzucać, upusz-

czać itp., ponieważ wprowadzone w drgania pier-

ścienie mogą się przesunąć i zmienić nastawy. 

3. Z tego samego powodu nie wolno takiego 

docisku zmywać np.; olejem napędowym, gdyż 

może to zmienić współczynnik tarcia powierzchni 

pierścieni nastawczych i uniemożliwić prawidłową 

pracę takiego docisku. 

4. Jeżeli taki docisk zostanie zalany jakimiś płyna-

mi eksploatacyjnymi w pojeździe, to z tych samych 

powodów nie będzie się nadawał do ponownego 

zamontowania. 

Jak widać sprzęgła X-Tend można trwale 

uszkodzić jeszcze przed montażem w pojeździe. 

Dlatego podczas montażu takiego zestawu 

należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji po-

danych przez producenta pojazdu: 

1. Przykręcać docisk na krzyż jednorazowo do-

kręcając śruby tylko o jeden lub dwa obroty, by nie 

odkształcać obudowy docisku. 

2. Po zamontowaniu sprzęgła przeprowadzić 

procedurę „uczenia się sprzęgła”, podczas której 

nastąpi automatyczna korekta ustawienia się do-

cisku i położenia łożyska wyciskowego. 

3. Sprzęgło po takim sposobie montażu po-

winno pracować od razu prawidłowo. (Nie wol-

no wysyłać kierowcy z nie w pełni sprawnym 

sprzęgłem, „by się ułożyło podczas jazdy”, ponie-

waż w przypadku sprzęgła X-Tend może to do-

prowadzić do trwałego uszkodzenia docisku.) 

Również zachowanie odpowiednich 

procedur przy demontażu jest bardzo 

ważne, szczególnie, gdy planowany jest 

ponowny montaż tego samego sprzęgła: 

Rys. 3: Systemy samoregulacji 

Rys. 4: Poluzowanie 
śruby blokady o 2 
obroty 

Rys. 5: Dokręcanie blokady (W wypadku ponownego użycia 
docisku (tylko z pierwotną tarczą sprzęgłową), śrubę blokady 
należy dokręcić z momentem 39 +/- 4Nm i zwrócić uwagę, 
aby trzpień ogranicznika był prawidłowo osadzony w 
otworze ustalającym) 

1. Luzując śruby docisku należy natychmiast po-

luzować śrubę blokady mechanizmu samonastaw-

nego 

2. Sprzęgło można ponownie zamontować tyl-

ko w komplecie, jaki był zdemontowany 

3. Sprzęgło można czyścić tylko sprężonym 

powietrzem. Unikać mycia w płynach, mogących 

zmienić współczynnik tarcia poszczególnych ele-

mentów docisku. 

4. Podczas ponownego przykręcania docisku 

należy śrubę blokady ponownie dokręcić z mo-

mentem pokazanym na rys nr 5. 

Sprzęgła z dociskami X-Tend mają wiele zalet. 

Zapewniają stałą siłę wysprzęglania, pozwalają na 

dłuższą eksploatację, pozwalają na jeszcze lepszą 

pracę zautomatyzowanych systemów wysprzę-

glających. 

Dlatego stosowane są obecnie w większości 

nowoczesnych pojazdów i coraz częściej trafi ają 

do naprawy w wolnych warsztatach. Mechanicy 

wymieniający takie sprzęgła powinni dokładnie 

przestrzegać procedur ich montowania. 

Największym niebezpieczeństwem jest możli-

wość trwałego uszkodzenia docisku poprzez prze-

sunięcie się pierścieni nastawczych jeszcze przez 

zamontowaniem sprzęgła w pojeździe. 

Możemy to natychmiast sprawdzić, ponieważ 

prawidłowo wymieniony docisk sprzęgła, powi-

nien po zamontowaniu mieć końce sprężyny 

centralnej ustawione pod kątem prostym do osi 

wałka sprzęgłowego. Jeżeli są one odchylone w 

którąś stronę, może to oznaczać, że podczas mon-

tażu nastąpiło przesunięcie pierścieni nastawczych 

i trwałe uszkodzenie docisku!

Montaż sprzęgieł X-Tend jest trochę 

bardziej skomplikowany niż sprzęgieł 

tradycyjnych, ale w każdym w wolnym 

warsztacie można go przeprowadzić 

prawidłowo, zapewniając jego bezpiecz-

ną i długotrwałą eksploatację.

Materiały ORIGINAL SACHS SERVICE 

udostępnione zostały dzięki uprzejmo-

ści ZF Trading - Przedstawicielstwo w 

Polsce przy współpracy ze Stowarzy-

szeniem Q-Service Truck.

W A R S Z T A T
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Światowa 

prapremiera AXONE DIRECT 
- pierwszy raz w Polsce!

Podczas 8. Targów w Inter Cars S.A. mieliśmy 

możliwość poznać najnowszy tester diagno-

styczny fi rmy TEXA. Jako największy dystrybutor 

w Polsce, otrzymaliśmy zaszczyt zaprezentowa-

nia AXONE DIRECT dla naszych klientów po raz 

pierwszy na świecie. Ofi cjalna premiera nastą-

piła na Targach we Frankfurcie 16-19.09.2008r. i 

spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, tak 

samo jak wśród polsk ich k lientów. 

AXONE DIRECT stanowi doskonałe 

uzupełnienie pomiędzy AXONE 3 a Navi-

gatorem TXT. Oparty jest na najnowszej 

technologii, wykorzystując do tego ekran 

dotykowy popularnie zwany PAD. Na kolo-

rowym wyświetlaczu LCD 5,7 cala możemy 

korzystać z pełnego oprogramowania IDC3 

Pocket i wykonać wszystkie testy autodiag-

nostyczne. Wszystko to bez żadnego do-

datkowego modułu poprzez gniazdo OBD.

Dodatkowo AXONE DIRECT jest wypo-

sażony w moduł Bluetooth, który pozwa-

la na komunikację z innymi interfejsami 

TEXA, jak analizator spalin  OPABOX (wkrót-

ce certyfikat PIMOTU dla rynku w Polsce) i 

GASBOX również niezbędny przy wykony-

waniu kontroli okresowych.

Po zastosowaniu odpowiedniego opro-

gramowania i użyciu adapterów dedyko-

wanych dla poszczególnych marek pojaz-

dów, pozwala na diagnostykę szerokiego 

parku: samochodów osobowych, dostaw-

czych, motocykli, quadów, a nawet skute-

rów wodnych.

Jest to tester, który świetnie komponuje 

się w szeroki asortyment urządzeń diag-

nostycznych, a nagroda za innowacyjność 

technologiczną przyznaną przez FROST & 

SULLIVAN w 2006 i 2007r. dla firmy TEXA po-

zwala sądzić, że jest to strzał w dziesiątkę.  
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D O S T A W C Y

Jakość i innowacyjność 
na pierwszym miejscu 
Produkcja oraz profesjonalna regeneracja części 

samochodowych wymaga od producentów 

zachowania bardzo restrykcyjnych norm jakoś-

ciowych. 

W procesie regeneracji, najtrudniejszymi i jedno-

cześnie najważniejszymi zagadnieniami jest iden-

tyfi kacja otrzymanego rdzenia oraz sparametry-

zowanie części wykorzystywanych dalej w produkcji. 

Pomimo dostępu do najróżniejszych zasobów 

wiedzy, w tym katalogów drukowanych i elek-

tronicznych, wiedza w nich zawarta jest wciąż 

niewystarczająca. 

Wiedzieliśmy, że potrzebujemy zaawansowane-

go systemu, który istotnie ułatwi nam badanie 

części oraz ich rozpoznawanie, przy zachowaniu 

bardzo wysokiego poziomu dokładności pomia-

ru. Rozwiązania były różne, jednak albo były zbyt 

drogie, albo nigdy nie były zastosowane w branży 

motoryzacyjnej.

W październiku 2006 roku. Lauber powołał grupę 

projektową, składającą się z inżynierów fi rmy Lau-

ber, Optinav oraz doradców technicznych z za-

granicy. Zdecydowaliśmy się, wykorzystać System 

Optycznej Nawigacji używany w medycynie. 

To zaawansowane technologicznie urządzenie, 

oparte jest na specjalistycznych kamerach i ana-

lizie obrazu trójwymiarowego. Jednym słowem, 

jest połączeniem inteligentnej suwmiarki 

3D i dynamicznej bazy danych.

Projekt się zakończył sukcesem, a wynik – system 

Opticorre - zdecydowanie przewyższył oczekiwa-

nia. Dzisiaj Lauber dysponuje narzędziem, które-

go dokładność (0,001mm), funkcjonalność oraz 

ergonomia pozwalają na wykorzystanie nie tylko 

w motoryzacji, ale również w wielu gałęziach 

przemysłu. Skojarzenie Opticorre z dedykowa-

nym oprzyrządowaniem, pozwolił nam ograni-

czyć czas identyfi kacji rdzenia do maksymalnie 

10 sekund/ sztukę. Ponadto, jesteśmy w stanie 

Zastosowanie systemu analizy 
obrazu w procesie regeneracji.

badać m.in. prostoliniowość, walcowatość oraz 

odchylenia kształtów i wymiarów od wzorca.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU OPTICORRE: 

- budowanie bazy danych elementów wraz z ich 

zdjęciami oraz parametrami kątowymi i odległoś-

ciowymi w charakterystycznych punktach,

- defi niowanie dowolnej liczby  charakterystycz-

nych punktów wraz z ich opisami (min. 2),

- defi niowanie grup elementów (np. rozrusznik, 

bendiks, wahacz),

- defi niowanie elementów złożonych o większej niż 

1 ilości podgrup punktów charakterystycznych,

- dodawanie wielu zdjęć danego elementu 

do bazy,

Zdjęcie 1. Interfejs systemu Opticorre

Zdjęcie 2. Systemu Opticorre w pracy – identyfi kacja i badanie 
listwy zębatej

- powiększanie zdjęć w trakcie pomiaru,

- podgląd na wzorzec wraz ze wskazaniem mierzo-

nego punktu i jego opisem w trakcie pomiaru,

- podgląd widoku obrazu rzeczywistego z kamery,

- sugerowane rozpoznanie już po pierwszych 

dwóch punktach pomiarowych wraz z wyświet-

laniem zdjęcia elementu,

- informacje o różnicach cząstkowych pomiędzy 

elementem mierzonym, a wzorcem w bazie,

- suwmiarka 3D do pomiaru: długości odcinka w 

przestrzeni, długości krzywej łamanej wraz z od-

ległościami cząstkowymi, odległości punktu od 

płaszczyzny, kąta w przestrzeni między dwiema 

prostymi/płaszczyznami.

TYPOLOGIA NUMERACYJNA 
PODZESPOŁÓW CQ CAR 
EQUIPMENT 

Zdjęcie 3. Prezentacja systemu Opticorre podczas Konferen-
cji APRA (międzynarodowa organizacja zrzeszająca fi rmy 
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Produkt Grupa Podgrupa Numer index Podzespół Produkt Grupa Podgrupa Numer Index Podzespół

 1 01 0001 CQ1010001   Regulator napięcia  2 01 0001 CQ2010001   Bendix rozrusznika

 1 02 0001 CQ1020001   Łożysko alternatora  2 02 0001 CQ2020001   Tulejka rozrusznika

 1 03 0001 CQ1030001   Szczotki alternatora  2 03 0001 CQ2030001   Elektromagnes

 1 04 0001 CQ1040001   Koło pasowe alternatora  2 04 0001 CQ2040001   Szczotki rozrusznika

 1 05 0001 CQ1050001   Silentblock alternatora  2 05 0001 CQ2050001   Szczotkotrzymacz rozrusznika

 1 06 0001 CQ1060001   Śruba alternatora  2 06 0001 CQ2060001   Przekładnia rozrusznika

 1 07 0001 CQ1070001   Komutator alternatora  2 07 0001 CQ2070001   Bieżnia przekładni rozrusznika

 1 08 0001 CQ1080001   Płytka diodowa alternatora  2 08 0001 CQ2080001   Zestaw naprawczy rozrusznika

 1 09 0001 CQ1090001   Plastik łożyska alternatora  2 09 0001 CQ2090001   Widełki rozrusznika

 1 10 0001 CQ1100001   Simering alternatora  2 10 0001 CQ2100001   Łożysko rozrusznika

 1 11 0001 CQ1110001   Pokrywa alternatora  2 11 0001 CQ2110001   Wirnik rozrusznika

 1 12 0001 CQ1120001   Stojan alternatora  2 12 0001 CQ2120001   Uzwojenie stojana

 1 13 0001 CQ1130001   Diody prostownicze  2 13 0001 CQ2130001   Cięgło rozrusznika

 1 14 0001 CQ1140001   Zestaw naprawczy alternatora  2 14 0001 CQ2140001   Stojan rozrusznika

 1 15 0001 CQ1150001   Pokrywa alternatora/stojan - zestaw  2 15 0001 CQ2150001   Sprzęgło wielotarczowe rozrusznika

 1 15 0001 CQ1160001   Wirnik alternatora  2 16 0001 CQ2160001   Zacisk rozrusznika

 1 17 0001 CQ1170001   Wentylator alternatora  2 17 0001 CQ2170001   Głowica rozrusznika

 1 18 0001 CQ1180001   Uszczelka stojana           
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Typologia numeru CQ

Marka Grupa Podgrupa Numer Index

CQ 2 04 0021 CQ2040021 (BSX 161-162)



OSRAM dostarcza do nich źródła świat-
ła oraz diody LED. Swoją pozycję zawdzię-
cza nowoczesnej technologii produkcji, 
innowacyjnym rozwiązaniom i niezawod-
nej jakości wytwarzanych produktów. 

OSRAM kieruje się zasadą  „Total Quality Ma-

nagement” (TQM). Dzięki temu nadrzędnym 

celem jest zadowolenie klienta. Firma posia-

da liczne certyfi katy (np. ISO 9001 w zakresie 

zarządzania jakością, TS 16949 dotyczącą do-

stawców dla przemysłu samochodowego) 

oraz spełnia regulacje prawne popularnie 

znane jako GVO (czyli wyłączeń grupowych 

w motoryzacji). Produkty fi rmy OSRAM są sto-

sowane przy pierwszym montażu oraz jako 

oryginalne (Original Equipment – OE) części 

zamienne. Na opakowaniach produktów OS-

RAM można znaleźć symbol mówiący o tym, 

że zakupiony produkt jest oryginalny i spełnia 

wymogi jakościowe. 

BOGATA OFERTA ŻARÓWEK                                    
SAMOCHODOWYCH    

OSRAM jest od wielu lat światowym liderem 

w asortymencie oświetlenia samochodowe-

go. Innowacyjne układy świetlne stosowane 

w żarówkach OSRAM gwarantują jaśniejsze 

i efektywniejsze oświetlenie drogi zwiększając 

bezpieczeństwo kierowców i wysoki komfort 

jazdy. Wszystkie żarówki refl ektorowe OSRAM 

dopuszczone są do stosowania na rynku eu-

ropejskim na podstawie zgodności z norma-

mi ECE. Szczególnie cenione przez użytkowni-

ków samochodów i producentów pojazdów 

są m.in. zwiększające bezpieczeństwo żarówki 

NIGHT BREAKER i SILVERSTAR®, cieszące się do 

trzech razy dłuższą trwałością – LIGHT@DAY 

oraz wytwarzaniem bielszego światła – COOL 

BLUE. 

NIGHT BREAKER ™ - NAJLEPSZY PRODUKT    
NA RYNKU!

Parametry techniczne żarówek halogeno-

wych OSRAM NIGHT BREAKER czynią z nich 

najlepszy produkt spośród dostępnych źródeł 

światła do samochodów osobowych. Żarówki 

te kierują większą ilość światła na drogę oraz 

oświetlają ją lepiej niż jakiekolwiek inne pro-

dukty marek konkurencyjnych. Bezpieczeń-

stwo i komfort jazdy docenią wszyscy, którzy 

podróżują w nocy i o zmierzchu. Ich wyjąt-

kowość przejawia się m.in. w optymalnie do-

pracowanej konstrukcji żarówki dającej aż do 

90% więcej światła na drodze. Stożek świetlny 

sięga aż do 200 metrów przed pojazdem, po-

zwalając na szybszą i bezpieczniejszą reakcję 

na niespodziewane sytuacje drogowe. Dzięki 

dwóm niebieskim pierścieniom umieszczo-

nym na bańce żarówki udało się również zre-

dukować oślepianie kierowców jadących z na-

przeciwka. NIGHT BREAKER wytwarzają także 

do 10% bielsze światło dzięki wyższej tempe-

raturze barwowej. Żarówki NIGHT BREAKERTM 

dostępne są w wersjach H1, H3, H4, H7, H11.

SILVERSTAR® - GWARANCJA   BEZPIECZEŃSTWA 

Żarówki refl ektorowe OSRAM SILVERSTAR® 

zwiększają poczucie bezpieczeństwa kierow-

ców. Polecane są wszystkim, którzy zwracają 

szczególną uwagę na bezpieczeństwo i często 

prowadzą pojazd. Żarówka pozwala uzyskać 

do 50% więcej światła na drodze (w odległości 

od 50 do 100 m przed samochodem) w porów-

naniu ze standardową żarówką samochodo-

wą. Dodatkowo lepszą orientację na drodze 

umożliwia wydłużony o 20 metrów stożek 

świetlny, dzięki czemu lepiej widać znaki dro-

gowe i szybciej można reagować na przeszko-

dy i zagrożenia pojawiające się na drodze. 

LIGHT@DAY – DO TRZECH RAZY DŁUŻEJ 

Co najmniej trzy razy rzadsza konieczność 

wymiany żarówek w samochodzie, nie mę-

cząca wzroku kierowcy jakość emitowanego 

światła oraz efektowny wygląd – to cechy wy-

różniające żarówki LIGHT@DAY. Produkt stwo-

rzony z myślą o tych, którzy cenią jakość światła 

i chcą uniknąć kłopotów wynikających z częstej 

wymiany żarówek. Produkt wyróżnia przede 

wszystkim do trzech razy dłuższa trwałość. 

To ekonomiczne rozwiązanie sprawia, że 

znacznie rzadziej zdarza się ich wymiana. Jest to 

szczególnie istotne w przypadku samochodów, 

w których dostęp do refl ektorów jest utrudnio-

ny. Niektóre modele pojazdów wymagają bo-

wiem oddania samochodu do warsztatu – np. 

ze względu na konieczność zdjęcia zderzaka. 

COOL BLUE – WYRÓŻNIJ SIĘ NA DRODZE

Produkt skierowany dla kierowców, którzy 

chcą podnieść jakość i estetykę oświetlenia 

w swoim samochodzie. Idealnie nadają się 

do tuningu samochodowego, ponieważ wy-

twarzają niebieskie światło, porównywalne 

z barwą światła lamp ksenonowych. Barwa ta 

wpływa również na lepsze oświetlenie przed-

miotów, co idealnie sprawdza się w nocy, 

gdyż zmniejsza zmęczenie wzroku kierowcy. 

Żarówki COOL BLUE® dostępne są jako H1, H3, 

H7 i BILUX® H4.

Główny partner dla wszystkich światowych produ-
centów pojazdów mechanicznych.

Innowacyjne produkty 
fi rmy OSRAM 
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Innowacyjne diody LED podkreślają klasę      
samochodu.  Fot. OSRAM.

D O S T A W C Y

Wszystkie produkty z linii OSRAM są dostępne w ofercie 
Inter Cars S.A. - zapytaj sprzedawcy w swojej fi lii.
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Tarcze hamulcowe wraz         
ze śrubami mocującymi

Często wyszukanie 
i dobranie śrub mocujących 
zabiera nam sporo cen-
nego czasu. Kupując tarcze 
hamucowe ATE - śruby 
otrzymujecie w komplecie. 
Nie tracicie czasu podczas 
wymiany tarcz i szybko 
możecie obsłużyć każdego 
klienta!

ATE zawsze daje więcej 

W wielu pojazdach tarcze hamulcowe mo-

cowane są za pomocą jednej śruby mocują-

cej do piasty. To ułatwia montaż tarcz i kół. To 

także zabezpiecza przed dostawaniem się do 

wnętrza i pomiędzy zanieczyszczeń i brudu 

co zdarzyć się może zwłaszcza podczas prac 

montażowych. Przy demontażu tarcz często 

dochodzi do uszkodzenia zardzewiałych śrub 

mocujących. Z tego powodu z uwagi na bez-

pieczeństwo podróżnych zalecamy wymianę 

śrub mocujących przy każdorazowej wymia-

nie tarcz. Dotąd musieliście sami dobierać 

i zamawiać osobno u dostawcy śruby do tarcz, 

dziś w każdym komplecie tarcz ATE znajdują 

się pasujące śruby mocujące. Także przy tar-

czach typu POWER DISC . Zaleta dla warsztatu 

jest jeszcze w krótszym czasie , fachowa i bez 

zbędnych dodatkowych kosztów naprawa 

układu hamulcowego/ wymiana tarcz hamul-

cowych. Cena tarcz ATE pozostała bez zmian! 

Wszystkie śruby mocujące są pokryte spe-

cjalna powłoka antykorozyjna co dodatkowo 

chroni je przed zmianami korozyjnymi. Śruby 

mocujące są dodane we wszystkich komple-

tach gdzie producent przewidział ich moco-

wanie do piasty. Na etykiecie opakowania 

z tarczami znajdziecie symbol tarczy. 

na tej paście zajedziesz 
daleko …bez korozji!

PLASTILUBE® 

Jak można optymalnie wykorzystać 

pastę w Państwa warsztacie?

Wraz z pastą plastilube® 
ATE oferuje Wam wysoko 
odporny trwały środek 
smarny. Zakres zastoso-
wania pasty jest bardzo 
szeroki. 

Klasycznym polem zastosowania pa-

sty ATE plastilube® są klocki hamulcowe. 

Powierzchnie prowadzące pomiędzy klo-

ckami i zaciskiem muszą zostać po oczysz-

czeniu natłuszczone. Służy to uzyskaniu 

lepszych właściwości prowadzących. Z dru-

giej strony zwiększacie tym samym komfort, 

gdyż pasta plastilube® pomaga zredukować 

odgłosy piszczenia i stukania.

Ważne: zwróćcie uwagę, aby jedynie na-

tłuścić powierzchnie styku. 

Pasta plastilube® doskonale nadaje się do 

tego celu, gdyż łączy różne zalety:

Nie zawiera metali i kwasów tłuszczowych. 

To oznacza, że unikniecie problemów z korozją, 

co jest możliwe przy różnych materiałach zaci-

sków– np. jeśli ramy zacisku są z żeliwa, a sam 

zacisk z aluminium.

Unikniecie problemów z elementami ABS 

w obszarze sensorów, gdyż pasta plastilube® 

nie ma właściwości przewodzących.

Pasta plastilube® jest odporna na nagłe 

uderzenia i ekstremalne ciśnienia. Nie wycho-

dzi poza powierzchnie smarne, tym samym 

podnosi się długość smarowania – co znowu 

zmniejsza częstotliwość napraw.

•

•

•

Pasta plastilube® jest odporna na wysokie 

temperatury.

Pasta plastilube® nie rozpuszcza się w wodzie.

Pasta plastilube® dobrze współpracuje ze 

wszystkimi metalami i większością materiałów, 

z których zbudowane są O – Ringi.

Również podczas wymiany czujników ABS, 

powinno się lekko natłuścić miejsca ich mo-

cowań pastą plastilube® aby opóźnić wystę-

powanie korozji.

•

•
•

Natłuścić otwór

Włożyć czujnik 

obrotów koła 
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Best Choice for Spare Parts

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

Best
Quality

Rolki prowadzàce i
napinajàce, paski klinowe
i napinacze, ∏aƒcuchy i
wszystko to, co odpo-
wiada za prawid∏owà
prac´ silnika!

Ostro do przodu z rozrzàdem SWAG !

Szeroki wybór i pewne,
trwa∏e cz´Êci. Od wielu
lat fachowcy z bran˝y
motoryzacyjnej zaufali
produktom ze znakiem
SWAG.

Pytajcie o pe∏nà ofert´
cz´Êci SWAG !



Udziały rynkowe fi rm:
Castrol, Mobil, Lotos w latach 2005 - 2008

Według corocznego raportu GIPA Castrol uzyskał 
największy wzrost udziału w rynku wśród wszystkich 
producentów oleju. Jest to wynik dopasowania do 
nowych tendencji rynkowych.

Castrol notuje 
znaczący wzrost

Tak jak w latach ubiegłych, konsumenci de-

klarują, że przy wyborze oleju kierują się w pierw-

szej kolejności renomą marki oraz ceną pro-

duktu. Jednak w porównaniu do ubiegłych lat 

znacząco wzrosła rola czynnika trwałości, czyli 

możliwości przejechania dłuższego dystansu 

bez potrzeby wymiany oleju. Cecha ta nabiera 

jeszcze większego znaczenia w obliczu wzra-

stających kosztów wymiany oleju w serwisach, 

co znajduje potwierdzenie w badaniu.

Producenci olejów, którzy w porę dostrzegli ten 

trend i zareagowali na zmiany w zachowaniach 

klientów, zyskali najwięcej. Najwyższy, 4-procen-

towy wzrost zanotowała fi rma Castrol, której te-

goroczna kampania Castrol Edge akcentowała 

właśnie najwyższą trwałość oleju. „W reklamie 

demonstrujemy wyniki niezależnego testu na 

wytrzymałość silnika pod maksymalnym obciąże-

niem. Castrol Edge zapewnia maksymalną moc 

silnika do 45% dłużej w porównaniu do olejów 

syntetycznych innych marek. Zawsze staramy się 

dynamicznie reagować na potrzeby rynku. Dlate-

go również ten komunikat doskonale wpasował 

się w oczekiwania klientów, co znalazło oddźwięk 

we wzroście udziału Castrol.” – mówi Anna Orlińska 

Marketing Manager Castrol Lubricants.

12%
14% 13%

17%

CASTROL MOBIL LOTOS

26% 26% 26%
24%

28%
30% 31%

27%

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

MotoGP – wyścigowa karuzela 
najszybszych motocykli świata

17 sierpnia br. na czeski tor wyścigowy 

BRNO AUTODROM zawitała wyścigowa ka-

ruzela najszybszych motocykli Świata - Mo-

toGP. Firma Castrol obecna od lat w MotoGP, 

jako sponsor zespołu Honda, zaprosiła swo-

ich najlepszych klientów, aby zaprezentować 

największy motocyklowy projekt sponsorski 

fi rmy oraz przybliżyć tradycję motorsporto-

wą Castrol. Gośćmi wyjazdu byli m.in. przed-

stawiciele InterMotors – działu Inter Cars S.A. 

Wyścig dostarczył wiele emocji i drama-

turgii bo pojedynek o zwycięstwo stoczyli 

dwaj mistrzowie świata Valentino Rossi oraz 

Casey Stoner.

Od początku wyścigu prowadził Stoner 

przed Rossim. Obydwaj znacznie oddalili się 

od reszty stawki. Kiedy wszyscy ze wstrzy-

manym oddechem czekali na atak Rossiego 

na pozycję Stonera, Australijczyk popełnił 

błąd i przy dużej prędkości wypadł z toru. Na 

szczęście kierowcy nic się nie stało. Valentino 

Rossi  oparł swoje czerwone Ducatti o ban-

dę naprzeciwko trybuny Castrol i pozdrowił 

wiwatujących kibiców. Wyścig zakończył się 

tryumfem Rossiego, który umocnił się na po-

zycji lidera w klasyfi kacji generalnej cyklu. 

KLASYFIKACJA KIEROWCÓW PO MOTOGP BRNO.
Kierowca                                                           pkt.

1. Valentino Rossi                                             237

2. Casey Stoner                                                 187

3. Dani Pedrosa                                                172

4. Jorze Lorenzo                                               120

5. Andrea Davizioso                                        110

6. Colin Edwards                                              102

Źródło: Gipa 2005-2008 

Największy udział rynku nadal notuje marka Mobil, lecz jeśli Castrol utrzyma tak dynamiczną 

tendencję wzrostową, kolejne raporty Gipa mogą przynieść prawdziwe zaskoczenie

Badanie fi rmy GIPA (Interprofessional Grouping in Automo-

tive Products and Services) zostało przeprowadzone wśród pol-

skich kierowców w marcu i kwietniu 2008 roku. Reprezentatywna 

grupa objęła 2482 osoby z wyłączeniem osób posiadających 

samochody fl otowe i taksówki.

Castrol jako sponsor zespołu Honda

Uczestnicy wyjazdu
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TO WIECEJ NIZ OLEJ. TO PLYNNA TECHNOLOGIA

 TEST NA WYTRZYMAŁOSC

W niezale˝nym instytucie badawczym przetestowaliÊmy 
wytrzymałoÊç olejów silnikowych przy maksymalnych obrotach. 

Do testu u˝yliÊmy dwóch identycznych aut z 
silnikami 4.6L V8. 
Silnik samochodu A został zalany Castrol Edge Sport 
a silnik samochodu B olejem syntetycznym innej znanej marki. 
Silniki obydwu samochodów pracowały na maksymalnych 
obrotach bez dolewania oleju.

Po kilkudziesi´ciu godzinach silnik zalany Castrol Edge Sport 
wcià˝ pracował na pełnych obrotach, podczas gdy silnik drugiego 
auta nie wytrzymał obcià˝enia i si´ zatarł.

Test powtórzyliśmy u˝ywajàc innych znanych olejów 
syntetycznych. Rezultat za ka˝dym razem był podobny – Castrol 
Edge Sport chronił silnik dłu˝ej, nawet pod maksymalnym 
obcià˝eniem.

èródło: Niezale˝ny instytut badaƒ.

CASTROL EDGE SPORT CHRONI SILNIK DO 45% 
DŁUZEJ NIZ INNE OLEJE SYNTETYCZNE

Mamy na to dowody. Zobacz test

Castrol Edge Sport 10W-60

Olej syntetyczny 5W-50

Olej syntetyczny 5W-40

èródło: Niezale˝ny instytut badaƒ.

Oględziny po przeprowadzonym teÊcie: Castrol EDGE Sport
zapewnia czystoÊç silnika nawet przy maksymalnym obcià˝eniu

Castrol Edge Sport 5W-40 

Konkurencyjny olej syntetyczny Castrol Edge Sport

Pokrywa wału korbowego, pompa olejowa Pokrywa wału korbowego, pompa olejowa 

rekalma castrol edge2.ai 14-08-08 17:44:35



Jakość 

Delphi 

Niezależna fi rma testująca BTI, po przeprowadzeniu serii testów, w któ-

rych testowane produkty były porównywane z ofertą kluczowych euro-

pejskich producentów – konkurentów Delphi, potwierdziła przewagę 

jakości i niezawodności klocków hamulcowych Delphi oferowanych na 

rynek części zamiennych nad produktami konkurencji. 

BTI przeprowadziło serię testów porównawczych na przednich 

klockach hamulcowych do samochodu BMW 3, z serii E46. W testach 

uczestniczyły klocki wyprodukowane przez Delphi i przez 4 wiodących 

europejskich konkurentów. Testy przeprowadzono z użyciem dyna-

mometru i zastosowano procedurę testową AK Master. Test AK Master 

mierzy działanie klocków hamulcowych w kilku różnych sytuacjach 

drogowych, które można napotkać w czasie jazdy w różnych środowi-

skach czy klimatach. Wyniki testu pokazały, że klocki wyprodukowane 

przez Delphi działały porównywalnie do klocków montowanych jako 

wyposażenie fabryczne i były lepsze od klocków wyprodukowanych 

przez wiodącego niemieckiego producenta części zamiennych specja-

lizującego się w klockach hamulcowych. 

Drugi test AMS mierzył średnią długość drogi hamowania samocho-

du przy prędkościach pomiędzy 110km/h (70Mph) a 5km/h (3Mph) 

przy przerwach pomiędzy każdym hamowaniem wynoszących 15 se-

kund. Również w tym teście klocki Delphi osiągnęły znakomity wynik, 

zapewniając średnią długość drogi hamowania - 47.5m; 1m krótszą niż 

klocki będące na wyposażeniu fabrycznym i 2,5m krótszą niż klocki wy-

produkowane przez niemieckiego specjalistę i 13.5m krótszą od klocków 

wyprodukowanych przez innych konkurentów. Klocki wyprodukowane 

przez konkurenta, który zajął ostatnie miejsce nie były w stanie uczestni-

czyć w teście z powodu rozpadu materiału ciernego. 

Klocki Delphi zapewniły średnią długość drogi hamowania wyno-

szącą 49m, będącą o 0.8m dłuższą niż klocki będące na wyposażeniu 

fabrycznym, ale o 2m krótszą niż klocki wyprodukowane przez wio-

dącą japońską fi rmę specjalizująca się w produkcji komponentów dla 

układów hamulcowych – to odległość równa szerokości przejścia dla 

pieszych. 

KLOCKI HAMULCOWE DORÓWNUJĄ W DZIAŁANIU WYPOSAŻENIU                       
FABRYCZNEMU SAMOCHODÓW 

Delphi szczegółowo analizuje wyniki testów w celu wybrania od-

powiedniego materiału, specyfi kacji i projektu. Firma stosuje szcze-

liny, bruzdy i wiele innych podkładek stabilizujących redukujących 

hałas – tak by potwierdzić, że działanie naszych komponentów jest 

porównywalne z działaniem elementów wyposażenia fabrycznego. 

Homologacja R90 aktualnie wymaga tolerancji +/-15 procent, jednak 

Delphi stara się osiągnąć tolerancję na poziomie +/-8, tak by zapewnić 

właściwe działanie układów i poprawić bezpieczeństwo jazdy. Delphi 

Niezależne testy potwierdziły znakomitą 

jakość i niezawodność klocków hamul-

cowych Dephi oferowanych na rynku 

części zamiennych
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Najwyższej jakości marka, produkty i obsługa zgodnie ze 

standardami wykonania oryginalnego sprzętu. Firma Delphi 

oferuje klocki i tarcze, szczęki i bębny, akcesoria i elementy 

układu hydraulicznego oraz zaciski. Nasza niezwykle bogata 

oferta obejmuje ponad 8000 pozycji katalogowych. Obejmuje 

ona w szczególności najnowsze technologie stosowane w poja-

zdach. Elementy hamulcowe fi rmy Delphi doskonale spełniają 

wymagania rynku, a ich wysoka trwałość idealnie sprawdza się 

w codziennej eksploatacji.

Perfekcyjna konstrukcja

Firma Delphi spełnia wszelkie wymagania dotyczące 

elementów hamulcowych.

Najwyższej jakości marka, produkty i obsługa zgodnie ze standar-

dami wykonania oryginalnego sprzętu. Firma Delphi oferuje klocki i 

tarcze, szczęki i bębny, akcesoria i elementy układu hydraulicznego 

oraz zaciski. Nasza niezwykle bogata oferta obejmuje ponad 8000 

pozycji katalogowych. Obejmuje ona w szczególności najnowsze 

technologie stosowane w pojazdach. Elementy hamulcowe fi rmy 

Delphi doskonale spełniają wymagania rynku, a ich wysoka trwałość 

idealnie sprawdza się w codziennej eksploatacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.delphi.com/am

Układ hamulcowy     Układ sterownia silnikiem     Układ paliwowy

Klimatyzacja       Narzędzia diagnostyczne       Serwis i szkolenia

phi Disque 113x296-3.indd 1 21/03/2008 17:18



umieszcza na swoich klockach hamulcowych szczeliny i bruzdy nawet 

wtedy, kiedy nie jest to konieczne – po to, by dorównać estetycznemu 

wyglądowi części oryginalnych. 

STAŁY ROZWÓJ OFERTY 

W 2008 roku fi rma Delphi rozwinęła swoją ofertę, dodając ponad 600 

nowych numerów części. Aktualna oferta produktów Delphi dla ukła-

dów hamulcowych jest jedną z najbardziej kompleksowych na rynku 

i obejmuje ponad 8,500 numerów części – w tym klocki hamulcowe, 

tarcze, szczęki, bębny, akcesoria do montażu, elementy układów hydraulicz-

nych i zaciski. 

W roku 2008 Delphi wprowadzi ponad 60 nowych klocków hamul-

cowych, w tym komponenty do Fiata 500, Vauxhall Antara,  nowa Corsa, 

nowy Yaris i Volkswagen Tiguan. Delphi już wprowadziło 120 rodzajów 

tarcz hamulcowych i 30 nowych rodzajów szczęk. Obecnie opracowy-

wana jest znaczna liczba komponentów układów hydraulicznych, 

obejmująca ponad 200 numerów i referencji.  
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Zestaw materiałów   
marketingowych 

Delphi wspiera swoich europejskich hurtowników i sta-

cje obsługi przy pomoc pełnego zestawu marketingowego, 

zaprojektowanego tak, by zwrócić uwagę klientów na mar-

kę i przekazać informacje o znakomitej jakości produktów 

Delphi. Pakiet obejmuje nowy informator o komponentach 

układów hamulcowych, zawierający dane techniczne i wyma-

gania do homologacji i szczegóły testów. Opracowano rów-

nież gablotę wystawową, w której przedstawione będą: jakość 

i niezawodność klocków hamulcowych Delphi.

„To świetne narzędzie marketingowe, które zostało z zadowo-

leniem przyjęte przez naszych klientów i które podkreśla jakość 

klocków hamulcowych Delphi” – powiedział Ian Voce, Globalny 

Dyrektor Linii Biznesowej Nadwozie w Delphi Product & Service 

Solutions. Gablota zawiera wybrane klocki Delphi, a do zestawu 

należy plakat reklamowy i banner reklamujący komponenty ukła-

dów hamulcowych. Pakiet ten jest dostępny w 14 europejskich 

językach i wkrótce zostanie uzupełniony o nowy katalog produk-

tów ciernych 2008-2009, który będzie dostępny w lipcu 2008.
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7 grzechów głównych – ciąg dalszy

3. ZANIECZYSZCZENIA W UKŁADZIE                  
ŁOŻYSKOWYM

W tej części mówimy o obcych wtrąceniach 

metalicznych lub krzemowych, cyrkulujących 

w obiegu olejowym, nie wytworzonych przez 

naturalne zużycie części silnikowych. Są to 

wtrącenia żeliwne, stalowe lub krzemowe 

powstające w wyniku nadmiernego zużycia 

części silnikowych, drobiny grysowe powsta-

jące podczas szlifowania, fragmenty korundu 

pozostałe po honowaniu, grudki po piasko-

waniu itp.

Część z nich osadzana w otworach galerii 

smarowniczych panewek czy wału korbowe-

go powoduje zarysowania i wżery pokazane 

na fot. 1 - 4.

Fot.1 Babbittowa 

cienka warstwa 

na bazie cyny) po-

wierzchnia łożysko-

wa z wchłoniętymi 

wtrąceniami meta-

licznymi po obróbce 

mechanicznej silnika. 1a – powiększenie mikro-

skopowe tych wtrąceń.

Fot.  2 Warstwa 

ślizgowa stopu 

miedzi z wyżłobie-

niami spowodowa-

nymi wtrąceniami 

żeliwnymi w oleju, 

2a – powiększenie 

mikroskopowe.

Fot. 3 Panewka 

aluminiowa 

z wchłoniętymi 

wtrąceniami 

oczek szkła, 

3a –powiększenie 

mikroskopowe.

Przedstawiamy dal-
szy ciąg technicznych 
grzechów popełnianych 
przy doborze i instalacji 
łożysk ślizgowych. Fot. 4 Zniszczona po-

wierzchnia łożyskowa 

przez pozostawione 

zanieczyszczenie na 

zewnętrznej powierz-

chni półpanewki

4. NIEDOSTATECZNE SMAROWANIE

   Najczęstszym przypadkiem wytarcia lub za-

tarcia panewek przy uruchomieniu silnika po 

naprawie jest jego „suchy” start. Olej silnikowy 

nie został podany jeszcze do układu łożysko-

wego i całość pracuje bez fi lmu olejowego. 

Przykłady takiego zjawiska ilustrują fot. 5 -10.

Fot. 5 Rezultat „suchego” startu silnika – pa-

newki umieszczone bliżej  pompy oleju (po 

prawej stronie) mają wytarte warstwy śliz-

gowe, pozostałe, dalej w lewo, mają wytarte 

warstwy ślizgowe, głębokie rysy oraz efekty 

przegrzania.          

Fot. 6 Znaczne zużycie 

panewek na skutek 

doboru niewłaściwego 

luzu łożyskowego. Pra-

widłowy fi lm olejowy 

nie tylko gwarantuje 

właściwe smarowanie 

lecz również zapewnia 

niezbędne chłodzenie 

panewek.

Fot. 7 Uszkodzenie wy-

nikające z nadmierne-

go nacisku spowodo-

wanego niewłaściwym 

luzem poosiowym.

 

Fot. 8 Wynik zbyt ubogiego smarowania lub 

braku oleju w układzie.

Fot . 9 Wytarcie spo-

wodowane przez roz-

rzedzony olej. Nad-

mierny przedmuch 

gazów spalinowych 

przez układ pierście-

niowy tłoka, zbyt 

bogata mieszanka lub rozcieńczone  paliwo 

może spowodować rozrzedzenie oleju silni-

kowego, zmniejszając jego właściwości smarne. 

Inną przyczyną może być przeciek płynu 

chłodniczego do skrzyni korbowej. 

Fot. 10 Przykład 

kawitacji – erozja 

warstwy łożyskowej 

spowodowana jest 

zmianami ciśn-ienia 

filmu olejowego, 

10a – powiększenie 

mikroskopowe.

5. NIEWSPÓŁOSIOWOŚĆ UKŁADU 

Wygięcie wału korbowego, zwichrowanie 

korbowodu, nieosiowość podpór wału kor-

bowego mogą powodować przeciążenie lub 

zniszczenie układu łożyskowego, a także do-

prowadzić do pęknięcia np. wałka rozrządu 

(fot: 15-18).

Fot. 15 Wygięty wał korbowy spowodował 

największe wytarcie warstwy łożyskowej 

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

330-393 Kraków - POLAND
Phone: 0048-12-263 10 12

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

Twoim partnerem w 
Diagnostyce wielomarkowej
Profesjonalne urządzenia diagnostyczne do zastosowania
w samochodach osobowych, ciężarowych, przyczepach,
naczepach, autobusach i motocyklach.

Bardzo szerokie pokrycie, biuletyny techniczne,
samochodowa wyszukiwarka Google, telefoniczne
wsparcie techniczne dla użytkowników.

Prestiżowa nagroda przyznana firmie TEXA za inno-
wacje technologiczne w dziedzinie diagnostyki samo-
chodowych systemów elektronicznych.
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Fot. 16 Niewłaś-

ciwie obrobione 

czopy wału kor-

bowego spowo-

dowały równo roz-

mieszczone rysy 

powierzchni łożyskowych.

Fot. 18 Wygięty korbowód spowodował prze-

ciążenie miejscowe powierzchni  łożyskowej. 

Zarówno wygięcie jak i zwichrowanie korbo-

wodu spowodowane jest na ogół niewłaści-

wą obróbką lub obchodzeniem się podczas 

naprawy. Zwichrowany korbowód nie tylko 

powoduje przeciażenie miejscowe panewek, 

jest również przyczyną niewłaściwego obcią-

żania tłoka, powodując często jego zatarcie.

 6. PRZECIĄŻENIE PANEWEK

Fot. 20 Uszkodzenie górnych panewek korbo-

wodowych spowodowane nierówną pracą 

silnika (np. spalaniem stukowym) .

Fot. 21 Uszkodzenie panewek korbowo-

dowych spowodowane ich przeciążeniem 

w warunkach pracy silnika na maksymalnych 

obrotach i przy dużym obciążeniu.

7. KOROZJA

Panewki pokryte stopami miedzi ulegają 

korozji najczęściej w sytuacji kiedy ich faza 

ołowiana jest atakowana przez składniki 

(kwasy organiczne) uformowane w oleju sil-

nikowym.

Ołów wypłukiwany jest z warstwy łożyskowej. 

Czynnikami sprzyjającymi przemianie 

ołowiu są:

wysoce zasiarczony olej napędowy

praca silnika w ekstremalnie wysokiej 

 temperaturze (np. na pustyni)

niewłaściwy/niski  gatunek oleju 

 silnikowego

używanie „kwaśnego gazu” jako paliwa

ekstremalne przedmuchy 

Fot. 22 Typowy przypadek korozji panewek

Michał Łyziński

źródło: Federal-Mogul/Glyco

•

•

•

•

•

KYB dostawcą amortyzatorów
do hydropneumatycznego zawieszenia 
nowego Citroena C5

KYB kontynuuje rozwój współpracy z Citro-

enem realizując dostawy komponentów ukła-

du zawieszenia dla najnowszego modelu C5.

Nowy C5 zaprojektowano z wykorzysta-

niem najnowszych rozwiązań technicznych 

wpływających na bezpieczeństwo bierne 

i czynne oraz komfort podróżowania. W te-

stach zderzeniowych Euro NCAP model C5 

uzyskał notę 5 gwiazdek. 

Citroen stosuje w swoich samochodach za-

wieszenie hydropneumatyczne od 1955 roku. 

Obecny w nowym modelu C5 system trzeciej 

generacji, zwany Hydractive III+ wyposażo-

ny jest w układy elektroniczne, pozwalające 

sterować ustawieniem sił tłumiących zawie-

szenia tak, aby zapewnić idealny kompromis 

między stabilnością a komfortem jazdy.

Zawieszenie Hydractive III+ samoczyn-

nie dostosowuje się do warunków dro-

gowych. Zastosowanie amortyzatorów 

przedniej i tylniej osi w połączeniu z ko-

morami hydropneumatycznymi umoż-

liwia automatyczną kontrolę prześwitu 

zawieszenia z uwzględnieniem prędkości 

pojazdu oraz stabilizację przechyłu bocz-

nego. Rozwiązanie to zapewnia dyna-

miczną i komfortową jazdę jak i doskonałą 

przyczepność do nawierzchni drogi.

Zdaniem przedstawicieli KYB Europe, roz-

wój współpracy z marką o tak uznanej pozycji 

jaką jest Citroen stanowi dowód uznania dla 

najwyższej światowej jakości produktów KYB.

Poza współpracą z Citroenem, na całym 

świecie KYB dostarcza amortyzatory jako wy-

posażenie oryginalne (OE) dla producentów 

takich jak Audi-VW, Ford, General Motors, 

Mitsubishi, Renault, czy Toyota.

Co czwarty samochód wyprodukowany 

na świecie korzysta  z amortyzatorów KYB 

jako oryginalnego wyposażenia, co sprawia, 

że KYB jest największym dostawcą amortyza-

torów na rynek części pierwszego montażu  

fabrycznego (OE).
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Pomys∏y dla
samochodu jutra

Hella Polska Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15A   02-273 Warszawa   
Telefon: 0-22/8686688   Fax: 0-22/8686694   Internet: www.hella.com.pl

Zadowoleni klienci
wyglàdajà inaczej!

A zadowoleni klienci to najpewniejsze
êród∏o obrotu. Stwórz swoim klientom
najlepsze warunki, aby podczas deszczu,
burzy, mg∏y i ciemnoÊci bezpiecznie dotarli
do celu. Ca∏kiem prosto i w sposób nies-
komplikowany: dzi´ki dobrym Êwiat∏om!

Skorzystaj z kontroli Êwiate∏ jako szansy
na wi´kszy obrót! Bo kontrola oÊwietlenia
i dobre Êwiat∏a oznaczajà korzyÊci dla
wszystkich: dla Twoich klientów, którzy sà
zadowoleni, i dla Twojego obrotu, który jest
pewniejszy przy zadowolonych klientach.
Dlatego zamów aktualny pakiet oÊwietle-
niowy Helli u swojego dystrybutora. I uczyƒ
z bezpieczeƒstwa swoich klientów pewne
êród∏o obrotu.

OÊwiet lenie Elektrotechnika
Systemy 
termiczne

Serwis 
techniczny

Nasze pomys∏y,
Paƒstwa sukces.

Wspomaganie
sprzeda˝yElektronika
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Numerem jeden w dziedzi-
nie oświetlenia samocho-
dowego w Niemczech jest 
Hella. 

To wynik ankiety fachowego magazynu mo-
toryzacyjnego “auto motor und sport” (nr 7 
z 13 marca 2008). W ramach plebiscytu “Naj-

Hella – najlepszą marką 
w dziedzinie oświetlenia

Imponujący wygląd przedniego pasa 

lepsze samochody 2008” magazyn zadał 
także pytanie, jakie produkty branży mo-
toryzacyjnej są dla czytelników najbardziej 
przekonujące. W kategorii “Oświetlenie” 
z 71,6 proc. głosów Hella zajęła bezdysku-
syjnie pierwsze miejsce. Wśród najnowszych 
innowacji tego producenta znaleźć można 
pierwsze w pełni diodowe seryjne lampy 
główne LED do Cadillaca Escalade Plati-
num, który wchodzi do produkcji seryjnej 
w połowie 2008 r, a także inteligentny sy-

  Nowe akcesoryjne światła dzienne “LE-
DayLine” skonstruowane przez Hellę nadają 
przedniemu pasowi samochodu jedy-
ny w swoim rodzaju wygląd. Ekstremalnie 
jasne, ekonomiczne i długowieczne światła 
dzienne w technologii diodowej LED włą-
czają się automatycznie po uruchomieniu 
silnika. Światła te mogą być wykorzystywane 
również jako lampy pozycyjne. W sprzedaży 
od połowy 2008 r. 

  Nowe światła dzienne “LEDayLine” mają 
wysokość zaledwie 28 mm i szerokość 
220 mm. Gładka szyba pozwala zajrzeć do 
wnętrza lampy, na jednoliniową matrycę 
zestawu pięciu jaskrawych odbłyśników 

pokrytych parami aluminium. Pięć wyso-
kowydajnych diod LED rzuca swe światło 
pośrednio od dołu na te odbłyśniki, które 
przekierowują strumień światła w przód. 
W 12-woltowej instalacji samochodu lam-
pa “LEDayLine” świeci zużywając zaledwie 
7 watów mocy, co oznacza niemierzalne 
zwiększenie zużycia paliwa. Mając trwałość 
10 000 godzin, lampy te wytrzymują tyle, ile 
cały samochód.

  Zwarta, lekka obudowa ma zaledwie 90 
mm głębokości i może być montowana 
z użyciem mocowania śrubowo-klipso-
wego. Do przyłączenia do instalacji samo-
chodu służy 500-milimetrowy kabel z zai-
zolowanym, nieodłączalnym wejściem do 
lampy. 

  Jasnobiałe światło wysokowydajnych diod 
LED zapewnia świetną rozpoznawalność 
samochodu w świetle dziennym i nadaje 
jego przedniemu pasowi świetnego wy-
glądu, który utrzymuje się i nocą – jako że 
lampy te po włączeniu świateł mijania mogą 
być wykorzystywane również jako światła 
pozycyjne. Zintegrowany przekaźnik dba 
o to, by po włączeniu oświetlenia głównego 
lampy dzienne automatycznie przechodziły 
w tryb pozycyjny. Jeśli lampy “LEDayLine” są 
wykorzystywane również jako światła pozy-
cyjne, konieczne jest dostosowanie auta do 
wymogów regulacji 48 ECE, a więc zdezakty-
wowanie fabrycznych świateł pozycyjnych.

  Najlepszym miejscem montażu tych akce-
soryjnych świateł jest przedni zderzak, gdzie 
zwykle jest wystarczająco dużo miejsca na taki 
montaż. Ta uniwersalna lampa dostępna jest 
w wydaniu “prawym” i “lewym”, z odpowied-
nio nachylonymi ściankami bocznymi obudo-
wy, by można było się wpasować w nadwozia 
nowoczesnych aut. Lampy dostępne są także 
w wydaniu 24-woltowym.

  Plany Komisji Europejskiej przewidują, 
by od lata 2010 światła dzienne były obo-
wiązkowe we wszystkich noworejestrowa-
nych samochodach. Jazda z włączonymi 
światłami dziennymi w ciągu dnia popra-
wia bezpieczeństwo i jest ekologiczna, co 
potwierdziło badanie Bundesanstalt für 
Straßenwesen (BASt, Federalny Instytut ds. 
Drogownictwa) z roku 2005. Według tego 
badania najlepsze są ekonomiczne lampy 
dzienne, skonstruowane specjalnie do tej 
roli. Zwiększone o 0,02 l spalanie paliwa jest 
praktycznie niemierzalne i niezauważalne.

stem oświetlenia przedniego AFL, opraco-
wany wraz z Oplem do modelu Insignia. 
Ponadto Hella ma bogatą ofertę oszczęd-
nych lamp dziennych LED do montażu 
akcesoryjnego. Specjalne światła dzienne 
mają być od roku 2010 obowiązkowym wy-
posażeniem samochodów dopuszczanych 
po raz pierwszy do ruchu. 

Lampy Helli  „LEDayLine”  do montażu akcesoryjnego nadają 
przedniemu pasowi auta jedyny w swoim rodzaju wygląd. 
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Ceramiczne świece żarowe NHTC fi rmy 
NGK Spark Plug Europe cieszą się na rynku 
europejskim rosnącą popularnością. Już 
wyprodukowano dziesięć milionów świec 
żarowych tego typu. Niedługo fi rma zapre-
zentuje swoje nowe sukcesy na oryginalnym 
wyposażeniu. 

Od roku 2004 Grupa Volkswagena montuje świecę żarową NHTC (New High 

Temperature Ceramic, nowe ceramiczne wysokotemperaturowe świece żaro-

we) fi rmy NGK w silnikach diesla z zainstalowanym fi ltrem cząsteczek stałych. 

Była ona pierwszą świecą żarową z ceramicznym elementem grzewczym na 

oryginalnym wyposażeniu w Europie. Od 2007 r. również Mercedes zaufał tech-

nice NHTC. Przykładem mogą być tu Mercedesy Klasy C i E. Natomiast poza 

Europą już od 2005 r. świece żarowe NHTC są stosowane w Mitsubishi.

Ceramiczny element grzewczy świecy żarowej NHTC jest szczególnie 

cienki i osiąga w czasie poniżej dwóch sekund temperaturę pracy wyno-

szącą około 1.000°C, co gwarantuje szybki i optymalny start zimnego silni-

ka również przy niskich temperaturach zewnętrznych, a emisje substancji 

szkodliwych są znacznie zredukowane. Dziesięciominutowy czas dogrze-

wania pozwala utrzymać emisję szkodliwych składników spalin na niskim 

poziomie. Dzięki zdolności częstego podgrzewania pozwala uniknąć ostu-

dzenia fi ltra cząsteczek stałych podczas pracy silnika na wolnych obrotach. 

Świece żarowe NHTC umożliwiają utrzymanie stałej temperatury wyno-

szącej 1350°C, co nawet przy niskim stopniu sprężania gwarantuje optymal-

ne właściwości startu i minimalizuje hałas, tak samo jak obciążenie silnika 

oraz środowiska naturalnego.

NGK produkuje 10-milionową 
świecę żarową NHTC 

Mazda oraz GM: NGK pod-

wójnie nagrodzone 

NGK Spark Plug, wiodący światowy producent świec 
zapłonowych oraz sond lambda otrzymał dwa znaczą-
ce wyróżnienia. „Consecutive Achievement of Excel-
lent Product Quality Award” przyznane przez japoński 
koncern Mazda oraz „Supplier of the Year 2007 Award” 
od koncernu General Motors. 

NGK otrzymało od Mazdy nagrodę za „nieprzerwanie znakomitą jakość pro-

duktów” za rok 2007. Wyróżnienie to otrzymują wyłącznie dostawcy na orygi-

nalne wyposażenie oraz partnerzy techniczni, którzy w ubiegłych pięciu latach 

osiągnęli cele producenta samochodów dotyczące wysokiej jakości. W ostat-

nim pięcioleciu udało się to jedynie jedenastu spośród 250 dostawców, wśród 

nich również NGK Spark Plug. Firma otrzymała już w roku 2006 nagrodę za do-

skonałą jakość produktów - „Excellent Product Quality Award”. NGK zaopatruje 

Mazdę w świece zapłonowe, świece żarowe oraz sondy lambda. 

Druga nagroda została przyznana przez General Motors. NGK Spark Plugs 

(U.S.A.) otrzymało wyróżnienie Dostawcy Roku - „General Motors 2007 

Supplier of the Year Award”. Producent samochodów przyznał tę nagro-

dę w dowód uznania jakości, technologii oraz obsługi NGK w zakresie świec 

zapłonowych oraz czujników stukowych. NGK otrzymało tę nagrodę aż sie-

dem razy w ciągu ubiegłych ośmiu lat. 
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Błyskawiczny start
● Z wygodną krótką numeracją D-Power
● Dla prawie wszystkich modeli  

samochodów w programie TecDoc
● Potwierdzona wiedza fachowa 

z  oryginalnego wyposażenia
● Więcej informacji na www.ngk-d-power.com

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

www.ngkntk.plN
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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
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Przewody zapłonowe

wiedza i przesądy
Każdy z producentów i dystrybutorów określonego 

rodzaju przewodów zapłonowych podkreśla ich 
zalety i wszystko jest w porządku, dopóki nie popada 
przy tym w sprzeczność z prawami fi zyki i chemii.

Pojawiają się techniczne przesądy. Ich szkodliwość polega na tym, że nie-

którzy motoryzacyjni profesjonaliści przyjmują je bezkrytycznie i przy wybo-

rze części zamiennych popełniają podstawowe błędy.

Mówi się np., że oznaczenia produktów według normy ISO 3808 (A, B, C, 

D, E, F) odpowiadają klasom jakościowym na zasadzie: im dalsza litera alfabe-

tu, tym wyższa jakość. Stąd wyciągany jest dalszy wniosek: przewody 

silikonowe kasy E lub F są 

jakościowo najlepsze, a więc 

wszelkie przewody siliko-

nowe są najlepsze w ogóle. 

Zdarzają się producenci przy-

pisujący przewodom nawet 

nieistniejącą klasę G.

Wspomniana norma nie wy-

znacza klas jakości, ale klasy od-

porności temperaturowej. Może 

być zarówno przewód o słabych 

parametrach elektrycznych i użyt-

kowych, ale bardzo odporny na 

wysokie temperatury, jak też od-

wrotnie. Niektóre silikonowe materiały izolacyjne odznaczają się bardzo dobrą 

odpornością na wysokie temperatury, jednak porównywalne efekty uzyskuje 

się stosując izolacje z nowoczesnych termoplastów. Przy podobnej odporno-

ści termicznej mają one lepszą wytrzymałość mechaniczną, więc w przeci-

wieństwie do silikonów nie wymagają zbrojenia siatką z włókna szklanego lub 

nylonu ani umieszczania w specjalnych listwach ochronnych. Dużo lepiej niż 

silikon nadają się do recyklingu i nie są atakowane przez gryzonie.

Nie ma też racjonalnego uzasadnienia twierdzenie, że do silników zasila-

nych LPG należy koniecznie montować przewody o większej odporności tem-

peraturowej, niż w przypadku zasilania benzyną. Stosowanie takiej, pozornie 

„naukowej”, zasady w niczym nie szkodzi i nie pomaga. Spalanie gazu prze-

biega w nieco wyższej temperaturze. Głowica w pobliżu świec i same świece 

nagrzewają się z tego powodu bardziej, ale różnica w stosunku do zasilania 

benzynowego nie przekracza 5°C. Dla dobrych przewodów jest to wartość 

mieszcząca się w granicach tolerancji. Jeśli chodzi o elektryczną skuteczność 

izolacji, można niekiedy spotkać się z poglądem, iż zewnętrzna średnica prze-

wodu nie ma na nią wpływu. Grubsza warstwa tego samego tworzywa jest 

zawsze odporniejsza na przebicie elektryczne niż cieńsza. Różne natomiast 

bywają własności izolacyjne poszczególnych materiałów, więc trudno się 

zgodzić i z twierdzeniem odwrotnym, dyskryminującym wszelkie przewody 

o mniejszych średnicach. Przy prawidłowym doborze materiału mogą one 

również spełniać wymagania producentów samochodów. W fabrycznym 

montażu stosuje się obecnie zarówno grubsze przewody 7-milimetrowe, jak 

i cieńsze 5-milimetrowe.

Nie można kryteriów oceny przewodów sprowadzać do cech samej izolacji. 

Najistotniejsze znaczenie dla ich funkcjonowania ma rdzeń. To on przewodzi 

prąd i nie może przy tym powodować zbyt dużego spadku napięcia na elek-

trodach świec. Od tego zależy energia iskry, która musi być w przypadku gazu 

wyraźnie wyższa niż przy benzynie. Wielu producentów samochodów zaleca, 

by po zamontowaniu w nich instalacji LPG lub CNG nie korzystać z przewo-

dów o rdzeniu węglowym, cechujących się oporem powyżej 7 kΩ/m.

Stanowisk o do pomiaru s i ły  wyr y-

wania  k ońcówek
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PRODUCENT: GG Profits Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 6/8, 95-200 Pabianice

e-mail: sentech@sentech.pl
tel./fax +48 42 214 51 50, fax +48 42 227 19 32

Jedyny w Polsce producent przewodów
zap³onowych z rdzeniem ferrytowym
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TRW oferuje dwa urządzenia umożliwia-

jące szybką i bezpieczną wymianę płynów 

i odpowietrzenie układów hamulcowych, 

również tych najnowocześniejszych o niskiej 

lepkości do układów ESP czy ABS. Pierwsze 

z nich o symbolu YCB350 pracuje z kanistrem 

płynu hamulcowego o pojemności do 5 li-

trów, drugie YCB351 – do 20 litrów. Ciśnienie 

robocze w przypadku obu urządzeń wynosi  

od 0,4 do 4 bar. Oba wymagają napięcia 230V 

a przewód do napełniania ma długość 3,5m. 

(Dla urządzenia YCB351 TRW oferuje płyn ha-

mulcowy DOT 4 w 20-litrowych kanistrach 

o symbolu PFB420DR.)

Urządzenia służą do pracy z płynami ha-

mulcowymi typów DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, 

ISO i pochodnych. Nie należy ich używać 

z płynami na bazie oleju mineralnego czy 

syntetycznego. 

Poniżej przedstawiamy procedurę wymia-

ny płynu na przykładzie bardziej rozbudowa-

nej wersji – YCB351. Oznaczenia numeryczne 

przewodów i panelu sterowania podawane 

w tekście zgodne są z instrukcją obsługi dołą-

czoną do urządzenia.

Przy pierwszym użyciu urządzenia, po za-

poznaniu się z instrukcją i uwagami bezpie-

czeństwa należy przewód ciśnieniowy (1) 

i elektryczny (8) przeprowadzić przez otwór 

w tylnej ściance. Następnie umieszczamy 

kanister z płynem hamulcowym w przewi-

dzianym na to miejscu i zabezpieczamy go 

przed wysunięciem. Po odkręceniu kanistra 

Płyn hamulcowy to element układu hamulcowego, którego 
stan i prawidłowa wymiana jest gwarantem skutecznego 
działania całego układu. 

Wymieniamy płyn i odpowietrzamy 

układ hamulcowy

D O S T A W C Y

dobieramy jeden z dostarczonych gumowych 

korków z dwoma otworami i przeprowadza-

my przez wspomniane otwory dwa gumowe 

przewody zasysające na taką odległość aby 

po zamknięciu korkiem kani-

stra znajdowały się tuż nad 

jego dnem. Na tym etapie 

przewody są puste dlatego 

przed pierwszym podłącze-

niem do samochodu, w któ-

rym ma być wymieniony płyn 

należy urządzenie odpowie-

trzyć a przewody napełnić. Na 

przewód wysokociśnieniowy 

(1) należy założyć nakrętkę, 

która później musi się znaleźć 

na zbiorniczku wyrównaw-

czym, podłączyć urządzenie 

do sieci elektrycznej, załączyć 

je głównym włącznikiem (6). 

Następnie przytrzymać przy-

cisk “start” (5) aż do momentu 

gdy z przewodu ciśnieniowe-

go zacznie wypływać płyn 

hamulcowy bez pęcherzy 

powietrza. Płyn można odpro-

wadzać do przewidzianego na 

to zbiorniczka znajdującego się 

wewnątrz komory urządzenia.

Po odpowietrzeniu urządze-

nie jest gotowe do pracy. Praca 

na podnośniku ułatwi  nam od-

powietrzenie kolejne z kół.

Prace zaczynamy od odessa-

nia starego płynu hamulcowe-

go ze zbiorniczka wyrównaw-

czego. W tym celu spiralny

przewód odsysający, znajdujący się na 

tylnej ścianie urządzenia umieszczamy w 

zbiorniczku wyrównawczym w samo-

chodzie. Przyciskiem (2) urucha-

miamy pompę podciśnieniową 

(tylko w urządzeniu YCB351) – 

stary płyn zostaje odessa-

ny. Jeżeli w zbiorniczku 

wyrównawczym znaj-

dują się osady należy 

go zdemontować i wy-

czyścić używając płynu 

do czyszczenia elemen-

tów układów hamulco-

wych. Następnie napełniamy zbiorniczek pły-

nem do pełna, zakręcamy specjalną nakrętkę 

i podłączamy do niej przewód ciśnieniowy (1). 

Włączamy urządzenie – przycisk (6) w pozy-

cję “ON”, przytrzymujemy przycisk “Start” (5) 

do momentu, aż na manometrze (3) pojawi 

się ciśnienie. Od tego momentu urządzenie 

automatyczne ustawia ciśnienie, które należy 

wyregulować potencjometrem (4) do wyma-

ganego poziomu. W większości przypadków 

to 2 bar, ale za każdym razem 

należy sprawdzić zarówno 

poziom ciśnienia i kolejność 

odpowietrzania zacisków jak 

i niezbędne inne kroki w da-

nych producenta samochodu. 

W tym momencie w całym 

układzie hamulcowym panu-

je nastawione manometrem 

ciśnienie i podawany jest płyn 

hamulcowy. Następnie przy-

stępujemy do odpowietrza-

nia kolejnych zacisków czy 

cylinderków w samochodzie. 

Zakładamy na odpowietrznik 

przy kole gumową końcówkę 

przewodu odsysającego i luzu-

jąc odpowietrznik umożliwia-

my zarówno odpowietrzenie 

układu jak i wymianę płynu. 

Odpowietrznik powinien być 

poluzowany do momentu aż 

w przewodzie nie będzie pę-

cherzy powietrza a barwa pły-

nu będzie wskazywać, że stary 

płyn znalazł się już w zbior-

niczku urządzenia. Po zakrę-

ceniu odpowietrznika przyci-

skiem (2) włączamy na chwilę 

pompkę podciśnieniową aby 

pozostały w przewodzie od-

sysającym płyn nie zanieczysz-

czał posadzki warsztatu.

Po odpowietrzeniu kolejnych kół wyłączamy 

urządzenie głównym wyłącznikiem. Po niedłu-

gim czasie ciśnienie spadnie do zera, co można 

zaobserwować na manometrze. Jeżeli podczas 

odpowietrzania zmienialiśmy ciśnienie robo-

cze koniecznym może być zmniejszenie ciśnie-

nia po wyłączeniu za pomocą potencjometru 

sterującego. Dopiero po całkowitym spadku 

ciśnienia w stacji można odłączyć przewód 

ciśnieniowy z nakrętki zbiorniczka wyrównaw-

czego i zdemontować ją. Teraz pozostaje juz 

tylko odessać nadmiar płynu ze zbiorniczka, 

zamknąć go i skontrolować poprawność dzia-

łania układu hamulcowego.
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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



NOWY

nowa wersja sześciokątna

stara wersja zaokrąglona

18803 Komfort NOWY

26656 M II Sport NOWY

Zestawy wachaczy poprzecznych do:

BMW E 46: 316 i - 330 d (z wyjątkiem 

4x4) 02.98 - 02.07

BMW Z 4

to obok lepszej elastyczności także pewność, 

że tuleje metalowo – gumowe są już wstępnie 

zamontowane we właściwej pozycji.

Poza wersją standard komfort

febi 18802, nr por. 31 12 6 774 819 S1 

(lewy)

febi 18803, nr por. 31 12 6 774 820 S1 

(prawy)

febi oferuje też wahacze do wersji 

sportowej M II

febi 26655, nr por. 31 12 2 282 121 S1 (lewy)

febi 26656, nr por. 31 12 2 282 122 S1 (prawy)

Wahacze do poszczególnych wersji różnią 

się tylko wewnętrznym przegubem nośnym 

Rady dla fachowców
Tuleje metalowo – gumowe montowane na wahaczach poprzecznych 

nie mogą być ponownie użyte, ponieważ podczas ich demontażu ulega 
uszkodzeniu wewnętrzna tuleja łożyska. Teraz w zestawie dostępne też 
śruby, które należy dokręcać momentem 59 Nm!

Uwaga:

W wielu pojazdach nadal są zamonto-

wane stare wersje wahaczy poprzecznych. 

Można je rozpoznać po braku otworów na 

korpusie i zaokrąglonej zewnętrznej czę-

ści wahacza. Zgodnie z zaleceniami fi rmy 

BMW stare wersje wahaczy powinny być 

wymienione na nowe. Na danej osi powin-

ny być zawsze zamontowane jednakowe 

wersje wahaczy. Po zakończeniu naprawy 

zawsze należy przeprowadzić pomiar osi. 

Proszę spytać lokalnego partnera handlo-

wego febi o części zamienne febi bilstein. 

Wszystkie części zamienne można znaleźć 

też na www.febi.com.

(patrz przekrój poprzeczny). Wahacz przezna-

czony do wersji sportowej można poznać po 

wypukłej manszecie (w wersji standardowej – 

płaska) – oznacza to wprawdzie dłuższą żywot-

ność, ale wpływa też niekorzystnie na komfort.

Porada Febi 
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 Aby uniknąć reklamacji, należy za-
wsze dokręcać śruby mocujące wymie-
nionego wahacza poprzecznego w sta-
nie ugiętym!

Dokręcanie śrub w stanie rozprężonym 

jest poważnym błędem montażowym 

prowadzącym do nadmiernego obcią-

żenia łożysk gumowych. Może spowo-

dować pękniecia prowadzące do przed-

wczesnego zużycia łożyska gumowego. 

Geometria osi zmienia się, co pociąga za 

sobą dalsze koszty (nadmierne zużycie 

opon!).

Z tego powodu niektóre wahacze po-

przeczne Febi wyposażone są w łożysko

gumowe, w którym pozycja montażowa 

jest oznaczona:

Np. wahacz poprzeczny Febi do osi 

przedniej Audi A4

Nr Febi 11350

  Pasujący do numeru referencyjnego

4DO 407 151 P

Oznaczenie wahacza poprzecznego 

i pasujące oznaczenia na nośniku agre-

gatów muszą być zgodne. Oznacza to 

dodatkowe bezpieczeństwo dla klienta!

 Dodatkowa jakość: w zakładach Febi 

w Ennepetalu łożyska gumowe OE wtła-

czane są dodatkowo w poprzeczne drąż-

ki reakcyjne!

Prosimy pytać lokalnego dystrybu-
tora Febi o części zamienne fi rmy Febi 
Bilstein! 

Wszystkie części zamienne można również znaleźć pod adresem www.febi.com 
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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

Licencja na 
renomowane 
produkty
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Od bolidów startujàcych w wyÊcigach o Grand Prix po samochody je˝d˝àce 
po naszych drogach – technologia Mobil 1 zapewnia najwy˝sze osiàgi silnika 
przy maksymalnej ochronie w warunkach ekstremalnych temperatur i obcià˝eƒ. 
JeÊli chcesz si´ dowiedzieç, w jaki sposób wiodàcy na Êwiecie syntetyczny olej 
silnikowy mo˝e pomóc Twojemu samochodowi, odwiedê stron´ www.mobil.pl

Oleje godne zaufania 
od toru w Monako do autostrady.

©
 2

00
8 

E
xx

on
 M

ob
il 

C
or

p
or

at
io

n.
 M

ob
il 

1 
je

st
 z

na
ki

em
 t

ow
ar

ow
ym

 E
xx

on
 M

ob
il 

C
or

p
or

at
io

n 
lu

b
 je

d
ne

j z
 je

j s
p

ó∏
ek

 z
al

e˝
ny

ch
.

www.mobil.pl



D O S T A W C Y

Sukces debiutanta

Nowy olej silnikowy Mobil 1
Dnia 6 lipca podczas wyścigów o Grand Prix Wielkiej Brytanii           
Lewis Hamilton pierwszy minął metę – zespół Vodafone McLaren 
Mercedes triumfował. Firma ExxonMobil również.  Tor  Silverstone 
to bowiem miejsce debiutu ich najnowszego oleju silnikowego 
Mobil 1, efekt trzynastoletniej współpracy i intensywnych 
prac skoncentrowanych na bolidach Vodafone McLaren Merce-
des MP4-23. Zwycięstwo tego duetu to kolejny dowód na to,             
że Mobil 1 znacznie poprawia sprawność i wydajność silnika.   

Co takiego zawiera nowy olej Mobil 1, że 

przyczynił się do wygranej? Przedstawiciele 

ExxonMobil są bardzo oszczędni w ujawnianiu 

szczegółów technicznych. Wiadomo jednak, 

że poprawa równowagi formulacji smarnej 

i nowa baza syntetyczna redukuje tarcie na 

tyle, że pozwala wygenerować większą moc, 

a tym samym osiągnąć lepsze czasy na torze. 

„Przez ostatnie sześć miesięcy ciężko praco-

waliśmy z zespołami technicznymi McLaren 

Racing i Mercedes-Benz. Przeprowadziliśmy 

szczegółowe testy tarcia, które odpowiadały 

charakterystyce ośmiocylindrowego silnika. 

Regulamin, który wstrzymał prace nad udo-

skonalaniem silnika zmusił nas do ponownej 

analizy tradycyjnego rozumienia, w jaki spo-

sób olej wpływa na osiągi” – tłumaczy Bruce 

Crawley, szef Mobil 1 Motorsport Technology.    

Inżynierowie ExxonMobil wiedzieli jak trud-

ne zadanie stoi przed nimi. Jednak podjęli wy-

zwanie, zapowiadając, że będą kontynuować 

prace nad technologią Mobil 1 i przetestują 

wiele mieszanek olejów zaprojektowanych do 

maksymalnego zwiększania mocy. Wszystko 

dlatego, że w 2006 r. FIA zobowiązała wszystkie 

zespoły wyścigowe do przedstawienia planów 

konstrukcji silników, które będą wykorzystywa-

ne aż do 2010 r. Po ogłoszeniu nowych bardzo 

rygorystycznych przepisów dotyczących opon, 

paliwa i aerodynamiki oraz ograniczeń unie-

możliwiających przeprowadzanie prac modyfi -

kacyjnych silnika w trakcie sezonu, jasne było, że 

drogi do wygranej trzeba szukać gdzie indziej. 

Środki smarne stały się jedynym elementem 

mogącym zwiększyć efektywność i możliwości 

bolidów. „Nasza współpraca z ExxonMobil jest 

kluczowa w dochodzeniu do choćby najmniej-

szej przewagi technicznej, która często decyduje 

o sukcesie lub porażce” – mówi Ron Dennis, szef 

zespołu Vodafon McLaren Mercedes.    

LABORATORIUM NA TORZE WYŚCIGOWYM     
CZY ODWROTNIE?

ExxonMobil dysponuje optymalnymi warun-

kami do pracy nad ulepszaniem środków smar-

nych, ponieważ jako jeden z niewielu może 

doskonalić je na obu tych obszarach. Dzięki 

obejmującej już trzy dekady obecności w wy-

ścigach Grand Prix producent olejów Mobil 1 

może pochwalić się ogromnym doświadcze-

niem i wiedzą, którą znakomicie wykorzystują 

wykwalifi kowani fachowcy. Kierowcy rajdowi 

bardzo wysoko oceniają tę współpracę i wsparcie 

techniczne niezbędne w walce o cenne punkty. 

Eksperci ExxonMobil również nie ukrywają ko-

rzyści płynących z możliwości uczestnictwa 

w zawodach. Kilkumiesięczne testy w laborato-

riach to początek dla ich nowych produktów, 

bowiem prawdziwy sprawdzian przechodzą 

dopiero na torze wyścigowym – w ekstremal-

nie trudnych i wymagających warunkach eks-

ploatacji. Bo czy jakiekolwiek laboratorium jest 

w stanie oddać rzeczywistość, uwzględniając 

tak wiele czynników, które mogą być kluczem 

do sukcesu? Kiedy temperatury przekraczają 

normy, maszyna zalicza tysięczne okrąże-

nie, z zawrotną prędkością, wszystko nabiera 

znaczenia. „Zwracamy szczególną uwagę na 

detale” – zauważa Crawley – przygotowanie oleju 

silnikowego z zachowaniem równowagi pomię-

dzy redukcją tarcia i ochroną przed zużyciem jest 

tak samo ważne, jak odpowiedni balans bolidu”. 

Optymalny dobór właściwości oleju Mobil 1 do 

silnika V8 w bolidzie Vodafon McLaren Mercedes 

MP4-23 zwiększył jego moc i poprawił osiągi – na 

wyniki nie trzeba było długo czekać. Obecny re-

gulamin FIA zdopingował technologów Exxon-

Mobil, którzy jak sami podkreślają, bardzo ciężko 

pracowali, aby wykorzystać możliwości jakie 

przyniósł wzrost roli oleju silnikowego.   

Kolejne sezony to nowe doświadczenia dla 

stajni Vodafon McLaren Mercedes i kolejne 

odkrycia technologiczne na torach wyści-

gowych fi rmy ExxonMobil. Produkty Mobil 1 

wyrosły na sportach motorowych, a postępy 

w badaniach to znak, że najnowocześniejsze 

rozwiązania wkrótce trafi ą również do silni-

ków w Państwa samochodach. 
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W tej części zajmiemy się najczęściej spotykanymi awariami układu 

napędowego i sposobami zapobiegania powstawaniu usterek. Nie po-

zwól, aby to się stało Twojemu klientowi!

NAPINACZE I ROLKI DO PASKÓW ROZRZĄDU

Materiał, z którego wykonany jest pasek, nie jest odporny na nad-

mierne zginanie. Aby nie uszkodzić zębów paska, trzeba go traktować 

bardzo ostrożnie.

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE AWARIE PASKA:

1. Nieprawidłowe naprężenie.

2. Złe osiowanie paska.

3. Przeszkody w układzie napędowym (np. olej, płyn chłodzący, 

    woda, kamień).

4. Zanieczyszczenie lub nierówna powierzchnia między płytą 

    montażową napinacza i blokiem silnika.

5. Awaria napinacza/rolki prowadzącej.

6. Zużycie tłumików drgań wału korbowego lub wałka rozrządu.

1. NADMIERNE NAPRĘŻENIE

Na napinaczu widać zabarwienia powierzchni na kolor niebieski/

brązowy od temperatury. W środkowej części paska widoczne ślady 

zużycia. Oznacza to nadmierne naprężenie w wyniku złego montażu.

Analiza usterek
W 90% przypadków przyczyna awarii silnika podczas jazdy wynika z prostych błędów, 
których można uniknąć przez odpowiedni montaż i konserwację.

2. ZŁE OSIOWANIE PASKA

Krawędź paska starła się prawie w połowie grubości. Na napinaczu    

można zobaczyć wyraźne ślady wynikające z krzywego ustawienia paska.

3. PRZESZKODY W UKŁADZIE ROZRZĄDU

Na fotografi ach pasków można zobaczyć uszkodzenia po obu stronach        

i uszkodzenia zębów na kole pasowym, które spowodowały pęknięcie paska.

4. ZABRUDZENIE PASKA

Jeśli pasek został zanieczyszczony olejem lub wodą, można to poznać 

po błyszczącym osadzie. Można wyczuć miękki pasek i odchodzącą gumę.

5. Rodzaj silnika

W zależności od budowy silnika, drogi tłoka i zaworu mogą krzyżo-

wać się ze sobą. Nieprawidłowy ruch może powodować kolizje tłoka 

i zaworów. (Takie konstrukcje są także nazywane „głowicą kolizyjną” 

lub „silnikiem kolizyjnym”. I odwrotnie, silniki w których tory tłoka i za-

worów nie spotykają się, są zwane „bezkolizyjnymi”).
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Chcemy, abyÊ dobrze wykonywa∏ swojà prac´. 

Chcemy równie˝, abyÊ móg∏ odpoczàç po jej zakoƒczeniu.

Rezultat to lepszy biznes i pe∏na satysfakcja Twoich klientów.

Zas∏ugujesz na to. Proste. Oryginalne. I wszystko w jednym

niebieskim pude∏ku.

Montowanie PewnoÊci

vsm.skf.com

odpocznij
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Specjalista Truck

CHŁODNICE |  INTERCOOLERY  |  CHŁODNICE OLEJU  |  KONDENSERY  |  OSUSZACZE  |  PAROWNIKI  |  NAGRZEWNICE |  WENTYLATORY  

Elementy układów chłodzenia i klimatyzacji projektujemy i wytwarzamy juz od 1921 roku.
Dajemy Ci jedna z najszerszych ofert na rynku wraz z wysoka dostepnoscia produktów. 
Dzieki ich ponadprzecietnej jakosci jestesmy solidnym partnerem na rynku aut ciezarowych.

Wszedzie tam gdzie liczy sie jakosc, wydajnosc i wytrzymałosc potrzebujesz doskonałych
czesci zamiennych, które nie zawioda Twoich maszyn. W naszej ofercie znajdziesz 
aplikacje do niemal wszystkich najwazniejszych marek, takich jak Man, Volvo, Daf, Scania, 
Mercedes, Renault Trucks, Iveco.



Bezbłędne zdiagnozowanie 
uszkodzeń na półosi 
Dla klientów warsztatów naprawczych nie jest łatwe samo-
dzielne zidentyfi kowanie i opisanie problemów z półosią 
napędową. Warsztaty samochodowe mogą przyczynić się       
w znacznym stopniu do zwiększenia poziomu zadowolenia 
klienta poprzez wczesne rozpoznanie uszkodzeń na półosi 
napędowej i poinformowanie o tym swoich klientów.

Zasadniczo półoś napędowa powinna pod-

legać kontroli podczas każdego przeglądu 

konserwacyjnego na warsztacie. Rozpoznanie 

usterek jest konieczne, aby zapobiec poważnym 

problemom mechanicznym oraz obniżeniu 

komfortu jazdy.  

JAZDA TESTOWA

Już w trakcie jazdy testowej można wykryć 

usterki półosi napędowej na podstawie typo-

wych dźwięków podczas pracy półosi. Typowy 

odgłos „trzaskania” w napędzie powstający np. 

wskutek przesuwania się kulek po zagłębieniach 

powstających w przegubie w wyniku ścierania 

się materiału. Przyczyną odgłosu przypomina-

jącego mielenie może być za silny luz skręcania 

przegubu w stosunku do rury kształtowej.

Jeżeli podczas jazdy próbnej kierownica do-

staje wibracji i wibracja ta wzrasta wraz ze zwięk-

szającą się prędkością, oznacza to, że zdeformo-

wana jest rura kształtowa lub powstał duży luz 

w przegubach.

SPRAWDZENIE PÓŁOSI W STANIE                              
ZAMONTOWANYM 

Najpierw należy sprawdzić mocne osadzenie 

półosi napędowej oraz jej czystość (zabrudzenie 

smarowe), uszkodzenia oraz zdeformowane 

lub brakujące części. Następnie skontrolować 

osłony przegubów i opaski zaciskowe. Rozciąg-

nięte, przesunięte lub nieszczelne osłony prze-

gubów są najczęstszą przyczyną awarii prze-

gubu. Innymi usterkami mogą być nadmierny 

luz poprzeczny przegubów lub nadmierny luz 

skręcający wałów kształtowych półosi. Należy 

sprawdzić przeguby we wszystkich możliwych 

wychyleniach przednich kół.

SPRAWDZENIE ROZMONTOWANEJ PÓŁOSI   
NAPĘDOWEJ

Podczas demontażu półosi napędowej na-

leży zwrócić uwagę, aby po poluzowaniu pół-

osi nigdy nie była ona zawieszona na kołnie-
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rzowo zamocowanym przegubie. Powoduje 

to punktowy nacisk na koszyczek kul, który 

może pęknąć. Podczas sprawdzania niezde-

montowanej półosi należy zwrócić uwagę, 

czy silnik pojazdu jest wyłączony. Obracające 

się wały mogą spowodować poważne obra-

żenia włącznie z wypadkiem śmiertelnym. 

W celu sprawdzenia najpierw zamocowuje się 

rurę kształtową w imadle. Do tego celu należy 

stosować szczęki aluminiowe. Następnie na-

śladuje się ruch obrotowy przegubu stałego: 

przegub musi poruszać się lekko bez zacina-

nia się.  Przegub stały po stronie koła nie może 

wykazywać luzu osiowego.

Kompletna kontrola przegubów może być 

przeprowadzona wyłącznie w stanie zdemonto-

wanym. W tym celu należy rozmontować prze-

guby z półosi napędowej i rozebrać je. Wszystkie 

części należy starannie wyczyścić i każdą część 

z osobna sprawdzić pod względem uszkodzeń. 

PRZEGUB ZAPASOWY CZY NOWA PÓŁOŚ        
NAPĘDOWA?

W zależności od uszkodzenia zaleca się wy-

mianę kompletnej półosi napędowej lub poje-

dynczego przegubu, jeżeli drugi przegub i rura 

kształtowa są w nienagannym stanie. 

W obydwu przypadkach przed nasmarowa-

niem i zamontowaniem części zamiennej nale-

ży starannie skontrolować, czy prawidłowe jest 

uzębienie wewnętrzne, zewnętrzne oraz średni-

ca wału. Ze względów bezpieczeństwa spraw-

dzić także kąt ugięcia dostarczonego przegubu. 

GKN, czołowy producent półosi napędowych 

i przegubów, dostarcza właściwe półosie napę-

dowe i przeguby do wszystkich pojazdów euro-

pejskich oraz do dużej liczby pojazdów azjaty-

ckich (w tym także dla modeli starszych). 

Nasmarowanie i montaż części należy wyko-

nywać tylko po upewnieniu się, że dana część 

zamienna jest właściwa.
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Praktyka napraw 

Marka Elring jest od wielu dziesię-

cioleci synonimem najwyższej jakości 

części zamiennych. Uszczelki, zestawy 

uszczelek i akcesoria

 Elring sprawdzają się doskonale przy 

naprawie silników, skrzyń biegów i innych 

agregatów. Uszczelka głowicy cylindrów jest 

jednym z najbardziej obciążonych elementów 

silnika. Zapewnia ona niezawodne uszczelnie-

nie komory spalania pomiędzy blokiem silnika 

i głowicą cylindrów, blokując przedostawanie 

się spalin na zewnątrz oraz oleju silnikowego 

i płynu chłodzącego do wewnątrz cylindra, 

a także ich wzajemne mieszanie. Dodatkowo 

działa także jako element przenoszenia sił po-

między głowicą cylindrów i skrzynią korbową, 

wywierając w ten sposób znaczny wpływ na 

rozkład sił i odkształcenia cylindrów w silniku. 

Od kilku lat na rynku dostępne są silniki, 

odznaczające się specjalną charakterystyką: 

wysoka moc (zwłaszcza w przypadku silni-

ków wysokoprężnych z wtryskiem bezpo-

średnim, przeznaczonych do samochodów 

osobowych), zoptymalizowane procesy 

spalania oraz redukcja masy dzięki zastoso-

waniu stopów metali lekkich (aluminium). 

Zredukowane zużycie paliwa, zminimali-

zowana emisja substancji szkodliwych oraz 

możliwość recyklingu elementów powodują, 

że te nowoczesne silniki spełniają najwyższe 

wymagania ich małej uciążliwości dla środo-

wiska naturalnego. Równocześnie techno-

logia uszczelek musiała zostać odpowiednio 

dopasowana, aby zagwarantować niezawod-

ność działania i optymalną moc silnika. Za-

miast stosowanych dawniej uszczelek głowicy 

cylindrów, wykonywanych z połączenia mate-

riału miękkiego z metalem, obecnie są stoso-

wane, wielowarstwowe metalowe systemy 

uszczelniające ze stali sprężystej powlekanej 

elastomerami. Dzięki uszczelkom Metalofl ex® 

fi rma ElringKlinger stała się największym na 

świecie producentem wielowarstwowych 

metalowych uszczelek głowicy cylindrów.

Podczas napraw nowoczesnych silników me-

chanicy coraz częściej spotykają się z tą techno-

logią. Dlatego dla praktyków ważna jest umiejęt-

ność prawidłowej wymiany wielowarstwowej 

metalowej uszczelki głowicy cylindrów. Należy 

przy tym bezwzględnie przestrzegać wyma-

ganych wytycznych montażowych, do których 

należą przede wszystkim:

Staranne oczyszczenie powierzchni robo-

czych bloku silnika i głowicy cylindrów.

Sprawdzenie płaskości powierzchni ele-

mentów (wzdłużnie i poprzecznie) za pomocą 

liniału krawędziowego.

Usunięcie wżerów (szlifowanie powierzchni 

czołowych w zakładzie specjalistycznym).

Wycentrowanie uszczelki głowicy cylindrów 

na bloku silnika (bez dodatkowych środków 

uszczelniających, olejów lub smarów). Należy 

zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić powlekanej 

powierzchni uszczelniającej uszczelki np. przez 

zarysowanie lub ciała obce.

•

•

•

•

Należy zwrócić uwagę, aby na uszczelkę nie 

dostały się żadne pozostałości (np. opiłki meta-

lowe) z głowicy cylindrów.

Wymienić śruby głowicy cylindrów i pod-

kładki na nowe. Usunąć zanieczyszczenia 

i olej z otworów gwintowanych. Dokręcić 

śruby zgodnie z wymaganiami producenta.

Poniższe zdjęcia pokazują nieprawidłowo 

zamontowaną uszczelkę głowicy cylindrów. 

Powierzchnia uszczelniająca głowicy cylindrów 

nie została odpowiednio przygotowana i ob-

robiona. Spowodowało to przedmuch gazów 

spalinowych i uszkodzenie silnika. 

Tylko przestrzeganie wymienionych wyżej 

wytycznych pozwala zagwarantować nieza-

wodne działanie silnika oraz pewne i trwałe 

jego uszczelnienie. Należy przestrzegać również 

odpowiednich instrukcji montażowych pro-

ducenta silnika, gdyż są one różne, zależnie od 

typu silnika.

•

•

Montaż wielowarstwowej metalowej uszczelki głowicy cylindrów
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D O B R A  P R A K T Y K A
Oryginalne uszczelnienia firmy ElringKlinger o jakości
pierwszego wyposażenia. Zastosowanie w silnikach
oraz skrzyniach biegów pojazdów samochodowych.
Nazwa Elring to gwarancja wysokiej jakości produktu,
a oryginalny hologram Elring to gwarancja jego
autentyczności.
Sprawdzona jakość części do specjalistycznych
napraw:
• Zestawy uszczelek
• Uszczelki podgłowicowe
• Uszczelki specjalne
• Pierścienie uszczelniające, simeringi
• Uszczelniacze trzonka zaworu
• Masy uszczelniające
• Śruby głowic silnikowych
• Materiał uszczelkowy

Cały program uszczelnień Elring dostępny
w formie katalogu elektronicznego E-KAT lub 
jako katalog on-line na stronie internetowej
www.elring.de!

MK SERVICES – 
przedstawicielstwo firmy ElringKlinger AG 
w Polsce | Tel. 0-22 762 69 60
Fax. 0-22 762 69 70 | e-mail: mkolo@ipgate.pl

ElringKlinger AG | Dział części zamienne
Tel. +49 (0)71 23/724-622
elring@elring.de | www.elring.de



Części paska napędowego 

Diagnoza uszkodzeń 

Mechanizm rozrządu i dodatkowe kom-

ponenty pasa napędowego: Pomimo ekstre-

malnych warunków w jakich działają, zapew-

niają dokładną współpracę wszystkich części 

systemu – nawet z milisekundową dokład-

nością przy synchronizacji mechanizmu roz-

rządu pasa napędowego. Nieprzestrzeganie 

wytycznych producenta pojazdu w kwestii 

utrzymania i serwisowania może pociągnąć 

za sobą konieczność kosztownej naprawy. 

Czasem nawet całkowite zepsucie silnika. 

Mechanizm rozrządu pasa napędowego skła-

da się z pasa zębatego prowadzonego przez wał 

korbowy oraz jednego lub dwóch wałów rozrzą-

du, jednego lub kilku kół pasowych, napinacza 

pasa, a w zależności od ustawień, pompy wodnej 

i/lub wtryskowej.

Dodatkowy pas napędowy składa się z kom-

ponentów takich jak alternator, pompa sterow-

nicza, kompresor A/C i w zależności od modelu, 

innego wyposażenia dodatkowego takiego jak 

wentylator cieczowy. Koła pasowe obracają się 

z prędkością 15,000 obrotów na minutę w śro-

dowisku sięgającym 150° C. W tym samym czasie 

zastosowane obciążenia sięgają 350Nm i więcej. 

TEST FUNKCYJNY

Koło pasowe  alternatora

Przeprowadzaj test funkcyjny na koło pa-

sowe alternatora tylko wtedy, gdy jest ono 

nie zainstalowane. Przytrzymaj mocno we-

wnętrzny pierścień między kciukiem i pal-

cem wskazującym jednej ręki i połóż kciuk 

i palec wskazujący drugiej ręki dookoła ze-

wnętrznego pierścienia. Teraz spróbuj obró-

cić zewnętrzny pierścień w kierunku obrotu 

alternatora, co nie będzie możliwe, jeśli koło 

pasowe alternatora działa poprawnie. Teraz 

spróbuj obrócić zewnętrzny pierścień w prze-

ciwnym kierunku. Wyczuwalny będzie lekki 

opór. Inny wynik testu funkcyjnego oznacza, 

że koło pasowe alternatora jest wadliwe i musi 

być wymienione. 

PRZYKŁADY AWARII

Rolka napinająca  Zdjęcie - 1

Opis - Obudowa (krzywkowa podkładka regula-

cyjna)  złamana  w rejonie śruby mocującej      

Przyczyna - Niewłaściwe mocowanie: siła 

docisku śruby (zbyt duża).                              

Rezultat  - Zniszczona obudowa - rozerwana 

krzywkowa podkładka regulacyjna.

Rolka napinająca  Zdjęcie 2
Opis - Zniszczona zatyczka, skrzywiona lub 

złamana.

Przyczyna - Niewłaściwe mocowanie: niewłaś-

ciwe naciągnięcie rolki.

Rezultat - Niewłaściwe działanie rolki napina-

jącej, niewłaściwe naprężenie paska, niedzia-

łająca rolka napinająca.

Rolka napinająca / koło pasowe  Zdjęcie 3
Opis - Zewnętrzne krawędzie pokazują ślady 

zanieczyszczenia spowodowane przez pasek.

Przyczyna - Nierównoległe ułożenie 

Rezultat - Pasek zsuwa się na boki, może być 

to spowodowane wadliwym łożyskiem pom-

py wodnej. 

Rolka napinająca / koło pasowe  Zdjęcie 4
Opis - Ślady zmatowienia od brzegów 

ku środkowi.

Przyczyna - Usterki w napędzie pasowym np.:

wadliwa pompa wodna lub  niewystarczające 

naprężenie paska.

Rezultat - Zsuwanie się pasa.

Hydrauliczny napinacz pasa  Zdjęcie 5
Opis - Złamany wał mocujący.

Przyczyna - Okres użytkowania napinacza 

paska przekroczony, śruba mocująca na wale 

mocującym była odkręcona i nie zakręcona 

ponownie we właściwy sposób.

Rezultat  -  Uszkodzony napinacz paska, nie-

właściwe naprężenie paska. 

      Hydrauliczny napinacz pasa Zdjęcie 6
Opis - Wyciek oleju z powodu pęknięć 

w uszczelce kompensatora.

Przyczyna - Niewłaściwy montaż: kompensa-

tor został uszkodzony podczas montażu. 

Rezultat - Niedziałający napinacz paska, nie-

właściwe naprężenie paska.

Koło pasowe alternatora Zdjęcie 7
Opis - Profi lowane głowice silnie zużyte.

Przyczyna - Niewystarczające napięcie w do-

datkowym napędzie pasowym, co powoduje 

zsuwanie się paska z koła wolnego lub koło 

pasowe alternatora nie działa poprawnie.

Rezultat - Słaba funkcjonalność.

Koło pasowe alternatora Zdjęcie 8
Opis - Prowadnice zużyte / starte przez pasek. 

Przyczyna - Niewłaściwe zainstalowanie rolek 

części dodatkowych lub niewłaściwe zainsta-

lowanie paska. 

Rezultat - Słaba funkcjonalność.

Skorzystaj z poniższej listy, aby upewnić 

się i sprawdzić wszystkie część przy serwiso-

waniu mechanizmu rozrządu i dodatkowych 

pasów napędowych. Niemniej jednak, nie 

można zagwarantować, że poniższa lista jest 

kompletna. Instrukcje montażu producenta 

pojazdu muszą być przestrzegane. 

Dokonuj napraw zawsze w temperaturze 

otoczenia. 

Dokonaj dwóch pełnych obrotów wału korbo-

wego i sprawdź ustawienia rolek po tym jak zakoń-

czyłeś wmontowanie. 

Używaj wymaganych, specjalistycznych narzędzi

Sprawdź stan pasków zębatych  i żebrowanych

Jaki był przebieg pojazdu, gdy wymieniono 

ostatni pasek zębaty ? Weź również pod uwagę 

termin ostatniej naprawy: pasek, który ma ponad 

5 lat powinien być wymieniony. 

Czy pojazd jest używany w wymagających 

warunkach eksploatacji, co wymaga krótszych 

przerw w wymianie części regulacyjnych pasa 

napędowego?

Czy części prowadzone przez pas zębaty  są 

w dobrym stanie (należy wziąć pod uwagę przebieg 

w km/h)? Czy emisja hałasu nie przekracza normy?

Sprawdź ustawienia automatyczne napinaczy 

paska. 

Sprawdź hydrauliczne napinacze paska w celu 

sprawdzenia stanu uchwytów mocujących i możli-

wego wycieku oleju w uszczelce kompensatora

Pomierz napięcie paska sztywnych rolek napi-

nających używając urządzenia do pomiarów na-

prężenia paska i wyreguluj je, jeśli to konieczne

Sprawdź stan gumowych krążków – szcze-

gólnie na powierzchni tocznej.

Sprawdź stan profi lowanych rolek i uszczelek 

łożyska.

Sprawdź wszystkie części pod względem 

korozji.

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

D O S T A W C Y
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Bosch jest prekursorem i liderem rynkowym w 
konstrukcji oraz produkcji układów zasilania do 
silników wysokoprężnych i benzynowych.

Szczególną rolę koncern Bosch odgrywa w konstrukcji układów 

wtrysku bezpośredniego, w których np. w Common Rail 3.3 ciśnie-

nia w układzie dochodzą nawet do 2500 barów. Dobrym przykładem 

zastosowania tego układu jest BMW 123 d wyposażony w Bosch 

Common Rail trzeciej generacji z wysokociśnieniową pompą (CP 4.1H) 

i piezo¬wtryskiwaczami (CRI 3.3) oraz układem Variable Twin Turbo 

(VTT). Moc 204 KM i moment obrotowy 400 Nm pochodzące z dwu-

litrowego silnika zapewniają imponujące przyspieszenie, rozpędzając 

BMW 123 d do 100 km/h w ciągu 6,9 sekundy, przy spalaniu 5,2 

litra/100 km.  

Układy, które oferują takie osiągi, ze względu na bardzo wysoką pre-

cyzję wykonania, wymagają fi ltrów paliwa, których stopień fi ltracji dla 

najmniejszych cząstek zanieczyszczeń (3-5 μm) przekracza znacznie 

90% a poziom separacji wody jest bliski 100%. Dlatego podczas prac 

konstrukcyjnych, jako część układu projektuje się filtr paliwa, 

który jest potem wytwarzany w tym samym kompleksie produkcyj-

nym i dostarczany na pierwsze wyposażenie razem z całym układem.
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1. Medium fi ltracyjne z poliestru
2. Medium fi ltracyjne z celulozy
3. Cząstki zanieczyszczeń w 

Filtry paliwa Bosch  
w układach wtrysku 
bezpośredniego 

Filtry paliwa Bosch do kilku najczęściej kupowanych w roku 2007 samochodów 
z grupy średnich samochodów dostawczych wyposażonych w układy Diesel.

Marka, 
Model

Typ Numer fi ltra paliwa Bosch Numer OE Numer M&H Numer 
KNECHT

Numer 
HENGST

Numer 
FILTRON

FIAT 
Ducato

2,2; 2,3; 
3,0 JTD

1457070001 77362340   E83KP 
D140

 

PEUGEOT 
Boxer

2,8 Diesel 
Turbo

1457434194 1906 62
1906 63

WK842/8 KC38 H159WK  

CITROEN 
Jumper

2,8 HDi 1457070001 1906 98   E83KP 
D140

 

CITROEN 
Jumper

2,8 Diesel 
Turbo

1457434194 1906 62
1906 63

WK842/8 KC38 H159WK  

RENAULT 
Master

1,9; 2,2; 
2,5; 3,0 
dCi

1457431720 za Delphi
1457431724 za Purfl ux

77 01 206 928
77 01 207 667

P726X KX183 
DLA291

E65KP D95  

RENAULT 
Trafi c

1,9; 2,0; 
2,5 DCI

1457431720 za Delphi
1457431724 za Purfl ux

77 01 206 928
77 01 207 667

P726X KX183 
DLA291

E65KP D95  

VW 
Transporter

T5 1,9; 2;5 
TDI

0450906467 7H0 127 401A
7H0 127 401B

WK857/1 KL229/4 H207W K01 PP985

MB 
Sprinter

siln. OM 
6xx.xxx 
DE LA

0450905930 668 092 01 01
611 092 02 01
611 092 06 01
611 090 08 52

WK842/13 KL100/2 H70W K11 PP841/1

MB 
Sprinter

siln. OM 
6xx.xxx 
DE 22 LA

1457434437 646 092 00 01
646 092 03 01
646 092 05 01

WK820/1 KL313 H140WK PP841/6

MB 
Vito

2,1 CDI 1457434437 646 092 00 01
646 092 03 01
646 092 05 01

WK820/1 KL313 H140WK PP841/6

NISSAN 
Navara 

3,0 Diesel 1457434439 16403 G2400
16403 G9900
16403 59E00
16403 4U105

WK940/22 KC67 H240WK PP857/1

FORD Ranger 2,5 D; 2,5 
TD

1457434438 4024213
4403318
XM34 9159 EA
XM34 9150 AA

WK828 KC135 17WK07 PP855

Wylot paliwa (do silnika)

Wylot paliwa (z powrotem do 
zbiornika paliwa)

Pokrywa fi ltra 
z tworzywa sztucznego

Uszczelka

Metalowy łącznik

Odporna na wysokie 
ciśnienia obudowa 
z tworzywa sztucznego

Medium fi ltracyjne

Zawór przelewowy

Wlot paliwa

Zawór bimetalowy (kontrola 
optymalnej temperatury)

Wlot paliwa (ogrzane 
paliwo doprowadzane 
do systemu fi ltracji)

Odstojnik wody

Śruba spustowa

Rurka odpływowa

Wylot paliwa                                 
(doprowadzanego                       
do podgrzewacza)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Przed fi ltrem stoi zadanie nie tylko usunięcia 

z paliwa zanieczyszczeń, które przedostają się do 

niego w procesie produkcji, podczas transportu, 

przechowywania na stacji paliw lub podczas 

tankowania. Jest on również odpowiedzialny za 

zapewnienie dopływu paliwa o ustalonej tem-

peraturze i ciśnieniu. Stąd w fi ltrach paliwa dla 

Common Rail obok wielowarstwowych kom-

pozytowych materiałów fi ltracyjnych obecne są 

bimetaliczne zawory uniemożliwiające fi ltrowa-

nie paliwa o zbyt niskiej temperaturze, podgrze-

wacze, odstojniki wody czy zawory przelewowe 

ustalające ciśnienie fi ltrowanego paliwa.

Stosowanie wysokiej jakości fi ltrów paliwa 

w przypadku wysokociśnieniowych układów 

wtryskowych zapewnia ochronę wszystkich 

komponentów silnika przed przyspieszonym 

zużyciem i kosztownymi awariami, a tym sa-

mym wydłuża przebieg pojazdu oraz wpływa 

pozytywnie na zużycie paliwa. 
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www.bosal.com
www.catalogue.bosal.com 

Mieszek
Zapewnia szczelność oraz 
separuje układ wydechowy 
od wibracji silnika.

Wewnętrzny oplot
Chroni mieszek przed wysoką temperaturą
spalin oraz zapewnia optymalny ich 
przepływ.
Dostępny również jako wkładka ”interlock”,
która oferuje jeszcze lepszą ochronę przed
wysoką temperaturą oraz wibracjami.

Zewnętrzny oplot
Wzmacnia mieszek oraz
zapobiega nadmiernemu
rozciąganiu, a tym samym
przedwczesnemu zużyciu.

Uniwersalne 
złącza 
elastyczne
Dlaczego złącze elastyczne jest ważnym 
elementem układu wydechowego
Złącza elastyczne tłumią przechyły oraz wibracje, 
przez co zapobiegają przedwczesnemu zużyciu innych 
elementów i gwarantują dłuższy okres eksploatacji układu 
wydechowego. Jednocześnie złącze elastyczne minimalizuje 
hałas silnika dochodzący do wnętrza pojazdu, tym samym 
poprawiając komfort jazdy.

Jak rozpoznać wysokiej jakości złącze elastyczne
Złącze elastyczne powinno zawsze gwarantować swobodny przepływ spalin
i być wystarczająco wytrzymałe na wysoką temperaturę. Główna część złącza elastycznego, mieszek, 
musi być chroniona od wewnątrz przez zwarty oplot wykonany z nierdzewnego stalowego drutu, tzw. wkładką 
”innerbraid” lub ”interlock”.  Oplot na zewnątrz zapewnia mieszkowi wytrzymałość i zapobiega nadmiernemu 
rozciąganiu, które stałoby się powodem przedwczesnego zużycia.  Bardziej szczegółowe informacje techniczne 
znajdziecie Państwo na naszej stronie w Internecie.

Dopasowane złącze elastyczne w każdym przypadku
Bosal oferuje program ponad 60 referencji uniwersalnych złącz elastycznych, gwarantując dopasowane rozwiązanie w 
każdym przypadku.  Wszystkie złącza elastyczne wykonane są z aluminium lub stali nierdzewnej oraz posiadają wkładki 
”innerbraid” lub ”interlock”, zapewniając tym samym najlepszą funkcjonalność.

Kupuj tę samą wysoką jakość, którą Bosal wykorzystuje przy własnej produkcji!
Bosal wykorzystuje te same wysokiej jakości złącza elastyczne przy produkcji własnych wyrobów.  Nie wybieraj 
kompromisów związanych z jakością! Dla swoich klientów wybieraj zawsze to, co najlepsze!

Kupuj produkty wysokiej jakości,kupuj produkty Bosal!



Wskazówki dotyczące montażu 

Ten silnik występuje w wielu rodzajach 

pojazdów i w różnych wariantach. Charak-

teryzuje się znacznym zabudowaniem, co 

dla mechanika może oznaczać pewne ry-

zyko podczas ustawiania rolki napinającej. 

Aby umożliwić wygodną wymianę paska 

proponujemy zapoznać się z praktyczną, 

naszym zdaniem, instrukcją dotyczącą 

montażu.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE DOTYCZĄCE   
DEMONTAŻU:

Wymontować prawy refl ektor

Wymontować przewód doprowadzający    

 powietrze

Zwolnić pojemnik cieczy chłodzącej

Zwolnić z uchwytu pojemnik rezerwowy  

 wspomagania, odsunąć na bok

Usunąć tylko górną osłonę paska zębatego

Wymontować pompę próżniową

Wymontować dolną osłonę

Poluzować i ściągnąć pasek wielorowkowy

Odkręcić 3 śruby mocujące napinacz

Wymontować pasek napędów pomocniczych

 

Ustawić wał korbowy na GMP. Oznakowanie 

stopnia zamachu w skrzyni biegów musi zbie-

gać się z oznakowaniem na obudowie (1) i (2) 

(patrz ilustracja 1). 

Zdemontować pokrywę zaworów. Zamon-

tować z tyłu linijkę wału rozrządu ustawiając ją 

w lewo i w prawo za pomocą odpowiednich 

szczelinomierzy.

OE (T 3418) Linijka znajduje się także w ze-

stawie CONTI ®TOOL BOX. (patrz ilustracja 2) 

Jeżeli nie można zamontować linijki, należy 

obrócić wałem korbowym o jeden pełen ob-

rót.

Użyć na pompie wtryskowej narzędzia blo-

kującego (ewentualnie lekko nasmarować).

Narzędzie blokujące: OE (3359)

Także tutaj można skorzystać z blokady z ze-

stawu CONTI ® TOOL BOX. Lekko poluzować 3 

śruby w podłużnych otworach. (patrz ilustra-

cja 3)

Uwaga:

Typ A: wymienić śruby.

Typ B: śruby mogą być nadal używane.

Wskazówka:

W żadnym razie nie wolno odkręcić 

głównej nakrętki piasty pompy wtryskowej.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

DALSZE POSTĘPOWANIE:

Założyć mostek silnikowy lub zabezpieczyć 

odpowiednio blok silnikowy (podeprzeć sil-

nik). Dopiero teraz można odkręcić wewnętrz-

ne śruby (1) poduszki silnika i zewnętrznego 

uchwytu (3).

Następnie odkręcić śruby leżące pośrodku (2). 

Usunąć wspornik poduszki silnika.

Teraz wymontować uchwyt mocujący sil-

nika (6) odkręcając 3 śruby mocujące (5) go w 

bloku silnika (patrz ilustracja 4 str. 77).

Następnie odkręcić tłumik drgań. Wymon-

tować środkową i dolną osłonę paska rozrządu.

Ponownie skontrolować pokrywanie się 

oznakowania na skrzyni biegów. (patrz ilustracja 1).

Dopiero wtedy lekko poluzować nakrętkę 

rolki naprężającej (3). Rolkę naprężającą po-

luzować za pomocą dwuotworowego klucza 

(OE 3387 lub z CONTI ® TOOL BOX) odkręcając 

w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara. (patrz ilustracja 5 str. 77).

Teraz zdemontować pasek zębaty.

Nigdy nie wolno przekręcać oddzielnie 

samym kołem wału korbowego lub wałka 

rozrządu bez zamontowanego paska roz-

rządu (niebezpieczeństwo uszkodzenia 

silnika).

MONTAŻ :

Zamontować przyrząd przytrzymujący 

w kole wałka rozrządu.

Przyrząd przytrzymujący: OE (3036, lub 

z CONTI ® TOOL BOX). Śrubę poluzować o kilka 

skrętów gwintu. W razie potrzeby zastosować 

na kole wałka rozrządu ściągacz i ściągnąć 

koło.

OE (T- 40001 lub użyć narzędzia uniwersal-

nego z CONTI ® TOOL BOX) (patrz ilustracja 6 

str. 77).

Uwaga:

Linijki wału rozrządu nigdy nie wolno 

używać podczas ściągania i mocowania 

koła wału rozrządu jako przytrzymywacza.

OT – sprawdzić jeszcze raz oznakowanie. 

(patrz ilustracja 1)

Teraz można założyć nowy pasek zębaty, 

zakładając go w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

1

2

3
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Wymiana paska zębatego
w VW Golf IV 1,9 TDI Bj. 2001
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Dalszy montaż w odwrotnej kolejności niż 

demontaż.

Śruby poduszki silnika muszą dokładnie 

dochodzić do krawędzi (patrz ilustracja 4).

Poduszka silnika musi być ustawiona rów-

nolegle do silnika.

Pasek napędów pomocniczych należy 

sprawdzić pod kątem jego stanu, w razie 

potrzeby wymienić na nowy. Napinacz 

skontrolować pod kątem ich funkcjono-

wania:

PO URUCHOMIENIU SILNIKA:

Skontrolować czy nie występują jakieś dziw-

ne odgłosy. W razie potrzeby sprawdzić naprę-

żenie.

Nowe śruby koła pompy wtryskowej (wersja 

A) dokręcić o kolejne 90°.(patrz ilustracja 3)

Dalszy montaż w odwrotnej kolejności jak 

demontaż. Sprawdzić ustawienie reflektora 

i ewentualnie je wyregulować. Przeprowa-

dzić jazdę próbną. Wymianę paska rozrządu 

oznaczyć na naklejce (patrz ilustracja 11).

•

•

•

•

Wskazówka dotycząca montażu rolki 

napinającej:

Przytrzymywacz płyty głównej koniecznie 

musi leżeć we wgłębieniu.

Ustawić koło pompy wtryskowej mniej wię-

cej pośrodku podłużnych otworów.

Zdemontowane koło wału razem z paskiem 

rozrządu ponownie zamontować lekko dokrę-

cając ręką śrubę.

Koło wału rozrządu musi się jeszcze dać krę-

cić na stożku. (patrz ilustracja 7)

Teraz należy przekręcić rolkę naprę-

żającą w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara, stosując dwuotworo-

wy dokręcacz nakrętek (z CONTI ® TOOL 

BOX). Nacięcia i oznakowania na przodzie 

rolki napinającej koniecznie muszą się 

pokrywać. Następnie należy przykręcić 

nakrętkę rolki napinającej z siłą 20 Nm 

(3) (patrz ilustracja 8).

Jeśli przypadkiem mimośród został zbyt 

mocno przykręcony, należy najpierw całkowi-

cie poluzować rolkę napinającą, a potem po-

nownie napiąć.

OT – ponownie sprawdzić oznakowanie 

(patrz ilustracja 1).

Dociągnąć śrubę koła wału rozrządu 

do 45 Nm.

Przy luzowaniu ponownie użyć przyrządu 

przytrzymującego. (OE 3036 lub CONTI ® TOOL 

BOX) (patrz ilustracja 9)

Dokręcić luźne śruby koła pompy wtryskowej.

(Uwaga: w razie potrzeby należy 

wymienić śruby !).

Momenty dokręcające:

Śruby wersja A : 20 Nm

Śruba (y) wersja B: 25 Nm

(patrz ilustracja 3)

Usunąć linijkę wału rozrządu (patrz ilustracja 2).

Usunąć blokujące narzędzia z pompy 

wtryskowej.

Obrócić wałem korbowym dwa razy w kie-

runku pracy silnika.

Oznaczenia muszą się ponownie pokrywać.

Bardzo ważną czynnością jest ustawienie 

napięcia paska rozrządu: w przypadku 

niewłaściwego postępowania może dojść 

w wyniku zbyt małego napięcia paska zę-

batego do uszkodzenia rolki napinającej

ZASADY POSTĘPOWANIA:

Zamontować linijkę wału rozrządu. Użyć na-

rzędzi blokujących. Napięcie paska zębatego 

ewentualnie ponownie skontrolować na rolce 

napinającej za pomocą lusterka. Oznakowania 

na rolce muszą się koniecznie pokrywać. (patrz 

ilustracja 10). W razie potrzeby wyregulować 

i po 2 kolejnych obrotach silnika ponownie 

skontrolować stosując takie same kroki jak opi-

sano powyżej.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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Bezpieczna i komfortowa jazda!
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oraz dobra dostępność asortymentu objętego programem
dostaw gwarantują niezawodność we współpracy.
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Rekordowa frekwencja 
i super zabawa

M O T O C Y K L E

Blisko 200 osób i 130 motocykli, to naj-

ważniejsze newsy po imprezie dedyko-

wanej dla właścicieli motocykli Triumph, 

która odbyła się w Koninie na ośrodku 

„Przystań Gosławice”. Tłok na zlotowej 

bramie rozpoczął w piątkowe popołudnie, 

a do wieczora na miejsce zlotu dotarło 

równe 100 motocykli. Pozostali, którzy nie 

mogli dojechać w piątek przybywali nawet 

do sobotniego popołudnia. 

III ZLOT TRIUMPH I PRZYJACIELE
To m a s z  B o r e k

Tradycyjnie piątek miał być spokojnym wie-

czorem, kiedy to przy ognisku i kiełbasce 

zlotowicze dyskutują o swoich maszynach, 

podróżach i przygodach na drodze. Jednak 

na ten dzień oprócz kiełbasianej posiadówy 

organizatorzy przygotowali niespodziankę 

dla motocyklistów, którzy na zloty zabierają 

„swoja druga połowę”. Dla nich zagrał cove-

rowy  zespół, a przy tanecznych standardach 

rozkręciła się ostra potańcówka. 

Po sobotnim śniadaniu wyjechaliśmy na kilkuki-

lometrową paradę z metą na konińskim rynku. 

Tam rozegraliśmy tradycyjną konkurencję wolnej 

jazdy: w kategorii Rocket i pozostałe motocykle. 

Po powrocie z parady wszyscy uczestnicy zasiedli 

do obiadu, a po nim chętni wyjechali na wyciecz-

kę po okolicy. Kilkunastoosobowa grupa zwie-

dzała skansen etnografi czny i wyrobiska kopalni 

węgla brunatnego. Pozostali mieli do wyboru 

piwko i konkurencje, lub rejsy statkiem po jezio-

rze, a nawet wszystko na raz. Popołudnie i wieczór 

to ciąg konkursów z nagrodami. Tradycyjny wie-

czorny koncert przeplatany był występami tance-

rek, które przykuły wzrok nie tylko męskiej części 

PRYMUS 
Z OXFORDU

Tankbag z serii FIRST TIME angielskiego 

OXFORDA to uniwersalna torba występu-

jąca w dwóch wersjach: z magnesem do 

zbiorników metalowych oraz z paskami do 

zbiorników z tworzywa sztucznego. Posiada 

trzy kieszenie zewnętrzne przydatne w konfek-

cjonowaniu drobiazgów, wbudowany mapnik 

oraz  pokrowiec przeciwdeszczowy i pasek do 

noszenia na ramieniu po zdjęciu z motocykla. 

Pojemność: 18l. 

Cena 133 zł. 

Więcej: Inter Motors, tel.0801 88 20 88, 

www.intermotors.pl

publiczności. Pokaz sztucznych ogni zakończył 

ofi cjalną część imprezy, jednak na „placu boju” 

pozostało wielu spragnionych tańca.

W niedzielę po obfi tym śniadaniu, z głowami 

pełnymi wspomnień zlotowicze rozjechali się do 

domów. Organizatorem zlotu był Dział Motocy-

kli Inter Cars S.A., wyłączny importer motocykli 

Triumph w Polsce. Organizatorzy dziękują uczest-

nikom oraz fi rmom: Castrol i producentowi bieli-

zny męskiej HENDERSON, za wsparcie zlotu. 

Do zobaczenia za rok!
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Osiągnięcia drużyny 
piłkarskiej Inter Cars    
w sezonie 2008 r. 

Ta d e u s z  W y s z o m i e r s k i ,  R o m a n  B e r l i ń s k i

S P O R T

INTER CARS MISTRZEM POLSKI W HALOWEJ 
PIŁCE NOŻNEJ FIRM I ZAKŁADÓW PRACY 

W dniach 29.03-30.03 w Warszawie odbyły 

się III Mistrzostwa Polski Firm i Zakładów Pracy 

w piłce nożnej.

W mistrzostwach uczestniczyło 28 fi rm z ca-

łej Polski. Oprócz Inter Cars w mistrzostwach 

występowały tak znane fi rmy jak: General Mo-

tors Gliwice, TVP, Bosch W-wa, SKF Poznań, In-

ter Tim W-wa, Synthos Dwory Oświęcim, Solar 

Polska Gdańsk.

W drodze do fi nału drużyna Inter Cars wy-

grała z Solar Polska Gdańsk 12:0, KRK Airport 

Kraków 4:1, Wimest Przasnysz 3:2, Lantman-

nen Nieporęt 4:1, Poland Alloys Katowice 3:1. 

W meczu ¼ fi nału drużyna Inter Cars wygrała 

z PMB Białystok 3:2. W półfi nale wygraliśmy 

z Sevrol System W-wa 4:0. W fi nale drużyna 

Inter Cars pokonała Gatta Zduńska Wola 3:1.

Za zdobycie pierwszego miejsca drużyna 

otrzymała wspaniały puchar. Najlepszym pił-

karzem mistrzostw został Jakub Wójcicki 

z naszej drużyny.

INTER CARS TRZECIĄ DRUŻYNĄ IV MISTRZOSTW 
POLSKI BRANŻY MOTORYZACYJNEJ 

W dniach 21-22.06.2008 r. w Rewalu od-

były się IV Mistrzostwa Polski Branży Mo-

toryzacyjnej w piłce nożnej. Uczestniczyło 

36 firm z całej Polski, a drużyna Inter Cars 

zajęła trzecie miejsce pokonując Metzeler 

Dzierżoniów 6:3. Najbardziej spektakular-

nym i widowiskowym meczem okazała się 

rywalizacja z zespołem Magneti Marelli 

Sosnowiec, podczas którego piłkarze z IC 

strzeli aż jedenaście bramek!  

Mistrzem Polski Branży Motoryzacyjnej 

- Rewal 2008r. została drużyna Ronal Wał-

brzych, która pokonała RT Trans Szczecin 

w rzutach karnych 5:3 (drużyna Ronal Wał-

brzych obroniła tytuł mistrzowski z 2007 

r.). Na wyróżnienie zasłużył cały zespół 

Inter Cars, który za swe zaangażowanie 

oraz ładną i skuteczną grę zyskał uznanie 

kibiców.

Za zdobycie trzeciego miejsca drużyna 

IC otrzymała wspaniały puchar i upominki 

oraz została zaproszona do udziału w Mię-

dzybranżowych Mistrzostwach Polski Firm 

i Zakładów Pracy. 

INTER CARS WYGRYWA TURNIEJ PIŁKARSKI 
„EURO 2008”

8. września br. na boisku Hali Piłkarskiej w 

Warszawie rozegrany został turniej piłkarski 

pod umowną nazwą ,,EURO 2008”. W turnieju 

uczestniczyło 16 znanych drużyn z Warszawy 

i okolic, w tym drużyna Inter Cars. W drodze 

do fi nału piłkarze IC pokonali Straż Miejską 5;3, 

SMIGŁE W-wa 7:1, VATTENFALL  W-wa 9:0, FC 

JORDANEK W-wa 9:4, ULTRAS Ząbki 5:3. W fi -

nale drużyna Inter Cars pokonała WARBUD 6;5 

i zajęła pierwsze miejsce w turnieju. Za zdoby-

cie pierwszego miejsca zawodnicy otrzymali 

puchar. Do najbardziej wyróżniających się 

piłkarzy Inter Cars należeli: Paweł Pietrus, Ma-

rek Kowalski i Ireneusz Boratyński. Turniej sta-

nowił ważny etap przygotowań drużyny do 

udziału w Międzybranżowych Mistrzostwach 

Polski Firm i Zakładów Pracy w Rewalu.

PIERWSZA PIĄTKA W POLSCE

Tuż przed zamknięciem numeru Wiado-

mości IC dowiedzieliśmy się o kolejnych 

sukcesach naszych piłkarzy.  W dniach 13-

14.09.2008 r. w Rewalu i Pobierowie odbyły 

się Międzybranżowe Mistrzostwa Polski Firm 

i Zakładów Pracy. W tym roku do rozgrywek 

stawiły się aż 44 zespoły, w tym również ze-

Tadeusz Wyszomierski - trener drużyny IC

Pierwsze  miejsce w Mistrzostwach Polski 

Firm i Zakładów Pracy w halowej piłce nożnej 

Warszawa 2008

spół z Inter Cars. Zespół w barwach IC zajął 

wysokie piąte miejsce. Pierwsze miejsce w 

mistrzostwach zdobył ponownie zespół ,,Piór-

kowcy” Domosin, z którym nasi piłkarze grali 

w fi nale w  ubiegłorocznych mistrzostwach 

– Chorzów 2007. 

Tegoroczne mistrzostwa były bardzo wy-

równane oraz stały na bardzo wysokim po-

ziomie. Piąte miejsce na 44 zespoły świadczy 

o tym, że drużyna Inter Cars jest liczącym się 

zespołem firmowym w Polsce. Wymienione 

sukcesy, to szczególna zasługa trenera i ka-

pitana zespołu Tadeusza Wyszomierskiego, 

który potrafił przygotować zespół piłkarski 

na wszystkie mistrzostwa i turnieje.

Trenerowi oraz zawodnikom gratuluje-

my i życzymy dalszych sukcesów!
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