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Enabling a better automotive world

Patrz na drog´! speed/visio wyÊwietla pr´dkoÊç na przedniej szybie samochodu na wysokoÊci linii wzroku 
kierowcy i wysyła sygnał alarmowy w przypadku przekroczenia przez samochód zaprogramowanej pr´dkoÊci.
Parkuj bez problemu! beep&park®/visionTM  to zestaw 4 ultradêwi´kowych czujników połàczonych z tylnà  
kamerà + kolorowy wyÊwietlacz LCD umieszczony w kabinie na desce rozdzielczej. Na ekranie wyÊwietlane sà 
obrazy dajàce przejrzysty i kompletny widok obszaru bezpoÊrednio za samochodem oraz odległoÊci do nich. Wszystkie 
przeszkody sà wykrywane i sygnalizowane dêwi´kiem stopniowo narastajàcym w miar´ zbli˝ania si´ przeszkody. 
Twój własny „drugi pilot”! guideo to moduł kamery nadzorujàcy 4 funkcje pomocy podczas prowadzenia auta.

www.valeoservice.com

Numer referencji: 632050

Numer referencji: 632040Valeo
dba o Twoje bezpieczeƒstwo 

Numer referencji: 632060
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Szanowni Czytelnicy,

Okres zimowy jest szczególny pod wieloma 

względami. Samochody wymagają wyjątkowe-

g o  t r a k t o w a n i a  i  p r z y g o t o w a n i a  d o  w a l k i 

z  n i s k i m i  temperaturami, a dla nas to czas 

podsumowań i refleksji. Dzięki analizom portalu 

MotoFocus.pl pokusiliśmy się o pierwsze pod-

sumowanie rynku motoryzacyjnego w Polsce.

Właścicielom serwisów specjalizujących się 

w wymianie opon i wulkanizacji również zafun-

dowaliśmy podsumowanie roku z ich obszaru 

działalności. Jeśli jesteście Państwo ciekawi, 

jakie są wstępne wyniki tych analiz zapraszam 

na początkowe strony grudniowego numeru 

WIADOMOŚCI.

Zainteresowanych wszelk imi nowinkami 

pojawiającymi się na rynku zachęcam do od-

wiedzania rubr yk i  NOWOŚCI ,  w której  pre -

zentujemy wiele ciekawych części i rozwiązań 

proponowanych przez naszych dostawców. 

Na uwagę zasługują produkty z linii Cartech-

nic, praktyczne akcesoria zimowe oraz dwa 

nowe produkty DEFA. Zgodnie z wcześ-

niejszymi zapowiedziami opisujemy także 

ofertę azjatycką w detalach, czyli szcze-

gółowe informacje o kolejnych produktach

do samochodów japońskich i koreańskich. 

Życzę przyjemnej lektury 

i pozdrawiam, 

Joanna Król
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Wszystkim Klientom, Przyjaciołom 
i Współpracownikom życzymy 
ciepłych i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia, 
a w Nowym 2009 Roku spełnienia 
planów zawodowych i osobistych, 
jak również przyjemnej 
współpracy z Inter Cars S.A.

Zarząd Spółki 
oraz zespół redakcyjny WIADOMOŚCI.



Podsumowanie roku 2008

PIERWSZE PODSUMOWANIA 

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej 
rynek motoryzacyjny w Polsce rozwija się bar-
dzo dynamicznie. W I kwartale br. nasza branża 
zanotowała dobre wyniki, a rok 2008 zapowia-
dał się optymistycznie. Jednak kolejne miesiące 
przynosiły coraz to nowe fakty i stopniowo po-
jawiające się wątpliwości. Niestety, szybko się 
okazało, że wątpliwości są uzasadnione. 

JAKI BYŁ ROK 2007 I PROGNOZA ZA ROK 2008

W roku 2007 sprzedano do Polski 348.000 sztuk 
nowych samochodów. Według szacunkowych 
prognoz na 2008 rok, MotoFocus.pl przewi-
duje, że będzie to suma 370.000 aut. Można, 
zatem powiedzieć, że porównując rok 2007 
do 2008 dealerzy odnotują wzrost sprzedaży 
o 6,3%. Jeśli zaś chodzi o import używanych 
samochodów to zmiana roku 2007 w stosunku 
do 2008 będzie również korzystna, ponieważ 
do kraju sprowadzono o 9,5% aut więcej. Wnio-
sek jest, więc taki, że wielkość parku samocho-
dowego powiększy się o 7,1 %. (w roku 2007 
wielkość parku zamknęła się liczbą 15.197.000, 
a w roku 2008 najprawdopodobniej będzie to 
16.277.000 pojazdów).

JAK TO SIĘ MA DO RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH?

Należy zwrócić uwagę, że ilość importowanych 
używanych samochodów jest nadal trzykrotnie 
większa niż sprzedaż nowych aut, dlatego też 
warto zobaczyć, jakie marki sprzedają się naj-
częściej. Stale wzrasta liczba samochodów, ale 
średni wiek samochodu to wciąż 11 lat. Można 
jednak zaobserwować zmiany w świadomości 
kierowców, ponieważ coraz częściej właściciele 
aut „zaglądają” do serwisu na przeglądy okreso-
we swojego pojazdu.

RYNEK DYSTRYBUCJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH. 

Rynek ten ściśle wiąże się z parkiem samo-
chodowym, dlatego też ważnym było krót-
kie omówienie zmian w strukturze parku. 
Największy dystrybutor części zamiennych 
prowadzi sprzedaż poprzez 120 filie na 
terenie całego kraju, co miesiąc powsta-
je jeden lub dwa kolejne punkty. Wartość 
rynku części zamiennych w Polsce w 2007 
roku wyniosła 4,2 miliarda zł, wielkość rynku 
w 2008 roku można szacować na poziomie 
5,2 miliarda zł. Warto tu zauważyć, że rynek 
części zamiennych jest nadal bardzo roz-
drobniony mimo konsolidacji rynku. 

Wzrost liczby sprzedaży samochodów wpłynie na zwiększenie sprzedaży części zamiennych.

Prognozy wyników Dystrybutorów 
segment osobowy - przychody

Prognozy wyników Dystrybutorów     
segment osobowy - zmiana sprzedaży

Rok 2008 po początkowym dobrym okresie w gospodarce, kończymy pod znakiem światowego 
kryzysu fi nansowego. Niestety kryzys ten zaczyna się przekładać także na branżę motoryzacyjną.  
Zapowiedzi możliwości krachu takich gigantów jak General Motors czy Ford, nie nastraja zbyt     
optymistycznie. Przyjrzyjmy się naszemu krajowemu rynkowi. Dzięki portalowi www.motofocus.pl 
pokusimy się także o prognozę wyników polskich dystrybutorów części zamiennych.

Główne marki samochodów importowanych:
 Używane   Nowe:
VW    20,55%  6,96%
Opel   15,29%  7,30% 
Ford   9,57% 7,35%

 PROGNOZY WYNIKÓW DYSTRYBUTORÓW W 
SEGMENCIE OSOBO WYM I CIĘŻAROWYM

Mimo większej sprzedaży samochodów im-
portowanych, rok 2008 był niekorzystny dla 
dystrybutorów ze względu na eksport, zwięk-
szone koszty pracy oraz wahanie kursu walut. 
W związku z tym, jak podaje MotoFocus.pl ry-
nek wzrośnie o 15,4% w stosunku do 25,9% 
z roku 2007r. Największe fi rmy odnotowują 
małe straty, mniejsze fi rmy uzyskają mniejszy 
wzrost, lub nawet poniosą straty.

Gorzej wygląda sytuacja w segmencie samo-
chodów ciężarowych. Do tej sytuacji przy-
czyniły się takie czynniki jak brak inwestycji 
budowlanych w związku z Euro 2012 oraz 
spadek zamówień dla transportu. Pierwsze trzy 
największe fi rmy, według MotoFocus.pl, zano-
towały niewielki wzrost rzędu 1%. Inne fi rmy 
zanotują raczej spadek w porównaniu z rokiem 
ubiegłym.  
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Największa Konferencja 
Niezależnych Producentów i Dystrybutorów 
Części Motoryzacyjnych

Problemy związane z walkami cenowymi, niską 
rentownością, nowymi przepisami homologa-
cyjnymi czy też szarej strefy w motoryzacji to 
tylko niektóre z licznych tematów poruszanych 
podczas III Konferencji Niezależnego Rynku Mo-
toryzacyjnego. Była to już trzecia tego typu kon-
ferencja. W ostatniej imprezie, podsumowującej 
poprzedni rok, udział wzięło niemal 200 przedsta-
wicieli niezależnego rynku motoryzacyjnego oraz 
osób zainteresowanych losami tej branży. W tym 
roku Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Mo-
toryzacyjnych, jako główny organizator zaprosił 
do Airport Hotel Okęcie w Warszawie.
 Podczas konferencji poruszane były niezwykle 
istotne dla całego niezależnego rynku tematy. 
Obecnie głównym problemem, jaki czeka nieza-

leżny rynek jest wygaśnięcie po 2010 roku rozpo-
rządzenia GVO, które m.in. zapewnia dostęp do 
danych technicznych niezależnym warsztatom. 
Gościem konferencji była Sylvia Gotzen, General-
na Sekretarz międzynarodowej organizacji FIGIE-
FA, która prowadzi europejską kampanię „Prawo 
do naprawy”. Sylvia Gotzen przedstawiła prob-
lematykę wygaśnięcia GVO oraz jego skutki na 
szczeblu europejskim. Brak przepisów zwartych 
w rozporządzeniu będzie dużym problemem 
także dla autoryzowanych serwisów samocho-
dowych, tematykę tą naświetlił Roman Kantorski, 
Prezes Polskiej Izby Motoryzacji.
 Szara strefa w motoryzacji jest problemem, 
z którym musi się borykać cała branża, dlatego 
ważna jest współpraca wszystkich instytucji 

Prognozy wyników Dystrybutorów 
segment ciężarowy - przychody

Prognozy wyników Dystrybutorów 
segment ciężarowy - zmiana sprzedaży

w jej zwalczaniu. SDCM zainicjowało powstanie 
Grupy Roboczej zrzeszającej m.in. Ministerstwo 
Finansów, Policję, Federację Konsumentów czy 
Urząd Kontroli Skarbowej. Podczas konferencji 
Bożena Fastyn z Ministerstwa Finansów przed-
stawiła podjęte działania ograniczające Szarą 
Strefę w motoryzacji. Oprócz tego, goście kon-
ferencji mogli wysłuchać wystąpień na temat 
rozwoju motoryzacji w Polsce, a także rozpo-
rządzenia dotyczącego homologacji części sa-
mochodowych. Organizator zaplanował wiele 
paneli dyskusyjnych odnoszących się do wszyst-
kich poruszanych podczas konferencji spraw.
 Ciekawą atrakcją był przeprowadzony w trakcie 
konferencji konkurs na Najlepszego Dystrybutora 
Części 2008.
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Producent 2008 Kategorie:
Polityka cenowa- FEDERAL–MOGUL
Innowacyjność produktowa - TRW AUTOMOTI-
VE AFTERMARKET
Wsparcie marketingowe - CENTRA/EXIDE 
TECHNOLOGIES S.A.
Wsparcie techniczne - ROBERT BOSCH Sp. z o.o.

Konkurs
rozstrzygnięty

Oto wyniki:

Dystrybutor 2008 Kategorie:
Solidny płatnik - MOTO–PROFIL Sp. z o.o.
Najszerszy asortyment - INTER CARS S.A.
Idealna dystrybucja - AUTO-LAND
Rzetelna współpraca - P.H. MOTOGAMA

Zwycięzcom gratulujemy.

Dnia 27 listopada 2008r. przedstawiciele branży motoryzacyjnej spotkali się rozmawiali o 
tematach najistotniejszych dla wszystkich uczestników niezależnego rynku. 

Laureaci konkursu Producent i Dystrybutor roku 2008. 
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M a r e k  S z a r p a k   

Rynek opon w Polsce w 2008r
Pomimo spadku sprzedaży w 

Europie nowych aut w Polsce 
rynek wciąż jeszcze rośnie.

Jak podaje Stowarzyszenie Europejskich 
Producentów Samochodów ACEA od stycznia 
do września br. w całej Europie zarejestrowa-
no nieco ponad 11,7 mln nowych samocho-
dów osobowych. Rok wcześniej odnotowano 
ponad 12,25 mln rejestracji.

W Polsce jednak rynek wciąż jeszcze rośnie. 
Do końca czerwca 2008r., wzrost sprzedaży no-
wych samochodów w stosunku do analogiczne-
go okresu roku ubiegłego był na poziomie 13%. 

SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHDOÓW OSOBO-
WYCH W I PÓŁROCZU 2008 R. 

Do końca września br. w Polsce zarejestro-
wano ponad 235,7 tys. nowych samochodów 
osobowych. To o 8,8% więcej niż przed rokiem. 
Najlepiej sprzedające się marki pokazuje wy-
kres poniżej:

SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHDOÓW OSOBO-
WYCH W I PÓŁROCZU 2008 R.

Optymistycznie wygląda także rynek samo-
chodów używanych. 

IMPORT UŻYWANYCH SAMOCHDOÓW OSOBO-
WYCH W I PÓŁROCZU 2008 R.

Do końca czerwca 2008r. import sa-
mochodów używanych wzrósł o 21% w 
stosunku do roku ubiegłego. Do końca 

września br. do Polski sprowadzono nie-
mal 875 tysięcy używanych samochodów 
osobowych, to o ponad 20% więcej niż w roku 
poprzednim - podaje Samar Instytut Badań 
Rynku Motoryzacyjnego. 

IMPORT UŻYWANYCH SAMOCHODÓW  WEDŁUG 
MAREK W I PÓŁROCZU 2008 R.

Zdecydowany prym wiedzie grupa Volkswa-
gen. Należy zauważyć, że średnia wieku spro-
wadzanych samochodów jest powyżej 10 lat. 

 
Mimo tak optymistycznych prognoz 

musimy zachować rozsądek. Już dziś wia-
domo, że zakładany pod koniec ubiegłego 
roku wzrost sprzedaży opon w 2008 roku, 
na rynku polskim, na poziomie 10% jest 
nieosiągalny. Wolumen sprzedaży na pol-
skim rynku wymiany w 2007r. to 9,9 mln 
opon do samochodów osobowych i do-
stawczych, a wraz z importem z Azji (głów-
nie z Chin) - 12,5 mln sztuk. Grupa Goody-
ear Polska szacuje, że 2008 rok zamknie się 
sprzedażą w wysokości około 10 mln sztuk, 
nie uwzględniając importu z Azji.  

POTENCJAŁ RYNKU OPON OSOBOWYCH I DO-
STAWCZYCH POLSKI RYNEK WYMIANY

Producenci twierdzą, że do końca września 
2008r., sprzedaż opon w Polsce była nawet 
niższa niż w analogicznym okresie 2007 roku.  

Projekt KOŁO szacuje, że polski rynek 
globalnie nie urośnie, być może nawet 
będzie spadek rzędu 2% w stosunku do 
2007r., co jest spowodowane brakiem lub 
w znacznej mierze utrudnionym ekspor-

tem opon za wschodnią granicę. Z taką 
sytuacją borykają się od dłuższego czasu 
dystrybutorzy, którzy notowali znaczny 
udział sprzedaży w eksporcie.

Obserwując wzrost sprzedaży nowych i im-
port używanych samochodów, można śmiało 
powiedzieć, że polski rynek opon urośnie i do-
bry serwis powinien być na to przygotowany.

WARTO PAMIĘTAĆ

Należy zadbać o magazyn w podstawowych 
rozmiarach. Pomoże w tym poniższa tabela, która 
pokazuje najlepiej sprzedające się rozmiary opon 
na nowych samochodach.

RANKING ROZMIARÓW OPON NA NOWYCH 
SAMOCHODACH SPRZEDANYCH W POLSCE

Należy wybrać takiego dystrybutora na 
rynku, który jest w stanie dowozić kilka razy 
dziennie opony dokupowane na bieżąco. W 
sezonie zimowym sprzedaje ten serwis, który 
ma dostępność.

 

•

•
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A n e t a  F i e d o r c z u k

Witamy w rodzinie
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Prezentujemy Państwu 
zmiany, które miały miejsce 
w naszych fi liach. W ostatnim 
kwartale powstało kilka 
nowych oddziałów, a część 
zmieniła lokalizacje.

OTWARCIE FILII W BIELSKU-BIAŁEJ

Filia IC w Bielsku-Białej to najstarsza fi lia miesz-
cząca się poza Warszawą. W tym roku obcho-
dzono 10-tą rocznicę działalności. Rocznica ta 
jest tym bardziej okazała, że po dwóch latach 
od podjęcia decyzji o budowie nowego obiek-
tu, prace zostały zakończone. 25 października 
odbyło się uroczyste otwarcie fi lii przy ul. Wę-
glowej 27. Uroczystość uświetnili klienci, do-
stawcy (NGK, BOSCH, SACHS, VALEO, MAGNETI 
MARELLI) oraz przedstawiciele Zarządu Inter 
Cars S.A. Nowa fi lia to 1300 m2 powierzchni ma-
gazynowej ze składowaniem towaru na dwóch 
poziomach, 300 m2 działu sprzedaży części do 
samochodów osobowych i ciężarowych oraz 
300 m2 pomieszczeń biurowych. Obiekt został 
wybudowany wg najnowszych technologii  
i jest jednym z najnowocześniejszych obiek-
tów handlowych na Podbeskidziu.  
Tel.: sprzedaż osobowa: 033 485 35 00, sprze-
daż ciężarowa: 033 485 35 20. 

NOWA FILIA W WAŁBRZYCHU

Informujemy, że rozpoczęła się sprzedaż w fi lii 
w Wałbrzychu przy ul. Gen. Wł. Andersa 32.
Tel.: 074 886 75 80
Fax: 074 886 75 89
e-mail: icwalbrzych@intercars.com.pl
Godziny otwarcia: pon – pt: 8.00 – 18.00,
sob: 8.00 – 14.00.

PPRZEPROWADZKA FILII W POZNANIU

Filia w Poznaniu przy ul. Bełchatowskiej 28 
przeniosła się do nowego obiektu przy 
ul. Przełęcz 25.
Telefony pozostają bez zmian.

NOWA FILIA W BYDGOSZCZY

We wrześniu rozpoczęła się sprzedaż w fi lii 
w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 207.
Tel.: 052 347 79 76
Fax: 052 327 94 29
Godziny otwarcia: pon – pt: 8.00 – 18.00, 
sob: 8.00 – 14.00.

ZMIANA ULIC FILII W OLSZTYNIE I WAŁCZU

Informujemy, że zmianie uległy numery ulic fi lii 
w Olsztynie i Wałczu. Filia Olsztyn znajduje się 
przy ul. Towarowej 13 A. Filia Wałcz funkcjonuje 
przy ul. Wojska Polskiego 123.

PRZEPROWADZKA FILII W BIELSKU-BIAŁEJ

Dwie fi lie w Bielsku-Białej przy ul. Wajdeloty 2 
i Hałcnowskiej 194 przeprowadziły się do 
nowego obiektu przy ul. Węglowej 27.
Tel.: sprzedaż osobowa: 033 485 35 00, 
sprzedaż ciężarowe: 033 485 35 20
Fax: 033 485 35 11
Godziny otwarcia: pon – pt: 8.00 – 18.00, 
sob: 8.00 – 14.00.

OTWARCIE FILII W Gorzowie 

Z początkiem stycznia 2009 r. filia w Gorzo-
wie Wlkp. rozpocznie działalność w nowym 
obiekcie przy ulicy Olimpijskiej. Jest to bu-
dynek, który od podstaw został zaprojekto-

Przedstawiciele Zarządu Inter Cars S.A. wraz z dostawca-
mi podczas otwarcia fi lii.

wany i wykonany z myślą o dotychczaso-
wych klientach i pracownikach filii. 
Hala o powierzchni ponad 1400 m2 pomieści 
trzypoziomowy magazyn części do samocho-
dów osobowych i ciężarowych oraz najbogat-
szą ofertę wyposażenia warsztatowego. Aby 
skrócić czas obsługi klienta wprowadzamy 
najnowszy system składowania i wydawania 
towaru. Dla wygody klientów i pracowników 
powstał przestronny klimatyzowany biurowiec 
z salą obsługi klienta o powierzchni prawie 200 m2. 
Pozostałe pomieszczenia biurowe i socjalne 
zajmują kolejne 300 m2. 
Dla poprawy komunikacji z fi rmami współpra-
cującymi, uruchomimy 25 nowych numerów 
telefonów, przy których czuwać będzie dzie-
sięciu sprzedawców i sześciu przedstawicieli 
handlowych. 
Istotnym udogodnieniem dla klientów będzie 
łatwy dojazd oraz duży i wygodny parking.

Budowa fi lii w Gorzowie Wlkp.
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Kalendarz, który przede wszystkim kierowa-
ny jest do grupy Klientów IC, zdominowanej 
przez mężczyzn, eksponuje nie tylko atrybuty 
kobiecego piękna! Jego zadaniem jest również 
zwrócenie uwagi odbiorcy na największą w 
Europie Środkowo-Wschodniej ofertę części 
zamiennych posiadaną przez Inter Cars S.A.

Od kilku lat spółka, co roku przygotowuje 
dla swoich Klientów kalendarz planszowy z ko-
biecymi aktami prezentowanymi w różnej, 
niepowtarzalnej scenerii. Zadaniem ka-
lendarza, oprócz oczywiście podstawowej 
funkcji, którą powinien spełniać, jest także 
uprzyjemnianie codziennej pracy mecha-
ników w warsztatach. Z pewnością o wiele 
milej wykonuje się codzienne obowiązki, 

gdy ze ściany serwisu każdego miesiąca 
spogląda inna, piękna modelka, pokazując 
jednocześnie, że części zamienne monto-
wane w naprawianych samochodach mogą 
również stanowić elementy artystyczne!

Co roku w przygotowaniu kalendarza 
uczestniczą nasi kluczowi dostawcy Inter Cars 
S.A. W tegorocznym kalendarzu swoje produk-
ty prezentują takie fi rmy jak Bosch, Delphi, Febi, 
KYB, Mahle-Knecht, Continental-Contitech, SKF, 
Textar, TRW, Mabor, Castrol, Ruville. Autorem 
zdjęć jest W. Bakiewicz - znany polski fotograf, 
specjalizujący się między innymi w fotografi i 
kobiecego aktu.  

Kalendarz dostępny będzie we wszystkich 
fi liach Inter Cars S.A. już na początku grudnia.  

Nagrodę odebrał przedstawiciel fi lii Inter Cars S.A. 
Wrocław - Piotr Maliga.

1  2  3  4  5  6  7  8   9 10

Jednocześnie informujemy, że na 
bieżąco dostępne są samochody za-
stępcze dla serwisów. Od niedawna 
dostępna jest Skoda Fabia 1,2 HTP 
z klimatyzacją. Szczegóły wynajmu 
dostępne po wysłaniu zapytania 
pod adres: c1@intercars.com.pl 

Ł u k a s z  K u ź m i ń s k i

Dział Floty wspólnie z fi rmą VB Leasing przygo-
tował ofertę na leasing samochodów dla fi lii. 
Oferta obejmuje leasing nowych aut osobo-
wych i dostawczych. Aktualnie w ofercie znaj-
duje się kilkanaście samochodów w różnych 
wersjach silnikowych i wyposażeniu. Zaintere-
sowane osoby prosimy o przesłanie zapytania 
na adres c1@intercars.com.pl. Zwrotnie zosta-
ną przesłane wszystkie informacje zawierające 
dostępne samochody oraz opcje fi nansowa-
nia. Oferty zostały dogodnie skonstruowane by 
dowolnie konfi gurować parametry.  

Leasing 
floty 
dla fi lii

Już po raz piąty tytuł AutoExpert zorganizował 
plebiscyt na „Produkt Roku 2008”. Do konkursu 
zgłoszonych zostało ponad 200 produktów, 
czytelnicy głosowali na nie za pośrednictwem 
internetu, kuponu wysyłanego pocztą oraz na 
imprezach targowych.  

Zgłoszone produkty zostały podzielone na 
cztery kategorie. Jedną z nich jest chemia 
motoryzacyjna. W tej konkurencji wygrał 
olej penetrujący z dodatkiem MoS2 marki 
Cartechnic, którego wyłącznym dystrybuto-
rem jest Inter Cars S.A. W imieniu spółki na-
grodę odebrał przedstawiciel filii Wrocław 
- Piotr Maliga ( zdjęcie obok).

Przypomnijmy, że produkty pochodzące z Inter 
Cars S.A. już dwukrotnie zdobywały nagrody 
i uznanie czytelników. Pakiet oprogramowania 
IC Mechanik roku zebrał najwięcej głosów 
w kategorii Publikacje i oprogramowanie war-
sztatowe w 2005 i 2007 roku. 

Cartechnic              
produktem roku!

Każdy dzień  z Inter Cars S.A.



Od kiedy proponujemy Państwu szkolenia poja-
wiają się ciągłe pytania: „Czy nie moglibyśmy ze 
szkoleniem pojawić się bliżej warsztatu”?  
Oczywiście, że tak! Ale musimy wiedzieć o tym, 
jak duża grupa zainteresowana jest szkoleniem 
oraz gdzie chcielibyście Państwo, aby szkolenie 

Zainwestuj w wiedzę
Szkolenia w Inter Cars S.A.

A K T U A L N O Ś C I

się odbyło. Zachęcamy wszystk ich do 
przekazywania swoich pytań i sugestii 
naszym Przedstawicielom Handlowym. 
Jeżeli zainteresowanie konkretnym tematem 
pozwoli nam zebrać w jednym miejscu 
wymaganą ilość osób na szkolenie, to 
w przeciągu 3-5 tygodni zorganizujemy 
profesjonalne szkolenie w pobliżu Wa-
szych serwisów.

1. Elektronika silników spalinowych. 
 Diagnostyka czujników silnika.
2. Budowa i diagnozowanie systemu 
 poduszek 
 gazowych AIR\BAG.
3. Budowa i diagnostyka systemów 
 sterowania silników wysokoprężnych 
  bezpośrednim wtryskiem paliwa TDI 
 (VE/VP), UIS/PDE.
4. Budowa i diagnostyka systemu 
 Common Rail.
5. Układ ESP (AHS,DSC,PSM,VDC,VSC), 
 EHB, SBC, EWB.

6. Szyna transmisji danych CAN – 
 diagnostyka.
7. Budowa i diagnostyka układów 
 klimatyzacji samochodowych.
8. Układy wtryskowo-zapłonowe.
9. Platforma informacyjna ESI-[Tronic] 
 fi rmy Bosch. Wykorzystanie komputerów
  diagnostycznych w pracach
  serwisowych CDIF/2. 
10. Biuro Obsługi Klienta. Wywieranie 
 nacisku. Sprzedaż usług serwisowych.
11. Samochodowe układy hamulcowe +
  układy ABS.

A g n i e s z k a  F i j a ł k o w s k a

Miło nam poinformować, iż kolejna Inwazja Bez-
pieczeństwa dobiegła końca. 
Jak co roku, i tym razem odwiedziliśmy wybrane 
miasta Polski, aby uświadomić kierowcom jak 
ważne dla naszego bezpieczeństwa są badania 
techniczne pojazdów. Każdy kierowca mógł 
bezpłatnie sprawdzić poziom i jakość płynu 
hamulcowego, stan akumulatora, zużycie opon 
oraz stan amortyzatorów. Akcję rozpoczęliśmy 
25.07.br. w Olsztynie na parkingu TESCO, gdzie 
przez trzy dni, przy świetnej współpracy na-
szych kolegów i koleżanek z fi lii przebadaliśmy 
prawie 400 samochodów. Następna w kolejce 
była Gdynia. W drugi weekend sierpnia rozpo-
częliśmy trzydniowy „Szok Test”, podczas które-
go przebadaliśmy 280 samochodów. Kolejny 
był Białystok. Od 22 do 24.08 na parkingu C. H. 
CARREFOUR, przy ogromnym zaangażowaniu 
naszych kolegów i koleżanek z fi lii, sprawdzili-
śmy aż 700 pojazdów. 15 września nasza ekipa 
wyruszyła na tourne po Węgrzech. Odwiedzi-
liśmy takie miasta jak: Debrecen, Nyiregyhaza, 
Szeged, Pecs, Gyor i Budapeszt. Wzbogaceni 
o nowe doświadczenia powróciliśmy do Polski, 
aby przeprowadzić ostatnią akcję tego roku. 17. 10. br.  

zawitaliśmy na parking C. H. BIELAWY w Toruniu, 
gdzie dołączyli przedstawiciele następujących 
fi rm SACHS, Liqui Moly, NGK i VARTA. Dzięki 
wsparciu lokalnego radia „Gra” w ciągu trzech 
dni przebadaliśmy aż 1200 samochodów! To re-
kordowy wynik, który plasuje Toruń na najwyż-
szym miejscu w naszym rankingu. Gratulujemy.
Korzystając z okazji chciałabym serdecznie 
podziękować partnerom akcji oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w jej przebieg. 
Szczególne słowa uznania dla naszych kole-

gów i koleżanek z fi lii oraz warsztatów, które 
nas wspierały podczas akcji w Toruniu: STB Auto 
Bytniewski S. Chełmża, AMA s.j. M.Prowadzisz, A. 
Wiligalski – Łubianka, F.H.U A’Bell Ciechocinek.
Do zobaczenia!

12. Sprzęgła – zasada działania, budowa i
  wymiana (ze szczególnym zwróceniem
  uwagi na sprzęgła dwumasowe).
13. Amortyzatory samochodowe.
14. Elementy zawieszenia – montaż i obsługa.
15. Zawieszenia szkolenie kompleksowe 
 (włącznie z geometrią).
16. Rozrządy wymiana i obsługa.
17.Budowa i diagnostyka systemów 
 sterowania silników wysokoprężnych 
 z pompowtryskiwaczami (UIS/PDE, PLD).
18.Układy bezpośredniego wtrysku paliwa 
Wszystkie nowości na: www.intercars.com.pl

Tematy szkoleń:

8
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To już stało się tradycją! 

Badanie amortyzatorów w Olsztynie.

Rekordowa akcja Szok Test w Toruniu.
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Zamień pakiety 
na Alpy
Okres jesienno – zimowy jest szczególny, jeśli 
chodzi o akumulatory. Ilość energii, którą moż-
na pobrać z akumulatora zależy nie tylko od ni-
skich temperatur, które mogą nawet o połowę 
obniżyć ilość energii, ale także od dodatkowych 
urządzeń, które są często podłączane do jed-
nego akumulatora.  Klienci chętnie korzystają z 
podgrzewanych szyb, lusterek, sprzętu muzycz-
nego, DVD czy innych urządzeń elektrycznych. 
Akumulator się zużywa i z czasem należy go 
wymienić na nowy. Pod koniec roku notujemy 
wzrost sprzedaży baterii blisko o 50%! 

Z Inter Cars S.A. macie Państwo nie tylko 
atrakcyjne warunki cenowe i ofertowe, ale 
także możliwość otrzymania dodatkowych 
gratisów. Tym razem proponujemy Państwu 
wyjazd na narty pod hasłem: „Alpejskie sza-
leństwo”. Kupując pakiety można otrzymać 
wycieczkowe kupony, które biorą udział w 
losowaniu dwuosobowego wyjazdu na narty 
w marcu 2009r. Przygotowaliśmy 9 rodzajów 
pakietów różnej wartości, specjalne rabaty 
oraz dodatkowe punkty IC Premia. Ponadto 
zakupy premiowane są przedłużonym termi-
nem płatności, który, jak się okazuje, jest dla 
Państwa dużą wygodą. Aż 15 osób ma szansę 
na wygraną! Szczegóły w oddziałach IC oraz 
w ulotce „Alpejskie szaleństwo”.

Dla przypomnienia przedstawiamy aktualne 
promocje, z których można jeszcze skorzystać.

Wartość zakupu netto (zł)

Zawartość

  *   możliwość wymiany na  4500 pkt. IC Premia
 **  możliwość wymiany na  2000   pkt. IC Premia

Opcja 2

Opcja 3

banner i stojak na akumulatory

Płatność gotówkowa

Termin płatności ***

Punkty IC Premia

Płatność gotówkowa

Termin płatności ***

Maksymalny rabat główny

Płatność gotówkowa

Termin płatności ***

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 główny

„Losy wycieczkowe”

Materiały reklamowe

 ***  15.02.2009r.

Premiowy Mikołaj!
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o
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Zima i przedświąteczne dni to okres, kiedy 
chcielibyśmy dać trochę więcej czasu swo-
jej rodzinie, a także zrobić domownikom 
świąteczne prezenty.

Może warto zastanowić się już teraz nad ostat-
nimi zakupami w „starym” roku i skorzystać z 
ciekawych promocji?  Korzystając z programu 
lojalnościowego IC Premia możecie Państwo 
wymienić zebrane punkty na nagrody. Czas 
przed świętami Bożego Narodzenia wydaje się 
być do tego najlepszym momentem! Wystarczy 
wejść na www.icpremia.pl i zajrzeć do katalogu 
produktowego. Z pewnością znajdziecie w nim 
Państwo wiele ciekawych propozycji. Nasze na-
grody wykonane są z bardzo wysokiej jakości 
materiałów, estetyczne i bezpieczne w użyciu. 

Najbardziej popularne nagrody to: polary z na-
pisem Inter Cars S.A., zestawy narzędzi i nasadek 
fi rmy HANS, ale także garnki, śpiwory i kurtki. 
Aby dowiedzieć się ile punktów macie Państwo 
na koncie wystarczy zapytać swojego sprzedaw-
cę lub sprawdzić w na stronie www.icpremia.pl 
/Twoje punkty, a potem już wymieniać „niewi-
dzialne” punkty na realne nagrody.
Koniec roku to także czas podsumowań. W pro-
gramie IC Premia jest nas już ponad 16.000 zare-
jestrowanych uczestników. W roku 2008 zrealizo-
waliśmy zamówień na nagrody za kwotę ponad 
1.000.000 zł! Zamawiacie Państwo różne rzeczy: 
narzędzia, urządzenia AGD, RTV, garnki, patelnie 
i zabawki. Widocznie warto, bo nie otrzymujemy 
od Państwa zwrotów i nie odbieramy sygnałów 
niezadowolenia. 

Ostatni
dzwonek

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



Bez recepty
Już od połowy września br. macie Państwo 
możliwość korzystania z pakietu „Zimowa Ap-
teczka”. Każdy z Państwa otrzymuje dowolność 
w konstruowaniu asortymentu przydatnego w 
samochodach osobowych jak i ciężarowych. 
Grupy produktowe proponowane do pakietów 
OSOBOWYCH:

• Płyny i koncentraty do chłodnic • płyny i kon-
centraty do spryskiwaczy • żarówki • świece 
zapłonowe, żarowe i płomieniowe • chemia 
warsztatowa • silikony • depresatory/odmraża-
cze • zabezpieczenia antykorozyjne • fi ltry pa-
liwa • baranek do ochrony karoserii • dodatek 
do oleju napędowego • urządzenia do obsługi 
akumulatorów • płyny hamulcowe • chłodze-
nie • wycieraczki • kable rozruchowe
Grupy produktowe proponowane do pakietów 
CIĘŻAROWYCH:
• płyny i koncentraty do chłodnic • płyny i kon-
centraty do spryskiwaczy • wycieraczki • świece 
płomieniowe • żarówki• chemia warsztatowa 

• silikony • depresatory/odmrażacze • zabez-
pieczenia antykorozyjne • wszystkie fi ltry • ba-
ranek do ochrony karoserii • dodatek do oleju 
napędowego • płyny hamulcowe • urządzenia 
do obsługi akumulatorów • klocki i okładziny 
hamulcowe • zawieszenie pneumatyczne • 
hamulce pneumatyczne • chłodzenie • kable 
rozruchowe
Zakup każdego „Pakietu Zimowego-Apteczka” 
premiowany jest terminem płatności ustalo-
nym na dzień 15.02.2009r., ale przy płatności 
gotówką przysługuje 3% dodatkowego rabatu 
bez odroczonego terminu zapłaty. Dodatkowo 
przyznawane są specjalne punkty IC Premia za 
zakupy produktów CARTECHNIC 10zł = 20 pkt. 
w ramach „Pakietów Apteczkowych”.
Akcja promocyjna trwa w okresie od 18.09.2008r. 
do 28.02.2009r. Szczegółowe informacje w ulot-
kach oraz na www.intercars.com.pl, a także 
w oddziałach Inter Cars S.A. na terenie całego 
kraju. 

Aż 150.000 zł
Jak co roku wraz z dostawcami Michelin, Go-
odyear, Bridgestone, Continental przygotowu-
jemy dla wszystkich serwisów zajmujących się 
wymianą opon i wulkanizacją specjalne okre-
sowe promocje. W sezonie zimowym nama-
wiamy Państwa do wzięcia udziału w akcji pod 
hasłem: „4 konkursy dla serwisów”, w których 
łączna wartość nagród to ponad 150.000 zł! Do 
wygrania m.in. montażownice Bosch TCE 4410, 
urządzenia do obsługi klimatyzacji PROFITOOL 
podnośniki płytowe UNITROL, wózki narzę-
dziowe TOPTUL i HANS

Więcej szczegółów u każdego sprzedawcy we 
wszystkich oddziałach IC.

Żarliwa promocja

Oferta IC obejmuje pełny program Iskry na 
świece żarowe i płomieniowe do samocho-
dów osobowych i ciężarowych oraz zaworów 
elektromagnetycznych do pomp wtrysko-
wych. Podjęcie bezpośredniej współpracy 
z producentem pozwoliło na poszerzenie ofer-
ty oraz obniżenie kosztów pozyskania towaru, 
co przełożyło się na niższe ceny. Tylko w okresie 
od 01.12.br. do końca 31.01.2009r. świece żaro-
we Iskra można kupić o 15% taniej! Promocja 
obejmuje tylko wybrane indeksy. Więcej 
informacji na www.intercars.com.pl oraz 
u sprzedawców w oddziałach IC.

Przykładowe indeksy produktów w promocyjnej cenie: 11 721 007, 11 721 711, 11 720 103, 11 721 
002, 11 721 665, 11 721 731, 11 721 003

Produkty Iskry to dobra alternatywa dla kierowców ceniących niskie 
koszty utrzymania samochodu, bez utraty jakości części zamiennych. 
Zapraszamy do zapoznania się z aktualną, szerszą ofertą produktów 
marki Iskra dostępnych w nowych atrakcyjnych cenach.
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M a r c i n  G i e r s zPodkłady Quickline
W sieci sprzedaży Inter Cars dostępne są już produkty Quickline (PPG).

W ofercie Inter Cars S.A. dostępne są produkty z 
linii Quickline. Są to m.in. szpachle, lakiery bez-
barwne, produkty uzupełniające m.in. zmywacze, 
aerozole oraz rozcieńczalniki. Dziś prezentujemy 
Państwu szeroką ofertę podkładów.
Podkład gruntujący 1K to jednoskładnikowy 
podkład w aerozolu doskonały do wypełniania 
“przetarć” powstałych podczas szlifowania. QP-
3000 nie wymaga szlifowania przed aplikacją ko-
loru. Indeks IC: QP-3000/S1.
Podkład wytrawiający 2K przeznaczony jest do 
zastosowania na goły metal. Zapewnia doskonałą 
przyczepność oraz odporność na korozję. Dodat-
kową zaletą tego dwuskładnikowego podkładu 
gruntującego jest to, że nie zawiera chromianu. 
Indeks IC: QP-3100/S1.
QP-3200 Podkład epoksydowy to dwuskład-
nikowy podkład o doskonałej przyczepności do 
różnego rodzaju podłoży. Dobre właściwości 
wypełniające i łatwość szlifowania sprawiają, że 
QP-3200 stanowi idealny podkład do naprawy 
różnych podłoży. Indeks IC: QP-3200/S1.

Dwuskładnikowy podkład wypełniający jest 
szybkoschnący i łatwy do szlifowania.  W zależ-
ności od proporcji mieszania może być stoso-
wany, jako podkład głęboko wypełniający w 
naprawach punktowych lub jako szpachlówka 
podkładowa na duże powierzchnie gdzie wyma-
gane jest uzyskanie gładkiej powierzchni. Indeks 
IC: QP-3400/S1.
Podkład na tworzywa sztuczne jest stosowany 
do większości tworzyw sztucznych używanych w 
samochodach. Jest to gotowy do użycia podkład o 
doskonałej przyczepności. Aplikacja metodą natry-
skową sprawia, że jest on najlepszym rozwiązaniem 
do malowania elementów zamiennych z tworzyw 
sztucznych. Indeks IC: QP-3900/S1.
Podkład na tworzywa sztuczne w aerozolu 
jest wersją podkładu na tworzywa sztuczne 
QP-3900. Idealny do zastosowania na małe 
powierzchnie gołego tworzywa w przypadku 
naprawy, a nie wymiany elementu z tworzy-
wa. Indeks IC: QP-3950/S0.4.QP-3200 Podkład epoksydowy.

Dwuskładnikowy podkład wypełniający.

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

Znacząca 
różnica
Jaka jest różnica w działaniu prepa-
ratu MT-10 w stosunku do innych 
dodatków?

MT-10 nie zawiera cząstek stałych. Proces za-
chodzący w silniku nie polega na smarowaniu 
olejem czy też preparatem, ale na tworzeniu 
wiązań jonowych na częściach trących me-
talu. Inne preparaty zawierające cząstki stałe 
mogą prowadzić do zatykania się przewodów 
olejowych (kanalików) w trakcie używania ich 
przez długi okres czasu lub przez osadzanie 
się nagaru na przegrzanych częściach silnika. 
W przypadku MT-10 takie niebezpieczeństwo 
nie występuje. 
Preparat MT-10 został zaprojektowany w celu 
poprawy właściwości smarnych oleju poprzez 
wygładzenie i uszczelnienie (wypełnienie) po-
wierzchni metalu. MT-10 jest przyjaznym śro-
dowisku naturalnemu dodatkiem smarującym 
zaprojektowanym i przebadanym w USA.
Wiązania jonowe powstające w wyniku reakcji 
chemicznej zwiększą wielokrotnie działanie 
smarne oleju. Dlatego też MT-10 w znacznie 
bardziej chroni silnik przed uszkodzeniem w 
trakcie suchego startu, stanu, w którym cały 
olej spłynął do miski olejowej silnika podczas 
długiego postoju.
Indeks w IC: MT -10, dostępny w sieci sprzeda-
ży Inter Cars S.A.

Długotrwałe smarowanie!
Niska cena! Większa moc!

Moduły Bosch i Delphi
Zapraszamy Państwa do współpracy w zakre-
sie układów wtryskowych diesla i benzyny oraz 
diagnostyki samochodowej. Oferujemy Państwu 
programy wsparcia pod nazwą „Bosch Części 
i Diagnostyka Samochodowa” oraz „Delphi Service 
Center – Diesel Point”. Pierwsi Partnerzy programu 
Bosch rozpoczęli swoją działalność już w zeszłym 
roku (obecnie to już 60 serwisów), a programu 
Delphi w czerwcu br. (10 serwisów). Moduły nie 
wykluczają się, a wręcz uzupełniają. Każdy niezależ-
ny warsztat może być zrzeszony zarówno w sieci 
Bosch Service i Delphi Service Center.
Więcej szczegółów o warunkach współpra-
cy w dziale Samochodowe Systemy Wtryskowe, 
tel.: 022 71 41 518, e-mail: systemy.wtryskowe@
intercars.com.pl lub na www.intercars.com.pl/ Pro-
dukty/ Systemy Wtryskowe. 

zdj. Delphi
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Wysoka jakość, na którą Cię stać!
Cartechnic - alternatywna           
propozycja do oferty oryginalnych 
produktów. 

Marka jest obecna już od wielu lat na wymaga-
jącym rynku niemieckim, ponieważ ATR współ-
pracuje, z prawie wszystkimi dobrze znanymi 
dostawcami na niezależnym rynku części i ak-
cesoriów (IAM) w Europie.

WYSOKA JAKOŚĆ

Produkty Cartechnic prezentują wysoką ja-
kość przy relatywnie niskiej cenie. Jest to 
propozycja dla klienta, który oczekuje okre-
ślonego standardu produktu i ekonomicz-
nych zakupów. Jakość produktów jest po-
twierdzana przez niezależne instytuty (m.in. 
DEKRA), a wyniki testów są publikowane w 
ogłoszeniach i gazetach motoryzacyjnych. 
Po wprowadzeniu marki na rynek europej-
ski oferta jest ciągle ulepszana i rozszerzana. 
Obecny asortyment to 11 grup produktów i 
400 pozycji. Od wszelkich rodzajów smarów 
specjalistycznych, przez płyny eksploatacyj-
ne, koncentraty płynu chłodniczego, chemię 
warsztatową, oleje, żarówki po akumulatory 
i wycieraczki. Jednym z sukcesów marki Car-
technic jest ciągła ewolucja i przystosowanie 
wizerunku podążającego za wymogami ryn-
ku. Dodatkowym atutem są praktyczne po-
jemności. Wszystkie produkty oferowane są w 
opakowaniach o zróżnicowanych pojemnoś-
ciach, w zależności od potrzeb kupującego.

BOGATY WYBÓR

Wielokrotnie informowaliśmy już Państwa 
(m.in. na łamach WIADOMOŚCI), że wyłącz-
ność na dystrybucję produktów Cartechnic w 
Polsce ma fi rma Inter Cars S.A. Oferta jest stale 
wzbogacana i obecnie obejmuje 7 linii produk-
towych:

1. Chemia warsztatowa
2. Płyny eksploatacyjne
3. Pasty montażowe

4. Kosmetyki samochodowe
5. Oleje silnikowe
6. Oleje do klimatyzacji
7. Oleje specjalistyczne
     (hydrauliczne i przekładniowe)

Dzisiaj zaprezentujemy Państwu 3 z nich: bogatą 
ofertę chemii warsztatowej, płyny eksploatacyjne 
oraz pasty montażowe. W wiosennym numerze 
pokażemy wiele praktycznych kosmetyków sa-
mochodowych oraz całą rodzinę olejów.

1. CHEMIA WARSZTATOWA 

Smar o dużej przyczepności 400ml – pre-
parat smarny o ekstremalnej wytrzymałości 
na obciążenia, odporny na wymywanie przez 
wodę także słoną, chroni przed korozją. Zasto-
sowanie: uniwersalny smar przylegający do 
układów napędu, resorów, dźwigni hamulca 
ręcznego i dźwigni zmiany biegów, przegu-
bów i stabilizatorów. Indeks IC: CART00212. 

Biały smar w aerozolu z dodatkiem tefl onu 
300ml – wodoodporny o długotrwałym działa-
niu, odporny na wysokie temperatury. Świetna 
ochrona przed ścieraniem i korozją. Zastoso-
wanie: do prac konserwacyjnych, do resorów, 
zamków, szyn przy siedzeniach i odsuwanych 
dachach, okien, dźwigni zmiany biegów, za-
wiasów, linek itd. Indeks IC: CART00206.

Smar o dużej przyczepności 400ml – pre-
parat smarny o ekstremalnej wytrzymałości 
na obciążenia, odporny na wymywanie przez 
wodę także słoną, chroni przed korozją. Zasto-
sowanie: uniwersalny smar przylegający do 
układów napędu, resorów, dźwigni hamulca 
ręcznego i dźwigni zmiany biegów, przegu-
bów i stabilizatorów. Indeks IC: CART00212. 

SILIKONY

Spray silikonowy 300ml – do elementów 
wewnętrznych i zewnętrznych, antystatyczny, 
smaruje nie natłuszczając. Odnawia, chroni, 
smaruje i izoluje, zapobiega osadzaniu się ku-
rzu. Polecany do zastosowania w pojazdach 
mechanicznych, przydatny na kempingu i w 
sporcie. Indeks IC CART00208. 

PREPARATY ANTYKOROZYJNE

Środek odrdzewiająco–smarujący z dodat-
kiem dwusiarczku molibdenu (MoS2) 300ml. 
Olej penetrujący rozpuszcza i usuwa rdzę, sma-
ruje oraz zatrzymuje proces korozji. 
Indeks IC: CART00210.

Aerozol penetrujący z efektem zimnego 
szoku 400ml 
– preparat do bezpiecznego oczyszczania 
ekstremalnie zardzewiałych i utlenionych 
połączeń śrubowych. Ochłodzenie po-
wierzchni materiału powoduje pęknięcie 
rdzy, co zapewnia lepsze wnikanie substan-
cji aktywnych w szczeliny, trwałą ochronę 
przed korozją, nie uszkadza gumy i uszcze-
lek. Indeks IC: CART00205.

ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO HAMULCÓW

Środek czyszczący do odtłuszczania ha-
mulców i sprzęgieł 500ml, 5L, 20L
Do elementów układów hamulcowych i sprzę-
gła, szybko odparowuje. Usuwa olej, smary, 
zanieczyszczenia drogowe i płyn hamulcowy 
z układów hamulcowych, nie pozostawiając 
osadów. Indeks IC : CART00201, CART00202, 
CART00203.

Wykrywacz nieszczelności
Spray do wykrywania wycieków gazowych 
400ml – umożliwia odnalezienie nieszczelności 
w prosty, ekonomiczny i bezpieczny sposób. 
Dzięki specjalnej konstrukcji zaworu możliwe 
jest stosowanie go także w trudno dostępnych 
miejscach. 
Indeks IC: CART00213

12

M o n i k a  M a ł a c h o w s k a 

N O W O Ś C I



N O W O Ś C I

2. PŁYNY EKSPLOATACYJNE 

Koncentrat do chłodnic Cartechnic
Cartechnic universal to koncentrat do chłodni-
cy, 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 1,5L, 5L, 20L, 60L, 200L. 

Bezkrzemianowy koncentrat do chłodnic 
Cartechnic CT 12 plus
Płyn do chłodnicy Cartechnic CT 12 plus pro-
dukowany jest na bazie glikolu etylenowego i 
nadaje się do zastosowania we wszystkich po-
jazdach wymagających używania produktów 
nie zawierających krzemianów. Produkt za-
pewnia całoroczną ochronę przed działaniem 
niskich temperatur i korozją bez konieczności 
przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych 
przez cały okres żywotności silników wykona-
nych z żeliwa szarego, aluminium lub kombina-
cji obu tych metali, a także układów chłodzenia 
wykonanych ze stopów aluminium i miedzi. 
Szczególnie zalecany jest w przypadku silni-
ków z metali lekkich wymagających specjalnej 
ochrony aluminium w środowisku wysokich 
temperatur. Płyn do chłodnicy Cartechnic CT 
12 plus można mieszać z większością innych 
płynów chłodzących produkowanych na bazie 

glikolu etylowego. Nie zawiera potencjalnie 
niebezpiecznych substancji, jak azotyny, ami-
ny i fosforany. Nie stosować bez rozcieńczania. 
Rozcieńczać zgodnie z tabelą mieszalności 
na opakowaniu. Dostępny w pojemnikach o 
objętości 1,5L, 5L, 20L, 60L, 200L. Przykładowy 
indeks: CART999 CT12 PLUS 1,5L.

PŁYNY DO SPRYSKIWACZY 

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   

Koncentraty do chłodnic, przykładowy indeks: 
CART999 5L. 

Tabela dozowania zimowego koncentratu Cartechnic

Tabela zalecanych proporcji:  

Ochrona przed mrozem do: Cartechnic Woda 

-60°C  Nierozcieńczony 0

-22°C  1 1

-11°C 1 2

Dostępne pojemności 0,5L, 1L, 5L, 20L, 60L, 200L. 

Koncentraty zimowe - niezamar-
zający płyn do mycia i spryskiwania 
szyb oraz refl ektorów samocho-
dowych, o zapachu cytrynowym 
do czyszczenia szyb z aktywnym 
składnikiem czyszczącym zapo-
biega zamarzaniu instalacji spryski-
waczy oraz refl ektorów samocho-
dowych.  Nie zawiera metanolu. 
Ulega biodegradacji zgodnie z nie-
miecką ustawą o środkach myją-
cych i czyszczących (WRMG).

3. PASTY MONTAŻOWE

Pasta montażowa  
Do profesjonalnego montażu i demontażu 
opon wymagane jest zastosowanie pasty 
montażowej by nasmarować stopy opony i po-
wierzchni felgi stykającej się z oponą. Taką pastę 
ma z w swoim asortymencie Cartechnic. Pro-
dukt jest przeznaczony do prac montażowych 
w samochodach osobowych oraz użytkowych. 
Pasta montażowa nie oddziaływuje negatyw-
nie ma na gumę, stal i aluminium. Nie zawiera 
silikonu, ani szkodliwych dodatków olejowych. 
Dzięki temu osiąga wysoki efekt poślizgowy 
ułatwiający montaż lub demontaż co zmniej-
sza ewentualną możliwość uszkodzenia opony 
przy wymianie. Szybkie wysychanie pasty po 
procesie montażu zapobiega przesuwaniu się 
opony względem obręczy felgi. Pasta monta-
żowa jest wydajna i przyjemnie pachnie, nie 
zawiera żadnych substancji niebezpiecznych, 
zgodnie z Rozporządzeniem ”O Substancjach 
Niebezpiecznych”. Wykorzystane do jej pro-
dukcji surowce są biodegradowalne i dobrze 
tolerowane przez środowisko naturalne. 
Asortyment będzie sukcesywnie rozszerzany o 
nowe produkty. 

Przeznaczona do opon samochodów dostawczych     
i osobowych poj. 5 kg, indeks IC – CARP 5. 
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Praktyczne akcesoria

Cechą szczególną tego boxu jest dwubarwne 
czarno-tytanowe malowanie. Box ma wszystkie 
cechy użytkowe, dzięki którym montaż i korzysta-
nie z boxu jest niezwykle łatwe i wygodne, należą 
do nich: komfortowy uchwyt ułatwiający zamyka-
nie, system Dual-Side umożliwiający otwieranie na 
obie strony, centralny zamek. W komplecie znajdu-
je się specjalnie zaprojektowany pokrowiec, który 
pozwoli zabezpieczyć przechowywany w garażu 
box Thule Excellence. Pojemność całkowita wynosi 
520 litrów, a wymiary zewnętrzne 218x94x40.

MEGA POJEMNOŚĆ

W trosce o ciągłe poszerzanie oferty produkto-
wej, informujemy o wprowadzeniu nowej linii 
boxów i bagażników dachowych renomowanej 
fi rmy NEUMANN. Boxy i bagażniki dachowe pro-
dukowane są z wysokiej jakości materiału, jakim 
jest ABS. Jest on odporny na promieniowanie 
UV oraz na mróz. Każdy z oferowanych boxów 
jest zamykany jednym lub dwoma zamkami 
odpowiadającymi standardom europejskim. W 
każdym boxie znajdują się specjalne pasy służące 
do mocowania przewożonego bagażu. Produkty 
te występują we wszystkich rozmiarach i w sze-
rokiej kolorystce oferowanej przez producenta. 
Absolutną nowością są relingi dachowe, które 
pasują do większości samochodów osobowych 
i dostawczych sprzedawanych na naszym rynku, 
w tym do tych pojazdów, które nie były sprze-

dawane z fabrycznie zamontowanymi relingami 
dachowymi. Produkty wszystkich linii cechują się 
bardzo wysoką jakością materiałów użytych do 
produkcji (potwierdzone min. Certyfi katem TÜV), 
jednocześnie w przystępnej cenie. 

EKSKLUZYWNY BOX

Pod choinkę...
Ł u k a s z  C i e c i e r s k iP r z e m y s ł a w  N o w a k
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Gwiazdka tuż tuż, a my jak zwykle od-
kładamy zakupy świąteczne na ostatnią 
chwilę. Biegamy, szukamy, a Mikołaj, jak 
co roku przynosi nam skarpetki, krawaty 
i wiele innych drobiazgów, o których nie 
pamiętamy już na drugi dzień. Przedsta-
wiamy Państwu praktyczne akcesoria, wśród 
których znajdziecie być może pomysł na pre-
zent pod choinkę. 
 

ALKOMATY 

– to produkty, które z roku na rok cieszą się coraz 
większą popularnością. Od kilku miesięcy znajdują 
się w ofercie IC. Stanowią świetną propozycję na 
prezent dla każdego kierowcy, a w zbliżającym 
się okresie świątecznym produkt ten na pewno 
znajdzie zastosowanie. Urządzenie to przydaje się 
w sytuacjach, gdy dzień wcześniej spożywany był 
alkohol i nie jesteśmy pewni czy możemy wsiąść 
za kierownicę. 
Pokrowce na siedzenia – duża różnorodność ko-
lorów i modeli sprawia, że każdy znajdzie coś do 
swojego auta. Można je w szybki i prosty sposób 
zakładać oraz zdejmować, co ułatwia utrzymanie 
w czystości, a przy ich zastosowaniu samochód 
nabiera świeżości i ciekawego wyglądu.

DYWANIKI DO SAMOCHODU 

– praktyczny drobiazg zapobiegający brudzeniu 
oraz nanoszeniu błota do wnętrza samochodu w 
deszczowe dni. W naszej ofercie znajdą Państwo 
również dywaniki welurowe dedykowane do kon-
kretnych modeli aut. 

CZUJNIKI PARKOWANIA 

– to idealny prezent dla tych, którzy czują się niepew-
nie w miejskiej dżungli w trakcie poszukiwania miej-
sca parkingowego. Dzięki nim zaoszczędzą Państwo 
wiele wydatków związanych z naprawą auta.

ZAPACHY DO SAMOCHODU 

– ciekawy dodatek do każde-
go prezentu, który swoją formą 
może stanowić niebanalny do-
datek do wnętrza auta, a co naj-
ważniejsze neutralizuje przykre 
zapachy.

W NOWEJ SZACIE 

Biorąc pod uwagę Państwa sugestie zmieniliśmy 
szatę grafi czną oferowanych przez nas kołpaków. 
Poprawiona została jakość lakierów, które są bar-
dziej odporne na zarysowania. 

Wszystkie 
produkty dostępne
 w  sieci sprzedaży IC.

AL-6000 LITE  i AL-6000AL-7000
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Nowe narzędzie TEXA 
możliwość połączeń poprzez moduł Blueto-
oth, co poszerza pole jego zastosowania, po-
nieważ umożliwia kontrolowanie interfejsów 
lub zewnętrznych urządzeń TEXA pobierają-
cych dane dla oprogramowania, takich jak 
np. analizator spalin, dymomierz, oscyloskop, 
multimetr, moduł pomiaru ładowania aku-
mulatora, poboru prądu przy uruchamianiu 
silnika i efektywności ładowania, moduł kon-
troli sieci CAN, VAN, LIN itd. 
Najważniejsze cechy samego Axone Direct 
to oprogramowanie IDC3 Pocket (wszystkie 
niezbędne informacje bezpośrednio z urzą-
dzenia w języku polskim); auto-diagnostyka, 
funkcja „SEARCH” wspierana przez Google;  
funkcja TGS2 (automatyczne skanowanie sy-
stemów obecnych w danym pojeździe); auto-
matyczne aktualizacje oprogramowania oraz 
solidne wykonanie. Produkt dostępny w sieci 
sprzedaży IC. Indeks: TEX Z05010
Osoby zainteresowane szczegółowymi in-
formacjami zapraszamy do Działu  Wypo-
sażenia Warsztatów, tel.: 022 71 41 799. 

Elementy 
karoseryjne   
i oświetlenie

Podczas 8. Targów oraz Automechaniki 
we Frankfurcie fi rma TEXA przed-

stawiła nowatorski, niezwykle 
praktyczny tester Axone DI-

RECT. Jest to kontynuacja 
Axone 2000, które od-
niosło olbrzymi sukces 
na rynku światowym 
i zostało sprzedane w 
ponad 30.000 sztuk!  
Urządzenie łączy w so-
bie możliwości interfej-
su diagnostycznego z 

komputerem war-
sztatowym, ponad-
to oferuje prostą 

obsługę dzięki moż-
liwości podłączenia go 

bezpośrednio do portu EOBD 
w samochodzie za pomocą 
kabla. Odpowiednie adaptery 

umożliwiają jego wykorzystanie również do 
diagnostyki starszych pojazdów. Sprzęt daje 

Proponujemy pełną gamę ele-
mentów blacharskich i oświetlenio-
wych do naprawy aut europej-
skich jak również japońskich. 
Oferta jest stale aktualizowana i poszerzana 
o elementy do najnowszych pojazdów. Poni-
żej przedstawiamy przykładowe indeksy wraz 
z grudniowymi cenami.

6504-04-2029311P-błotnik przedni L FIAT 
BRAVO 06-, cena 310,63 zł (zdj. 1 )

5510-00-2510900P-zderzak przedni (środ-
kowy) FORD TRANSIT 06-, cena 367,96 zł

FX 210131B-nadkole plastikowe AUDI A3 04- 
(lewy przód) część tylna, cena 29,47 zł

6504-03-3548592P-reperaturka tylna 
P MERCEDES SPRINTER 06-, cena 202,12 zł

1N0271 296-031-halogen przeciwmgielny 
VW Passat 03.05- cena 246,87 zł

552-1924L-UE-lampa tylna CITROEN BER-
LINGO/PEUGEOT PARTNER 05- cena 97,79 zł

VAL88739-refl ektor Toyota Corolla H7/H7 
05.04- cena 621,26 zł

VAL43531-refl ektor VOLVO V70 H7/H9 04- 
cena 699,89 zł

Wszystkie ceny podane jako netto.

•

•

•

•

•

•

•

•

Ł u k a s z  M a r k o w s k i

G r z e g o r z  N o w a c z y kOgólnopolski 
program bezpośredniego
odkupu rdzeni

Celem projektu jest nawiązanie i utrzy-
manie stałej współpracy z serwisami sa-
mochodowymi, warsztatami i sklepami 
motoryzacyjnymi z całej Polski w zakresie 
odkupu zużytych części samochodowych. 

W Polsce, wg szacunkowych danych poziom 
odkupu rdzeni wynosi tylko 20 %, pozostałe 
80 % nigdy nie trafi a do produkcji/fabrycznej 
regeneracji. Porównując wskaźniki Europy 
zachodniej – tendencje te są odwrotne, tzn. 
poziom odkupu rdzeni do regeneracji docho-
dzi aż do 80 %. Te dane pokazują jak wiele jest 
jeszcze w naszym kraju do zrobienia. 

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem 
współpracy zapraszamy na witrynę interne-
tową www.skuprdzeni.pl. Tu można się za-
poznać ze szczegółowymi informacjami na 
temat rdzeni, które odkupujemy oraz kryte-
riami ich przyjęcia.

Nowatorski projekt w Inter Cars S.A.
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P i o t r  B o k

Teraz pojawił się produkt, który wzbudzi zainte-
resowanie wśród warsztatów zajmujących się 
montażem instalacji gazowych. Są to przewody 
z tworzywa sztucznego – nowość  w ofercie Inter 
Cars S.A., Przewody eliminują wszystkie wady po-
przednika i skracają czas montażu. Przede wszyst-
kim dzięki swojej elastyczności są łatwe do pro-
fi lowania. Zgięcie przewodu pod dużym kątem 
nie powoduje zmniejszenia jego przekroju we-
wnętrznego. W przypadku „konwencjonalnych” 
przewodów miedzianych podłączenie wieloza-

woru znajdującego się w zbiorniku gazu wyma-
gało dużego doświadczenia, a przede wszystkim 
było czasochłonne. Dzięki nowemu produktowi 
nawet początkujący montażysta wykona tę czyn-
ność bez większych problemów. 
Zarówno przewody jak i ich zakończenia po-
siadają homologację wg regulaminu EKG 
ONZ 67R01.
Wszystko wskazuje na to, że przewody z two-
rzywa będą ciekawą alternatywą dla miedzi.
Już w grudniu w ofercie Inter Cars S.A.!

Miedź czy tworzywo?
Dotychczas na krajowym rynku przewody miedziane stanowiły niezastą-

piony element instalacji gazowej. 

OGRZEWACZ TERMINA 1200W 

Jest to alternatywa dla popularnych ogrze-
waczy 1400 i 2000W. Dzięki zmniejszeniu 
mocy ogrzewacza, produkt jest znacznie 
tańszy. W ogrzewaczu tym, podobnie jak w 
wersji 1400 i 2000W zastosowano element 
PTC. Zabezpieczenie to w przypadku wzrostu 
temperatury otoczenia ogrzewacza powodu-
je, że jego moc wyjściowa jest automatycznie 
redukowana w celu zmniejszenia poboru 
prądu. Urządzenie zabezpieczone jest przed 
przegrzaniem, wzrost temperatury powyżej 
55�C powoduje odcięcie dopływu prądu do 
ogrzewacza i jego wyłączenie. Zresetowanie 
zabezpieczenia odbywa się poprzez odłą-
czenie wtyczki zasilającej i pozostawienie 
ogrzewacza na ok. 30 min. do wystygnięcia. 
Dodatkowym stopniem zabezpieczenia jest 
wewnętrzny bezpiecznik topikowy.

ZESTAW DEFA COMFORTKIT TERMINI™ 

Może być stosowany, jako rozszerzenie już 
użytego w samochodzie ogrzewania silnika. 
Jeżeli uzupełnimy go o grzałkę silnika otrzy-
mamy system ogrzewania silnika i wnętrza 
pojazdu. W skład zestawu ComfortKit Termini™ 
wchodzą: ogrzewacz wnętrza, przewód zasila-
jący zewnętrzny DEFA MiniPlug, przewód zasi-
lający wewnętrzny z gniazdem w zderzak, prze-

DEFA – Ogrzewanie
postojowe

W sezonie zimowym 2008/09 wprowadzamy do oferty ogrzewania 
postojowego dwa nowe produkty DEFA. 

wód zasilający ogrzewacz wnętrza, trójnik. 
Zastosowano najnowszą wersję ogrzewacza 
DEFA Termini™ (o mocach 1350 lub 2100W), 
który wyróżnia się nowoczesnym wyglądem 
oraz rozmiarem. Grubość została zredukowa-
na do ok. 37mm, zajmuje więc mniej miejsca 
niż wersje Termina.
Wszystkie urządzenia DEFA spełniają europej-
skie normy bezpieczeństwa.

Zestaw DEFA ComfortKit Termini™

Nazwa indeks IC cena detal brutto

Ogrzewacz wnętrza DEFA Termina 1200W DEFA430012 195,27 zł 

Zestaw DEFA ComfortKit Termini™ 1350W DEFA470050  643,86 zł

Zestaw DEFA ComfortKit Termini™ 2100W DEFA470060  750,86 zł

*) Ceny  mogą ulec zmianie w przypadku zmiany kursu euro.

INDEKSY I CENY* DETALICZNE WW. PRODUKTÓW

Ogrzewacz wnętrza DEFA Termina 1200W

Rozwój 
marki CQ 
Equipment 

Zapraszamy do zapoznania się    
z aktualną listą referencji linii CQ 
Car Equipment. 

Oferta jest sukce-
sywnie rozszerzana o 
nowe części alterna-
tora: regulatory na-
pięcia, łożyska alter-
natora, szczotki, koła 
pasowe, silentblocki, 
śruby, komutatory, 
płytki diodowe, pla-
stiki łożysk, simeringi, pokrywy, stojany, diody 
prostownicze, zestawy naprawcze alternatora, 
pokrywy alternatora / stojan – zestaw, wirniki, 
wentylatory, uszczelki, oraz o części rozrusznika: 
bendiksy, tulejki, włączniki elektromagnetyczne, 
szczotki, szczotkotrzymacze, przekładnie roz-
rusznika, bieżnie przekładni, zestawy naprawcze 
rozrusznika, widełki, łożyska, wirniki, uzwojenia 
stojana, cięgła rozrusznika, stojany rozrusznika, 
sprzęgła wielotarczowe rozrusznika, zaciski roz-
rusznika.
Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kon-
takt pod nr. telefonu: Tel.: (059) 848 11 36, 
Fax: (059) 848 11 38, e-mail: biuro@cqparts.eu
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Części dla 
Volvo i 
Saab

Scan-Tech Sweden

Przypominamy, że Scan-Tech dostarcza części 
zamienne na rynek aftermarket dla samocho-
dów Volvo i SAAB. Ofertę tę można już znaleźć 
w stanach magazynowych Inter Cars S.A.
Celem fi rmy jest zyskanie pozycji najbardziej 
godnego zaufania dostawcy części zamien-
nych dla tych pojazdów. Spółka stawia na ja-
kość, elastyczność w stosunku do klienta oraz 
innowacyjność. Zapraszamy do zapoznania 
się z produktami tej marki. Więcej informacji 
u sprzedawców.

O.E. jakość do            
każdego zastosowania

Program Textar dla pojazdów użytkowych 
obejmuje:

ponad 90 referencji dla okładzin do pojaz-
dów użytkowych. Dopuszczony i dodatkowo 
opatrzony własnym logo przez fi rmy Knorr i 
BPW asortyment okładzin hamulcowych fi rmy 
Textar dla pojazdów użytkowych obejmuje 
opatentowaną przez fi rmę TMD Friction meto-
dę łączenia zapewniającą maksymalne bezpie-
czeństwo, wydajność i trwałość.

ponad 490 referencji dla okładzin ha-
mulców bębnowych. Opracowane przy za-

•

•

Textar oferuje okładziny do oryginalnego  
wyposażenia pojazdów użytkowych, przy-
czep, autobusów miejskich i autokarów, dla 
99% europejskich pojazdów.

Nowe produkty Sachs
Automatyczny system ConAct

Wśród produktów ostatnio wprowadzonych 
na niezależny rynek części zamiennych znaj-
duje się pneumatyczny system ConAct marki 
SACHS. Jest to system stosowany w nowoczes-
nych samochodach ciężarowych. Działa on 
w oparciu o koncentryczny siłownik kontro-
lowany przez specjalny zawór. System auto-
matycznie określa zawsze optymalny sposób 
zwalniania sprzęgła – nawet w trudnych sy-

tuacjach na drodze, takich 
jak np. manewrowanie na 
małych przestrzeniach lub 
ruszanie na pochyłościach 
bądź śliskich nawierzch-
niach, przez co jest praw-
dziwą pomocą dla kierow-
ców. Dodatkowe korzyści, 
to dłuższy czas użytkowa-
nia sprzęgła, niższe kosz-
ty konserwacji, mniejsza 
waga systemu oraz bez-
problemowa integracja z 
elektronicznymi systema-
mi samochodu. Produkt 

dostępny w sieci sprzedaży IC od Nowego 
Roku, przykładowy indeks: 6482 000 088. 

W 2007r. asortyment oferowany przez ZF 
Trading powiększył się o ponad 2000 nowych 
produktów oznaczonych markami Sachs, 
Lemförder, Boge i ZF Parts, w tym ponad 500 
referencji nowych sprzęgieł oraz 1000 aplikacji 
nowych amortyzatorów.

VEMO to wysokiej jakości pro-
dukty do instalacji elektrycznej i 
układu 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 kowa-
nych fachowców. Corocznie fi rma wprowa-
dza nowe produkty, do oferty, które można 
znaleźć w systemie 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. Wybie-
rając opakowania z oznaczeniem Q+ dosta-
jecie Państwo produkty najwyższej jakości. 
VEMO przygotuje Państwa do zimy. Poleca-
my nagrzewnice i świece zapłonowe.

stosowaniu receptur dopuszczonych przez 
tolerancje wykonawcze oryginalnego wypo-
sażenia, włącznie z czołowym, oznaczonym 
przez fi rmę BPW materiałem okładzin cier-
nych T090, okładziny hamulców bębnowych 
Textar stanowią optymalne rozwiązanie dla 
pojazdów użytkowych, przyczep, autobu-
sów miejskich i autokarów.

ponad 100 referencji dla tarcz hamulcowych 
do pojazdów użytkowych. Opracowane i testo-
wane tarcze hamulcowe Textar dla pojazdów 
użytkowych zapewniają wysoką wydajność 
bez żadnych kompromisów.

•

Światło    
w tunelu!
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Amortyzatory 
Motion 
Bezpieczeństwo i komfort

Magneti Marelli Aftermarket wprowadza 
na rynek nową gamę amortyzatorów Mag-
neti Marelli Morion.  

Amortyzatory Motion gwarantują identyczną jakość i działanie 
jak systemy oryginalne montowane w nowych samochodach. 
Gama nowych produktów pod nazwą Motion to amortyzatory 
olejowe i gazowe, gwarantujące wysokie bezpieczeństwo i kom-
fort użytkowania zarówno w warunkach letnich, jak i zimowych. 
Linia Motion została zaprojektowana zgodnie ze zróżnicowanymi 
potrzebami, wynikającymi z konstrukcji poszczególnych pojaz-
dów. Charakteryzują się wysoką skutecznością działania, przy 

ograniczeniu hałasu powstającego 
podczas pracy. Jednocześnie za-
pewniają wysoki komfort podróży 
oraz znakomite “trzymanie się” dro-
gi. Produkty Motion dostępne są 
w sieci sprzedaży IC od września 
br.  Przykładowe indeksy: amor-
tyzator przedni prawy (1938GR) 
i przedni lewy (1938GL) do Fiata 
Grande Punto (199). 

www.intercars.com.pl

Inter Cars IC_Technika®
Techniczne dane on-line.

Co czyni program IC_Technika® tak wyjątkowy?
Inter Cars IC_Technika® zawiera więcej instrukcji napraw niż jakikol-
wiek inny produkt techniczny dostępny na rynku.

Wszystkie instrukcje łączą w sobie tekst z rysunkami i zdjęciami 
(faktyczna liczba to ponad 45.000 i stale rośnie).

Okresy między-przeglądowe oraz dane szczegółowe dodawane są w 
przeciągu kilku miesięcy od ukazania się nowego modelu samochodu.

Łatwe wyszukiwanie: po prostu wpisz model lub kod silnika, aby 
otrzymać wszelkie modele i typy, które pasują do podanych kryteriów. 
Szybki i pewny sposób na odszukanie danych, które są potrzebne. 

Elektroniczne dane posiadające w pełni ustandaryzowane schematy 
oraz informacje pomocnicze. Cecha niezrównana, w szczególności 
w trakcie pracy nad silnikiem.

Większość komponentów elektronicznych zawiera obszerne 
objaśnienia tekstowe jak również w pełni kolorowe zdjęcia i rysunki.

Dziesiątki tysięcy schematów instalacji elektrycznej zapewnia 
komfort pracy. 

Rozszerzony moduł czasów napraw ze zintegrowaną w programie 
technologią nakładania się czasów napraw.

Obsługa kodów błędów producenta oraz EOBD.

Nasza baza danych jest wielojęzyczna (obecnie 19 języków).

Aktywuj za darmo 

               30-dniową licencję

Po prostu najlepsze dane.

Inter Cars IC_Technika® jest najlepszym narzędziem na rynku wykorzystującym 
techniczną bazę danych Vivid (Vivid Automotive Data & Media BV). 

Tylko kilka kliknięć dzieli Cię od najbardziej kompleksowej na świecie motory-
zacyjnej bazy danych.

Chcesz ją wypróbować? Zapraszamy na stronę internetową gdzie można otrzymać 
darmową licencję na korzystanie z programu przez jeden miesiąc!

Aktualizacja 
IC Katalogu                
już wkrótce!

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

Zachęcamy Państwa do uaktualniania danych katalogowych. 
Obecna edycja o numerze 2008/03 dostępna od września 2008 jest 
do pobrania w recepcjach IC oraz ze strony internetowej. Kolejne 
wydanie danych katalogu zaplanowane jest na styczeń 2009r. 

Obecnie IC_Katalog to:
wyszukiwarka części do 40 tys. typów pojazdów osobowych,  

 ciężarowych, osi i motocykli 
ok. 930 tys. indeksów 
208 producentów części
ponad 400 tys. zdjęć 

Nowa grafi ka     
strony fl otowej
Wszystkich klientów fl otowych zapraszamy na odświeżoną stronę 
internetową www.fl ota.intercars.com.pl/
Zmieniona grafi ka, oraz szybszy dostęp do treści sprawia że 
łatwiej będzie można uzyskać informacje zarówno o usługach 
fl otowych jak i sieci współpracujących warsztatów.

•

•
•
•
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ARB to najbardziej uniwersalne i jedne z 
najlepszych na świecie blokad. Firma ARB 
produkuje je do większości samochodów 
4x4 na przednią i tylną oś. Blokada jest 
sterowna i podciśnieniowo załączana z 
kabiny samochodu, wymaga zamontowa-
nia kompresora. Po włączeniu następuje 
pełne zablokowanie obydwu półosi, a tym 
samym optymalne przeniesienie napędu 
na obydwa koła w sytuacji zwiększonych 
oporów kół, grząskiego lub śliskiego pod-
łoża. Włączenie oraz wyłączenie blokady 
nie wymaga zatrzymania, zachować jed-

M i c h a ł  W n u k

Dla pasjonatów off -roadu
Blokady mechanizmów 
różnicowych ARB 

nak należy kierunek jazdy na wprost. Blo-
kada ARB działa równie skutecznie pod-
czas jazdy do przodu i do tyłu, podczas 
p r z y s p i e s z a n i a , 
hamowania oraz 
podczas hamo-
wania silnikiem. 
Po wyłączeniu 
blokady działa jak 
zwykły klasyczny 
mechanizm róż-
nicowy.
Indeks: ARB RD132

Zderzaki 
ARB 

W zależności od zastosowania samo-
chodu wykonane są z aluminium lub 
stali, mogą być przystosowane do mon-
tażu wyciągarki. Zderzaki ARB cechują się 
wysoką jakością wykonania oraz estetyką 
i funkcjonalnością. Szeroka gama obej-
muje starsze samochody terenowe oraz 
nowe modele wyposażone w poduszki 
powietrzne.
indeks: - 2-3421100

Przez wodę? 
No problem!

Snorkel Safari to bardzo dobrej jakości 
produkt australijskiego koncernu ARB 
zapewniający całkowitą ochronę silnika 
przed zassaniem wody do jego wnętrza. 
Dzięki niemu przejazdy przez szlam i wodę 
przestały być problemem, a wchodzący w 
skład zestawu Safari Snorkel umożliwia 
dopływ wystarczającej ilości powietrza 
podczas przejazdów przez wodę jak i przy 
użytku codziennym.  

 W zestawie znajdują się wszystkie ele-
menty potrzebne do montażu (śruby, nity, 
szablon, elementy gumowe i zaciski). Sa-
fari jest wykonany z wysoko odpornych 
na uszkodzenia materiałów. Safari Snorkel 
jest w pełni profesjonalnym produktem 
przeznaczonym do samochodów tereno-
wych oraz dla ludzi ceniących sobie wy-
soką jakość i estetykę wykonania. 
 Indeks: SS1055HFToyota FJ Cruiser wyposażona w zderzak stalowy ARB 
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D a r i u s z  P a n e k

Bezobsługowy i trwały
Zgodnie  ze wcześniejszymi 
zapowiedziami informujemy, 
że w ofercie dostępne są już 
akumulatory nowej generacji 
Blue-Max fi rmy Panasonic z 
przeznaczeniem do samocho-
dów azjatyckich.

PRODUKT

Akumulatory charakteryzują się wysoką 
niezawodnością i trwałością, są stosowane 
jako fabryczne wyposażenie w samocho-
dach japońskich i koreańskich. W produkcji 
tych akumulatorów wykorzystywany jest 
bardzo dobrej jakości stop ołowiu, dzięki 
któremu uzyskano dużą odporność na ko-
rozję i wydłużono okres eksploatacji. Za-
stosowanie technologii wapniowej przy 
produkcji, pozwala uzyskać bardzo niski 
poziom samo-rozładowania i minimalne 
ubytki wody z elektrolitu. Akumulatory 
można przechowywać do 18 miesięcy 
bez obawy, że ich napięcie spadnie w 
wyniku samo-rozładowania poniżej 12,5 
V. Małe zużycie wody przy prawidłowej 
eksploatacji eliminuje potrzebę uzupeł-
niania elektrolitu. Akumulator jest w 100% 
bezobsługowy.

ESTETYKA

Akumulatory mają ładny wygląd z ze-
wnętrznym, wygodnymi z rączkami. Linia 
ta będzie rozszerzana, dlatego też prosi-

my o złożenie ofert w serwisach napra-
wiających auta azjatyckie. Czekamy na 
Państwa sugestie oraz uwagi odnośnie 
tego produktu.
Indeksy akumulatorów PANASONIC zaczy-
nają się od PAN…., a linia Blue-Max koń-
czy się oznaczeniem literowym BM, przy-
kładowy indeks w IC: PAN46B24LS-BM.

Profi tool - urządzenia 
do ustawiania świateł 

informacje ogólne:
Przyrząd umożliwia ustawianie świateł we 
 wszystkich modelach aut
Obsługuje lampy Xenonowe
Szklana soczewka
Możliwość regulacji wysokości z blokadą.
Obrotowa prowadnica umożliwia pracę 
 w zakresie 360°
Pozycjonowanie lustrem
Luksometr
2 lata gwarancji 

Informacje dodatkowe:
Certyfi kat TUV
Certyfi kat CE

Indeks IC: 0XPT541-1

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Informacje ogólne:
Przyrząd umożliwia ustawianie świateł 
we wszystkich modelach aut 
Obsługuje lampy Xenonowe
Szklana soczewka
Możliwość regulacji wysokości z blokadą
Obrotowa prowadnica umożliwia pracę 
 w zakresie 360°
Luksometr
Pozycjonowanie laserem
Woltomierz
2 lata gwarancji 
Certyfi kat CE

Indeks IC: 0XPT5415

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Przypominamy Państwu o stale rozwija-
jącej się ofercie narzędzi i urządzeń. Inter 
Cars S.A. jest jednocześnie bezpośrednim 
importerem i dystrybutorem następują-
cych marek: 

Sealey 
- czołowy producent i dystrybutor narzę-
dzi i urządzeń warsztatowych. W tym nu-
merze WIADOMOŚCI znajdziecie Państwo 
specjalny dodatek z ofertą, która zawiera 
blisko 150 propozycji narzędzi i urządzeń 
specjalistycznych, m.in. prasy warsztato-
we, ściągacze, etc.

Launch 
– czołowy producent podnośników i urzą-
dzeń do ogumienia oraz testerów diagno-
stycznych.

Chicago Pneumatic 
– wiodący amerykański producent narzę-
dzi pneumatycznych z blisko 100 letnią 
tradycją, którego jakość i zaawansowanie 
technologiczne potwierdza długoletnia 
współpraca z agencją kosmiczną NASA.

Więcej informacji u sprzedawców na fi liach Inter 
Cars S.A., na stronie www.warsztat.intercars.com.pl 
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D a r i u s z  P a n e kAkumulatory 
do samochodów ciężarowych

Wymagania użytkowników w 
stosunku do akumulatorów cięża-
rowych narzucają producentom za-
stosowanie nowszych technologii. 

Przykładem akumulatorów do samocho-
dów ciężarowych nowej generacji są TEC-
MAXX (Bosch) i Varta PROMOTIV (Varta). Za-
stosowana w nich technologia jest oparta na 
drobnokrystalicznych stopach ołowiu z dodat-
kami srebra i masy czynnej z dodatkiem wap-
nia, co ogranicza zużycie wody. Umożliwia to 

zastosowanie „szczelnej obudowy” i wieczka z 
rekombinacją gazów. Parametry techniczne 
czynią z nich źródło energii najwyższej klasy. 
Ich stopień samorozładowania jest zdecydo-
wanie mniejszy niż standardowych. Są to aku-
mulatory dla wymagających klientów, których 
nie odstrasza wyższa cena. 

Akumulatory standardowe wykonane są 
w starej technologii antymonowej, wyma-
gają częstej obsługi (dolewanie wody oraz 
okresowego doładowania, gdyż ulegają 
samorozładowaniu. Obecnie najbardziej 

popularne akumulatory do samochodów 
ciężarowych wykonane są w technologii hy-
brydowej typu HD (o wzmocnionej odpor-
ności mechanicznej na drgania np: 4max). 
Zachowują bardzo dobre parametry tech-
niczne przy umiarkowanej cenie. 

Jaki akumulator? 
Jaki akumulator zastosować do 

autobusów, autokarów, czyli tam 
gdzie jest potrzebna energia na 
postoju? Do oświetlenia, nagłoś-
nienia, wentylacji jak również do 
rozruchu silnika?

DOBÓR AKUMULATORÓW 

- do samochodów jeżdżących w długie trasy 
zagraniczne powinno się stosować akumula-
tory nowej generacji, by nie mieć problemów 
na przejściach granicznych przy długich ocze-
kiwaniach itd. Polecamy Bosch TECMAXX i Var-
ta PROMOTIV, są bardziej odporne na głębsze 
rozładowania w trakcie postojów na parkingach 
i granicach, szybciej się ładują (przy standardo-
wych może wystąpić zjawisko odparowywania 
wycieków elektrolitu korkami w wyniku inten-
sywnej eksploatacji).
- do samochodów jeżdżących po kraju wystar-
czają akumulatory hybrydowe np.: 4max,
- do autobusów i autokarów powinno się zasto-
sować akumulator 225Ah, najlepiej 4max 240Ah, 
o specjalnej konstrukcji, zapobiegającej niszcze-
niu akumulatora przy głębszym rozładowaniu,
- wielkość akumulatora należy dobrać na podsta-
wie katalogu lub instrukcji obsługi samochodu.
(można stosować akumulator o większych para-
metrach, ale nigdy mniejszych).

Przestrzeganie powyższych zasad dobo-
ru, montażu i eksploatacji akumulatorów do 
samochodów ciężarowych zabezpieczy użyt-
kownika przed niespodziankami w trasie.

MONTAŻ AKUMULATORÓW     

- montować parami tylko takie same aku-
mulatory (te same parametry - najlepiej 

identyczne od tego samego producenta),
- przed zamontowaniem doładować (przed 
rozpoczęciem ładowania wymieszać elektrolit 
poprzez przechylanie akumulatora – elektrolit 
się rozwarstwia),
- po doładowaniu sparować (połączyć plus z 
plusem minus z minusem na min 1 godzinę 
– wyrównujemy ładunki na obydwu do tego 
samego poziomu),
- sprawdzić ładowanie w samochodzie (napię-
cie 27, 6V do 28, 4V),
- oczyścić i zabezpieczyć klemy oraz bieguny 
wazeliną techniczną (lub innym środkiem do 
tego przeznaczonym),
- nie należy montować akumulatora nowego 
w parze ze starym (mają różne opory we-
wnętrzne). Przy jednakowym prądzie ładowa-
nia na jednym odkłada się większe napięcie 
natomiast na drugim mniejsze. Jeden jest nie-
doładowany natomiast drugi przeładowywa-
ny. Efekt końcowy to uszkodzenie obydwu). 
Używany akumulator lepiej doładować i za-
montować z innym używanym. Nie będą się 
wzajemnie uszkadzały i dłużej popracują.

EKSPLOATACJA AKUMULATORÓW

- przy każdym przeglądzie akumulatora należy 
sprawdzić ładowanie akumulatora, upływność 
prądu w samochodzie na postoju, stan klem, 
poziom elektrolitu i ewentualne ubytki uzupełnić 
wodą destylowaną. Brudny, zanieczyszczony wy-
gląd może powodować zwarcia powierzchniowe 
pomiędzy klemami w instalacji elektrycznej,
- zabrania się podłączania czegokolwiek pod 
jeden akumulator pracujący szeregowo z dru-
gim. Prąd, który płynie przez jeden akumula-
tor ładuje go w 100%, natomiast do drugiego 
akumulatora dopływa niższa jego wartość po-
mniejszona o prąd pobierany przez odbiornik 
podłączony równolegle, co doprowadza do 
przeładowania pierwszego i niedoładowa-
nia drugiego (alternator ładuje do uzyskania 
napięcia sumarycznego 27,6 do 28, 4V). W 
efekcie dochodzi do uszkodzenia obydwu. W 
takich przypadkach należy zastosować prze-
twornicę 24V/12V,
- akumulatory nienaładowane (napięcie po-
niżej 12,3V) ulegają nieodwracalnym zmia-
nom w wyniku zasiarczenia i tracą swoją 
pojemność. Należy sprawdzać akumulatory 
przechowywane w magazynie, jak również 
te, które są zamontowane w samochodach 
nieeksploatowanych i o częstych, krótkich 
przebiegach.

„Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie 
dwóch typów akumulatorów: głębokiego rozłado-
wania i rozruchowego (takie rozwiązanie stosuje się 
już w komunikacji miejskiej w niektórych krajach). 
Akumulatory do samochodów ciężarowych w 
momencie głębszego rozładowania, ulegają zasiar-
czeniu, co z kolei doprowadza do degradacji masy 
czynnej, a w następstwie utraty pojemności, aż do 
zniszczenia akumulatora. Rozwiązaniem tego prob-
lemu jest akumulator 240Ah o specjalnej konstrukcji, 
który wytrzymuje głębsze rozładowania, lepiej niż 
pozostałe akumulatory rozruchowe. Jest on droższy, 
ale łączy w sobie dwie cechy akumulatora rozrucho-
wego jak i głębokiego rozładowania”.

J a n u s z  D r u c h l i ń s k i  –  s z e f 
d z i a ł u  A k u m u l a t o r y  w  I n t e r 
C a r s  S . A . 

N O W O Ś C I

21



22

Akumulatory VARTA do samochodów ciężarowych, autokarów, maszyn rolniczych i budowlanych 
to ekstremalnie wytrzymały pakiet mocy, a przy tym idealne rozwiązanie dla bardzo 
eksploatowanych pojazdów, których użytkownicy nie mogą sobie pozwolić na przestoje 
spowodowane awarią akumulatora. 

VARTA PROMOTIVE oraz 
VARTA Standard

TECHNOLOGIA WAPNIOWO-
SREBROWA GWARANTUJE:  

zwiększoną moc rozruchową nawet w najtrudniejszych 
 warunkach atmosferycznych
ekstremalnie wydłużoną żywotność 
zwiększoną odporność na korozję
nowoczesne wieczko labiryntowe z centralnym odgazowaniem: 
zwiększa bezpieczeństwo
doskonale chroni akumulator przed wyciekiem elektrolitu     
zastosowanie fi ltrów tefl onowych zabezpiecza przed zapłonem wstecznym
dzięki separatorowi z włókna szklanego akumulator charakteryzuje się
 3-krotnie wyższą odpornością na pracę cykliczną w porównaniu 
 z tradycyjnymi akumulatorami
wzmocniona obudowa zapewnia 10- krotnie większą  odporność 
na wstrząsy w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami rozruchowymi
akumulator jest całkowicie bezobsługowy, a dzięki hermetycznej 
 konstrukcji konsumpcja wody została ograniczona do minimum
wydłużony okres składowania bez konieczności doładowywania
15 miesięcy bez uszczerbku dla parametrów technicznych akumulatora
wyposażony w ergonomiczne uchwyty oraz w tzw. „magiczne oczko” 
 ósłużące do kontroli stanu naładowania akumulatora, bez potrzeby
 stosowania dodatkowych urządzeń.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

VARTA SUPER HEAVY DUTY 
i HEAVY DUTY

VARTA SUPER HEAVY DUTY

produkowany w sprawdzonej 
 technologii  stopu antymonu i ołowiu
wzmocniona konstrukcja zapewnia zwiększoną odporność 
 na wibracje (100% powyżej normy EN) w porównaniu z tradycyjnymi
 akumulatorami rozruchowymi. 
wydłużona żywotność
wysoka moc rozruchowa zapewnia idealny rozruch silników o dużej mocy
wytrzymuje  3 razy większa ilość cykli 
jest odporny na głębokie rozładowywanie, co daje możliwość 
 intensywnego i długotrwałego obciążenia akumulatora

•

•

•
•
•
•

VARTA HEAVY DUTY

akumulator o dużej trwałości zapewniający pewny „start” 
 dzięki wysokiej mocy rozruchowej
wytrzymała konstrukcja mechaniczna i elektryczna gwarantuje 
 odporność na  duże obciążenia cykliczne.

•

•

Gama akumulatorów do pojazdów użytkowych : 

Niezawodna energia 
w najcięższych 
warunkach pracy

N O W O Ś C I
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SSW - co się zmieniło, 
co nowego oferujemy?

Niezależne Warsztaty idą z duchem czasu 
przystępując do programów „Bosch Części i 
Diagnostyka Samochodowa” i „Delphi Service 
Center – Diesel Point”, potocznie zwanymi Mo-
dułami Bosch i Delphi.

Tym samym coraz częściej włączają diagno-
zowanie, weryfi kację usterek i naprawę nowo-
czesnych systemów wtryskowych do swych 
profi li działalności. Oba moduły nie wykluczają 
się wzajemnie, a wręcz uzupełniają, toteż każdy 
Niezależny Warsztat może wybrać obydwa, a 
Warsztat zrzeszony w sieci Bosch Service może 
bez problemu przystąpić do Modułu Delphi.

  PRZYSZŁOŚĆ WARSZTATÓW

Niezależny Warsztat, który jest przygotowany 
do solidnej naprawy i obsługi pojazdów z no-
woczesnymi układami zasilania silnika, stanowi 
realną alternatywę dla właściciela samochodu. 
Układ zasilania jego samochodu może być ser-
wisowany zgodnie z zaleceniami producenta, a 
przy tym przyjaźnie dla jego portfela.

Jeden z Partnerów programu Bosch.

JAK  TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?  

W wyniku dużego zainteresowania, które 
zaobserwowaliśmy podczas ostatnich 8. Tar-
gów i ograniczeń czasowych postanowiliśmy 
realizować bezpłatne, praktyczne prezentacje 
Modułów z wykorzystaniem wyposażenia wy-
korzystywanego do diagnozowania, weryfi ka-
cji usterek i naprawy nowoczesnych systemów 
wtryskowych. Jest to dobra okazja dla Właści-
ciela Warsztatu, aby osobiście mógł sprawdzić 
ich funkcjonalność, możliwości i korzyści wy-
nikających z ich wykorzystania w codziennym 
funkcjonowaniu Warsztatu. Do prezentacji 
włączyliśmy także ofertę z zakresu klimatyzacji 

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

Przybywa warsztatów – Partnerów programów BCiDS i DSC-DP.

samochodowych, doładowania silnika oraz 
innego wyposażenia, np. zestawu do naprawy 
przewodów paliwowych o indeksie DOR800-
302PLUS w cenie detal netto 1 072 zł. 

WTRYSKIWACZE I POMPY WTRYSKOWE W 
OFERCIE IC – NIE TYLKO FABRYCZNIE NOWE

Oprócz podzespołów fabrycznie nowych 
wprowadzamy do oferty wtryskiwacze i 
pompy wtryskowe regenerowane zgodnie 
z technologią naprawy producenta systemu 
i z wykorzystaniem oryginalnych zestawów 
naprawczych. Jednocześnie, produkty o gwa-
rantowanej jakości są oferowane w atrakcyjnej 
cenie. Sprzedawane są w formie sprzedaży TR, 
czyli ze zwrotem wymontowanego towaru, 
potocznie zwanego rdzeniem. 

Tym samym oferujemy gamę wtryskiwaczy 
i pomp wtryskowych, które mogą być wybie-
rane w zależności od preferencji i zasobności 
portfela właściciela samochodu.

JAK DOBRAĆ WTRYSKIWACZ LUB POMPĘ? 

To bardzo proste, wystarczy posłużyć się 
katalogiem Bosch (ESI A), Delphi (Direct Evo-
lution Lite) , index w ofercie IC DDRX208L 
lub Denso System Common Rail.

Na końcu indeksu powyższych produktów 
umieściliśmy litery, odpowiednio BDC, DDC 
lub DX, przykładowo: 0 445 110 107 BDC, DE-
L9044A016A DDC, 097300-001 DX. Ponadto 
są one skrosowane z dotychczas oferowanymi 
produktami. 

R e g e n e r o w a n e  p r z e z  /  R e m a n u f a c t u r e d  b y

DIESEL SERVICE

Program Delphi Service Center – Diesel Point

R e g e n e r o w a n e  p r z e z  /  R e m a n u f a c t u r e d  b y

Program Bosch Części i Diagnostyka Samochodowa

R e g e n e r o w a n e  p r z e z  /  R e m a n u f a c t u r e d  b yR e g e n e r o w a n e  p r z e z  /  R e m a n u f a c t u r e d  b y

Regenerowane  przez / Remanufactured  by

DIESEL SERVICE

Program Delphi Service Center – Diesel Point

Regenerowane  przez / Remanufactured  by

Regenerowane  przez / Remanufactured  byRegenerowane  przez / Remanufactured  by

Program Bosch Części i Diagnostyka Samochodowa

Opakowanie wtryskiwaczy oraz pomp Bosch i Delphi

Jeden z elementów zestawu wyposażenia Diesel Point. 
Zdjęcie Delphi.

Możliwość weryfi kacji wtryskiwaczy CR bez ich demontażu.
Zdjęcie Delphi.
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Kompleksowe koncepcje napraw
 dla wszystkich systemów Diesla
Doświadczenie lidera rynku w zakresie systemów Diesla.

Samochody z silnikami Diesla przeżywa-
ją od kilku lat prawdziwy boom, który został 
zapoczątkowany przez wprowadzenie na 
rynek nowoczesnych wysokociśnieniowych 
systemów wtrysku paliwa. Bosch już od wielu 
lat jest niekwestionowanym liderem na ryn-
ku oryginalnych części do systemów Diesla. 
Ponad połowa samochodów z systemem 
Diesla na całym świecie jest wyposażona w 
systemy wtrysku produkcji Bosch. W wyniku 
wciąż rosnącej koniunktury do serwisów sa-
mochodowych trafi a coraz więcej pojazdów z 
systemami wtrysku do silników Diesla. Firma 
Bosch, jako doświadczony producent części 
oryginalnych, oferuje warsztatom komplek-
sowe i efektywne koncepcje diagnostyczne 
dla wszystkich silników Diesla, wyprodu-
kowanych nie tylko przez fi rmę Bosch, ale 
również przez fi rmy takie jak Delphi, Conti/
Siemens, czy Denso. Kompleksowa koncep-
cja Bosch dla warsztatów obejmuje, oprócz 
techniki diagnostycznej i kontrolnej wszelkie 
specjalistyczne narzędzia i części zamienne, 
koncepcje naprawy pomp i wtryskiwaczy w 
terenie, szkolenia pracowników warsztatów 
oraz wsparcie techniczne poprzez specjalną 
infolinię. 

WŁAŚCIWA DIAGNOZA

Technika diagnostyczna Bosch stanowi dla 
warsztatów niezbędne narzędzie identyfi ka-
cji potencjalnych usterek w systemie Diesla. 
Kody błędów można odczytać za pomocą 
testerów usterek z serii KTS. Zintegrowane 
instrukcje lokalizowania usterek ułatwiają me-
chanikom-elektronikom postawienie właś-
ciwej diagnozy. Miernik objętości rejestruje 
ilość paliwa powracającego z wtryskiwaczy 
i porównuje je. Ponadto, dostępne są również 
specjalne zestawy do diagnozowania pompy 
paliwowej bezpośrednio w samochodzie. 
W przypadku zdiagnozowania usterki syste-
mu Diesla, program części regenerowanych 
Bosch Exchange oferuje szybkie i tanie roz-
wiązanie, jako alternatywę dla nowych części. 
W przypadku dostępu do odpowiedniego 
sprzętu warsztaty mogą naprawić w rozsądnej 
cenie wadliwe komponenty wysokociśnienio-
wego systemu Diesla. Bosch przyjął strategię 
naprawy komponentów zawsze, kiedy jest to 
możliwe, co gwarantuje niedrogi serwis star-

szym samochodom, zgodnie z ich wartością 
rynkową. Na przykład wadliwe pompy i wtry-
skiwacze mogą być gruntownie przebadane 
na urządzeniach testujących EPS 200 i EPS 
815 firmy Bosch, a ich naprawa jest możli-
wa w zdecydowanej większości przypadków. 
Bosch opracował koncepcje naprawy wszyst-
kich typowych pomp wysokociśnieniowych 
oraz wtryskiwaczy stosowanych w samocho-
dach osobowych i transporterach. Koncepcje 
te tworzone są we współpracy z działami ba-
dawczo-rozwojowymi fi rmy Bosch.

2. EPS 200

Wszystkich zainteresowanych poruszaną 
tematyką prosimy o kontakt z Przed-
stawicielem Handlowym najbliższej 
Filii Inter Cars S.A. lub na adres e-mail: 
systemy.wtryskowe@intercars.com.pl
Zapraszamy do współpracy.

Koncepcje naprawy dla 
wszystkich systemów Diesla.

Technika diagnostyczna          
i naprawy, części zamienne 
oraz szkolenia od jednego 
dostawcy.

1. KTS 670 – tester usterek

3. EPS 815 (stół do pomp wtryskowych) z przy-
stawkami do CR / VP

N O W O Ś C I
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zdj. 2 Katalog Power Finder

To pytanie, które często stawiają sobie osoby przed 
przystosowaniem samochodu benzynowego do 
zasilania LPG. 

Czy samochód 
zasilany LPG 
jeździ gorzej?

Historycznie rzecz biorąc, pytanie takie nie 
jest całkowicie bezzasadne. Jeszcze kilka lat 
temu do samochodów montowano głównie 
instalację II generacji (mieszalnikową), która 
z racji swojej konstrukcji zarówno ogranicza-
ła moc silnika, jak i zmieniała charakterystykę 
momentu obrotowego. Powodem ogranicze-
nia mocy był mieszalnik palnikowy (mikser), 
który montowany do układu dolotowego był 
niczym innym jak dodatkową zwężką ograni-
czającą dolot powietrza do cylindrów silnika.

Postęp technologiczny w produkcji ukła-
dów wtrysku benzyny, ze szczególnym 
uwzględnieniem coraz surowszych norm 
emisji spalin oraz rozwój systemów wtrysku 
LPG połączony ze znacznym obniżeniem ich 
cen sprawił, że obecnie większość montaży 
instalacji zasilania LPG odbywa się w oparciu 
o systemy wtrysku gazu.  

Z JAKIMI ZJAWISKAMI W UKŁADZIE ZASILA-
NIA MAMY DO CZYNIENIA PRZY UKŁADZIE 
WTRYSKU GAZU?

Po pierwsze, nie wprowadzamy żadnych 
zmian w układzie dolotowym silnika. Filtr 
powietrza, korpus przepustnicy i kolektor 
dolotowy pozostają niezmienione. Jedyna 
ingerencja to zamontowanie przy wlocie do 
głowicy dysz, którymi gaz dostaje się z wtry-
skiwaczy do poszczególnych cylindrów. Je-
śli montaż tych elementów zostanie wyko-
nany prawidłowo i z należytą starannością 
dysze nie stanowią żadnej przeszkody dla 
powierza zasysanego przez silnik. Współ-
czynniki napełniania cylindrów nie zmienia 
się po przystosowaniu silnika do zasilania 
LPG, zatem sam fakt zamontowania instala-
cji nie ogranicza mocy silnika.

Po drugie, trzeba wiedzieć, że systemy 
wtrysku LPG sterowane są przez sterownik 
benzyny. Odbywa się to w taki sposób, że ste-
rownik gazowy czyta czas wtrysku benzyny 
wyliczony indywidualnie dla każdego cylindra 

i przelicza go na czas otwarcia wtryskiwaczy 
gazowch. Algorytm przeliczenia zbudowa-
ny jest w taki sposób by dostarczyć silnikowi 
identyczną ilość energii jak przy pracy na ben-
zynie.

Załączone wykresy przedstawiają przebie-
gi charakterystyki mocy i momentu napę-
dowego dla dwóch pojazdów przy zasilaniu 
benzynowym oraz LPG opartym na instalacji 
sekwencyjnego wtrysku gazu 4Gas.

WYKRESY

Nieznaczny, nieprzekraczający 5% 
spadek mocy widoczny na wykresach 
hamownianych samochodów Seat Leon 
i Renault Safrane wynika z różnicy włas-
ności fi zycznych i chemicznych LPG oraz 
benzyny i jest praktycznie nieodczuwalny 
dla użytkownika.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 
obie charakterystyki (moc, moment napę-
dowy) są bardzo dokładnie odwzorowane 
przy zasilaniu LPG. Świadczy to o bardzo 
wysokiej precyzji działania instalacji 4Gas 
zapewniającej odpowiednie dawkowanie 
paliwa gazowego w całym zakresie obcią-
żenia silnika.

Instalacja 4Gas dostępna jest w wersji 
trzy, cztero, sześcio i ośmio – cylindrowej i 
w zależności od zastosowanego reduktora 
wchodzącego w skład danej kompletacji 
obsługuje silniki do 300 KM. 

W razie pytań prosimy o kontakt z działem 
Instalacje Samochodowe, 
Tel.: 022 71 41 323 lub 022 71 41 324, 
e-mail: dwaliszkiewicz@intercars.com.pl

P i o t r  B o k
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Turbosprężarki 
nowości w ofercie  

Są to takie marki jak: Garrett, BorgWarner 
Turbo Systems (KKK i Schwitzer), Mitsubishi, 
IHI, Holset. W ostatnim czasie pojawiło się dużo 
nowych referencji, a łącznie jest ponad 300 do-
stępnych w ciągłej sprzedaży. 

M a r c i n  Tu r s k i  

NUMERACJA 4MAX

Obok produktów fabrycznie nowych od kil-
ku lat obecna jest również szeroka gama turbo-
sprężarek po fabrycznej regeneracji pod marką 
4max ECOLINE. W związku z czytelną numera-
cją większość produktów również nowych od 
powyższych producentów jest pakowanych 
i oznaczanych indeksami 4max PROFILINE. To-
war regenerowany o indeksie 0207-02-0003R 
ma swój odpowiednik nowy 0207-02-0003P.

Produkty regenerowane cieszą się ogrom-
ną popularnością z powodu wysokiej, spraw-
dzonej jakości przy stosunkowo niskiej cenie, 
która może być dodatkowo pomniejszona 
o kilkaset złotych (250-615zł) za zwrot wy-
montowanej turbosprężarki. Warunkiem 
przyjęcia jest oczywiście spełnienie kry-
teriów określonych przez producenta. 

Wszelkie pytania związane z ofertą turbo-
sprężarek należy kierować pod adres 
e-mail: marcin.turski@intercars.com.pl

Nie wszystkie turbosprężarki mogą jednak 
być regenerowane. Dotyczy to przede wszyst-
kim konstrukcji nowej generacji z tzw. „zmienną 
geometrią”, gdzie coraz częściej pojawiają się 
elementy elektroniki - REA™ (Rotary Electric Ac-
tuator). W niektórych przypadkach regeneracja 
staje się nieopłacalna ze względu na atrakcyjna 
cenę nowego towaru.

NIETYPOWE, TRUDNODOSTĘPNE REFERENCJE

Nietypowe turbosprężarki dostępne są 
na indywidualne zamówienia klientów z rea-
lizacją 24h do każdej filii Inter Cars S.A. pod 
warunkiem dostępności w magazynie 
dostawcy.

Jeśli trafi się pojazd z uszkodzoną turbo-
sprężarką, której nie ma na stanie w sieci In-
ter Cars S.A. oraz u dostawcy, wtedy istnieje 
możliwość wysłania tej turbiny do regene-
racji w autoryzowanym serwisie. Z takim to-
warem należy udać się do najbliższej filii IC, 
a dalszych informacji na temat ceny i czasu 
realizacji takiej usługi udzielą osoby zajmu-
jące się tym obszarem działalności. Z reguły 
trwa to ok. 4 dni roboczych, a cena uzależ-
niona jest od stopnia uszkodzenia.

KATALOG TURBOSPRĘŻAREK –  POWER 
FINDER  NOWOŚĆ!

Od niedawna dostępny jest elektro-
niczny katalog wszystkich producentów 
stosowanych we wszystkich pojazdach 
mechanicznych włączając specjalistycz-
ny sprzęt budowlany i maszyny rolnicze. 
Odpowiedni numer podzespołu możemy 
ustalić nie tylko po danej marce, modelu 
i silniku, ale poprzez numer produkcyjny 
umieszczony na tabliczce znamionowej 
turbosprężarki lub za pomocą nr OE. Po 
podłączeniu komputera do internetu ist-
nieje możliwość szybkiego sprawdzenia 
dostępności danej referencji w magazy-
nie dostawcy (po kliknięciu w indeks: ko-
lor zielony oznacza dostępność, czerwony 
– niedostępność). 

Katalog jest do dyspozycji u sprzedaw-
có w każdej filii Inter Cars S.A., oraz do 
pobrania na stronie www.intercars.com.
pl/Produkty/Systemy Wtryskowe.

Dzisiejsza oferta turbosprężarek obejmuje wszystkich producentów tych podzespołów 
silnika, którzy są obecni na liniach montażowych pojazdów.

zdj. 1 Turbosprężarka fi rmy Garrett
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Zostały zaktualizowane i odświeżone kolej-
ne katalogi z ofertą części do samochodów 
japońskich i koreańskich. Tym razem są to 
katalogi: H – z ofertą łożysk oraz katalog 
Magnum Technology z ofertą amortyzato-
rów. 
Przypominamy, że od pewnego czasu dostęp-
ne są również nowe wersje katalogów ozna-
czonych literami C – układ hamulcowy, E – roz-
rząd, I-J – zawieszenie i układ kierowniczy.

Katalogi 
azjatyckie

H
WHEEL BEARING KITS

Catalogue
spare par ts for Asian cars

Łańcuch 
TSUBAKI „siód-
mej generacji”

To m a s z  G a r d o l i ń s k i

Nowe łańcuchy rolkowe ANSI RS TSUBAKI, serii G7 oferują wzrost trwało-
ści o 100% w porównaniu do łańcuchów wcześniejszej generacji. Obec-
nie G7 oznacza innowacyjny system tulei, który w ogromnym stopniu 
poprawia wewnętrzne smarowanie i zwiększa trwałość o 100% w naj-
bardziej popularnych rozmiarach RS80 do RS140. Połączenie nowych 
tulei „rowek smarowy” ze szczegółowym reżimem testowym oznacza 
również, że nowe łańcuchy rolkowe RS standardu ANSI przenoszą o 33% 
wyższą moc [kW].
Testy i dane dowodzą, że zużycie łańcucha na styku sworzeń/tuleja jest 
zazwyczaj czynnikiem ograniczającym żywotność łańcucha, zwłaszcza 
w przypadku typów łańcuchów smarowanych zewnętrznie, takich jak 
standardowy łańcuch ANSI. (Tuleja łańcucha jest umiejscowiona pomię-
dzy sworzniem a zewnętrzną rolką). Tsubaki wykorzystując swój poten-
cjał badawczo – rozwojowy dokonał ulepszeń tego połączenia, aby zre-
dukować zużycie oraz wydłużanie się łańcucha w skutek długotrwałej 
pracy. W rezultacie opatentowano tuleję z rowkami smarowymi, rowki 
stanowią wewnętrzne komory dla smaru, tam gdzie łańcuch potrzebuje 
go najbardziej. Ma to ogromny wpływ zarówno na osiągi łańcucha jak i 
na jego żywotność. 
Tuleje Tsubaki G7 produkowane są z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii produkcyjnych formowania na zimno, umożliwiających 
wykonanie rowków na wewnętrznej części tulei. W konsekwencji za-
stosowania nowego procesu powstaje bardzo dokładny profi l, który 
powoduje lepszy kontakt pomiędzy sworzniem a tuleją oraz lepiej 
utrzymuje smar. Ta opatentowana konstrukcja tulei z rowkiem smar-
nym (LG) zapewnia łańcuchowi optymalne smarowanie szczególnie w 
rzeczywistych warunkach pracy tam, gdzie nieregularne smarowanie 
zewnętrzne jest faktem.
W efekcie powstał łańcuch, który w rzeczywistych warunkach ma dużo 
większą trwałość. Podczas testów, G7 pracował dwa razy dłużej niż łań-
cuch Tsubaki, typu ANSI poprzedniej generacji, oraz do czterech razy 
dłużej niż porównywalne cenowo łańcuchy wiodących konkurencyj-
nych producentów z USA i Europy..

Nowy element długoterminowej strategii rozwoju
Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

Filia Przemysłowa w Bydgoszczy
85-766 Bydgoszcz, ul. Fordońska 246 

tel.: (0-52) 346 31 56, 360 66 10, (-11)
tel./fax: (0-52) 343 33 41

icpbydgoszcz@intercars.com.pl

Bez konieczności smarowania
TSUBAKI – pionier łańcuchów rolkowych (1988r.) nie wymagających
smarowania, zaprojektował i wprowadził na rynek nową serię łańcuchów
skonstruowanych z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń w przemyśle
na całym świecie.

Łańcuchy LAMBDA oferują szczytowe możliwości w technologii przekazy-
wania mocy oraz długą pracę bez konieczności dosmarowywania. Łańcuchy
LAMBDA nie wymagają stosowania smaru, dzięki czemu oszczędzają Państwo
czas i pieniądze, ponieważ zredukowane zostają czasy wyłączeń i koszty
obsługi.

Łańcuchy Tsubaki są dostępne dla wszystkich klientów, żeby wspierać
efektywność ich produkcji.

Zachęcamy do poznania oferty!



SPRĘŻYNY

OBK

OBK to japoński producent sprężyn na rynek 
motoryzacyjny. Firma posiada swój Dział Roz-
woju, który zajmuje się badaniem produktów 
i zadowolenia klienta. Dzięki temu OBK jest w 
stanie sprostać wysokim wymaganiom klien-
tów oraz lepiej dobrać materiały do produkcji. 
Ponadto dla zapewnienia wysokiej jakości pro-
duktów może modyfi kować projekty i proces 
produkcji. 

Firma szczególną uwagę przywiązuje do 
systemu kontroli jakości oraz systemu dostaw, 
dzięki którym klienci darzą OBK ogromnym za-
ufaniem. 

Na każdej drodze potrzebna jest sprężyna dla 
bezpieczniejszej i bardziej komfortowej jazdy. 
OBK daje pełną satysfakcję poprzez ciągłe dąże-
nie do poprawienia jakości produktów i usług.

Przykładowy nr referencyjny: SZ1006OBK

FILTRY

MICRO

NIPPON MICRO FILTER CO.,LTD to japońska 
fi rma produkująca fi ltry oleju, fi ltry paliwa, fi ltry 
powietrza oraz fi ltry klimatyzacji. Wszystkie części 

Oferta azjatycka w detalach 
W poprzednich Wiadomościach IC zapowiadaliśmy, 
że od tego numeru będziemy prezentować Państwu                  
poszczególnych dostawców azjatyckich oraz ich pro-
dukty. Zgodnie z obietnicą przedstawiamy pierwsze fi rmy 
według grup towarowych.

produkowane są wyłącznie w Japonii.
Produkty MICRO wykonywane są ze specjal-

nych tworzyw, papieru oraz innych materiałów, 
z których robione są obudowy. Papier, który 
używany jest do produkcji fi ltrów zapewnia 
lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami, co 
jednocześnie daje lepsze osiągi silnika. Również 
obudowa wykonana jest z najlepszej jakości 
materiałów, które odporne są na wodę, korozję 
oraz inne zanieczyszczenia takie jak szlam.

Obecnie marka MICRO staje się coraz bar-
dziej znaną nazwą na całym świecie, a jej do-
meną jest ciągłe ulepszanie asortymentu by 
zapewnienić większą satysfakcję klienta po-
przez wysoką jakość produktów.

Przykładowy nr referencyjny: B11011MIC

PASKI ROZRZĄDU I WIELOROWKOWE

SUN

Marka SUN, producent samochodo-
wych pasków rozrządu oraz wielorow-
kowych pasków klinowych, od wielu lat 
zajmuje wysoką pozycję na rynku części 
zamiennych, jako wiarygodny producent 
najwyższej jakości pasków do samochodów 
japońskich i koreańskich. Fakt, że produkty 
SUN wytwarzane są wyłącznie w Japonii, 
spełniają one wymagania nawet najbar-
dziej złożonych technologicznie silników 
produkowanych obecnie, a ich jakość za-
pewnia długą żywotność silnika.

Przykładowy nr referencyjny: E31035SUN

NAPINACZE, ROLKI PROWADZĄCE, POMPY WODY, 
KRZYŻAKI WAŁU NAPĘDOWEGO, UNIWERSALNE 
KRZYŻAKI KOLUMNY KIEROWNICZEJ

GMB

W marcu 1943 roku fi rma GMB rozpoczę-
ła swoją działalność, gdy Matsuoka Precision 
Works w Osace rozpoczęło proces produkcji 
łożysk tocznych. Od tamtej pory fi rma przy-
stosowała się i wyspecjalizowała w produkcji 
części oryginalnej jakości, zaopatrując swoich 
klientów w kraju i poza jego granicami w pro-
dukty najwyższej jakości.

Wiodącym mottem firmy GMB stało się 
ciągłe podążanie ku najnowocześniejszym 
technologiom i zaspokajanie potrzeb stale 
zmieniającego się klienta poprzez dostar-
czanie najwyższej jakości produktów stwo-
rzonych w najnowszych technologiach. 
Produkty GMB to nie tylko najwyższa jakość, 
ale także rozsądne ceny i satysfakcjonujące 
terminy dostaw. 

Przykładowy nr referencyjny: E43006

SPRZĘGŁA

NKK

Firma Nippon Clutch Co., Ltd. produkuje tar-
cze sprzęgła, dociski sprzęgła, oprzyrządowanie 
maszyn oraz formy, kierując się dewizą „jakość 
na pierwszym miejscu”. Tarcze i dociski sprzęgła 
do samochodów osobowych, ciężarówek oraz 
zestawy sportowe zdobyły wysokie uznanie 
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na rynku motoryzacyjnym. Wysokiej jakości 
produkty o unikalnej technologii cechują się 
wyjątkową lekkością, pozostając jednocześnie 
perfekcyjnymi i idealnie pracującymi. Firma 
stale dąży do zaspokojenia potrzeb klienta, sta-
rając się tworzyć produkty przyjazne zarówno 
człowiekowi jak i środowisku. 

Przykładowy nr referencyjny: F21041

OSŁONY PRZEGUBÓW, UNIWERSALNE OSŁONY Z 
ODBOJEM AMORTYZATORÓW

1-56

Maruichi Rubber Industry Co.,Ltd zostało za-
łożone w 1956 roku i od tej chwili zajmuje się 
produkcją wszelkiego rodzaju gumowych czę-
ści motoryzacyjnych, do aparatów fotografi cz-
nych oraz innych maszyn precyzyjnych.

Główne produkty to: gumowe elementy 
zawieszenia, osłony, elementy tulei oraz gumo-
we przewody. Niektóre produkty dostarczane 
są również bezpośrednio dla producentów 
samochodów na pierwszy montaż jako wypo-
sażenie oryginalne.

Przykładowy nr referencyjny: G53004

CZĘŚCI UKŁADU ZAPŁONOWEGO

HKT

HKT CORPORATION  została założona w 
1954 roku. Pozostając dostawcą oryginalnych 
części na pierwszy montaż, fi rma HKT zawsze 
oferowała swoim klientom doświadczenie i 

precyzyjne informacje, które w oparciu o suk-
ces na światowym rynku części zamiennych 
zawsze są aktualne i właściwe. Doświadczenie 
i znajomość rynku na tym polu gwarantują 
producentowi świec żarowych wysoką jakość i 
niezawodność produktów. Marka HKT dostęp-
na jest już na całym świecie.

Przykładowy nr referencyjny: L43003

KOPUŁKI APARATU ZAPŁONOWEGO, PALCE 
ROZDZIELACZA, STYKI PRZERYWACZA

YEC

YEC jest firmą działającą na rynku mo-
toryzacyjnym w segmencie akcesoriów 
samochodowych, części oraz komponen-
tów elektrycznych układów pojazdów 
przemysłowych, jak również produktów 
zapewniających bezpieczeństwo. Produkty 
dostarczane są do wielu krajów i cieszą się 
dobrą opinią klientów na całym świecie, 
jako produkty wykonane w Japonii.

Firma YEC stale dąży do zaspokojenia po-
trzeb klienta oraz przyczynia się do rozwoju 
sektora motoryzacyjnego zaopatrując go w 
najwyższej jakości produkty.

Przykładowy nr referencyjny: K14011

ZAWIESZENIE

555

555 zajmuje się produkcją części układów kie-
rowniczych i zawieszenia na rynek motoryzacyjny. 

Wszystkie produkty wykonywane są jedynie w Ja-
ponii, a ich jakoś zawsze pozostaje na jednakowo 
wysokim poziomie.

Ostatnio marka 555 staje się znana jako świa-
towy producent oraz uznawana jest za markę 
PREMIUM.

W ofercie znajduje się ponad 1800 pozycji 
i dzień po dniu oferta poszerzana jest o nowe 
produkty. Łączniki drążków stabilizatora, koń-
cówki drążków kierowniczych, drążki kierow-
nicze, wsporniki drążków kierowniczych - to 
główne produkty 555.

Przykładowy nr referencyjny: J11006

USZCZELNIACZE

THO

Aby w pełni nadążyć za potrzebami 
rynku, firma THO produkuje uszczelnia-
cze wałków rozrządu i wałów korbowych, 
które są w stanie znieść nawet największe 
obciążenia. Długowieczność produktów 
jest nadrzędnym celem i do jego wypeł-
nienia firma używa specjalnych materia-
łów do produkcji towarów, takich jak kau-
czuk akrylowy, kauczuk fluorowy czy też 
kauczuk nitrylowy, które są odporne na 
temperatury. Producent dokłada wszel-
kich starań, aby produkty nie odbiegały 
jakością od produktów OE. 

THO wspiera przyszłość rynku motoryza-
cyjnego swoimi produktami jako lider sektora 
utrzymania pojazdów.

Przykładowy nr referencyjny: N14007
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Homologacyjne 
normy emisji 
Temat tego artykułu zasugerował Pan Maciej Małkowski, 
gość tegorocznych targów Inter Carsu - dziękuję

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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Fot.1 „Nowy Europejski Cykl Jezdny” (NEDC), czyli 
europejski homologacyjny test drogowy. Składa się on 
z „Miejskiego Cyklu Jezdnego” (UDC) i „Pozamiejskiego 
Cyklu Jezdnego” (EUDC). (Źródło: Bosch)

DLACZEGO EMISJA ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH 
PODLEGA HOMOLOGACJI?

Refl ektory, szyby samochodowe i inne części 
podlegają badaniom homologacyjnym, dla 
potwierdzenia, że spełniają wymagania im 
stawiane. Ponieważ samochód, gdy jedzie 
lub stoi, również zaparkowany z wyłączo-
nym silnikiem, emituje związki szkodliwe dla 
organizmów żywych, dlatego ich emisje są 
normowane. Producent, przed rozpoczęciem 
sprzedaży każdego modelu samochodu, musi 
udowodnić, że emisje związków szkodliwych, 
z tego pojazdu, są niższe od dopuszczalnych. 
Potwierdzeniem jest uzyskanie w tym zakresie 
homologacji.
Zakłada się, że wymagania w zakresie emisji 
związków szkodliwych spełniają wszystkie 
samochody danego modelu opuszczające fa-
brykę, co sprawdza się wyrywkowo.

HOMOLOGACYJNE NORMY EMISJI ZWIĄZKÓW 
SZKODLIWYCH

W poszczególnych regionach świata lub kra-
jach, konstrukcja samochodów, ich sposób 
poruszania się po drogach (prędkość, przy-
spieszanie, hamowanie i czas pracy silnika 
na biegu jałowym) oraz eksploatacji (np. jak 
często włączana jest klimatyzacja) mogą róż-
nić się pomiędzy sobą. Ponieważ samochód, 
powinien być kontrolowany w zakresie emisji 
związków szkodliwych, w warunkach powta-
rzalnych i bliskich rzeczywistym, dlatego nie 
ma jednej normy homologacyjnej, określają-
cej sposób badania oraz dopuszczalne warto-
ści emisji. Są one różne, dla określonych regio-
nów świata, a nawet krajów.
Poznajmy bliżej europejskie homologacyjne 
normy emisji związków szkodliwych.

KLASYFIKACJA POJAZDÓW WEDŁUG EURO-
PEJSKICH HOMOLOGACYJNYCH NORM EMISJI 
ZWIĄZKÓW SZKODLIWYCH

Pojazdy są grupowane w kategoriach i podka-
tegoriach, zależnie od:

przeznaczenia - samochody osobowe, mi-
niautobusy, autobusy, samochody do trans-
portu towarów;

ilości miejsc;
masy własnej.

•

•
•

Przykładowo - samochód osobowy, o liczbie 
miejsc nie większej niż 9, należy do kategorii 
M1. Dla każdej kategorii pojazdów i rodzaju 
zamontowanego silnika (ZI lub ZS) są określo-
ne sposób badania i normy emisji związków 
szkodliwych.

TYPY BADAŃ EMISJI ZWIĄZKÓW SZKOD-
LIWYCH, DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO 
KATEGORII M1, WEDŁUG PRZEPISÓW EURO-
PEJSKICH

Test typu I. Pomiar ilości emitowanych związ-
ków szkodliwych spalin, podczas homologa-
cyjnego testu drogowego NEDC (fot.1), wyko-
nywanego na hamowni podwoziowej.
Test typu II. Pomiar:

dla silnika ZI - objętościowej emisji tlenku 
węgla (CO) na biegu jałowym silnika;

dla silnika ZS - zadymienia spalin, podczas 
swobodnego przyspieszania silnika.
Test typu III. Pomiar ilości związków szkodli-
wych, emitowanych ze skrzyni korbowej silni-
ka ZI, podczas testu typu I.
Test typu IV. Pomiar ilości węglowodorów, 
która odparowuje z układu paliwowego wy-
łączonego silnika ZI pojazdu, podczas trwania 
testu.
Test typu V. Powtórzenie testu typu I dla po-
jazdu o przebiegu 80000 km (wg normy Euro 
3) lub 100000 km (wg normy Euro 4) lub w 
wieku 5 lat.
Test typu VI. Pomiar wyemitowanych ilości: 
tlenku węgla (CO) i węglowodorów (HC), pod-
czas części miejskiej (UDC) homologacyjnego 
testu drogowego NEDC (fot.1), po rozruchu 
silnika w temperaturze -7OC.
Test typu VII. Kontrola pracy systemu EOBD 
w samochodach, które zgodnie z przepisami 
homologacyjnymi muszą go posiadać.
Wartości zmierzone w testach od I do VI, są 
porównywana z wartościami dopuszczalnymi 
normy, której dany samochód musi odpowia-
dać.

TEST TYPU I - EUROPEJSKI HOMOLOGACYJNY 
TEST DROGOWY

Ma on na celu sprawdzenie, jak wiele związ-
ków szkodliwych znajduje się w spalinach 
silnika, pracującego w samochodzie, który je-
dzie zgodnie z tzw. homologacyjnym testem 

•

•

drogowym (cyklem jezdnym). Jego zadaniem 
jest stworzenie silnikowi warunków pracy, 
które odpowiadają przeciętnemu sposobowi 
poruszania się pojazdu w określonym rejonie 
świata lub w kraju.
W Europie jest wykorzystywany tzw. „Nowy 
Europejski Cykl Jezdny”, oznaczony skrótem 
NEDC (New European Driving Cycle). Zmianę 
prędkości samochodu w czasie jego trwania, 
przedstawia fot.1. Składa się on z dwóch na-

stępujących po sobie części:
„Miejski Cykl Jezdny”, oznaczony skrótem 

UDC (Urban Driving Cycle) - ta część ”odtwarza” 
przeciętne warunki ruchu w miastach europej-
skich;

„Pozamiejski Cykl Jezdny” oznaczony skró-
tem EUDC (Extra Urban Driving Cycle) - ta część 
”odtwarza” przeciętne warunki ruchu występu-
jące na drogach po za miastami europejskimi.
Test drogowy NEDC charakteryzują następu-
jące wielkości:

odcinek drogi przejeżdżany w czasie testu 
- 11,007 km;

czas trwania testu - 1220 s (z okresem A) i 
1180 (bez okresu A);

średnia prędkość podczas testu - 33,6 km/
h;

maksymalna prędkość podczas testu - 120 
km/h.
Aby testy drogowe były powtarzalne, samo-
chód (1, fot.2) „jedzie” na hamowni podwozio-
wej (2). Obciąża ona silnik oporami ruchu (4) 
oraz odtwarza ruch rozpędzonego samocho-
du, dzięki bezwładności wirującej masy (3). 
Emitowane przez samochód spaliny (5) są w 
podanej kolejności:

rozcieńczane powietrzem (7) - dla zrówna-
nia warunków testu z warunkami rzeczywi-
stymi, w których spaliny po opuszczeniu rury 

•

•

•

•

•

•

•
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wydechowej samochodu rozcieńczają się w 
otaczającym powietrzu;

chłodzone (8) - aby składniki spalin znajdu-
jących się w worku pomiarowym nie reagowa-
ły pomiędzy sobą;

zbierane w jednym worku pomiarowym 
(12).
Po zakończeniu testu drogowego NEDC:

analizatory spalin (13) mierzą masy znajdu-
jących się w worku pomiarowym: węglowodo-
rów (HC), tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla 
(CO2) i tlenków azotu (NOX);
• masy wyemitowanych przez silnik związ-
ków szkodliwych: HC, CO i NOX, podane w gra-
mach [g], są dzielone przez ilość kilometrów 
[km] przejechanych przez samochód w teście 
drogowym NEDC, w wyniku czego otrzymu-
jemy emisję każdego związku szkodliwego w 
przeliczeniu na jeden kilometr [g/km];

zmierzone emisje są porównywane z war-
tościami dopuszczalnymi ujętymi w normie, 
którą badany pojazd powinien spełniać.

EUROPEJSKIE NORMY EMISJI ZWIĄZKÓW 
SZKODLIWYCH SPALIN W HOMOLOGACYJNYM 
TEŚCIE DROGOWYM

Są one ujęte w normach, zwanych potocznie 
normami Euro, zestawionymi tabeli. Zapra-
szam do jej analizy, którą proszę poprzedzić 
lekturą poniższych informacji.
1. O tym, która norma emisji obowiązuje dla 
danego pojazdu, decyduje jej data początku 
obowiązywania. Każda z norm ma dwie daty 
początku obowiązywania:
a) wcześniejszą - dla pojazdu, który podlega 
tzw. nowej homologacji typu.
b) późniejszą - dla pojazdu, który po sprzeda-
ży, podlega w Europie pierwszej rejestracji.
Aby uchwycić różnicę pomiędzy tymi datami, 
przeanalizujmy przykład dla samochodów z 
silnikiem ZI i normy Euro 3. Producent wpro-
wadzał do sprzedaży nowy model samocho-
du, w dniu 1 lutego 2000r.. Musiał więc uzy-
skać dla niego nową (pierwszą) homologację 
typu. Ponieważ wszystkie samochody osobo-
we, które uzyskiwały nowe homologacje typu 
po dniu 1 stycznia 2000r., musiały spełniać wy-
magania normy Euro 3 (patrz tabela), dlatego 

•

•

•

•

ten samochód był homologowany zgodnie z 
wymaganiami normy Euro 3. Inne samocho-
dy tego producenta, homologowane przed 1 
stycznia 2000r. zgodnie z wymaganiami nor-
my Euro 2 mogły być nadal sprzedawane.
Jednak od dnia 1 stycznia 2001r., każdy samo-
chód osobowy rejestrowany po raz pierwszy w 
Europie, musiał posiadać homologację potwier-
dzającą zgodność z normą Euro 3. Jeśli więc pro-
ducent chciał sprzedawać po 1 stycznia 2001r. 
pojazd, który miał homologację, ale według wy-
magań normy Euro 2, to pojazd ten:
c) musiał zostać zmodyfi kowany, tak by speł-
nił wymagania normy Euro 3;
d) poddany badaniom homologacyjnym, dla 
potwierdzenia zgodności z normą Euro 3.
2. Europejski homologacyjny test drogowy, 
wykorzystywany w badaniach emisji związ-
ków szkodliwych spalin, według norm Euro 1 i 
Euro 2, rozpoczynał się od pracy silnika na bie-
gu jałowym, przez okres 40s (A, na fot.1). Czas 
ten jest przeznaczony na nagrzewanie silnika 
pracującego na biegu jałowym oraz konwer-

tera katalitycznego. Przez ten okres czasu spa-
liny ulatują do atmosfery i nie są zbierane do 
worka pomiarowego. Masy związków szkodli-
wych spalin, wyemitowanych w tym okresie, 
nie są więc uwzględniane w pomiarze pod-
czas testu drogowego.
Europejski homologacyjny test drogowy, wy-
korzystywany w badaniach emisji związków 
szkodliwych spalin, według norm Euro 3, 4 
lub 5, został skrócony o okres czasu przezna-
czony na nagrzewanie silnika pracującego na 
biegu jałowym oraz konwertera katalityczne-
go (A, na fot.1). Test drogowy jest krótszy o 
40s, a spaliny silnika, bezpośrednio od chwili 
uruchomienia silnika, są zbierane do worka 

pomiarowego. Całkowite masy związków 
szkodliwych spalin, wyemitowanych od chwili 
rozruchu silnika, są uwzględniane w pomiarze 
podczas testu drogowego.

POMIAR ZUŻYCIA PALIWA W EUROPEJSKIM 
HOMOLOGACYJNYM TEŚCIE DROGOWYM

Podczas europejskiego homologacyjnego 
testu drogowego (NEDC) wykonywane są na-
stępujące pomiary zużycia paliwa:

w ruchu miejskim - pomiar tylko w części 
miejskiej (UDC) testu drogowego (NEDC);

w ruchu poza miastem - pomiar tylko w 
części pozamiejskiej (EUDC) testu drogowego 
(NEDC);

w ruchu mieszanym - pomiar w całym te-
ście drogowym (NEDC).
Zużycie paliwa jest obliczane w oparciu o me-
todę bilansu węgla, na podstawie zmierzonej 
emisji węglowodorów (HC), tlenku węgla 
(CO) i dwutlenku węgla (CO2). Zużycie pali-
wa nie jest określane przez pomiar objętości 
lub masy zużytego paliwa, bo są to metody 
mniej dokładne od obliczenia zużycia paliwa 
na podstawie metody bilansu węgla.

AMERYKAŃSKI HOMOLOGACYJNY TEST 
DROGOWY

Jak wspomniałem, homologacyjny test drogo-
wy jest dostosowany do przeciętnego sposo-
bu poruszania się pojazdu w danym regionie 
świata lub kraju. Samochody przeznaczone na 
rynek północnoamerykański są więc badane z 
wykorzystaniem testu FTP75 (fot.3), który cha-
rakteryzują następujące wielkości:

odcinek drogi przejeżdżany w czasie testu 
- 17,87 km;

czas trwania testu - 1887 s jazdy + 600 s po-
stoju z wyłączonym silnikiem;

średnia prędkość podczas testu - 34,1 km/h;
maksymalna prędkość podczas testu - 91,2 

km/h.
Emisje składników spalin (CO, CO2, HC i NOX), 
mierzone w testach FTP75 i NEDC, nie są 
ze sobą porównywalne. Możliwe są ana-
lizy porównawcze, ale bez praktycznego 
znaczenia dla diagnostów i pracowników 
serwisów. Inna jest również budowa sta-
nowisk, na których przeprowadza się oba 
testy drogowe.

•

•

•

•

•

•
•

Fot.2 Stanowisko do badania emisji związków szkodliwych spalin, według „Nowego Europejskiego Cyklu Jezdnego”: 
1 - badany samochód; 2 - rolki hamowni podwoziowej; 3 - masa bezwładnościowa; 4 - hamulec; 5 - spaliny z układu 
wylotowego samochodu; 6 - fi ltr powietrza; 7 - doprowadzenie powietrza rozcieńczającego; 8 - chłodnica; 9 - pomiar 
temperatury spalin; 10 - pomiar ciśnienia spalin; 11 - dmuchawa; 12 - worek do zbioru spalin; 13 - analizatory spalin; 
14 - wylot spalin do atmosfery. (Źródło: Bosch)

Fot.3 Amerykański homologacyjny test drogowy FTP75 i jego poszczególne fazy: FZ - faza zimna; FS - faza stabilizacji; 
Silnik wyłączony - samochód nie jedzie, a silnik nie pracuje; FG - faza gorąca. (Źródło: Bosch)
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HOMOLOGACYJNE NORMY EMISJI ZWIĄZKÓW 
SZKODLIWYCH A SERWISY SAMOCHODOWE I 
STACJE KONTROLI POJAZDÓW

1. Badania emisji związków szkodliwych 
spalin, według wymagań homologacyjnych, 
mogą być wykonywane tylko w specjalnych 
laboratoriach - w Polsce są 3. Żadna Stacja 
Kontroli Pojazdów i najlepiej wyposażony ser-
wis, w Polsce lub na świecie, nie jest w stanie 
wykonać lub zweryfi kować wyników badań 
homologacyjnych emisji związków szkodli-
wych spalin. Urządzenia pomiarowe wyko-
rzystywane do tych badań (fot.4), są zupełnie 

inne niż używane w serwisach samochodo-
wych lub Stacjach Kontroli Pojazdów. Są rów-
nież od nich wielokrotnie droższe.
2. To, którą normę emisji związków szkodli-
wych spełnia dany model samochodu, moż-
na określić na podstawie jego świadectwa 
homologacji.
3. Dwutlenek węgla (CO2), którego emisja 
jest również mierzona podczas homologacyj-
nych testów drogowych, nie jest związkiem 
szkodliwym, mimo że prawdopodobnie (są 
różne opinie) ma on niekorzystny wpływ na 
środowisko naturalne. Jego zawartość w spa-
linach nie jest obecnie limitowana. Planuje się 
w przyszłości wprowadzenie przepisów, wy-
muszających ograniczenie emisji CO2, przez 
wprowadzenie opłat dla producentów samo-
chodów lub również użytkowników pojaz-
dów, za przekroczenie określonych wartości 
emisji CO2.
4. Prawdopodobnie w żadnym kraju euro-
pejskim nie ma aktualnie przepisów zakazują-
cych poruszania się po drogach samochodów 
spełniających „starsze” normy emisji związków 
szkodliwych. Stosuje się natomiast tzw. tuning 
podatkowy, czyli nakładanie wysokich opłat 
na użytkowników samochodów spełniających 
„stare” normy emisji związków szkodliwych, 
tak aby skłonić ich do złomowania tych pojaz-
dów lub sprzedaży za granicę, np. do Polski. W 
tym samym celu nakłada się też na użytkow-
ników tych samochodów dodatkowe opłaty 
za wjazd do centrum miast lub wjazd ten jest 
lub wkrótce będzie zakazany. Obie metody są 
wykorzystywane np. w Niemczech.
5. Z powodu podanego w pkt.4 oraz z chę-
ci pochwalenia się poziomem technicznym 
oferowanych samochodów, producenci chęt-

nie informują, którą normę emisji związków 
szkodliwych spełnia produkowany samo-
chód. Jednak im numer tej normy jest wyższy, 
tym bardziej skomplikowany pod względem 
technicznym jest samochód, a system diag-
nostyczny umie wykryć coraz większą ilość 
usterek, również takich, których starsze wer-
sje systemu diagnostycznego nie uważały za 
usterki.
6. W praktyce warsztatowej, przy diagno-
styce samochodów z systemem diagno-
styki pokładowej standardu OBDII/EOBD 
istotna jest wiedza, według której normy 
jest wykonany system diagnostyczny da-
nego samochodu. Informacje o tej normie 
można odczytać czytnikiem diagnostycz-
nym ze sterownika (fot.5). Od niej zależy 

jak zbudowany jest system diagnostyczny, 
a w konsekwencji to, czy ten system wykry-
wa niektóre uszkodzenia czy nie.

mgr inż. Stefan Myszkowski

Fot.4 Samochód na stanowisku do homologacyjnych 
badań emisji związków szkodliwych spalin (a) i zespół 
analizatorów spalin (b) wykorzystywany w tych bada-
niach. (Źródło: Bosmal)

Fot.5 Odczyt ze sterownika silnika, z systemem OBDII/
EOBD, normy homologacyjnej, zgodnie z wymaganiami 
której system diagnostyczny danego silnika jest wyko-
nany. Można spotkać samochody sprzedane w Europie, 
jako fabrycznie nowe, które mają system diagnostyczny 
standardu OBDII, wykonany według wymagań normy 
homologacyjnej dla stanu Kalifornia.

Homologacyjne normy emisji szkodliwych składników spalin dla samochodów osobowych (Źródło: Delphi)
Oznaczenie normy Data początku  

obowiązywania
Typ silnika Emisje szkodliwych składników spalin [g/km]

HC NOx HC + NOx CO PM(1

EURO 2(2 NH - 01.01.1996(4 ZI(6 --- --- 0,5 2,2 ---

PR - 01.01.1997(5 ZS(7,8 --- --- 0,7 1 0,08

EURO 3(3 NH - 01.01.2000 ZI 0,2 0,15 --- 2,3 ---

PR - 01.01.2001 ZS --- 0,5 0,56 0,64 0,05

EURO 4(3 NH - 01.01.2005 ZI 0,1 0,08 --- 1 ---

PR - 01.01.2006 ZS --- 0,25 0,3 0,5 0,025

EURO 5(3 NH - 01.09.2009 ZI 0,1 0,06 --- 1 0,005(9

PR - 01.01.2011 ZS --- 0,18 0,23 0,5 0,005

Uwagi:
1. PM - cząstki stałe.
2. Badanie na zgodność z normą EURO 2, odbywa się w teście drogowym NEDC, który rozpoczyna się od okresu A (40s), który jest przeznaczony na nagrzewanie silnika i konwertera katali 
      tycznego - patrz fot.1.
3. Badanie na zgodność z normą EURO 3, 4 lub 5, odbywa się w teście drogowym NEDC, bez okresu początkowego A, przeznaczonego na nagrzewanie silnika i konwertera katalitycznego    
       - patrz fot.1.
4. NH - nowa homologacja typu (patrz artykuł).
5. PR - pierwsza rejestracja (patrz artykuł).
6. ZI - silnik z zapłonem iskrowym, zasilany benzyną, gazem LPG lub CNG.
7. ZS - silnik z zapłonem samoczynnym, zasilany olejem napędowym.
8. Silniki ZS, z układem bezpośredniego wtrysku paliwa, do dnia 30.09.1999, miały zwiększone normy emisji składników szkodliwych: HC + NOx: 0,9 g/km, CO: 1,0 g/km; PM: 0,1 g/km.
9. Dotyczy tylko silników ZI z bezpośrednim wtryskiem benzyny, które spalają mieszanki ubogie, w części lub całym zakresie obciążeń.
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grona Klientów. 

Prywatnie szczęśliwy tata Zuzanny i Rocha. 
Moją pasją jest off -road wyczynowy. 

Arkadiusz Jur-
czyński, 33 lata; 
dział handlowy

W Feberze pra-
cuję od 4 lat. Od 
początku zajmu-
ję się sprzedażą 
pojazdów wy-
produkowanych 
w Sieradzu, a od 
niedawna dodatkowo koordynuję prace 
działu handlowego (sprzedaż na Polskę). 
Gdy zaczynałem pracę, pojazdy Feber były 
produktem nieznanym, a obecnie naczepy, 
wywrotki są jedną z najbardziej rozpozna-
walnych marek wśród tego typu pojazdów 
w Polsce. Pracował na to ciężko sztab ludzi, 
a ja mam satysfakcję, że i moje działania 
handlowe złożyły sie na ten sukces.

Interesuję się motoryzacją i lubię pracę z 
ludźmi. Można więc powiedzieć, że pracując 
robię to co lubię. Do działania zagrzewa mnie 
duch zdrowej rywalizacji. Sporty nie tylko upra-
wiam, jestem również zapalonym kibicem. 

Andrzej Kajda, 
26 lat; dział 
eksportu

W Feberze zaj-
muję się prowadze-
niem planu pro-
dukcji, szukaniem 
nowych rynków 
zbytu produktów, 
utrzymywaniem 
i umacnianiem 
kontaktów z partnerami biznesowymi. 
Poza tym nadzoruję zlecenia pod wzglę-
dem braków materiałowych i terminowo-
ści wydań oraz prowadzenie dokumentacji 
potwierdzającej wywóz naszych produk-
tów za granicę.

N A C Z E P Y

Moją pasją są psy rasy APBT red nose. W 
wolnych chwilach przemierzam kraj na mo-
tocyklu. Gram też w piłkę nożną w naszej fi r-
mowej drużynie.

Małgorzata 
Kryszczyńska, 
26 lat; dział 
eksportu

W fi rmie pracuję 
od dwóch lat. Od 
roku mam moż-
liwość nawiązy-
wania kontaktów 
partnerskich, które 
mają być podstawą do zbudowania stabilnej 
sieci sprzedaży naszych pojazdów na ryn-
kach rosyjskich i azjatyckich. Dzięki częstym 
wyjazdom zagranicznym poznaję zwyczaje 
i kulturę obowiązującą w innych krajach. W 
chwili obecnej współpracuję z 9 krajami bloku 
wschodniego, a powiedzenie „co kraj to oby-
czaj” sprawdza się w stu procentach.  

Beata Skowron, 
25 lat; dział kadr 
i płac 

Od początku 
istnienia fi rmy 
jestem odpowie-
dzialna za pełną 
obsługę kadrowo-
płacową prawie 
300 pracowników. 
Każda osoba to inny temperament, oczeki-
wania pracy, osobowość, a ja muszę spro-
stać temu wyzwaniu i nawiązać kontakt 
z każdym. Od kilku lat moje podstawowe 
lektury to kodeks pracy oraz przepisy o 
prawie pracy i ubezpieczeniach społecz-
nych. Ale zawsze znajduję czas na dobrą 
książkę oraz na aktywny wypoczynek w 
gronie najbliższych.

Grzegorz 
Cyganek, 35 lat; 
dział reklamacji i 
gwarancji

Pracuję od 2005 r.,  
i zajmuję się spra-
wami związanymi 
z reklamacjami, 
g w a r a n c j a m i 
oraz rejestracjami 
pojazdów. Dodatkowo poza pracą w fi rmie 
Feber zajmuję się rzeczoznawstwem samo-
chodowym i maszynowym w Stowarzyszeniu 
SIMP ZORPOT. 

Ponieważ z branżą samochodową je-
stem związany od 1995 r., praca w firmie 

Feber sprawia mi ogromną przyjemność. 
Prywatnie jestem ojcem 10-letniej Igi i 

6-letniej Oli. W wolnych chwilach jeżdżę na 
rowerze, rolkach lub samochodem w warun-
kach terenowych.

Marek Maj-
chrowski, 
30 lat; dział 
konstrukcyjny

Zajmuję się 
tworzeniem doku-
mentacji technicz-
nej poczynając od 
rysunków oferto-
wych po obliczenia 
wytrzymałościowe, zestawienia materiałowe aż 
do ostatecznych rysunków, które trafi ają do pra-
cowników na hali produkcyjnej. Ponieważ w fi rmie 
jestem od początku, mogłem być przy jej tworze-
niu. Wolny czas staram się spędzać z żoną i synem 
Mateuszem. 

Moje zainteresowania związane są głównie 
z zawodem, jaki wykonuję, czyli materiało-
znawstwo, wytrzymałość materiałów, oblicze-
nia metodą elementów skończonych, a także 
wszystkie nowinki związane z programami, 
które wykorzystuję do pracy. Ze sportów pasjo-
nuje mnie Formuła 1 i piłka nożna.

Zbigniew 
Głuszyński, 35 
lat, kierownik 
produkcji 

W fi rmie Feber 
pracuję od począt-
ku, czyli od sierp-
nia 2004 r. Jestem 
odpowiedzialny 
za organizowa-
nie procesów produkcyjnych związanych z 
produkcją naczep samowyładowczych oraz 
zabudów na pojazdach ciężarowych. Do-
datkowo do moich obowiązków należy pro-
wadzenie polityki kadrowej pracowników 
halowych, podnoszenie ich kwalifi kacji oraz 
dbanie o jakość produktów i dobry wizeru-
nek fi rmy.

W wolnym czasie jeżdżę na rowerze oraz 
gram w piłkę nożną. Moje hobby to także 
motoryzacja i sporty motorowe. Żonaty, oj-
ciec 6-letniej córki.

Pracownicy fi rmy Feber, z którymi 
pracujecie Państwo na co dzień, 
postanowili przybliżyć swoje 
sylwetki. Każdy napisał kilka 
słów o sobie, o swojej pracy w 
Feberze oraz o swoich pasjach. 
Dzięki temu współpraca będzie 
łatwiejsza.
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Sławomir 
Pawlaczyk, 35 
lat; kierownik 
działu logistyki i 
magazynowania 

Od 2006 r. w 
Feberze zarzą-
dzam gospodar-
ką materiałową 
firmy. Jestem 
odpowiedzialny za organizowanie proce-
sów logistycznych w zakresie zaopatrze-
nia i magazynowania części do produkcji 
oraz narzędzi używanych w procesach 
produkcyjnych.

Wolny czas staram się spędzać aktywnie. 
Wspólnie z żoną, córką Olą i synem Natanem 
spacerujemy, jeździmy rowerami, na nartach, 
pływamy i nurkujemy.

Michał Wiśniew-
ski, lat 38, dyrek-
tor zarządzający 
w Feber Sp. z o.o.

Inżynier specja-
lista d/s. ekono-
miki i organizacji 
transportu. Jestem 
p o m y s ł o d a w c ą 
projektu produkcji 
naczep. Od końca lat osiemdziesiątych zwią-
zany jestem z branżą obrotu części samocho-
dowych, a od 1992 r. pracuję nieprzerwanie z 
Inter Cars. W latach 1996-2004 byłem odpo-
wiedzialny za dział części do samochodów cię-
żarowych. Moją pasją są wyścigi samochodów 
ciężarowych i tuning pojazdów. Lubię wypo-
czywać na świeżym powietrzu, najchętniej 
z żoną i synem Tomkiem.

Dziękujemy wszystkim Klientom, którzy 
zaufali naszej fi rmie i życzymy Wesołych 
Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Feber Sp. z o.o.
Grupa Inter Cars S.A.

98-200 Sieradz
ul. A. Mickiewicza 4
tel.: (043) 826 64 00
fax: (043) 826 64 02
www.feber.com.pl
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Regionalne spotkanie 
członków sieci QS, PS i AC 
Pierwsza tura

23.10.2008 w “Karczmie pod Dębami” spotkaliśmy się z człon-
kami sieci Perfect Service, Q-Service i AutoCrew obsługiwanych 
przez fi lie z Warszawy i okolic.

Na spotkaniu przedstawiciele serwisów mie-
li okazję poznać i porozmawiać z Alfredem 
Franke - Prezesem Stowarzyszenia Dystry-
butorów, z Michałem Bembnistą i Witoldem 
Stolarczykiem z fi rmy Inter Partner Assistance 
Polska, Grzegorzem Nowaczykiem z Laube-
ra, Łukaszem Kuźmińskim z działu Floty, oraz 
przedstawicielami Działu Sieci Serwisów: Mar-
tą Ciesielską, Iloną Sar, Zbyszkiem Cendrow-
skim i Tomkiem Ładoszem. 

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

Podczas spotkania poruszany był temat 
GVO oraz kampanii na rzecz przedłużenia 
obowiązywania tej dyrektywy w europej-
skim systemie prawnym. Kampania ta w Pol-
sce jest prowadzona przez Stowarzyszenie 
Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych, 
którego firma Inter Cars jest członkiem. 
Jest to część ogólnounijnej kampanii, któ-
ra ma skłonić Komisję Europejską do prze-
dłużenia oraz docelowo wprowadzenia na 
stałe korzystnych rozwiązań prawnych dla 
wszystkich uczestników rynku motoryza-
cyjnego. Rozmawialiśmy także projektach 
realizowanych w naszej firmie, oraz o pla-
nach rozwoju dotyczących sieci.

W związku z dużą liczbą serwisów z terenu 
warszawskiego spotkanie zostało podzielone 
na dwie tury. W połowie listopada odbyła się 
druga część, ale o przebiegu tego spotkania 
poinformuje Państwa w kolejnym wydaniu 
WIADOMOŚCI.
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366 dni razem             
Rok 2008 rozpoczęliśmy dalszą konsolidacją fi rm Inter Cars S.A. i JC Auto, 
a co za tym idzie również sieci. 

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, stara-
liśmy się, aby członkowie sieci Perfect Service do-
brze czuli się pod skrzydłami Inter Cars-u. Dlatego 
też, na początku roku wszystkie warsztaty zostały 
odwiedzone i zweryfi kowane przez przedstawi-
cieli handlowych. To dało nam pogląd na to, co 
do tej pory działo się w sieci. Z niektórymi ser-
wisami musieliśmy się pożegnać z innymi usta-
lić nowe warunki handlowe. Osobisty kontakt 
przedstawicieli z danych fi lii i regionalnych me-
nagerów sprzedaży z klientami uspokoił nega-
tywne nastroje w sieci PS. Wprowadziliśmy nowe 
umowy bonusowe, które pozwolą serwisom PS 
na korzystne wypracowanie premii i zakupy za 
punkty IC PREMIA. I również zgodnie z obietnica 
większych zmian w sieci PS nie wprowadzaliśmy. 
Standardy oznakowania oraz kryteria przyjęcia do 
sieci nadal pozostały te same. 

GALA MISTRZÓW

Wiosenny kwartał 2008 rozpoczęliśmy drugą 
edycją „Gali Mistrzów Warsztatu” w Wiśle. Impreza 
różniła się tym od poprzedniej, że „sieciowa rodzi-
na” powiększyła się o Perfect Service i w Wiśle goś-
ciliśmy prawie 1000 osób. Przewodnim hasłem 
spotkania w Wiśle była zakrojona na ogólnopol-
ską skale kampania „Nie Klucz - Montuj produkty 
oryginalne”. Zarówno w kwietniu jak i teraz głów-
ną ideą akcji jest zwrócenie uwagi właścicieli ser-
wisów na niewielki odsetek reklamacji przy stoso-
waniu części oryginalnych, a także przekonanie 
użytkowników samochodu, że stosowanie części 
oryginalnych zwiększa komfort i bezpieczeństwo 
jazdy. Z przyjemnością mogę poinformować, że 
w kwietniu 2009 roku również planujemy tak licz-
ne spotkanie, na które zostaną zaproszone najlep-
sze warsztaty sieciowe. Jak zawsze zostaną wrę-
czone pamiątkowe statuetki, nagrody pieniężne 
oraz wyróżnienia.

Inaugurację w Wiśle miał nasz nowy projekt pod 
nazwą  „C1 – auto zastępcze” skierowany do  na-
szych najlepszych klientów sieciowych. Ofero-
waliśmy warsztatom Citroena C1 na preferencyj-
nych warunkach zakupu wraz z oznakowaniem 
według wizualizacji sieci, do jakiej przynależy. Po 
upływie prawie pół roku, możemy powiedzieć, że 
pomysł przyjął się znakomicie i po Państwa su-
gestiach jako alternatywę wprowadziliśmy nową 
markę – Skodę Fabia.  

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

W pierwszej połowie roku zintensyfi kowaliśmy 
działania dotyczące wynajmu odzieży robo-
czej dla klientów sieciowych. Wspólnie z fi rmą 
BOCO ustaliliśmy korzystne warunki fi nansowe 
dla członków sieci: 3 kombinezony stosowane 
zamiennie w ciągu miesiąca, przy czym jedną 
sztukę pracownik ma na sobie, drugą sztukę ma 
w szafce, a trzecią sztuka zawsze jest w praniu. Fir-
ma Boco raz w tygodniu zabiera brudną odzież 
do prania. Średni miesięczny koszt wynajmu dla 
jednego pracownika 3 sztuk kombinezonu (czyli 
ogrodniczek i bluzy) to około 39 zł brutto. Pisali-
śmy o tym w 27 numerze WIADOMOŚCI. 
Uruchomiliśmy polską stronę internetową Au-
toCrew, na której znajdziecie Państwo adresy 
warsztatów należących do sieci AC, informacje 
o zasadach działania sieci oraz jakie są korzyści i 
wymagania wobec serwisów, które chcą z nami 
tworzyć to międzynarodowe przedsięwzięcie. 
Udało nam się spotkać z przedstawicielami war-
sztatów podczas regionalnych zebrań m.in. 
w Siedlcach, Lublinie i w Warszawie. Zapraszamy 
również pozostałe fi lie do organizacji takich spot-
kań i wspólnego poznania się po fuzji. W tym celu 
należy skontaktować się z Działem Szkoleń i Sieci 
Serwisowych z Iloną Sar.
W październiku fi rma Link PR w ramach akcji 
Akademia Bezpiecznego Samochodu  zapro-
ponowała naszym członkom sieci uczestnictwo 
w Jesiennym Tygodniu Przeglądów i promocji 
sieci QS, AC, PS w najbardziej znanych portalach 
internetowych, lokalnych radiach i branżowych 
stronach internetowych. 

 PODSUMOWANIE ROKU - STATYSTYKA

Nasza „sieciowa rodzinka” raz się powiększa, raz się 
zmniejsza. Z jednymi się witamy, z innymi żegna-
my. Rok 2008 zamykamy liczbą 465 warsztatów 
w sieci Q-SERVICE, w AutoCrew 58 serwisów a w 
Perfect Service 460. Trzeba również wspomnieć 
o naszych dwóch raczkujących sieciach Q-SERVI-
CE Motor Sport, do której należą dwa warsztaty 
oraz Q-SERVICE OFF ROAD, która zrzesza trzy serwisy. 

Rozmowa z Marcinem Tkaczy-
kiem, który prowadzi warsztat 
przy ul. Dźwigowej 53 w War-
szawie. Skorzystał z naszej ofer-
ty i kupił dwie C1. 

Ilona Sar: Co myślisz o projekcie C1? 
Marcin Tkaczyk: Inter Cars S.A. miał 

wiele pomysłów dotyczących reklamy np. 
ulotki, gazetki, reklama w prasie, ale ten 
projekt jest genialny, więc oby więcej ta-
kich pomysłów. 

IS: A co Ciebie Marcinie konkretnie prze-
konało do skorzystania z tej oferty?

MT: Potrzebowałem auta zastępczego, a 
nie miałem gotówki, żeby wyłożyć od razu 
30 tys. zł na zakup samochodu. W tej ofercie 
raty nie są wysokie, koszty eksploatacji C1 
są małe, ratę leasingową oraz paliwo mogę 
odliczyć od podatku.

IS: A ile kosztuje u Ciebie wynajem 
takiego auta zastępczego?

MT: Za użyczenie samochodu nic nie 
biorę dla moich klientów. A klienci są bar-
dzo zadowoleni, ponieważ jeżdżą autem 
nowym, czystym, pachnącym, z klimaty-
zacją.

IS: Auta już masz od paru miesięcy. 
Jakie inne korzyści lub wady widzisz 
w tym projekcie?

MT: Szczerze mówiąc, korzyści znaczą-
co przewyższają wady. Zarówno ja, jak 
i sieć Q-SERVICE mają jeżdżącą reklamę. 
Ludzie na ulicy zwracają na nią uwagę.  
Auto jest małe, zgrabne, świetnie się nim 
można poruszać po zatłoczonych ulicach 
wielkich miast. Poza tym, mam zadowo-
lonych klientów, że mogą auto otrzymać 
gratis na czas naprawy swojego prywatne-
go samochodu. Czasami wykorzystuję C1 
jako transport po części. Co do wad, to nie 
mam żadnych uwag, jedynie to, że Inter 
Cars może pomyśleć o większym samo-
chodzie, nawet dostawczym.

I l o n a  S a r

Marcin Tkaczyk - właściciel serwisu Auto - Max
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Kolejny w sieci 
Q-SERVICE TRUCK

Firma powstała w grudniu 1992r. jako 
PNEUMOREGENT s.c., która początkowo zaj-
mowała się naprawą zaworów pneumatycz-
nych układów hamulcowych produkcji POL-
MO Praszka dla fi rm państwowych MZK i PKS. 
W późniejszym okresie (1996) fi rma została 
przekształcona w spółkę jednoosobową, czyli 
PNEUMOREGENT Grzegorz Czerwiński.

Od tego czasu fi rma zaczęła świadczyć 
usługi dla fi rm prywatnych, czego następ-
stwem było otrzymanie autoryzacji fi rmy 
POL-MOT Praszka S.A. na naprawę zespołów 
hamulcowych produkcji POL-MOT Praszka. 

Jednak w krótkim czasie na rynku pojawiło 
się coraz więcej pojazdów użytkowych fi rm 
zachodnich, które posiadły układy hamulco-
we produkcji WABCO. To spowodowało dalszy 
rozwój fi rmy i rozszerzenie jej działalności o 
autoryzację WABCO, KNORR-BREMSE i HAL-
DEX. Od 2002r. fi rma świadczyła już usługi w 
pełnym zakresie napraw układów hamulco-
wych spotykanych na polskim rynku. 

Kilkuletnie doświadczenie oraz jakość wy-
konywanych usług i opinia klientów zaowo-
cowała wstąpieniem w szeregi WABCO SERVI-
CE CENTER, KNORR-BREMSE SERVICE, HALDEX  
SERVICE CENTER, a od maja 2007r. fi rma funk-
cjonuje jako ASO MERCEDES–BENZ, a co się 
z tym wiąże naprawia również układy EPS, 
ABS, ABS, EBS, ECAS. Firma zatrudnia 12 osób, 
które są przeszkolone w zakresie napraw ukła-
dów hamulcowych. Dodatkową działalnością 
jest regeneracja pomp wodnych do różnych 
typów pojazdów użytkowych. We wrześniu 

W ostatnim czasie  szereg człon-
ków Q-SERVICE TRUCK powięk-
szył się m.in. o fi rmę Pana Anety   
i Grzegorza Czerwińskich –PNEU-
MOREGENT. 

2008r. PNEUMOREGENT został przyjęty do 
sieci warsztatów Q-SERVICE TRUCK. 

Pana Grzegorza w codziennej pracy dodat-
kowo wspiera swoim udziałem żona Aneta 
Czerwińska. Razem prowadzą fi rmę już 16 
lat. Ten okres pozwolił im na zgromadzenie 
odpowiednich środków fi nansowych i wy-
budowanie warsztatu o wysokim standardzie 
do napraw pojazdów użytkowych. W dalszej 
perspektywie rozwoju życzymy coraz więcej 
sukcesów w profesjonalnej obsłudze układów 
hamulcowych.     

PNEUMOREGENT 
ul. Robotnicza 14, 83-110 Tczew 
Tel.: (058)531 26 59, kom. 502520720, 
Fax. (058) 531 26 59
e-mail: biuro@pneumoregent.pl, 
www.pneumoregent.pl
Naprawa pojazdów ciężarowych i autobu-
sów: ul. Zamkowa 13, Malbork, 
tel.: (55) 272-35-00 

Serwisowanie, sprzedaż 
i transport

Przez kilkanaście lat AUTOPOL SERVI-
CE zajmował się samochodami Kamaz. 
Firma zdobywała doświadczenie i facho-
wość poprzez wykonywanie dużej ilości 
napraw samochodów i ich podzespołów, 
wprowadzając wiele własnych rozwiązań 
w zakresie regeneracji części tj. spawanie 
i regeneracja bloków silnika, napawanie 
i szlifowanie wałów korbowych i wałków 
rozrządu silnika. Obecnie specjalizuje się 
w serwisie samochodów IVECO, MERCE-
DES, MAN oraz sprzedaży oryginalnych i za-
stępczych części IVECO.

Oprócz serwisu samochodów AUTOPOL 
SERVICE prowadzi sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych, na których wy-
konuje różne zabudowy skrzyniowe z burta-
mi, wywrotki, kontenery i izotermy, chłodnie, 
śmieciarki, urządzenia hakowe i bramowe do 
załadunku i transportu kontenerów. 

Jedną z wiodących działalności AUTOPOL 
SERVICE jest produkcja konstrukcji stalowych 
wykonywanych w nowej hali produkcyjnej z 
pełnym zapleczem technicznym. Największym 
atutem tego działu jest załoga z odpowiedni-
mi kwalifi kacjami, która przez lata zdobywała 
doświadczenie przy produkcji konstrukcji sta-
lowych hal, kontenerów, pras hydraulicznych, 
urządzeń hakowych śmieciarek oraz różnego 
rodzaju zabudów wybranych przez klientów. 

Następną działalnością jest transport kra-
jowy i międzynarodowy. Baza transportu 
mieszcząca się w Bydgoszczy, posiada pełne 
zaplecze logistyczne i techniczne. AUTOPOL 
SERVICE mając potencjał usługowo-produk-
cyjny oraz wysoko wykwalifi kowaną załogę 

AUTOPOL SERVICE rozpoczął 
działalność w marcu 1981r., która 
początkowo polegała na doko-
nywaniu napraw samochodów 
osobowych, dostawczych oraz 
podzespołów samochodów cię-
żarowych

liczącą 211 pracowników gwarantuje wyko-
nanie każdego zlecenia znajdującego się w 
zakresie działalności fi rmy. Działalność, którą 
prowadzi jest ściśle związana z branżą mo-
toryzacyjną, a głównie z samochodami cię-
żarowymi, od sierpnia bieżącego roku AUTO-
POL SERVICE jest członkiem sieci Q-SERVICE 
TRUCK.

AUTOPOL SERVICE Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2, 86-005 Kruszyn Krajeński
Tel.: (052) 581-48-48 lub 0 693-021-467 
www.autopolservice.com.pl
Siedziba główna: ul. Nakielska 205, 85-391 
Bydgoszcz
Tel.: (052) 581-01-41 lub 693-021-468,  
e-mail: piotrpekala@o2.pl
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Precyzja i bezpieczeństwo

8. Targi w Inter Cars S.A okazały się dobrym 
momentem dla prapremiery tych urządzeń. 
Kolejna premiera odbyła się na Targach Auto-
mechanika we Frankfurcie, a w chwili obecnej 
klienci IC mogą je kupić w sieci sprzedaży na 
terenie całego kraju.

Prostowniki Keepower służą do ładowania 
akumulatorów startowych kwasowo-ołowio-
wych zamkniętych i otwartych, 12V oraz 24V, o 
pojemnościach od 3Ah do 600Ah.  Ich konstruk-
cja oparta jest na wydajnej przetwornicy wysokiej 
częstotliwości sterowanej mikrokontrolerem. Po-
zwala to na precyzyjną regulację wielkości prądu 
ładowania. Prostowniki zabezpieczone są przed 
błędną polaryzacją zacisków (podłączenie do 
niewłaściwych biegunów), zwarciem zacisków w 
trybie prostownika, przeładowaniem akumulato-
ra oraz przeciążeniem prostownika.

Linia obejmuje 5 produktów o zróżnicowanych 
parametrach użytkowych oraz przeznaczeniu. 

ZASADA DZIAŁANIA 

Prostowniki Keepower dzięki użyciu prze-
twornicy sterowanej mikrokontrolerem, dającej 
możliwość precyzyjnego sterowania wielkością 
prądu, ładując akumulatory, w tym głęboko roz-
ładowane, realizują wszystkie zalecenia produ-
centów akumulatorów. W pierwszej fazie łado-
wania- fazie ładowania miękkiego-podają mały 
prąd (0.8A) w celu odsiarczenia płyt akumula-
tora oraz przygotowania do przyjęcia prądu o 
dużym natężeniu. Następnie akumulator jest 
wzbudzany szybkimi impulsami prądu o dużym 
natężeniu. Faza ładowania pełnego przebiega 
stałoprądowo, do momentu naładowania aku-
mulatora w 85%. Powoduje to bardzo szybkie 
naładowanie akumulatora. Faza ładowania peł-
nego przebiega z wielkością prądu, charaktery-
styczną dla poszczególnych modeli:
• dla modelu Small są to 4A
• dla modelu Medium są to 8A
• dla modelu Large jest to 15A
• dla modelu XL-con jest to 30A dla akumula-
torów 12V lub 15A dla akumulatorów 24V
• dla modelu XL-pro jest to do 30A dla aku-
mulatorów 12V lub do 15A dla akumula-
torów 24V. Wartość maksymalnego prądu 
ładowania regulowana krokowo jest z po-
ziomu menu – Navigatora.

M i c h a ł  M i c h a l c z y k

We wrześniu br. duńska fi rma 
Inelco wprowadziła na rynek    
europejski nową linię bezpiecz-
nych, automatycznych prostow-
ników Keepower.

Ładowanie pełne skończy się, gdy napięcie 
na zaciskach akumulatora osiągnie 14.0V w try-
bie Normal Charging (ładowanie normalne) lub 
14.4V w trybie Cold Charging (ładowanie zimne).

Następnie realizowana jest faza nasycania sta-
łonapięciowego kończącego się w momencie 
naładowania akumulatora w 98%. W celu uzy-
skania naładowania pełnego prostownik reali-
zuje fazę ładowania końcowego przebiegającą 
stałoprądowo, prądem o natężeniu 1A.

Ładowanie kończy się w zależności od wy-
branego trybu ładowania: 

dla trybu Normal Charging (Ładowanie nor-
malne), przeznaczonego do ładowania akumu-
latorów zamkniętych w normalnych tempera-
turach przy napięciu 14.4V

dla trybu Cold Charging (Ładowanie zimne), 
przeznaczonego do ładowania akumulatorów 
zamkniętych w temperaturach poniżej -50C 
oraz do ładowania akumulatorów otwartych 
przy napięciu 14.8V.

Po naładowaniu akumulatora prostownik 
przechodzi do fazy testowania. Mikrokontroler 
analizuje zmiany napięcia spoczynkowego na 
zaciskach akumulatora sprawdzając, czy wszyst-
kie ogniwa są sprawne. Ładowanie zachowaw-
cze jest fazą, którą prostownik realizuje pozosta-
jąc podłączony do naładowanego akumulatora 
przez długi czas. Pozwala akumulatorowi roz-

•

•

ładować się w sposób naturalny do napięcia 
spoczynkowego 12.6V, a następnie uruchamia 
proces ładowania. Pozwala to na pozostanie 
akumulatora w stanie pełnej gotowości do pra-
cy przez długi okres bez ryzyka zasiarczenia lub 
przeładowania i wszystkich tego skutków.

PRODUKTY

Prostowniki Keepower posiadają wbudo-
wany tester stanu akumulatora. Pozwala on 
na ocenę stanu akumulatora bez konieczności 
podłączania prostownika do zasilania. Informa-
cja o stopniu jego naładowania wyświetlana jest 
w skali 5-cio stopniowej.

Model Keepower (z wyłączeniem modelu 
Small) posiada funkcję podtrzymania napięcia w 
instalacji elektrycznej pojazdu. Keepower Small 
może być użyty do ładowania akumulatorów 
motocyklowych z wykorzystaniem trybu Bike 
Charging (ładowanie motocyklowe). Prąd łado-
wania w tym trybie jest równy 1A. 

Modele Keepower XL-con i XL-pro obsługują 
także akumulatory 24V. Z uwagi na duży prąd 
ładowania wyposażone zostały w czujnik tem-
peratury umieszczany w trakcie ładowania na 
akumulatorze pozwalający mikrokontrolerowi 
zmieniać sposób ładowania w zależności od 
zmian temperatury ładowanego akumulatora. 

Model Keepower XL-pro wyposażony jest 
w menu-Navigator-pozwalające na wybór spo-
sobu pracy, w tym krokową zmianę maksymal-
nego prądu ładowania.

WYPOSAŻENIE I DOSTĘPNOŚĆ

Każdy prostownik dostarczany jest wraz 
z kompletnym wyposażeniem umożliwiającym 
rozpoczęcie pracy. Zestaw zawiera prostownik, 
zaciski klemowe, kabel motocyklowy, adaptor 
zapalniczkowy oraz instrukcję obsługi w 17 ję-
zykach, w tym w języku polskim. Prostowniki 
Keepower dostępne są w sieci sprzedaży Inter 
Cars S.A. 
Zapraszamy do skorzystania z oferty. 

 Kontakt: 
Dział wyposażenia warsztatów, 
tel.: 0-22 71-41-799.
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Zestawy wałków 
rozrządu

Podstawowy element układu rozrządu, zwa-
ny popularnie popychaczem/kompensatorem 
hydraulicznym, współpracuje z wałkiem rozrzą-
du bezpośrednio lub za pośrednictwem dźwi-
gienki zaworowej. Typowe konfi guracje tych 
ele¬mentów przedstawione są na rysunkach 
1, 2 i 3. Działanie popychacza hydraulicznego 
jest oparte na kontrolowanym przepływie oleju 
pomiędzy jego komorami wysokiego i niskiego 
ciśnienia. Poniżej opisujemy budowę i fazy dzia-
łania popychacza podczas jego pracy.

CO SIĘ DZIEJE PO STARCIE

Typowy popychacz hydrauliczny składa się z 
obudowy (1), wewnątrz której przemieszcza się 
kalibrowany nurnik (2) podparty sprężyną po-
wrotną (3). W dolnej części nurnika znajduje się 
jednokierunkowy zawór kulkowy (4), który łączy 
komorę niskiego ciśnienia oleju (5) z komorą wy-
sokociśnieniową (6). W przypadku zaniku nacisku 
dźwigienki zaworowej na główkę nurnika sprę-
żyna powrotna (3) przemieszcza go do góry. Olej 
silnikowy z komory niskiego ciśnienia (pod ciśnie-
niem 2-3 at), przez jednodrogowy zawór kulkowy 
(4) wypełnia komorę wysokociśnieniową (6). Luz 
pomiędzy dźwigienką zaworową, a krzywką wał-
ka rozrządu jest skasowany (patrz rys 1.)

Dźwigienka zaworowa podparta jest z jednej 
strony przez nurnik popychacza, a z drugiej stro-
ny przez trzonek zaworu. Naciskana przez krzyw-
kę wałka rozrządu, przesuwa zawór silnikowy ku 
dołowi. Po rozgrzaniu silnika, zawór silnikowy 
ulega wydłużeniu temperaturowemu, którego 
efekt musi być skompensowany poprzez obni-

żenie punktu podparcia dźwigienki zaworowej 
(a więc długości popychacza hydraulicznego). 
W przeciwnym wypadku grzybek zaworu silni-
kowego nie będzie spoczywał w swoim gnieź-
dzie – zawór będzie niedomknięty.

Nacisk dźwigienki zaworowej na nurnik popy-
chacza hydraulicznego powoduje wy-pychanie 
oleju z jego komory wysokociśnieniwej (6) przez 
kalibrowaną szczelinę upustową (8). Jeśli szczeli-
ną tą nie jest w stanie przedostać się zanieczysz-
czony olej, nurnik nie może przemieścić się w 
dół, a zachowując się jak „ciało sztywne”, podpie-
ra zawór silnikowy (niedomknięty zawór).

 KRÓTKA JAZDA NA SUCHO

Ciśnienie mieszanki paliwowo – powietrz-
nej w komorze spalania, przenoszone przez 
niedomknięty zawór silnikowy na krzyw-
ki wałka rozrządu, działa na nie siłą rzędu 
1000-1500 kG. Powoduje to zrywanie filmu 
olejowego pomiędzy dźwigienką (lub po-
pychaczem), a krzywką wałka rozrządu. Ele-
menty te współpracują ze sobą „na sucho”, 
co prowadzi do gwałtownego wzrostu ich 
temperatury i szybkiego wytarcia obu czę-
ści więc układ: wałek rozrządu – popychacz 
hydrauliczny/dźwigienka zaworowa ulega 
całkowitemu zniszczeniu po przejechaniu.

Przykładowo, wynik blokady po-pychaczy i 
konsekwencji wynikających z tego faktu pokazują 
zdjęcia. (Fot. 1-4) Efekt przedwczesnego wytarcia 
krzywek wałka rozrządu i współpracujących z nim 
dźwigienek/popychaczy hydraulicznych występuje 
najczęściej w samochodach, których silniki są szcze-

gólnie wrażliwe na okresowe zaniki lub zubożenia 
smarowania. Dotyczy to przede wszyst-kim silników 
Forda 1,3 – 1,6 (CVH), 1,8 (CVH) TD oraz Opla 1,3 OHC 
lub 1,6 (16DA). Ostatnio dołączyły do tej grupy silniki 
VW/Audi 2.5 TDI(24V) oraz Fiat Brava 1.4 (12V). 

CZY TWARDOŚĆ JEST WYSTARCZAJĄCA

Często pojawia się wątpliwość - czy twar-
dość krzywek wałka rozrządu jest wystarczająca. 
Utwardzenie tych elementów zależy zarówno 
od modelu samochodu jak i technologii wytwa-
rzania pary współpracującej (wałek-dźwigienka/
popychacz). Krzywki wałka rozrządu, wykonane 
z typowego żeliwa szarego, stosowanego w/w 

Przyczyny awarii i metody ich 
unikania 

Współczesne mechanizmy rozrządu silników samochodowych wypo-
sażone są najczęściej w układ hydraulicznej regulacji luzów zaworowych. 
Układ ten kompensuje efekt wydłużania się trzonka zaworu pod wpływem 
temperatury i gwarantuje stałe, „adaptacyjne” przywieranie powierzchni 
współpracujących np. dźwigienki zaworowej i krzywki wałka rozrządu.  

Ko pak ustalaj cy 

Obudowa (1) 

Komora niskiegi ci nienia (5) 

Szczelina upustowa (8) 

Nurnik (2) 

Zawór jednodrogowy (4) 

Komora wysokoci ieniowa (6) 

Spr yna powrotna nurnika (3) 

Otwór
dostawy
oleju (7) 

Spr yna
zaworu
jednodrog
owego

W A R S Z T A T
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Rys. 1

Rys. 2 Układ regulacji luzów z osadzoną na wałku, dwu-
stronną dźwigienką zaworową (Ford Sierra 2,3 V6) przez  
samochód nawet 100 km.

Rys. 3 Układ regulacji luzów o bezpośrednim działaniu 
(VW Golf 2, 1,6D)

Rys. 4
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silnikach Opla czy Forda, hartowane są tradycyj-
nie do twardości minimum 50 HRC (na nosku 
krzywki), przy minimalnej twardości czopupa 
łożyskowego równej 20 HRC. Część cylindrycz-
na krzywki może mieć minimalna twardość 48 
HRC. Przy materiale/technologii tzw. „chilled cast 
iron” (odlewanie z jednoczesnym schładzaniem 
miejscowym), wartości te mogą być odpowied-
nio 44 HRC (nosek) i 35 HRC (część cylindryczna). 
Ważnym elementem jest by para współpracują-
ca (krzywka dźwigienka/popychacz) była odpo-
wiednio dobrana (rys. 5).

Przykładowe przekroje krzywek wykonanych 
obiema metodami pokazano na zdjęciach 5 i 6. 

Wbrew pozorom wałki rozrządu wykonane 
technologią „chilled cast” nie mają twardszych 
powierzchni  krzywek. Ich zaletą jest to, że na 

skutek innej struktury powierzchniowej żeliwa 
(uzyskanej w wynikuodlewania wałka w kokilach 
z jednoczesnym, odpowiednim schładzaniem 
obszarów utwardzanych) krzywki są bardziej 
odporne na chwilowe zaniki smarowania (w po-
równaniu z wynikami technologii tradycyjnej).

NIE MONTUJ STAROCI

Co robić, by uniknąć przedwczesnego wy-
tarcia krzywek wałka rozrządu? Większość 
przedwczesnych awarii wałka rozrządu jest 
spowodowana ponownym zamontowaniem 
w naprawianym samochodzie zniszczonych 
elementów (w szczególności popychaczy hy-
draulicznych) oraz nieustarannym przeczysz-
czeniem układu smarowania silnika (zwłaszcza 
miski olejowej) lub też ponownym używaniem 
zanieczyszczonego oleju. Należy pamiętać, 
że np. główka popychacza współpracującego z 
krzywką wałka ma kształt czaszy kulistej o mi-
nimalnym promieniu rzędu 1250 mm. Grzbiet 
krzywki natomiast nie jest zupełnie płaski lecz 
posiada zbieżność minimalną ok. 8/100 mm.

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 4

Zbie no  krzywki  Kmin= 8/100 mm  

Rmin = 1250 mm 

Rys. 5 Geometryczne kształty powierzchni współpracują-
cych krzywki wałka i popychacza

Fot. 3 Wytarta dźwigienka zaworowa

Fot. 5 Krzywka wałka utwar-
dzana metodą „chilled cast” 
- zabielanie.

Fot. 6 Krzywka wałka 
utwardzana metodą 
hartowania ogniowe-
go (przetapianie)

Taka konstrukcja obu elementów ma za zada-
nie wywołanie ruchu obrotowego popy-chacza 
podczas jego pracy, tak by nie stykał się z krzyw-
ką zawsze w tym samym punkcie. W sytuacji, 
gdy jeden z elementów współpracujących utra-
ci swój pierwotny kształt możemy mieć do czy-
nienia z sytuacjami zobrazowanymi na rys. 6 i 7. 

Przy każdej zatem wymianie wałka rozrządu, dla 
uniknięcia przedwczesnej awarii układu, należy 
wymienić komplet popychaczy lub/i dźwigie-
nek zaworowych.

Kolejną praktyką, przed którą bym przestrze-
gał, jest używanie tzw. uszczelniaczy układu ole-
jowego. Wytrącane z tych „uszlachetniaczy”, pod 
wpływem temperatury, tlenki miedzi zatykają 
szczeliny upustowe popychaczy powodując blo-
kade ruchową ich nurników/kompensatorów,a 
to powoduje podparcie zaworu i nieuchronne 
wytarcie krzywek.

B ad:
P aski popychacz 
P aska krzywka 

B d:
Zokr glony popychacz 
P aska krzywka 

Rys. 6

Nacisk kraw dziowy
powoduje uszkodzenie 
krzywki

Rys. 7

Zwracam uwagę na okresowe sprawdzanie 
ciśnienia oleju oraz jego dobór. (szczególnie 
w silnikach wymienionych powyżej). W takich 
przypadkach korzystniej jest używać olej o ogra-
niczonym spektrum gęstości (lepsze smarowa-
nie przy wyższych temperaturach).

Instrukcje fabryczne zalecają okresowe spraw-
dzanie stanu popychaczy hydraulicznych. Np. w 
silniku 2.5 TDI (24V) szczelina o wartości większej 
niż 0,2mm, pomiędzy krzywką wałka rozrządu a 
dżwigienką zaworową, uzyskana po naciśnięciu 
drewnianym lub plastikowym klinem na  po-
pychacz hydrauliczny, świadczy o konieczności 
jego natychmiastowej wymiany.
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Z archiwum Stowarzyszenia 
Q-Service Truck 
Stowarzyszenie Q-Service Truck skupia w swoich szeregach właścicieli 
warsztatów pojazdów użytkowych. 

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

Kazimierz Neyman 
- Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia
Q-Service TruckJako cel postawiliśmy sobie zwiększe-

nie bezpieczeństwa ruchu drogowego 
propagując ideę jakości napraw. W co-
dziennej praktyce spotykamy się często 
z podstawowymi naruszeniami techno-
logii, łataniną, która ma obniżyć koszty 
eksploatacji pojazdu. Najczęściej skutki 
są odwrotne. Dokumentujemy takie przy-
kłady, a liczba ich w archiwum stale roś-
nie. Oto jeden z nich:

Pokazujemy zdjęcie awarii kabiny ciągnika 
siodłowego, ku przestrodze! (zdj. 1) Samo-
chód wprowadzono na kanał. Do naprawy 
auta trzeba było podnieść kabinę. Ze względu 
na częste przypadki wybicia szyby czołowej 
przez pozostawione przedmioty (butle z ga-
zem, telewizory, itp.) zawsze kabinę podnosi 
kierowca. Po przekroczeniu pewnego punktu 

kabina zsunęła się dalej sama, (co było jeszcze 
normalne) i nagle z trzaskiem runęła na zie-
mię. Kierowca był przerażony - co się stało! 

Przyczyna awarii była widoczna: ktoś 
wcześniej pospawał siłownik kabiny i właś-
nie spaw puścił. Pękniętego siłownika się 
nie spawa tylko wymienia!  zdj. 2 

Na szczęście dzięki doświadczeniu warszta-
towców nikomu nic się nie stało - zadbano 
wcześniej żeby w kanale i przed kabiną nie 
było pracowników – wiemy swoje.  Ale koszta 
naprawy właściciel pojazdu musiał ponieść. 

Z wywiadu przeprowadzonego z członkami 
Stowarzyszenia wynika, że przypadek z kabiną 
nie jest odosobniony.

Przykłady można by mnożyć, brak miejsca 
w Wiadomościach na to nie pozwala. Ale po-
patrzcie Państwo, co myślał właściciel MAN-a, 
który twierdził, że rzadko odwiedza warsztat, 
bo jego pojazd się nie psuje a jednak hamulce 
się popsuły - doprowadził klocki i tarcze swoje-
go pojazdy do stanu jak to widzimy poniżej.  

W A R S Z T A T

 MECHANIKOWI KU PAMIĘCI

Dokonując wymiany elementów układu 
rozrządu należy:

1. Dokładnie przeanalizować przyczyny pier-
wotnego zużycia się wałka rozrządu. Należy 
sprawdzić poprawność pracy zaworów (czy nie 
są zatarte) oraz układu smarowania (łącznie z 
pompą oleju, zaworem itp.).

2. Unikać powtórnego montażu zużytych ele-
mentów hydraulicznych. Zamontowanie zaczopo-
wanych popychaczy hydraulicznych spowoduje, 
że silnik będzie pracował przy niedomkniętych 
zaworach, co szybko doprowadzi do przedwczes-
nego wytarcia krzywki wałka rozrządu.

3. Starannie przeczyścić układ smarowania 
silnika – łącznie z miską olejową.

4. Wymienić olej oraz fi ltr oleju.

5. Posmarować krzywki wałka rozrządu spe-
cjalnym, preparatem o konsystencji zagęszczo-

nego oleju. Zapewnia on dobre smarowanie 
układu podczas pierwszego rozruchu silnika 
(zanim pompa poda olej).

6. Sprawdzić płynność obracania się wałka roz-
rządu w gniazdach łożyskowych, unikając sytuacji, 
w której nowy wałek pracuje oscylacyjnie w nie-
współosiowych gniazdach. Następstwem pracy w 
takich warunkach jest pękniecie wałka.

7. Zakładając nowe popychacze hydrauliczne, 
wcisnąć ich nurniki o połowę skoku (około 2-3 mm). 
Silnik podczas rozruchu będzie pracował głośniej, ale 
ograniczy się możliwość występowania zwiększo-
nych nacisków w pierwszej fazie jego rozruchu (kie-
dy układ smarowania nie jest w pełni aktywny) oraz 
ewentualnego „spotkania się” zaworów z tłokami.

8. Sprawdzić prawidłowość ustawienia 
koła łańcucha rozrządu oraz właściwe napię-
cie paska/łańcucha.

9. Przestrzegać właściwej procedury urucha-
miania silnika. 

Dokonaj  kilkukrotnego, ostrożnego obrotu  
wałka w celu upewnienia się, że zawory nie spotka-
ją sie z tłokami. Zalecana procedura uruchomienia 
obejmuje 4-krokową sekwencję prędkości obroto-
wej silnika, utrzymywaną przez pierwsze 4 minuty 
po uruchomieniu silnika:

Krok 1 1 minuta z 2000 obr./min.
Krok 2 1 minuta z 1500 obr./min. 
Krok 3 1 minuta z 3000 obr./min. 
Krok 4 1 minuta z 2000 obr./min.

Postępując w powyższy sposób, w 90% przy-
padków unikniemy ponownej awarii wałka roz-
rządu. Podejrzenia użytkowników, że przyczyną 
awarii była zbyt niska twardość wałka rozrządu, w 
większości przypadków nie znajdują uzasadnienia 
(oczywiście przy posługiwaniu się częściami po-
chodzącymi z renomowanych źródeł).

Apelujemy: pomyłki się zdarzają. Ale nie 
ryzykujmy w pełni świadomie bezpieczeń-
stwem swoim i innych.
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Zdjęcie 3 pokazuje jak niebezpieczna była eksploatacja 
MANA ze zniszczonymi tarczami i klockami. Jed-
na z powierzchni ciernych tarczy została zeszlifowana 
przez blachę klocka. Tylko szczęśliwy przypadek sprawił, 
że nie doszło do nieszczęścia.
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Raport GIPA
W październiku 2008 GIPA opublikowała trzecią, ostatnią część raportu podsumowującego badania rynkowe prowadzone 

wśród serwisów samochodowych, sklepów motoryzacyjnych i stacji benzynowych. We wrześniu tego roku ankieterzy zbadali 
opinię 609 właścicieli lub osób na stanowiskach kierowniczych w serwisach autoryzowanych, warsztatach niezależnych, skle-
pach motoryzacyjnych i na stacjach paliw.

WARSZTATY NIEZALEŻNE (NIEAUTORYZOWANE)

Rośnie zatrudnienie w serwisach. Obecnie 
33,3% z nich zatrudnia 5 osób lub więcej (w 
roku ubiegłym było to 25%). Rośnie również 
liczba obsługiwanych samochodów ( z 19,4 
do 27,8 tygodniowo). Aż 73% dużych warszta-
tów deklaruje wzrost obrotów (o 10% więcej 
niż przed rokiem), podczas gdy najmniejsze 
zakłady zanotowały niewielki spadek. Jedno-
cześnie z roku na rok rośnie wartość godziny 
roboczej. Obecnie wynosi 53pln (w ub. roku 
49pln). Na dobrą koniunkturę wskazuje też 
rosnący odsetek fi rm, które organizują szkole-
nia. Największy wzrost dotyczy szkoleń z me-
chaniki (+10%) oraz klimatyzacji (+7%).

Serwisy borykają się również z problemami. 
Większość ankietowanych jako najważniejszy 
wskazała problem ze znalezieniem wykwalifi -
kowanego personelu – 38% (choć w porów-
naniu z 2007 rokiem odsetek ten zmalał o 5%) 
oraz wyposażenia warsztatu - 36%. Na trzecim 
miejscu znalazł się postęp techniczny – 29%, a 
na czwartym brak szkoleń – 17%. Właśnie ten 
czynnik był zdecydowanie częściej wskazywa-
ny, niż w zeszłym rokiem – aż o 7% częściej. 

Wśród źródeł informacji technicznej dla nie-
zależnych warsztatów zyskał dystrybutor 
części – 78% (czyli 6% więcej, niż w roku ubie-
głym), oraz sieć, do której warsztat należy 29% 
(wzrost 10%). Znacząco zwiększył się odsetek 
warsztatów posiadających komputer z dostę-
pem do Internetu - 60% z nich właśnie za po-
mocą Internetu składa zamówienia na części.

WARSZTATY W SIECI

Zwiększył się odsetek warsztatów należących 
do sieci. Obecnie takich IFW jest prawie 23%, 
co oznacza 5% wzrost w stosunku do ubie-

głego roku. Jednocześnie wśród warsztatów 
nienależących do sieci 16% chciałoby do niej 
przystąpić.

GWARANCJA

Warto zwrócić uwagę na fakt nieprawidłowej 
oceny przez serwisy zakresu i warunków gwa-
rancji, jaką objęty jest nowy samochód. Ponad 
50% warsztatów niezależnych potwierdziło, 
że kierowca traci prawo do gwarancji produ-
centa samochodu, jeśli auto jest naprawiane 
poza siecią serwisów autoryzowanych. 

FIRMY OLEJOWE

Wśród fi rm olejowych najwyższy wzrost 
udziałów odnotowała marka Castrol zarów-
no w warsztatach niezależnych ( WN) jak 

Marki należące do 
producentów 
samochodów

28%

Total

Castrol
23%

8%

Orlen
2%

Shell
10%

Elf
9%

Lotos
3%

Mobil
17%

2%

i w serwisach autoryzowanych (SA). W WN 
marka Castrol rosła szybciej niż marka Mobil 
osiągając poziom 24%. Spadki zas zanotowa-
ły Lotos(-4%) oraz Shell (-3%).

W A R S Z T A T

TO WIECEJ NIZ OLEJ. TO PLYNNA TECHNOLOGIA

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

Firma Castrol 

życzy wszystkim swoim klientom  spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz bardzo pomyślnego 2009 Roku.

Udziały w rynku 2008

Obroty 2008

Marka Castrol odnotowała również wzrost w serwi-
sach autoryzowanych (obecnie 23%), podczas gdy 
marka Mobil spadła o 4% do poziomu 17%.  
Jako kryteria wyboru oleju WN w pierwszej 
kolejności wskazują jakość (87%). Następnie 
znana marka i zalecenia producenta samo-
chodu. Niska cena, jako kryterium wyboru 
znajduje się na czwartym miejscu.
Wyniki tegorocznych badań wyraźnie odzwier-
ciedlają dalszą konsolidację rynku. Firmy starają 
się o lepszą specjalizację, dostarczanie profe-
sjonalnej obsługi oraz oferowanie szerszego 
zakresu usług. Walka o klienta staje się coraz 
bardziej zażarta. Rosnące koszty utrzymania 
samochodu, z jednej strony i zatrudnienia 
mechanika z drugiej, wymagają od właścicieli 
serwisów ponadprzeciętnych umiejętności 
i wiedzy, by konkurować na tym rynku.
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Urządzenia TEXA 
do analizy spalin
TEXA jako jedna z wielu fi rm producenckich 
stara się odpowiedzieć na to zapotrzebowa-
nie rynku, ale wyróżnia się na tym polu inno-
wacyjnością i własnymi rozwiązaniami. Urzą-
dzeniami oferowanymi przez TEXA służącymi 
do analizy spalin są:

GASBOX Autopower analizator spalin silni-
ków benzynowych, oraz zasilanych CNG i LPG 
OPABOX Autopower dymomierz z przezna-
czeniem do silników Diesla 

ANALIZATOR GASBOX AUTOPOWER

Podstawową cechą Gasbox Autopower jest 
jego pełna mobilność gwarantowana przez 
rzadko spotykane, zredukowane rozmiary, 
wagę oraz wózek z teleskopowym, wysu-
wanym uchwytem. Zastosowanie zasilania 
akumulatorowego zapewnia analizatorowi 
możliwość pracy w trybie ciągłym przez 8 
godzin bez konieczności doładowywania ba-
terii. Rozwiązanie to dało możliwość niczym 
nie skrępowanej pracy techników, bez niewy-
godnych kabli czy przewodów. Po włączeniu 
urządzenie jest gotowe do pracy po upływie 
zaledwie minuty! Dzieje się tak, ponieważ nie 
posiada on podgrzewacza, a wykorzystuje me-
chanizm kompensacji temperatury co skraca 
czas przygotowania do pracy z zachowaniem 
bardzo wysokiej dokładności dokonywanych 
pomiarów. Standardowo Gasbox Autopower 
jest 4 gazowym (CO, CO2, O2, HC) analizatorem 
spalin z możliwością rozszerzenia o dodatkowy 
moduł NOx, pozwalający na analizę pod kątem 
tlenków azotu. Analizator spełnia wszystkie wy-
magania dyrektywy Unii Europejskiej związanej 
z urządzeniami pomiarowymi (dyr. nr 2004/22/
EC) oraz posiada certyfi kat MID.

Obecne systemy wtryskowe za-
stosowane w silnikach samocho-
dowych są kontrolowane przez 
coraz większą liczbę jednostek ste-
rujących. Mimo to, analiza spalin 
jest nadal najbardziej wydajną me-
todą kontroli emisji zanieczyszczeń, 
wykrywania anomalii spalania i zu-
życia paliwa oraz nieprawidłowości 
działania katalizatora. 

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy 
nie tylko na stacjach diagnostycznych ale również 
w warsztatach. Zastosowany moduł Bluetooth 
umożliwia łączność bezprzewodową pomiędzy 
interfejsem komputerem innymi peryferiami. Po-
zwala to na przeprowadzenie diagnostyki pojaz-
du znajdującego się nawet na zewnątrz. Technik 
będzie obserwował cały proces testu na ekranie 
urządzenia kontrolującego i wykonywał jego 
wskazówki. Analizator wyposażony jest w port 
komunikacyjny RS232 umożliwiający łączność 
przewodową oraz dodatkowe porty komunika-
cyjne pozwalające na podłączenie sond pomia-
rowych obrotów i temperatury silnika. 

DYMOMIERZ OPABOX AUTOPOWER

Dymomierz TEXA OPABOX Autopower jest 
urządzeniem podobnym w formie do analiza-
tora i posiada wszystkie jego cechy mobilności 
i niezależnej pracy. Po włączeniu jego komora 
pomiarowa musi zostać podgrzana i osiągnąć 
temperaturę 85 stopni Celsjusza, co zajmuje do 
5 minut. Przepisy Unii Europejskiej nie są w sto-
sunku do niego tak restrykcyjne, nie mniej jed-
nak posiada zatwierdzenia europejskie 72/306/
EEC, 96/96/EC, 2003/27/EC. Wyposażony zo-
stał w moduł Bluetooth, za pomocą którego 
wszystkie dane przesyłane są bezprzewodowo 
do urządzenia kontrolnego oraz porty komu-
nikacyjne: standardowy RS232 oraz służące do 
pomiaru obrotów i temperatury silnika. 

Urządzenia RC2 i RC3 służą do odczytu 
obrotów i temperatury silnika, wykorzystują 
metody pomiaru analogowego. RC3 może 
wykonać odczyt danych bezpośrednio z sa-
mochodowego portu EOBD. Może być on 
również użyty jako EOBD SCAN TOOL.

Gasbox i Opabox pracują przy zastosowaniu 
oprogramowania TEXA instalowanego na PC, 
zawierającego wszystkie funkcje związane z 
analizą spalin, procedurami wykonania po-
miarów i ustawieniami sprzętu do analizy. Jest 
ono dostarczane na wyposażeniu urządzenia, 
posiada polską wersję językową i jest w pełni 
kompatybilny z oprogramowaniem diagno-
stycznym fi rmy TEXA. Analizator, dymomierz 
i RC3 marki TEXA ubiega się dodatkowo o cer-
tyfi kat ITS, który nie jest wprawdzie wymaga-
ny dla urządzeń posiadających już w/w euro-
pejskie zatwierdzenia, ale pozytywnie wpłynie 
na odbiór wśród polskich Klientów.    

Szczegółowe dane techniczne urządzeń 
TEXA znajdziecie Państwo na stronie 
www.texapoland.pl lub w fi liach Inter Cars 
S.A. na terenie całego kraju.

Zapraszamy do współpracy
info@texapoland.pl 
Tel.: (012) 263 10 12 lub  (012) 714 17 99
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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.



niezwykłe osiągi
Niedościgniony styl, 

Firma Royal Philips Electronics (“Philips”) 
światowy lider w dziedzinie oświetlenia sa-
mochodowego – wprowadza na rynek lampy 
ksenonowe UltraBlue.

Lampy ksenonowe UltraBlue 
to najnowsze z szeregu rozwią-
zań opracowanych z myślą o do-
trzymaniu kroku rozwijającej się 
branży motoryzacyjnej i potrze-
bom kierowców. Lampy kseno-
nowe UltraBlue to najwyższej 
klasy produkt opracowany 
z myślą o najbardziej wy-
magających użytkownikach, 
powstały w wyniku niezwy-
kłego zaawansowania tech-
nologii ksenonowej – zarów-
no w kategoriach osiągów, 
jak i stylistyki.

Lampy Philips UltraBlue przewyższają osią-
gami wszystkie dotychczasowe, posiadające 
homologację lampy ksenonowe do refl ekto-
rów samochodowych. Temperatura emitowa-

nego przez nie światła 
wynosi 6000 kelwinów, 
co znacznie przewyż-
sza osiągi „konwencjo-
nalnych” ksenonowych 
lamp wyładowczych du-
żej intensywności (HID, 
ang. High Intensity Dis-
charge).

Zalety lamp kse-
nonowych UltraBlue 
wykraczają poza trady-
cyjne korzyści, jakie ofe-
rują lampy ksenonowe 

Philips wypuszcza na rynek najbardziej 
ekologiczne na świecie samochodowe 
lampy halogenowe - EcoVision

Spółka Royal Philips Electronics (“Philips”) 
wprowadziła do produkcji produkt EcoVision, 
najbardziej ekologiczne na świecie żarówki 
halogenowe 12 V, które dzięki zaawansowa-
nej technologii Philips zapewnią oszczędność 
energii do 20% w przypadku jednego zesta-
wu lamp samochodowych o mocy 55 W.

Philips, światowy lider oświetlenia samo-
chodowego, ma globalny wkład w zakresie 
innowacji i ograniczania zużycia energii, co 
oznacza, że nabywcy produktów EcoVision 
nie tylko oszczędzają energię, ale również 
oszczędzają pieniądze i przyczyniają się do 
ochrony naszej planety, poprzez ograniczenie 
emisji do atmosfery szkodliwego CO2.

“Wystarczy zmienić zwykłe żarówki lamp sa-
mochodowych na żarówki ‘EcoVision’ i w trakcie 
całego cyklu życiowego żarówek zaoszczędzi-
my do 14 litrów paliwa, co odpowiada prze-
jechaniu całkowicie za darmo dystansu 200 
kilometrów lub zapewnia ograniczenie o 36 
kg emisji szkodliwego CO2 uwalnianego do 

atmosfery”, powiedział Jürgen Melzer, Product 
Manager działu Aftermarket Headlighting Eu-
rope w fi rmie Philips. 

W związku z tym, że lampa Philips EcoVi-
sion umożliwia zaoszczędzić do 20% energii w 
przypadku jednego zestawu lamp, to jeśli we 
wszystkich samochodach na świecie zamieni-
łoby się żarówki na EcoVision, zaoszczędzona 
energia odpowiadałaby mocy wytwarzanej 

przez 6 elektrowni lub ograniczono by emisję 
CO2 o wartość odpowiadającą 900 000 osób, 
czyli miasta wielkości Amsterdamu.

Gdyby we wszystkich samochodach na 
świecie zamieniono żarówki na Philips Eco-
Vision, ograniczylibyśmy rocznie emisję CO2 
o około 6 milionów ton, co odpowiada ilości 
CO2 przetwarzanego przez las o ponad dwu-
krotnie większej powierzchni od słynnego 
lasu Black Forest w Niemczech (1 hektar lasu 
przetwarza 150 ton CO2).

Lampy Philips EcoVision stanowią najnowszy 
element innowacyjnej linii halogenowych lamp 
samochodowych 12 V marki Philips, stanowiący 
bezkonkurencyjną ofertę dla kierowców i posia-
daczy samochodów. Gama produktów obejmu-
je BlueVision, NightGuide DoubleLife, X-treme 
Power, Vision Plus, oraz Premium. 

Lampy Philips EcoVision 12 V można nabyć w 
sieci sprzedaży Inter Cars S.A. i u sprzedawców 
firmy Philips od października 2008 roku.

Premiera rewolucyjnych refl ektorów ksenonowych 
Philips UltraBlue na targach Automechanika.

w postaci lepszej jakości światła i oszczędność 
energii ,  dając w efekcie niepowtarzalne 
i atrakcyjne niebieskie światło o tempera-
turze 6000 kelwinów. Lampy ksenonowe 
UltraBlue zapewniają niespotykane dotąd 
wrażenia wizualne – wytwarzane przez nie 
intensywne światło jest zbliżone tempera-
turą barwy do jasnego światła słonecznego. 
“To tak, jakby przenieść piękny, słoneczny 
dzień w środek nocy. W rzeczywistości pod-
czas słonecznego dnia temperatura światła 
odpowiada wartości od 4000 do 6500 kel-
winów. Przy swoich 6000 kelwinów lampy 
ksenonowe UltraBlue znajdują się więc w 
pobliżu górnej granicy tego zakresu” – wy-
jaśnia Jürgen Melzer, menedżer produktu ds. 
europejskiego rynku wtórnego oświetlenia 
samochodowego w fi rmie Philips. „Wytwa-
rzane przez lampy niebieskie światło nie 
tylko doskonale się prezentuje, ale także le-
piej oświetla oznakowanie i inne obiekty na 
drodze. Wyposażając samochód w lampy 
UltraBlue fi rmy Philips, kierowca uzyskuje 
nadzwyczajny efekt zarówno jeśli chodzi o styl, 
jak również o bezpieczeństwo.”

Lampy ksenonowe Philips UltraBlue do-
stępne są w sieci sprzedaży Inter Cars S.A.  
oraz w specjalistycznych punktach sprzedaży 
detalicznej od października 2008.
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Magneti Marelli

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.   
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. +48 32 60 36 107   Fax. +48 32 60 36 108
e-mail: ricambi@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.com

TECHNOLOGIA
PRZYSZŁOŚCI

Reflektory i kierunkowskazy przednie
Reflektory i kierunkowskazy
przeciwmgłowe
Reflektory Xenonowe
Reflektory LED
Reflektory skrętne
Lampy tylne
Lampy tylne LED
Lampy dodatkowe
Lampy oświetlenia kabiny
Systemy Infra Red

Wszystko zaczęło się w Turynie, kiedy w 1876
roku “Bracia Carello” wyprodukowali pierwszą
acetylenową lampę, przeznaczoną do mocowa-
nia w pojazdach konnych.

Produkty Magneti Marelli wybierane są przez
wszystkich producentów samochodowych, dla
których ważne są poparte tradycją, nowatorskie
rozwiązania techniczne.

Z biegiem lat, Magneti Marelli przejęła fabryki
Carello, Siem, Seima, Yorka, Axo Scintex,
następnie powstała Automotive Lighting. Staw-
iając na Badania i Rozwój, firma zajęła czołową
pozycję wśród producentów nowoczesnych,
samochodowych systemów oświetleniowych

Pozycję Magneti Marelli i Automotive Lighting,
jako prekursora i lidera w dziale samo-
chodowych systemów oświetleniowych
potwierdzają proponowane rozwiązania i pro-
dukty, od reflektorów Xenon, przez systemy
Infra Red i systemy reflektorów skrętnych, do
produktów najnowszej generacji, opartych w
całości na technologii LED. Osiagnięcia techno-
logiczne oraz najnowszy design /także systemu
LED/ stosowane są również w lampach tylnych.

Kompletna gama produktów dystrybuowana
jest przez firmę Magneti Marelli Aftermarket,
która od wielu lat znajduje sie w czołówce wśród
dostawców niezaleznego rynku samo-
chodowych części zamiennych.

wyprzedzamy wszystkich!



BERU - NOWY PROGRAM ŚWIEC ZAPŁONOWYCH W INNOWACYJNEJ 
TYTANOWEJ TECHNOLOGII

Wysokie ciśnienie występujące w nowoczesnych silnikach wewnątrz komory 
spalania, powoduje rosnące wymagania jakości świec zapłonowych. Wyższe 
ciśnienie wiąże się bowiem z większą energią iskry niezbędnej do pewnego 
zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej.   
To właśnie światowa nowość Beru Ultra X Titan jako efekt połączenia wielu czyn-
ników konstrukcyjno-technologicznych, spełnia najwyższe parametry efektyw-
nego spalania, mocy, żywotności i niskiego zużycia paliwa.

SIŁA TYTANU – WYSOKA ODPORNOŚĆ NA WYPALANIE I DŁUGIE PRZEBIEGI

Udoskonalona i odporna na wypalanie dachowa elektroda ze stopu niklowo- 
tytanowego umożliwia zastosowanie innowacyjnej geometrii przekroju Poli-V 
Designe. W połączeniu z przewężonym platynowym czubkiem elektrody środ-
kowej zapewnia to najwyższe bezpieczeństwo zapłonu, niezawodność i długą 
żywotność nowej świecy BERU Ultra X Titan.

ELEKTRODA DACHOWA POLY-V – WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO ZAPŁONU 
I OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA PALIWA

Innowacyjna konstrukcja Poly-V z pięcioma ostrymi kantami na których koń-
cach  naprzemiennie przeskakuje iskra, oznacza  niskie napięcie wyładowania 
i aż  pięciokrotne wykorzystanie elektrycznej zasady ostrej krawędzi do ułatwie-
nia przeskoku iskry.
Zdecydowanie bardziej odporna na erozję elektroda tytanowa zapewnia prze-
biegi do 60 tys. km przy zapewnieniu maksymalnej energii wyładowania, opty-
malnym wykorzystaniu paliwa i niskiej szkodliwości spalin. 
Świeca ta nie tylko spełnia wymagania serwisowe producentów samochodów, 
ale w większości przypadków znacznie je przekracza. 

WYŁADOWANIE KORONOWE – INNOWACYJNA TECHNIKA DLA PEWNEGO 
ZAPŁONU

Gwarancją pewnego zapłonu jest  zamierzone przedwyładowanie  „efektem 
koronowym”. Zapobiega ono przebiciom spowodowanym odkładaniem się 
sadzy na stożku izolatora szczególnie podczas zimnych rozruchów. 
W połączeniu z cienkim przewężonym stożkiem izolatora, silnik zapala także 
w ekstremalnych warunkach, takich jak niskie temperatury lub wielokrotne 
jazdy na krótkich odcinkach pewnie i natychmiastowo. 

BERU ULTRA X TITAN NAJBARDZIEJ KOMPAKTOWY PROGRAM ŚWIEC 
ZAPŁONOWYCH NA RYNKU

Rynek napraw serwisowych poddawany jest ciągłym zmianom - wyjaśnia szef 
działu konstrukcyjnego świec zapłonowych w Beru, Werner Niessner. Jako jeden 
z czołowych producentów świec, na bieżąco kontaktujemy się z producentami 
samochodów i jesteśmy od początku związani z rozwojem nowych konstrukcji 
i technologii. 

TO KNOW-HOW WYKORZYSTYWANE JEST PÓŹNIEJ PRZY PRODUKCJI 
PROGRAMU HANDLOWEGO

Program Ultra X Titan składa się tylko z 15 typów świec zapłonowych. 9 nowych 
jednoelektrodowych świec otrzymało tytanową elektrodę dachową o geometrii 
Poly-V  i platynowa elektrodę środkową. W 6 pozostałych zachowano sprawdzo-
ną konstrukcję czteroelektrodową w kształcie X, ale wzmocniono ich odporność 
na wypalanie stosując stop tytanowy, a 2 z nich mają dodatkowo platynową 
elektrodę masową. 
Dzięki temu Beru oddaje do dyspozycji warsztatów najkrótszy program świec 
zapłonowych (15 szt.), pozwalający na serwisowanie prawie 90% samochodów 
(dla porównania NGK V-Line zawiera 39 typów, Bosch Super Plus 55).

BERU UltraX Titan będzie dostępna w sieci sprzedaży Inter Cars S.A. 
już w pierwszym kwartale 2009.

Światowa nowość BERU 
Ultra X Titan. Już wkrótce 
także w Polsce.
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* Powyższa lista jest tylko poglądowa. Wiążącego doboru świecy prosimy dokonać z aktualnego katalogu BERU lub TecDoc.

BERU Nr 1 na świecie –
sprawdzona jakość

i wieloletnie zaufanie

BERU jest światowym liderem w dynamicznie rozwijającym się rynku podgrzewania Diesla. Wszystkie
wiodące fabryki samochodów zaufały oryginalnym produktom BERU. Markowa jakość świec żarowych
BERU jest najlepszym rozwiązaniem podczas okresowych przeglądów i przeprowadzania napraw.
Asortyment świec żarowych BERU pokrywa w 98% zapotrzebowanie rynku.

BERU Aktiengesellschaft
Mörikestraße 155
71636 Ludwigsburg
Germany
Tel.: +49 (0) 7141-132-0
Fax: +49 (0) 7141-132-350
info@beru.de

Najnowsze samochody wyposażane

fabrycznie w świece żarowe BERU:

VW Passat CC, VW Scirocco,

Alfa Romeo Brera, Fiat Doblo,

Seat Ibiza i Skoda Superb

Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewoo, Chrysler, Fiat, Ford,

General Motors, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Land Rover, Nissan, Mitsubishi, Opel,

Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Toyota, Volkswagen, Volvo.ˇ

BERU na pierwszym montażu w:

Technika zapłonu Podgrzewanie Diesla Elektronika Sensoryka

www.beru.com Tworzymy perfekcję

Top 16 – świece żarowe na sezon 2008/2009

GN 003 0 100 226 379 Mercedes Benz CDI

GN 008 0 100 226 338 Audi, Skoda, VW (6 cyl.)

GN 018 0 100 226 373 Nissan, Opel, Renault, Volvo

GN 022 0 100 226 381 Ford 1,8 (Escort VII; Fiesta IV; Mondeo II)

GN 033 0 100 226 417 Opel od 09.2000

GN 046 0 100 226 482 Audi, Ford, Seat, Skoda, VW

GV 666 0 100 221 146 Ford 1,8 (Escort IV, V, VI; Fiesta IV; Mondeo I)

GV 719 0 100 221 163 BMW od rocznika 88, Opel Omega B, Rover

GN 855 0 100 226 227 Audi, Seat, Skoda, VW (TDI)

GN 857 0 100 226 173 Audi, Seat, Skoda, VW (wszystkie modele
oprócz TDI), Volvo

GN 858 0 100 226 234 Mercedes-Benz od rocznika 89, Ssangyong,
Steyr-Daimler-Puch

GN 860 0 100 226 258 Mercedes-Benz (wielozaworowe bez
imobilaizera)

GN 948 0 100 226 235 Mercedes-Benz (wielozaworowe z imobilaizerem)

GN 954 0 100 226 229 można zamiennie stosowac zamiast
GV 603, GV 636, GV 642, GV 852, GN 909

GV 603 0 100 221 107 Mercedes-Benz (rocznik 80–89)

GV 636 0 100 221 133 BMW, Citroën, Peugeot, Honda, Lada, Nissan,
Opel, Rover

GV 642 0 100 221 135 Chrysler, Fiat, Renault, Jeep, Lancia

GV 852 0 100 226 163 Renault, Volvo

GV 909 0 100 226 186 Alfa Romeo, Fiat, Ford, Opel, Peugeot

GN 961 0 100 226 250 Mercedes-Benz Sprinter

GN 992 0 100 226 300 Opel do 08.2000

Typ Nr katalogowy Zastosowanie*
BERU

Typ Nr katalogowy Zastosowanie*
BERU

ˇ

ˇ

ˇ

ˇ
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Dla silników

1.4 16V (K4J) nr por. 77 01 477 014 
– febi 19918

1.6 16V (K4M) nr por. 77 01 477 014 
– febi 19918

1.8 16V (F4P) nr por. 77 01 476 674 
– febi 19951

2.0 16V (F4R) nr por. 77 01 476 675 
– febi 21989

2.0 16V (F4R) nr por. 77 01 474 023 
– febi 26567

Tak oszczędza się czas!
Kto tego nie zna!  W celu dokonania fachowej wymiany paska rozrzą-

du bezwzględnie konieczne jest prawidłowe ustawienie wałka rozrządu. 
Aby umieścić narzędzie do centrowania w rowkach wałka rozrządu muszą 
zostać wymontowane i przez to zniszczone korki uszczelniające z tyłu 
głowicy. Jednakże zestawy naprawcze oferowane przez producentów 
samochodów zawierają pasek zębaty i odpowiednie rolki napinające lub 
prowadzące, ale nie zawierają korków uszczelniających. Co teraz?

Oczywiście korki uszczelniające dostępne są 
również w oddzielnym kompletnym zestawie 
febi 23206.

Do centrowania wałów krzywkowych fi rma febi 
bilstein zaleca używanie narzędzia centrującego 
KL-1280-231 fi rmy KLANN. W sieci sprzedaży Inter 
Cars S.A. można uzyskać informacje na temat 
części zamiennych fi rmy febi bilstein!

Wszystkie części zamienne zamieszczone są rów-
nież na stronie internetowej www.febi.com.

Zgadza się!
Pasuje do serii BMW:

BMW E 36, Z 3 i Z 4
nr febi 24316
nr referencyjny 31 33 6 769 585

Zmodyfi kowane łożysko kolumny fi rmy 
febi posiada obecnie oprócz nowej we-
wnętrznej nadbudówki również sworzeń 
centrujący. Dzięki niemu łożysko pasuje 
również do Z 4.

Zaleta jakościowa:
Łożysko oporowe kolumny jest teraz alumi-
niowe, to zaleta wysokiej jakości produktu.

Ważne! Proszę zwrócić uwagę, że swo-
rzeń centrujący należy usunąć przed 
montażem w E 36 i Z 3. Oprócz nowe-
go łożyska kolumny nr 24316 febi ofe-
ruje oczywiście nadal znaną już wersję 
o numerze febi 08032/nr referencyjny 
31331092885.

Wszystkie części zamienne moż-
na również znaleźć pod adresem 
www.febi.com 

Rady dla fachowców

Wspólne rozwiązanie dla wymiany pasków zębatych Renault!

febi Nr 19951

febi Nr 23206     

Nowość !     Narzędzie fi rmy 
KLANN KL-1280-23

Zmodyfi kowane łożysko kolumny ze sworzniem centrującym.

Proszę pytać sprzedawcę w fi liach Inter 
Cars S.A. o części zamienne fi rmy febi 
bilstein! 

nr febi 08032  stara wersja                                                     E36/Z3  nr febi 24316  nowa wersja
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Analiza usterek awarie osłon
Jeśli między palcami można w smarze z wnętrza 
uszkodzonej osłony wyczuć drobne zanieczysz-
czenia mechaniczne, smar i przegub są zabru-
dzone. Przegub wymaga czyszczenia i kontroli, 
a najdokładniejszy sposób sprawdzenia uszko-
dzenia polega na wymontowaniu go z pojazdu. 
Tylko w przypadku, gdy nie widać uszkodzeń 
po wyczyszczeniu przegubu uniwersalnego 
homokinetycznego, można go użyć ponownie. 
W przeciwnym wypadku należy zamontować 
nowy podzespół.

OSŁONY ULEGAJĄ AWARII, PONIEWAŻ:

• Obce obiekty uszkadzają obudowę
• Następuje degradacja materiału
• W przypadku osłon dzielonych klej mógł  
   nie przylgnąć właściwie
• Zacisk jest luźny lub odpadł
• Zastosowano nieprawidłową procedurę
montażu

KONTROLA OSŁONY

Sprawdzić następujące kwestie:
• Rozszczepienia
• Rozdarcia
• Przekłucia
• Miejsca starte
• Degradacja materiału
• Luźne zaciski lub ich brak

WAŻNE:

Należy wybrać odpowiednią osłonę, w zależ-
ności od materiału i wymiaru otworu

Przeguby uniwersalne homokinetyczne w sa-
mochodzie są często wystawione na działanie 
brudu, soli, piachu, żwiru i wody, natomiast ze 
względu na sposób działania przegubu moż-
liwości jego uszczelnienia są ograniczone. 
Osłona stanowi jedyną ochronę przed drobi-
nami wnikającymi do przegubu, tak więc kon-
trola jej ma kluczowe znaczenie.

Należy skontrolować osłonę, obracając koło i 
przyglądając się w poszukiwaniu pęknięć, roz-
szczepień i degradacji materiału.

Wybranie odpowiedniej wersji osłony ma rów-
nież niebagatelne znaczenie. Osłony wykona-
ne z materiału termoplastycznego są bardziej 
wytrzymałe na ciepło i zabrudzenia, ale nie są 
tak elastyczne jak tradycyjne, neoprenowe.

Jeśli otwór na wałek jest nieznacznie większy 
niż sam wałek, zacisk nie uszczelni go osta-
tecznie, co będzie przyczyną przecieków. 
Z tego powodu należy się upewnić, że wybra-
na została odpowiednia osłona dla naprawia-
nego samochodu.

Osłona z materiału termoplastycznego

AWARIA PRZEGUBU UNIWERSALNEGO 
HOMOKINETYCZNEGO

Przeguby uniwersalne homokinetyczne 
działają zwykle bezproblemowo, aczkolwiek 
zużycie zewnętrznego przegubu może się 
objawiać poprzez powstawanie wibracji przy 
pewnych prędkościach. Aby się dowiedzieć, 
czy przegub jest zużyty, należy jechać samo-
chodem powoli w ciasnych lewych i prawych 
zakrętach. Zużyte przeguby wydają rytmicz-
ne dźwięki klekotania lub stukania. Zużycie 

wewnętrznego przegubu objawia się jako 
dudnienie przy przyspieszaniu lub zwalnianiu 
pedału przyspieszenia.

W wyniku rozszczepienia zewnętrznej osło-
ny, a następnie utraty smaru z przegubu 
może dojść do częściowego zatarcia. Koń-
cową oznaką tej awarii jest „terkotanie” w 
zawieszeniu. W przypadku wczesnego wy-
krycia można ostrożnie wyczyścić przegub i 
wymienić w nim smar. Osłona może zostać 
wymieniona.

Przeguby uniwersalne homokinetyczne 
ulegają awarii ze względu na:
• Zużycie
• Częściowe zatarcie

Większość awarii osłon nie jest 
wykrywana przez długi czas po 
wystąpieniu awarii, a dopiero 
podczas serwisowania pojazdu    
z powodu zwiększonego hałasu i 
wibracji. Do momentu znalezienia 
awarii przegub może zostać już 
bez smaru lub zabrudzony.
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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



Najważniejszym z tych elementów są amortyzatory, 
które są najczęściej wymienianym elementem.  Nie 
powinniśmy czekać na ostatnią chwilę z wymianą 
amortyzatorów ponieważ to one mają największy 
wpływ na bezpieczeństwo. Stopień  ich zużycia ma 
wpływ nie tylko na utrzymanie kierunku jazdy, ale 
również na długość drogi hamowania. Przy tej sa-
mej prędkości dwóch pojazdów wyposażonych 
w amortyzatory nowe i zużyte, różnica w hamowa-
niu wynosi nawet do kilku metrów.

Zużyte amortyzatory mogą być także przyczyną 
źle działającego układu ABS (ASR), zapobiegają-
cego blokowaniu kół podczas hamowania. Niska 
sprawność amortyzatorów wpływa pośrednio na 
zjawisko aquaplaningu (klin wodny między oponą 
a podłożem), co również może doprowadzić do 
wypadku, dlatego amortyzatory DELPHI spełniają 
najwyższe wymagania sprawnościowe i jakościo-
we, aby chronić zdrowie i życie naszych klientów.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe funkcje 
zawieszenia pojazdu, które to zapewnia większy 
komfort jazdy kierowcy i pasażera, zapewnia utrzy-
manie samochodu na drodze w każdych warun-
kach drogowych oraz zabezpiecza elementy skła-
dowe pojazdu przed drganiami.

Dobre trzymanie się pojazdu na podło-
żu uwarunkowane jest następującymi za-
gadnieniami:

dobre opony, 
wysoka jakość amortyzatorów, 
prawidłowe ustawienie osi przedniej i tylnej, 
właściwa elastyczność sprężyn, 
zawieszenie umożliwiające pojazdowi 
 trzymanie się nawierzchni, 
gwarancja dla kierowcy faktycznego 
 komfortu oraz większego bezpieczeństwa, 
pomaga unikać wypadków powodowanych 
 utratą stabilności.

Dopasowanie zawieszenia oznacza nie tylko 
oddzielne uwzględnianie ruchu karoserii i osi, 

•
•
•
•
•

•

•

ale również wzajemne reakcje jednego układu 
na drugi. Trzeba osiągnąć kompromis tak, aby 
otrzymać elastyczne i komfortowe zawieszenie 
zapewniając równocześnie trzymanie się drogi 
przez pojazd. Dzięki amortyzatorom DELPHI po-
wstaje zredukowanie i kontrola ruchów karoserii 
w celu zminimalizowania wibracji przenoszo-
nych na kierowcę i pasażerów, co oznacza wzrost 
komfortu jazdy, ograniczenie odskakiwania kół 
od podłoża i zapewnienie w każdych warunkach 
kontaktu kół z drogą (trzymanie się drogi). 

Przy ściśnięciu sprężyny znajdującej się po-
między drogą i karoserią samochodu, amor-
tyzator akumulując energię sprężystości 
przeciwstawia się ściskaniu. Po ustaniu tej siły, 
sprężyna wykorzystuje część zgromadzonej 
energii do przywrócenia pierwotnego wza-
jemnego położenia karoserii i zawieszenia. 
Nadmiar energii absorbowany jest przez 
amortyzator i zamieniany na ciepło, które ule-
ga rozproszeniu do otoczenia. 

Określenie sposobu absorbowania energii kine-
tycznej w fazach ściskania i rozciągania oraz wpły-
wy częstotliwości i temperatury na kształt wykresu 
siła-szybkość muszą być możliwie małe.

Przy ściskaniu, efekt tłumienia uzyskiwany jest 
dzięki wymuszaniu przepływu oleju głównie przez 
dolny zawór i częściowo przez zawory tłoczka. 

Przy rozciąganiu, efekt tłumienia uzyskiwany jest 
przez wymuszanie przepływu oleju przez zawory 
tłoczka. 
DELPHI ze swoim wieloletnim doświadczeniem 
w produkcji amortyzatorów jest najwyższej klasy 
dostawcą części zamiennych oryginalnego wypo-
sażenia na rynki światowe. Trzonem najwyższej ja-
kości oferowanych produktów jest wytrwałe i nie-
ustanne dążenie do doskonałości, aby nasi klienci 
byli zawsze usatysfakcjonowani.

D O S T A W C Y

spełniają najwyższe wymagania sprawnościowe i jakościowe
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Amortyzatory DELPHI

Na wrażenia odbierane przez kie-
rowcę w układzie zawieszenia po-
jazdu, mają wpływ cztery najważ-
niejsze elementy, takie jak sprężyny, 
opony, siedzenia i amortyzatory. 
Od tego, czy są one sprawne, zależy 
komfort i bezpieczeństwo prowa-
dzenia pojazdu.    
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Życzymy Państwu aby Święta Bożego Narodzenia upływały w atmosferze radości i spokoju,
a nadchodzący 2009 Rok osnuty był pasmem samych sukcesów.
                                                                              Pracownicy Delphi Product & Service Solution
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Natomiast przede wszystkim 
należy przyjrzeć się hamulcom. 
Ważne jest, żeby siła hamowania 
była odpowiednio rozłożona na 
wszystkie koła. W przeciwnym 
wypadku podczas hamowania 
na śliskiej nawierzchni możemy 
wpaść w poślizg. Pamiętajmy, że 
to przede wszystkim układ zawie-
szenia i hamulców odpowiada za 
nasze bezpieczeństwo, szczegól-
nie na śliskiej nawierzchni.

Pamiętać trzeba o starannej ob-
słudze i naprawie układów hamul-
cowych i wiedzieć na co należy 
zwrócić szczególną uwagę.

Przed wprowadzeniem na sta-
nowisko naprawcze samochód, 
w którym ma być dokonany prze-
gląd hamulców, powinien zostać 
sprawdzony podczas krótkiej jazdy 
próbnej. W jej trakcie ustalamy, czy 
podczas intensywnego hamowa-
nia nie pojawiają się nietypowe 
dźwięki dobiegające z podwozia, 
nie następuje ściąganie kierow-
nicy lub jej drżenie, nie dochodzi 
do pulsowania pedału hamulca. 
Należy również zwrócić uwagę na 
pracę układu wspomagania – czy 
działa on wystarczająco skutecz-
nie? Kolejne czynności diagnostyczne prze-
prowadzamy już po zdjęciu koła i oczyszcze-
niu hamulców.

WAŻNE POMIARY

Oprócz mycia elementów hamulca spe-
cjalnym środkiem należy specjalną szczot-
ką oczyścić wskazane w instrukcji miejsca. 
Niektórzy producenci części hamulcowych 
sprzedają szczotki dostosowane do swoich 
części. Użycie zwykłej stalowej, a w szcze-
gólności zabrudzonej smarami mineralnymi, 
szczotki do oczyszczenia prowadnic klocków 
może zniszczyć je nieodwracalnie (zniszcze-
niu ulega pokrycie antykorozyjne).

Dla wszystkich kierowców oczywistym jest, że każdy samochód należy przygotować do 
warunków zimowych. Przeglądając różnego rodzaju materiały najczęściej spotykamy infor-
macje i zalecenia dotyczące wymiany ogumienia na zimowe, płynów do spryskiwaczy, wy-
cieraczek szyb samochodów, płynów chłodniczych czy akumulatorów. Rzadziej znajdziemy 
zalecenia dotyczące podwozia pojazdu, amortyzatorów i zawieszenia.

Samochód przed zimą 
 układ hamulcowy

Rutynowo mierzymy bicie zamontowa-
nej jeszcze tarczy. Pomiaru dokonujemy 
na znormalizowanym promieniu 10 mm 
mniejszym niż zewnętrzny promień tar-
czy. Dostępne dane producentów podają, 
iż wynik nie powinien być większy niż 0,1 
mm. Jeżeli wcześniej podczas hamowa-
nia stwierdzone zostały hałasy i drgania, 
dodatkowo należy wyznaczyć tzw. mak-
symalną różnicę grubości tarczy – za po-
mocą śruby mikrometrycznej. Nie powinna 
ona przekraczać 0,03 mm! Oceniamy także 
wygląd tarcz, głębokie, a w szczególności 
dochodzące do krawędzi pęknięcia ścian 
tarcz wentylowanych dyskwalifikują część 
do dalszej pracy.

Przed założeniem nowej tarczy na pia-
stę należy sprawdzić także jej bicie. Jeżeli 
jest tak duże, że tarcza po zamontowaniu 
będzie bić więcej niż wspomniane 0,1 
mm, koniecznie trzeba ustalić co może 
być tego przyczyną i piastę naprawić.

Przy obsłudze hamulca nie wolno 
zapominać o zaciskach. To one są w bez-
pośredni sposób odpowiedzialne za 
prawidłową siłę hamowania wszystkich 
kół. Za każdym razem należy sprawdzić 
stan osłon przeciwpyłowych, niedopusz-
czalne są jakiekolwiek pęknięcia. Należy 
także oczyścić zewnętrzną powierzchnię 
tłoczka hamulcowego, oczywiście tylko 
specjalnym płynem, który nie uszkodzi 
uszczelnień i osłon i nie wejdzie w niepo-
żądaną reakcję z płynem hamulcowym. 
Tłoczek, a w niektórych konstrukcjach 
także prowadnice zacisku, należy posma-
rować specjalnym smarem do układów 
hamulcowych. Przy obsłudze prowad-
nic nie wolno zapomnieć o sprawdze-
niu luzów. Jeżeli są nadmierne, zacisk 
należy naprawić, co w praktyce oznacza 
jego zdemontowanie i zamianę na część 
zregenerowaną fabrycznie, tylko wtedy 
mamy 100% pewność, że hamulce będą 
działały prawidłowo.

...I JESZCZE WAŻNE UWAGI

Żaden współczesny hamulec tarczowy nie wy-
maga siły przy montażu części! Niedopuszczalne 
jest montowanie elementów z użyciem niekon-
trolowanej siły, gdyż powoduje to najczęściej ich 
uszkodzenie i nieprawidłową pracę hamulców w 
przyszłości.  Pamiętajmy również, że w niektórych 
konstrukcjach części mocujące i zabezpieczające 
są jednorazowe, co oznacza iż winny być po każ-
dym demontażu wymieniane na nowe.

Po zakończonej wymianie wszelkich ele-
mentów należy przeprowadzić kontrolę i jazdę 
próbną. Dopełnienie tych procedur to gwa-
rancja bezpiecznej i długotrwałej eksploata-
cji oraz pewność, że klient będzie z naszej 
usługi zadowolony.

Pomiar bicia tarczy hamulcowej

Nieszczelna osłona prowadnicy

Czyszczenie piasty koła

Zakleszczony tłok zacisku

Sprawdź stan osłon przeciwpyowych Czyszczenie tarczy
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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



Współczesne pierścienie tłokowe
Tarcie, a właściwie jego zminimalizowanie, po-
między bieżniami pierścieni tłokowych, a po-
wierzchnią gładzi tulei cylindrowej, decyduje 
o trwałości współpracujących elementów sil-
nika, uzyskiwanych przez silnik osiągach oraz 
o zużyciu materiałów eksploatacyjnych.

Praktycznie od mo-
mentu wyproduko-
wania pierwszego w 
pełni sprawnego silni-
ka tłokowego, trwają 
prace nad zminimali-
zowaniem tarcia po-
między pierścieniami, 
a tuleją cylindrową. 
MAHLE także uczest-
niczy aktywnie w tych 
badaniach. W ich wy-
niku opracowano typ 
pierścieni tłokowych o 
zmniejszonym tarciu.

SIŁA DOCISKU PIERŚCIENIA DO GŁADZI TULEI

Zadaniem pierścieni  zgarniających (olejo-
wych), jak sama ich nazwa wskazuje, jest rów-
nomierne rozprowadzenie oleju w obszarze 
pracy pierścieni tłokowych oraz zebranie 
z powierzchni tulei nadmiaru oleju. Ze wzglę-
du na specyfi kę funkcji pełnionej przez pier-
ścień olejowy wywiera on stosunkowo duży 
nacisk jednostkowy na powierzchnię tulei. 
Przeważnie wynosi on 0,8 N/mm 2. Zmniej-
szenie nacisku do 0,60 N/mm2 powoduje ob-
niżenie tarcia o 32% przy prędkości obrotowej 
1500 obr/min oraz o 21% przy prędkości ob-
rotowej  2500 obr/min. 

Obniżenie siły nacisku pierścieni na tuleję ma 
jednak także wadę, mianowicie powoduje 
obniżenie zdolności przystosowywania się 
pierścienia do kształtów tulei, a zatem dokład-
nego rozprowadzania oleju i zgarniania jego 
nadmiaru ze ścianek cylindrów. Konieczne 
jest więc wyprodukowanie pierścienia, który 
przy zmniejszonym nacisku jednostkowym, 

zachowuje sprężystość oraz elastyczność w od-
wzorowaniu kształtu powierzchni tulei. 
Tego typu pierścienie są cieńsze oraz niższe od 
klasycznych. Zmniejszenie wysokości pierścienia 
wpływa w sposób znaczący na opory pracy pier-
ścienia, a więc na opory tarcia całego silnika.  

Wpływ tarcia bieżni pierścieni tło-
kowych o gładź tulei cylindrowej 
na zużycie paliwa przez współ-
czesne silniki spalinowe.

Wpływ nacisku jednostkowego pierście-
nia zgarniającego na wielkość tarcia

Wysokość pierścieni tłokowych,                    
a wielkość siły tarcia

Wykres przedstawia porównanie oporów tar-
cia dla kompletów pierścieni złożonych z pier-
ścieni o wysokości: 1,2 mm/ 1,2 mm/ 2,0 mm 
oraz 1,0 mm/1,0 mm/1,5 mm. Wyraźnie widać, 
iż komplet „cieńszych” pierścieni wywiera na 
ściany cylindrów nacisk mniejszy o około 40%, 
co powoduje zmniejszenie siły tarcia o 28%.
Stopień redukcji tarcia spada wraz ze wzro-
stem prędkości obrotowej silnika. Zmniejsze-
nie oporów tarcia wpływa bezpośrednio na 
jego „paliwożerność”.

POWŁOKI BIEŻNI PIERŚCIENI TŁOKOWYCH

Większość współczesnych pierścieni tło-
kowych posiada powłoki ochronne na 
powierzchniach bieżni. Najbardziej popu-
larne rodzaje obróbki cieplno-chemicz-
nej to: fosforanowanie (obniżające tarcie), 
chromowanie (odporność na  ścieranie), 
azotowanie (utwardzenie bieżni, odpor-
ność temperaturowa), molibdenowanie 
(odporność na ścieranie).

MAHLE wprowadziło do produkcji pierście-
nie tłokowe wykonane w technologii CrN 
PVD.  Polega ona na naniesieniu na bież-
nie pierścieni tłokowych warstwy azotku 
chromu poprzez napylanie gazowe. Gru-
bość warstwy napylonej wynosi od 3 do 5 
mikrometrów, a jej podstawowym atutem 
jest wysoka twardość, która pozwala na 
zwiększenie odporności na ścieranie po-
wierzchni nośnych pierścieni.

Zastosowanie pierścieni uszczelniających 
wykonanych w technologii CrN PVD pozwa-
la na obniżenie siły tarcia pierścieni o gładź 
tulei o około 10% przy prędkości obrotowej 
1500obr/min, zaś o około 5% przy prędkości 
2500 obr/min.

Wprowadzanie nowych technologii do pro-
dukcji pierścieni tłokowych, między innymi 
zastosowanie zmienionego przekroju pier-
ścieni olejowych, czy zastosowanie pokrycia 
azotkiem chromu w przypadku pierścieni 
zgarniających pozwoliło w efekcie obniżyć 
opory tarcia w silniku na tyle, aby obniżyć zu-
życie paliwa o około 1%.

Rodzaj pokrycia bieżni pierścieni          
zgarniających, a wielkość siły tarcia

Wpływ redukcji siły tarcia na zużycie 
paliwa

 Niby nie jest to dużo, jednak w skali globalnej, 
biorąc pod uwagę ilość eksploatowanych sil-
ników i ilość przejeżdżanych przez nie kilome-
trów daje to kolosalne oszczędności.

MAHLE prowadzi prace nie tylko nad udosko-
naleniem technologii pierścieni tłokowych, 
ale także nad pozostałymi elementami wpły-
wającymi na obniżenie zużycia przez silniki 
materiałów eksploatacyjnych. 
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MAHLE – 

ESTETYKA

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

PRECYZJI.



Oferta świec żarowych Bosch od lat potwierdza regułę, że tylko konstruktor i producent kompletnych 
systemów wtryskowych jest w stanie zaoferować podzespoły najwyższej jakości, najbardziej odpowiadające 
wymaganiom danego typu silnika. Wiedza i doświadczenie nabyte w ciągu dziesięcioleci procentują 
wieloma rozwiązaniami, wyznaczającymi drogę postępu światowej motoryzacji.

Świece żarowe Bosch Duraterm 
Wiedza i wieloletnie doświadczenie 
procentują

Światowi producenci aut chętnie sięgają 
po nowoczesne rozwiązania technologiczne 
Bosch. Po raz pierwszy niskonapięciowe, ce-
ramiczne świece DuraSpeed zastosowano w 
modelu Renault Scenic z silnikiem Diesla dCi o 
poj. 2,0 litrów. Planowane jest wprowadzenie 
świec DuraSpeed we wszystkich modelach 
Renault oraz Nissana z takim silnikiem. Świece 
DuraSpeed znalazły uznanie także w koncer-
nie BMW, gdzie montowane są na wyposa-
żeniu fabrycznym w dwulitrowych silnikach 
modeli 118d, 120d i 123d. Godny uwagi jest 
zwłaszcza silnik modelu 123d, wyposażony 
w układ wtryskowy Bosch Common Rail 3 
generacji z pompą CP4.1H, który osiąga moc 
204 KM i rozwija moment 400 Nm, zużywając 
jedynie 5,2 litra paliwa na 100 km. Jest to jed-
nostka typu Twin Turbo. Silnik ten zwyciężył w 
tym roku w kategorii Best New Engine of the 
Year. Także modele nowej serii 3 (318d i 320d) 
wyposażane są w świece DuraSpeed. Ten sam 
typ świecy zostanie już wkrótce zastosowany 
w modelu 520d.

Dzięki wysokiemu współczynnikowi 
przewodzenia ciepła tworzywa cera-
micznego, świeca o nominalnym napię-
ciu zasilania 7V, może przez pewien czas 
być zasilana napięciem sieci pokładowej 
samochodu (12V ). W ten sposób, w ściśle 
kontrolowanych przez sterownik warun-
kach, świeca DuraSpeed szybko osiąga 
optymalną temperaturę żarzenia.

Nowe świece żarowe Bosch zapewniają 
także długi czas dogrzewania silnika po 
uruchomieniu, przy temperaturze pracy 
dochodzącej nawet do 1300°C. Pozwala to 
w znacznym stopniu ograniczyć hałas cha-
rakterystyczny dla pracy zimnego silnika 
oraz obniżyć poziom emitowanych zanie-
czyszczeń. Dogrzewanie pracującego silni-
ka, pomaga także w okresowej regeneracji 
filtra cząstek stałych i zapobiega dymieniu 
przy zmianie obciążenia silnika schładza-

nego w fazie hamowania silnikiem. 
Umożliwiają one stosowanie turbo-
sprężarek o niskim stopniu spręża-
nia, większej mocy specyficznej a 
także obniżają emisję dwutlenku 
węgla i tlenków azotu.

Trzonem aktualnej oferty świec 
żarowych Bosch są wysoko wydajne 
świece Duraterm. Główną zaletą 
świec Duraterm jest zastosowanie 
samoregulującego się elementu 
grzejnego, wykonanego ze stopu 
kobaltowo-żelaznego, opatentowanego 
przez firmę Bosch. Przy zastosowaniu takie-
go materiału opór elektryczny wzrasta wraz 
z rosnącą temperaturą znacznie szybciej niż 
w przypadku standardowo używanego do 
tego celu niklu. Temperatura pracy świecy 
podczas dogrzewania zostaje w ten sposób 

samoczynnie ograniczona. Dzięki nowo-
czesnej technice żarzenia świece Dura-
term osiągają 850°C w 4 sekundy. Produkty 
Duraterm od lat są szeroko stosowane na 
wyposażeniu fabrycznym przez wszystkich 
czołowych producentów silników wysoko-
prężnych, w tym również azjatyckich.
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Cechą szczególną w konstrukcji świec DuraSpeed jest element grzewczy wykonany w tech-
nologii „Flexible Design” z ceramiki oraz elastycznej, formowalnej osłony metalowej. Technologia 
ta zwiększa odporność mechaniczną świecy żarowej, np. w sytuacji nieprawidłowego montażu, 
kiedy to element grzejny mógłby ulec uszkodzeniu. Ponadto ceramika jest tworzywem, które 
zapewnia świecom wysoką odporność termiczną oraz długą żywotność. Świece DuraSpeed na-
grzewają się do temperatury 1000°C w czasie poniżej 2 sekund.
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W publikacjach motoryzacyjnych domi-
nuje temat przygotowania samochodu 
do zimy, ale wszystkie pomijają układ 
zaponowy.

Sprawdzamy przewody 
zapłonowe przed zimą

Zgadzam się, że najważniejsze są elementy związane z bezpieczeń-
stwem na zimowych drogach, a więc sezonowe opony, sprawne ha-
mulce i światła. Dlaczego jednak uwaga autorów poruszających kwestię 
ewentualnych trudności z rozruchem silników koncentruje się wyłącznie 
na akumulatorach? Nie chcę tutaj udawać motoryzacyjnego eksperta, 
lecz mam niewątpliwie pewne doświadczenie w przezwyciężaniu zimo-
wych kłopotów. Potwierdzam, że akumulator niezdolny podczas mrozu 
„zakręcić silnikiem” wymaga interwencji samochodowego serwisu, tyle 
że scenariusz nieudanych zimowych rozruchów jest przeważnie inny: 
rozrusznik kręci i kręci, a silnik nie zapala, obraca się coraz wolniej, w końcu 
całkiem przestaje. Wówczas rzeczywiście trzeba zająć się akumulatorem, 
ale czy wyłącznie nim?

Akumulatory rozruchowe mają tę właściwość, że w niskich tempe-
raturach maleje ich pojemność i wartość napięcia na zaciskach. Mimo 
wzorowego stanu technicznego, energii dostarczają mniej. Uruchamiany 
silnik potrzebuje jej więcej niż latem, bo gęstnieją w nim wszystkie sma-
ry, utrudniając poruszanie się części. Większą część energii akumulatora 
pobiera rozrusznik, a dla układu zapłonowego zostaje jej mniej, czasem 
wręcz za mało. Iskry na świecach zapłonowych stają się krótkotrwałe, sła-
be albo wręcz zanikają zupełnie. Równocześnie do cylindrów trafi a wtedy 
więcej paliwa, które przy nieregularnych zapłonach nie spala się całko-
wicie, tworząc nagar na elektrodach świecy. W tych warunkach kolejny 
rozruch staje się jeszcze trudniejszy.

Radykalnym rozwiązaniem tego rodzaju problemów jest wymiana 
przewodów zapłonowych na ferrytowe fi rmy SENTECH. Ich dobre prze-
wodnictwo elektryczne (oporność zaledwie 5,6 kΩ na metr) zapewnia 
dużą energię iskry, a tym samym ułatwia rozruch zimnego silnika oraz 
późniejsze samoczynne oczyszczanie się elektrod świecy. Ferrytowy 
rdzeń i otaczająca go spirala są dobrymi przewodnikami elektryczności, 
a ponadto tworzą układ koncentrujący generowane pola elektromag-
netyczne we wnętrzu kabla. Efektem jest nie tylko znaczne zmniejszenie 
emisji zakłóceń radiowych, lecz także zachowanie rozpraszanej wraz 
z nimi energii i jej wykorzystywanie do wzmacniania impulsów zapłono-
wych. Przy takim rozwiązaniu iskra na świecy jest silniejsza i utrzymuje się 
dłużej.

Stosunkowo mniejsze znaczenie ma tu dobór klasy odporności tem-
peraturowej montowanych przed zimą przewodów według normy 
ISO 3808. W ofercie marki SENTECH znaleźć można, wersje przewo-
dów przystosowane nawet do warunków polarnych lub syberyjskich 
(np. klasa F, przeznaczona do pracy w przedziale temperatur od –50 do 
+250° C), ale w naszych warunkach w zupełności wystarcza odporność 
na mrozy trzydziestodniowe, choć nie ma tu żadnych przeciwwskazań, 
by zgodnie z popularnym porzekadłem „i na zimne dmuchać”.

   Małgorzata Kluch
   Marketing Manager GG Profi ts 

 GG PROFITS ŻYCZY PAŃSTWU 

 POGODNYCH ŚWIĄT BOŻEGO 

 NARODZENIA I POMYŚLNOŚCI 

 W NADCHODZĄCYM NOWYM ROKU.

 

www.sentech.pl

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

*

*

Promocja trwaprzewody + niespodzianka
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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 !
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KIEROWCO – WYBIERZ PRODUKT DOPASOWANY 
DO WŁASNYCH PREFERENCJI

DLA CENIĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO

Jednym z produktów cieszących się dużą 
popularnością są żarówki OSRAM NIGHT BRE-
AKER. Nowa budowa skrętki (odpowiedzialna 
za przewodzenie energii elektrycznej) umoż-
liwia otrzymanie do 90% więcej światła na 
drodze. Poprawia się bezpieczeństwo oraz 
widoczność na drodze, ponieważ zasięg refl ekto-
ra sięga aż do 200 m. przed pojazdem. Szcze-
gólnie ważne dla kierowców często podróżu-
jących nocą.

DLA CENIĄCYCH „BRAK KŁOPOTÓW”

Innym nowatorskim produktem są żarówki 
OSRAM LIGHT@DAY, cechuje je trwałość do 
3 razy dłuższa niż w tradycyjnych źródłach 
światła. Dzięki temu znacznie rzadziej trzeba 
je wymieniać, co doskonale sprawdza się w przy-
padku samochodów o utrudnionym dostępie 
do refl ektorów.

DLA CENIĄCYCH WYGLĄD AUTA

Żarówki OSRAM COOL BLUE, skierowane 
do wielbicieli tunningu. Wytwarzają białe 

Decydując się na zakup żarówek samochodowych warto odpowiedzieć sobie na pytanie jakich 
właściwości od nich oczekujemy. Producenci dążą nieustannie do zaspokojenia różnorodnych 
potrzeb klientów dzięki czemu na rynku dostępna jest bardzo szeroka gama produktów. Zwięk-
sza się już nie tylko skuteczność świetlna, czyli efektywności z jaką energia elektryczna prze-
kształcana jest w światło, ale również jakość i trwałość produktów.

światło o temp. barwowej 4000K. Uzyskują 
one o ok. 20% silniejsze i bardziej widoczne 
dla innych światło. Niebieska barwa jest ideal-
na do oświetlenia drogi w nocy.

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS ZAKUPU ŻARÓ-
WEK SAMOCHODOWYCH

Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z za-
let jakie niesie za sobą wybór odpowiednich 
żarówek. Wybór produktu renomowanego 
producenta daje nie tylko gwarancję najwyż-
szej jakości, ale również parametrów świet-
lnych, znacznie lepszych niż w przypadku 
tanich produktów niskiej jakości.

CZY MOŻNA ZAGWARANTOWAĆ OKREŚLONĄ 
TRWAŁOŚĆ ŻARÓWEK SAMOCHODOWYCH?

Żaden producent żarówek samochodo-
wych nie może zagwarantować określo-
nego czasu pracy żarówki! Informację na 
temat trwałości można znaleźć w specy-
fikacji technicznej na opakowaniach re-
nomowanych producentów. Parametr: B3 
mówiący o czasie w godz., przed upływem 
którego przepala się statystycznie 3% ża-
rówek oraz parametr Tc - czas w godz., 
przed upływem którego przepala się 
62,3% żarówek. Dla standardowej żarówki 
H7 parametry wynoszą B3=330, a Tc=550, co 
oznacza, że ok. 3% wszystkich standardo-
wych żarówek H7 przepala się przed upły-
wem 330 godz., a ok. 37,8% żarówek ma 
trwałość dłuższą niż 550 godz.

JAKIE CZYNNIKI MOGĄ WPŁYWAĆ NA SKRÓCE-
NIE TRWAŁOŚCI ŻARÓWEK SAMOCHODOWYCH?

Najważniejsze czynniki to: zbyt wysokie na-
pięcie, wstrząsy, zanieczyszczenie bańki szklanej. 
Szacuje się, że wzrost napięcia o ok. 10% skraca 
żywotność żarówek nawet o 50%. Prawidłowe 
napięcie dla żarówek 12V wynosi 13,2V. Para-
metr Tc mierzony dla żarówki OSRAM NIGHT 
BREAKER H7 wynosi 200h, przy zwiększeniu na-
pięcia tylko o 0,8V parametr ten wynosi już 80h. 

Przy wymianie żarówki halogenowej nie można 
dotknąć bańki szklanej. Tłuszcz znajdujący się 
na palcach może powodować uszkodzenie ża-
rówki. Na bańce rozgrzanej do bardzo wysokiej 
temp. (ponad 500ºC) tłuszcz pali się, powodując 
lokalne zaczernienie i zwiększenie temp. bańki, 
a w efekcie pęknięcie żarówki.

Trwałość żarówek dających więcej światła 
na drodze jest niższa od żarówek standardo-
wych, co oznaczone jest na opakowaniach 
w postaci symbolu zegara. Np. czas Tc dla ża-
rówki typu H7 wynosi:

SRAM LIGHT@DAY 930h 
OSRAM STANDARD 550h 
OSRAM SILVERSTAR 220h
OSRAM NIGHT BREAKER 200h

Czy istnieje możliwość sprawdzenia, któ-
re żarówki są stosowane przez producen-
tów samochodów na pierwszy montaż?

Tak. Firma OSRAM jako dostawca oryginal-
nych części samochodowych stosowanych 
przy pierwszym montażu umieszcza na opa-
kowaniach żarówek napis “Original Spare Part”. 
Kupując produkt opatrzony takim symbolem 
mamy pewność zakupu najwyższej jakości.

Czy i dlaczego żarówki refl ektorowe 
powinno się wymieniać parami?

Wymianę żarówek powinno dokonywać 
się parami, ponieważ wiąże się to z dużym 
prawdopodobieństwem przepalenia się 
drugiej żarówki zaraz po pierwszej. Stosując 
innowacyjną żarówkę tylko w jednym re-
flektorze nie uzyska się rekomendowanego 
przez producenta efektu.

•
•
•
•

Co powinniśmy wiedzieć na temat 
żarówek samochodowych
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Strona dostępna jest w 8 językach (również 
w polskim) i zawiera wiadomości ogólne o 
fi rmie, szczegółowe informacje o produktach 
KYB i układzie zawieszenia. Dodatkowo do-
stępny jest interaktywny katalog zastosowań 
oraz panel ze wskazówkami technicznymi, 
które z pewnością będą cennym źródłem in-
formacji dla dystrybutorów i warsztatów.

Prezes KYB Europe, Pan H. Sato tak sko-
mentował ten fakt: „Zauważając i doceniając 
rosnące znaczenia komunikacji elektronicz-
nej, istotne dla naszego stałego rozwoju jest 
posiadanie nowocześnie funkcjonującej stro-
ny internetowej. Przejrzystość, łatwość w ob-
słudze i dostępność jest dowodem naszego 

Nowa strona      
internetowa KYB

wsparcia, jakie proponujemy naszym Dystry-
butorom i użytkownikom naszego produktu”.

Nowy design odzwierciedla świeże i pro-
fesjonale spojrzenie fi rmy KYB. Użytkownicy 
również zauważą, że strona posiada ulepszo-
ne wyszukiwarkę oraz krótkie fi lmy, które po-
zwolą na pełne zrozumienie fi rmy, jej produk-
tu oraz funkcji zawieszenia. 

Manager produktu, Sue Clough, która od-
powiadała za realizację projektu stworzenia 
nowej strony internetowej, powiedziała: „Od-
dając do użytku nową stronę internetową 
chcemy, aby była bardziej przyjazna dla użyt-
kownika - co oznaczało całkowitą zmianę ist-
niejącej struktury”.

Obecna strona internetowa jest regularnie 
uaktualnianym i rozwijającym się źródłem in-
formacji będącym profesjonalnym wsparciem 
dla dystrybutorów i warsztatów. 

Co czwarty samochód wyprodukowany na 
świecie korzysta z amortyzatorów KYB jako 
oryginalnego wyposażenia, co sprawia, że 
KYB jest największym dostawcą amortyzato-
rów na rynek części pierwszego montażu fa-
brycznego (OE).

KYB Europe zaprezentowało 
nową, zmodyfi kowaną stronę in-
ternetową, która została zapro-
jektowana w całkowicie nowym 
stylu, a zastosowane w niej roz-
wiązania powodują, że jest ona 
przyjazna dla użytkowników. 

Uczestnicy spotkali się w Geisenheim-Ma-
rienthal, niedaleko Frankfurtu nad Menem. 
Dokładnie w tym czasie odbywały się we 
Frankfurcie kolejne już targi Automechanika. 
Wielu zaproszonych gości mogło zapoznać 
się z ofertą targową wystawców. 
Ponieważ myślą przewodnią spotkania było 
połączenie obowiązków z przyjemnością, 
uczestnicy oprócz wizyty na największych 
targach motoryzacyjnych w Europie zwiedzali 
winnice. Wszyscy mieli okazję poznać tajniki 

hodowli i pielęgnacji winorośli. Po części teo-
retycznej przyszła pora na wiedzę praktyczną. 
Pod hasłem: “Jeden dzień z życia zbieracza”, 
każdy miał szansę nazbierać samodzielnie 
odpowiednią ilość winogron potrzebną do 
przygotowania wina.
Po ciężkiej pracy w ramach relaksu grupa de-
gustowała kolejne rodzaje win oraz specjały 
lokalnej kuchni. 
Wszyscy uczestnicy byli zgodni, możliwość 
poznania oferty targów Automechaniki, a do-

Promocja ATE

datkowo czas spędzony w przyjemnej atmo-
sferze podczas winobrania, dostarczył wielu 
niezapomnianych emocji.

D O S T A W C Y

W promocji wzięło udział 120 warsztatów 
z całej Polski. Wygraną był wyjazd na targi 
Automechanika do Frankfurtu połączo-
ny z wizytą w winnicy. Z ramienia Inter 
Cars S.A. grupą warsztatów opiekował się 
Radosław Sujka.
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Systemy chłodzenia silnika 
w samochodach osobowych 
i dostawczych.

Najnowszy katalog został wzbogacony 
o ponad 800 nowych referencji z grupy 
chłodnic cieczy, chłodnic powietrza (inter-
coolery), wentylatorów chłodnicy cieczy/ 
kondensatora Visco®, kompresorów i kon-
densatorów klimatyzacji. Część z nich stano-
wią produkty dla samochodów koreańskich 
producentów, takich jak:  Hyunday, Kia oraz 
Chevrolet/Daewoo. Sektor ten obejmuje 

Elektroniczny katalog systemów 
termicznych 2008/09

ponad 330 produktów, co oznacza, że firma 
Behr Hella Service pokrywa do 85% zapo-
trzebowania rynku w grupie produktów dla 
pojazdów koreańskich w Zachodniej Euro-
pie. Dodatkowo, rozszerzony został zakres 
produktów Visteon. 
Kompleksowa oferta układów chłodzenia 
i klimatyzacji pojazdów zawiera już prawie 
10 000 produktów.

Drukowany katalog     
BEHR  HELLA SERVICE 

Jesienią ukazał się nowy katalog, który zawiera 
informacje o ponad 1 800 produktach z zakre-
su układu chłodzenia silnika do samochodów 
osobowych i dostawczych. W katalogu 

znajdują się informacje na temat następują-
cych grup produktów: chłodnice cieczy, inter-
coolery, chłodnice oleju silnika, wentylatory 
chłodnicy/ kondensatora, sprzęgła Visco, wenty-
latory Visco oraz wewnętrzne wymienniki ciepła. 
W porównaniu do poprzedniego, nowe wy-
danie katalogu zawiera ponad 1/3 więcej in-
formacji, kładąc znaczący nacisk na chłodnice 

cieczy. Oferta pokrywa zapotrzebowanie na 
części  dla 47 różnych producentów 
oraz 688 model i 
samochodów.
W katalogu zasto-
sowano symbole, 
ułatwiające rozróż-
nienie właściwości 
prezentowanych 
produktów oraz 
przedstawiające 
informacje w przej-
rzysty i czytelny 
sposób. 

Nowością w ofercie Mar-Art Behr Service jest urządzenie EVIDIS do 
dezynfekcji parownika i kabiny pojazdu, które zapewnia zdrowy klimat 
w pojeździe, eliminując bakterie oraz nieprzyjemne zapachy. Przy użyciu 
tego urządzenia można szybko i bezpiecznie zdezynfekować powierzch-
nię parownika, kabinę pojazdu oraz instalację wentylacyjną, usuwając 
bakterie i grzyby oraz nieprzyjemne zapachy. 

Urządzenie EVIDIS do dezynfekcji 
parownika i kabiny pojazdu

Evidis, waży 2kg i jest odpowiedni do wszyst-
kich pojazdów o napięciu stałym 12 V. Urzą-
dzenie podłącza się za pomocą wtyczki do 
gniazdka zapalniczki we wnętrzu pojazdu. 
Pierwszym krokiem przy wykonywaniu de-
zynfekcji jest wypełnienie urządzenia EVIDIS 
płynem dezynfekującym. Przy włączonym 
silniku, zamkniętych drzwiach i uruchomionej 
klimatyzacji w trybie powietrza obiegowego, 
EVIDIS rozpyla płyn dezynfekujący. Mgła jest 
przenoszona do powierzchni parownika i po-
przez kanały powietrza rozchodzi się w kabinie 

pojazdu. Po zakończeniu dezynfekcji EVIDIS 
zostaje automatycznie wyłączony. Urządzenie 
podczas pracy pobiera tylko od czterech do 
sześciu amperów, jednak zabezpieczenie w przy-
padku przeciążenia wynosi osiem amperów. 
Behr Hella Service oferuje pakiet startowy, 
który oprócz urządzenia EVIDIS zawiera 24 
butelki ze środkiem dezynfekcyjnym, 48 sztuk 
pałeczek zapachowych do umieszczenia w 
dyszach wylotowych powietrza oraz 24 sztuki 
zawieszek na lusterko, zawierających informa-
cje dla klienta o przeprowadzonej usłudze. 
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Behr Hella Service oznacza wiedzę, doświadczenie i jakość. 
Jako ekspert w całym obszarze systemów termicznych zajmujemy się
nie tylko układami klimatyzacji pojazdów, ale również układami 
chłodzenia. Nasze produkty odznaczają się jakością, są niezawodne 
i trwałe. Podstawę tego stanowi know-how oryginalnego wyposażenia
oraz kompetencja firmy Behr, co w połączeniu świadczy o naszych
produktach.

Dlatego przy naprawach w zakresie systemów termicznych
możecie Państwo polegać na produktach Behr Hella Service!

Chłodzenie silnika według eksperta

Chłodnica powietrza doładowania Chłodnica oleju silnika, 
Chłodnica oleju skrzyni biegów Chłodnica czynnika chłodzącego

Zbiornik wyrównawczy

Wentylator skraplacza/
chłodnicy czynnika chłodzącego

Nagrzewnica PTC

Wentylator Visco® 

Nagrzewnica

Sprzęgło Visco®

Behr Hella Service Sp. z o.o., Dr. Manfred-Behr-Straße 1, D- 74523 Schwäbisch Hall, Niemcy, 
Tel.: +49 (0) 18 05 / 25 50 44, Fax: +49 (0) 79 07 / 8 75 37 79, Internet: www.behrhellaservice.com

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

ContiTech Air Spring Systems na 62 Targach 
IAA Nutzfahrzeuge 2008 w Hanowerze zapre-
zentował efekt dalszych prac nad projektem 
miecha z bezdotykowym zintegrowanym czuj-
nikiem wysokości i ciśnienia. Produkt w porów-
naniu z poprzednią wersją został ulepszony pod 
względem wykorzystania przestrzeni montażo-
wej. Łatwiejszy jest też jego montaż. Podwozia 
z zawieszeniem pneumatycznym zapewniają 
optymalny komfort jazdy, ponieważ ich charak-
terystyka pracy jest elastyczna – dynamicznie 
dopasowują się do masy załadunku. Jeśli chodzi 
o pojazdy użytkowe, zawieszenie pneuma-

tyczne często wykorzysty-
w a n e jest np. przy 

załadunku    lub roz-
ładunku pojazdu, aby 

unieść lub opuścić powierzch-
nię załadunkową. Proces poziomowania po-
jazdu jest regulowany przez elektroniczną 
jednostkę sterującą, która przez mechaniczny 
system dźwigni rejestruje ugięcie zawieszenia i 
w razie potrzeby miejscowo uruchamia odpo-
wiednie zawory regulacyjne. Mechanikę zastę-

puje zintegrowany czujnik ultradźwiękowy.

Jego przewaga nad konwencjonalnymi sy-
stemami poziomującymi, które wykorzystywały 
system dźwigni pomiędzy osią a ramą pojazdu 
oraz umiejscowiony na zewnątrz czujnik poło-
żenia mierzący kąt obrotu, jest zauważalna już 
przy mierzeniu wysokości skoku zawieszenia: 
nowy czujnik obywa się bez mechaniki i dla-
tego jest dokładniejszy i nie podlega zużyciu. 
Dokładniejszy dlatego, że czujnik ultradźwię-
kowy ze względu na swoją zasadę działania 
nie ma luzów, jak to się zdarza przy dźwigniach 

mechanicznych na skutek zużycia. Czujnik ul-
tradźwiękowy w miechu jest chroniony przed 
zabrudzeniami i uszkodzeniami, dlatego jest 
mniej podatny na zakłócenia.

„Dzięki temu poziomowanie pojazdu nie za-
leży już od systemu umiejscowionego na ze-
wnątrz pod podłogą” – mówi konstruktor dr 
inż. Siegfried Reck – „Dźwignia mechaniczna 
może ulec wygięciu pod wpływem kamienia, 
który strzeli spod koła lub najechanego wysta-
jącego konara. To z kolei mogłoby wpłynąć na 
obniżenie lub na o wiele bardziej niebezpiecz-
ne podniesienie punktu ciężkości pojazdu.”

Nowy czujnik potrzebuje mniej przestrzeni 
montażowej niż jego poprzednik i wyma-
ga mniejszego nakładu pracy od produ-
centa pojazdu, bo ContiTech dostarcza go 

jako wstępnie wyregulowany i zamontowa-
ny na gotowo element składowy miecha. 
Udało się także uprościć montaż czujnika. 
Jest on teraz po skompletowaniu miecha 
umieszczony wewnątrz membrany.

„Traktujemy czujnik jak integralną część 
miecha” – reasumuje inż. Reck – „Nie widzi-

my konieczności demontowania go przez 
klienta. Nie istnieje zatem dodatkowe niebez-
pieczeństwo, jak miało to miejsce w wersji 
wcześniejszej, że gwint zostanie zerwany przez 
nieuwagę lub użycie niewłaściwego narzędzia.”

Poprawiono również wykonanie złącza 
wtykowego. Rozpowszechniony dotąd szero-
ko w pojazdach użytkowych system wtyków 
wg DIN 72585 z obrotowym zamknięciem 
bagnetowym musi być w końcowej fazie 
montażu odpowiednio zablokowany, co jest 
kłopotliwe. Nowy system polega na wetknię-
ciu i przyciśnięciu kciukiem.

„To skraca czas montażu i redukuje ry-
zyko uszkodzeń powstałych przez zasto-
sowanie nieodpowiedniego narzędzia” 
– twierdzi Reck.

Szczególnie w pojazdach wieloosiowych 
oprócz ugięcia resorów ważną wstępną war-
tością wyjściową dla pomiaru obciążenia 
czy też dla jego rozkładu jest także ciśnienie 
w miechu. Wielkość ta osiągana jest dzięki 
dodatkowemu czujnikowi ciśnienia z włas-
nym przyłączem. Oferowane przez ContiTech 
rozwiązanie konstrukcyjne – połączony w 
jednym module czujnik wysokości i ciśnienia 
– ma pod tym względem wiele zalet. Z jed-
nej strony potrzebny jest tylko jeden króciec 

przyłączeniowy 
w miechu, z 
drugiej można 
zaoszczędz ić 
jedno gniazdo 
w przewodach 
pojazdu. 

Nowe roz-
wiązanie mo-
dułowe znajdu-
je się obecnie 
na etapie testowania funkcji. Jednak koncep-
cja czujnika ultradźwiękowego zdążyła już się 
sprawdzić w testach producentów różnych 
samochodów użytkowych.

„ Nasz system jest kompatybilny ze wszyst-
kimi funkcjonującymi na rynku jednostkami 
sterującymi” – informuje inż. Reck – „W końcu 
czujnik posiada „sztuczną inteligencję”, więc 
możemy go każdorazowo dopasowywać do 
życzeń klienta.”

W domyśle jest tu zorientowany na od-
powiednie funkcje mikrokontroler, który 
przeprowadza pomiar i obsługuje interfejs 
jednostki sterującej. Wytyczną na etapie kon-
strukcyjnym było jedynie wprowadzenie do 
miecha bezkontaktowo pracującego czujnika 
pomiaru poziomu zawieszenia.

„Mając na uwadze ten cel, prześledziliśmy 
też metody w oparciu o wiązki fal wysyłanych 
przez radar, jak również metody optyczne” 
– relacjonuje Reck – „Ale ultradźwiękowy 
wielokrotny pomiar w krótkich odstępach 
czasowych okazał się ostatecznie najkorzyst-
niejszym kosztowo rozwiązaniem.”

Jak do tej pory czujniki ciśnienia regulują 
rozkład obciążenia jedynie w wieloosiowych 
pojazdach użytkowych.

„Dzięki zintegrowanemu czujnikowi ciś-
nienia i wysokości pomiar obciążenia wyjdzie 
na korzyść także mniejszym pojazdom” – jest 
przekonany Reck.

ContiTech Air Spring 
Systems dla optymalnego 
komfortu jazdy upraszcza 
rozwiązanie konstrukcyjne 
miecha ze zintegrowanym 
czujnikiem.
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69ContiTech – Division of Continental Corporation

Podróbki miechów 
– stać Cię na to?

Postaw na oryginał: 
miechy zawieszenia ContiTech

ContiTech Rubber and plastics technology Air Spring Systems

Producent

ContiTech Luftfedersysteme GmbH
Philipsbornstr.1
30165 Hannover, Germany
www.contitech.de
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W zorganizowanej przez firmę WIX-FILTRON w okre-
sie od marca do lipca 2008 r. promocji „W promie-
niach meksykańskiego słońca zabawa będzie gorąca” 
oprócz wielu nagród rzeczowych, nagrodą główną 
było 30 wycieczek do Meksyku.

Przedstawiciele firm z Polski, Ukrainy, Czech i Bułgarii, 
którzy w czasie promocji wykazali się bardzo dobrą 
aktywnością sprzedaży i zebrali największą ilość punktów, 
wyjechali w październiku na wycieczkę do MEKSYKU.

Przejechaliśmy w Meksyku ponad 2 000 km i mieliśmy 
okazję bliżej poznać kraj słońca, mariachi, wulkanów i te-
quili. Zwiedziliśmy największe, najludniejsze i najwyżej 
położone miasto świata Mexico City,  gdzie zobaczyliśmy 
cudowny obraz patronki całej Ameryki łacińskiej zwany 
Guadalupaną – jest to tunika na której Matka Boska zosta-
wiła swój wizerunek. Ponadto katedrę, pałac prezydencki 
i dom muzeum Fridy Kahlo, żony Diego Rivery. W pobliżu 
miasta byliśmy w dolinie Teotihuacan, gdzie na obszarze 
21 km znajdują się pozostałości przedkolumbijskiego 
miasta Majów ze słynną piramidą Słońca i Księżyca.

Podczas pobytu odwiedziliśmy teatralną stolicę Meksyku 
– Guanajuato z podziemnymi ulicami, muzeum Mumii 
oraz poczuliśmy atmosferę odbywającego się właśnie 
festiwalu Cervantino. Pojechaliśmy także do San Miquel 
Allende, niezwykle urokliwego kolonialnego miasta 
uznanego za pomnik narodowy. 

Aurelia Kaczmarek

W Guadalajare uczestniczyliśmy w corridzie, a w po-
bliskim miasteczku o nazwie Tequila w fabryce 
La Rojenia zapoznaliśmy się z procesem produkcji 
tequili. Chętni mieli możliwość degustacji.

Na wulkanie Paricutin widzieliśmy zaliczane do 
cudów świata ruiny kościoła, który jako jedyny 
obiekt pozostał z zalanych lawą dwóch wiosek 
indiańskich. Po drodze do Acapulco zatrzyma-
liśmy się na jednodniowy pobyt w Patzcuaro, 
gdzie Indianie Tarasco nadal 
żyją zgodnie ze swoją tradycją. 
W Acapulco nad Oceanem Spo-
kojnym mieliśmy czas na kilku-
dniowy wypoczynek.

Przepiękna dziewicza przyroda 
oraz obszary nienaruszone ręką 
ludzką, tak rzadko dzisiaj spotyka-
ne w Europie, można jeszcze zoba-
czyć w Ameryce. Bogaty program 
wycieczki dający możliwość pozna-
nia historii, tradycji, muzyki i kuchni 
meksykańskiej dostarczył uczestni-
kom wielu niezapomnianych wrażeń 
i wspaniałych wspomnień.
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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



W tegorocznej klasyfi kacji generalnej Formuły 1 po raz kolejny team 
Ferrari uplasował się w ścisłej czołówce zarówno w klasyfi kacji kierow-
ców, jak i konstruktorów.  Do sukcesu Ferrari przyczyniła się niewątpli-
wie współpraca z fi rmą Shell.

Ponad 60 lat temu Shell i Ferrari zawarły pierw-
sze porozumienie o współpracy technologicz-
nej, w ramach którego Shell zaczął dostarczać 
na potrzeby najsłynniejszej stajni świata oleje 
i paliwa. Jako partnerzy Shell i Ferrari dwuna-
stokrotnie zdobyli tytuł mistrzowski w Punkta-
cji Kierowców i dziewięciokrotnie w Punktacji 
Konstruktorów. Pasja technologiczna łącząca 
obie fi rmy uczyniła z nich światowych liderów 
sportów motorowych. 
Dzisiaj kierowcy i miłośnicy motoryzacji na 
całym świecie nie tylko emocjonują się zwy-

cięstwami dwóch legendarnych marek. Mogą 
również korzystać z technologicznych osiąg-
nięć i innowacji zawartych w każdym litrze ole-
jów Shell Helix i paliwa V-Power. 

Sekret sukcesu tkwi w nieustannym doskonale-
niu jakości paliw i olejów stosowanych podczas 
wyścigów Formuły 1. Przed każdym wyścigiem 
Shell zapewnia Ferrari kompleksową analizę 
jakości stosowanego paliwa i oleju samocho-
dowego. W laboratorium Shell naukowcy 
przeprowadzają co weekend ponad 40 testów 
paliwa oraz oleju, by zagwarantować bolidom 
Formuły 1 pełne wykorzystanie potencjału sil-
nika na torze wyścigowym.

Paliwo i oleje silnikowe stosowane przez For-
mułę 1 są poddawane ciągłej kontroli. Dosko-
nalone paliwo jest opracowywane za każdym 
razem zgodnie z regulacjami technicznymi FIA 
(Féderation Internationale de L’Automobile), a 
następnie poddawane ekstremalnym testom 
prowadzonym przez Shell i Ferrari. Próbki prze-

testowanego paliwa są później przedstawiane 
do akceptacji Federacji.
Po uzyskaniu akceptacji paliwo jest gotowe do 
użycia i właśnie wtedy Laboratorium Shell za-
czyna odgrywać swoją najważniejszą rolę. Aby 
znaleźć optymalne paliwo, naukowcy sporzą-

dzają mieszankę paliw o składzie maksymalnie 
zbliżonym do limitów wyznaczanych przez FIA. 
Federacja ma prawo pobrać próbkę paliwa w 
dowolnej chwili podczas trwania wyścigu. Shell 
i Ferrari muszą zachować nadzwyczajną ostroż-
ność, by paliwo spełniało surowe normy i zacho-
wało najlepszą kondycję podczas wyścigów.

Eksperci fi rmy Shell analizują paliwo za po-
mocą metody chromatografi i gazowej. W ten 
sposób Shell zapewnia Ferrari niezmiennie naj-
lepszą jakość stosowanego paliwa. Jeśli  w trak-
cie trwania wyścigu pobrana przez FIA próbka 
paliwa nie spełniałaby wymagań określonych 
przez Federację, ekipa Formuły 1, zostałaby 
ostatecznie zdyskwalifi kowana. 

Dla olejów silnikowych Laboratorium Shell 
spełnia inną rolę. Mimo, że reguły określające 
normy użycia oleju silnikowego do Formuły 1 
są mniej restrykcyjne, zespół ekspertów Shell 
bada olej podczas całego wyścigu. Przy użyciu 
technologii promieniowania roentgenowskie-

go analizuje zachowanie cząsteczek metalu 
zawieszonych w oleju silnikowym. Po każdym 
wyścigu naukowcy Shell są w stanie zidentyfi -
kować wszystkie rodzaje mechanicznego zu-
życia silnika. Przekazują oni Ferrari informacje 
o aktualnej kondycji silnika i skrzyni biegów. 

Znając wyniki analiz 
oleju silnikowego oraz 
stan techniczny samo-
chodów, ekipa Formuły 
1 otrzymuje wskazówki, 
jak w pełni wykorzystać 
potencjał silnika i skrzyni 
biegów w kolejnych wy-
ścigach. 

Czystość silnika jest 
ważna również dla For-
muły 1, a umiejętności 
i doświadczenie fi rmy 
Shell gwarantują, że 
ekipy Ferrari jeżdżą na 
absolutnie najlepszym 
oleju. Komentując olej 
Shell Helix Formuła 1 
w F2007, Felipe Massa 

powiedział, że czuje różnicę w postaci gład-
szego prowadzenia, większej reaktywności 
i redukcji utraty mocy na skutek tarcia: Pro-
wadząc Ferrari z silnikiem Formuły 1 wypeł-
nionym olejem Shell Helix Formuła 1 niewąt-
pliwie czuję różnicę. Są niezawodni i jest to 
najważniejsza zaleta fi rmy Shell.

Shell całą swoją wiedzę, umiejętności i do-
świadczenie, zgromadzone w czasie ponad 60-
letniej współpracy z zespołem Ferrari Formuła 
1, wykorzystuje do nieustannego doskonalenia 
i optymalizacji możliwości oleju Shell Helix 
tak, by ostatecznie jak najlepiej oczyścić silnik. 
W rzeczywistości specjalna mieszanka oleju 
Shell Helix zawiera 95% wspólnych składników 
z olejem Shell Helix Formuła 1 gwarantując, że 
silnik auta osobowego korzysta z najbardziej 
zaawansowanej technologii olejów.
Dzięki olejowi Shell Helix, silniki samochodów 
osobowych otrzymują to samo, co silnik Ferrari 
F2007: oczyszczenie, optymalną ochronę oraz 
generowanie maksymalnej mocy.
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Trzy lata D-Power

Wiadomości: Proszę pana, co można powie-
dzieć o asortymencie D-Power dzisiaj, trzy 
lata po jego wprowadzeniu?
Wojciech Łyżwa: Jesteśmy bardzo zadowo-
leni z przyjęcia go na europejskim rynku 
wtórnym. Dzisiaj świece żarowe D-Power 
znajdują się w magazynach prawie wszyst-
kich naszych Klientów. W roku 2007 zanoto-
waliśmy solidny wzrost w segmencie świec 
żarowych, pomimo, że tamten rok był gene-
ralnie rokiem trudnym, jeżeli chodzi o rynek 
świec żarowych. Sukces ten wpłynął już po-
zytywnie na nasze udziały w rynku. 

W: Co to dokładnie oznacza?
WŁ: Jesteśmy świadkami bardzo interesu-
jącego rozwoju. NGK jest coraz częściej 
postrzegane jako producent świec żaro-
wych. Nie tak dawno temu byliśmy doce-
niani przede wszystkim za nasze świece 
zapłonowe i sondy lambda. Powodem tej 
nowej świadomości jest z jednej strony 
asortyment D-Power, z drugiej natomiast 
fakt, że NGK wzmocniło swoją pozycję jako 
dostawcy na oryginalne wyposażenie dla 
producentów samochodów. 

W: Jeżeli mówimy o klientach na orygi-
nalnym wyposażeniu, na jakim etapie jest 
obecnie NGK? 
WŁ: W ubiegłych latach wyraźnie przyspie-
szyliśmy i zdobyliśmy ważnych Klientów. 
Weźmy na przykład Volkswagena, Mercede-
sa i Mitsubishi, wszyscy z nich postawili na 

“Nasz cel to świece żarowe NGK 
w co trzecim nowym samocho-
dzie z silnikiem Diesla”. Trzy lata 
temu NGK wprowadziło asorty-
ment świec żarowych D-Power.

ceramiczne świece żarowe NHTC. NGK było 
pierwszym producentem, który wprowadził 
świecę żarową z elementem grzewczym 
w pełni ceramicznym do produkcji seryj-
nej. Jeszcze w tym roku będziemy mogli 
pochwalić się kolejnymi sukcesami. Jako 
przykład mogę podać Grupę FIAT, którą w 
najbliższym czasie będziemy zaopatrywać 
w świece żarowe. Naszym celem jest, aby 
co trzeci nowy samochód z silnikiem Diesla 
opuszczał fabrykę z zamontowanymi świe-
cami żarowymi NGK. 

W: Jaki to ma wpływ na rynek wtórny?
WŁ: Świece żarowe NGK są produktami mar-
kowymi, w których zawarta jest zawsze wie-
dza techniczna z oryginalnego wyposażenia. 
Stanowi to silny argument dla sprzedaży. 
Ponadto nasze świece żarowe są dostępne 
na rynku wtórnym bardzo szybko po wpro-
wadzeniu ich na oryginalne wyposażenie no-
wych modeli samochodów. Przyglądając się 
dokładniej temu procesowi, można powie-
dzieć, że historia się tutaj powtarza. 

W: Do jakiego stopnia?
WŁ: Kiedy rozpoczęliśmy naszą działalność 
w Europie, byliśmy kojarzeni jako dostaw-
ca oferujący świece zapłonowe do japoń-
skich samochodów i motocykli. Wraz z 
rosnącą liczbą sukcesów na oryginalnym 
wyposażeniu, zmieniło się to całkowicie 
w krótkim czasie. Coraz więcej dystrybu-
torów przekonywało się o jakości i poten-

cjale sprzedaży naszych produktów. Dzisiaj 
NGK należy do wiodących marek świec za-
płonowych. Jesteśmy na najlepszej drodze, 
aby osiągnąć podobną dynamikę również 
w segmencie Diesla. 

W: Ale w chwili obecnej wielu ludzi ma 
raczej sceptyczne podejście do możliwo-
ści technologii Diesla – szczególnie jeżeli 
chodzi o ich szanse na przyszłość...
WŁ: Z naszego punktu widzenia nie powin-
no się mówić o wyczerpaniu możliwości tej 
technologii. Ma ona jeszcze duży poten-
cjał na przyszłość. My, na przykład, wspólnie 
z producentami samochodów staramy się 
uczynić ją bardziej przyjazną dla środowi-
ska. Również nie powinniśmy zapominać 
o tym, że duża liczba nowozarejestrowa-
nych samochodów z s i lnik iem Diesla 
w ciągu ostatnich lat oznacza jeszcze dłu-
go stałe zapotrzebowanie na świece żaro-
we na rynku wtórnym. 

Rozmowa z Wojciechem Łyżwą –Dyrektorem Przedstawicielstwa 
NGK w Polsce

Radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia

oraz pomyślności 

w Nowym Roku

życzy

NGK SPARK PLUG EUROPE 

GmbH Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo

w Polsce

Świece żarowe: NGK

www.ngk-dpower.com

gazeta.ai 29-10-08 12:38:45

Wojciech Łyżwa
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Zimny rozruch to du˝e obcià˝enie dla silnika samochodu. Nieodpowiedni olej mo˝e utrudniç uruchomienie silnika, 
a w konsekwencji przyspieszyç jego zu˝ycie. Castrol Edge Sport 0W40, dzi´ki swojej niezwykłej płynnoÊci zapewnia 
rozwiàzanie tego problemu nawet w ekstremalnie niskich temperaturach.

TO WIECEJ NIZ OLEJ. TO PLYNNA TECHNOLOGIA.

www.castrol.pl

Castrol Edge Sport 0W-40
• Dla nowoczesnych ekstremalnie eksploatowanych silników
• W pełni syntetyczny
• Wydajny nawet w niskich temperaturach
• Dostarcza maksymalną moc i poprawia przyspieszenie
• Gwarantuje szybki przepływ oleju do wszystkich obciążonych 
  elementów wymagających ochrony 
• Przewyższa wymagania najbardziej rygorystycznych testów 
  silnikowych większości producentów pojazdów, zapewniając 
  najwyższą możliwą ochronę częściom silnika

API SM/CF, ACEA A3/B3/B4, C3, C2 
MB Approval 229.31/229.51, BMW Longlife-04, 
Porsche (poza Cayenne V6) , VW 502.00/503.01/505.00

W naszym Centrum Technologicznym 
przeprowadziliÊmy nast´pujący test, w ekstremalnie 
zimowych warunkach, w celu zademonstrowania 
mo˝liwoÊci Castrol Edge:

-52°C  Castrol Edge pozostaje płynny, podczas gdy 
inny olej syntetyczny zmienia konsystencj´ na g´stszà

-55°C  Castrol Edge pozostaje płynny, a konkuren-
cyjny olej syntetyczny zamienia si´ w g´stà „galaret´”

Do produkcji Castrol Edge wykorzystywane sà 
najwy˝szej jakoÊci polimery, które chronià olej przed 
zamarzaniem w ekstremalnie niskich temperaturach. 
Castrol Edge stanowi najlepszà ochron´ w skrajnie 
niskich temperaturach.

Olej Castrol EDGE Sport 0W-40 pozytywnie 
przechodzi test w ekstremalnie niskich
temperaturach

Znany olej syntetycznyZnany olej syntetyczny Castrol EdgeCastrol EdgeCastrol EdgeZnany olej syntetyczny

gazeta.ai 29-10-08 12:38:45



FA Krosno S.A.
38-400 Krosno   ul. Gen. L. Okulickiego 9
tel.: +48 13 437 1000   fax: +48 13 437 1001
offi  ce@fakrosno.pl   www.fakrosno.pl

Sprężyny gazowe 
FA KROSNO S.A. 
sprawdzona jakość

FA Krosno S.A. rozpoczęła produkcję 13-tego 
maja 2006 roku odkupując od fi rmy Delphi linie 
produkcyjne do produkcji sprężyn gazowych, 
drążków kierowniczych i przegubów kulowych 
wraz ze wszystkimi prawami do własności inte-
lektualnej oraz prawami do korzystania ze zna-
ków towarowych. 
Wraz z liniami produkcyjnymi do FA Krosno trafi li pracownicy, 
procesy i wiedza zdobyta przez 30 lat produkcji sprężyn gazo-
wych i elementów zawieszenia.
Sprężyny gazowe FA Krosno, czyli sztandarowy wyrób fi rmy, to 
produkty sprawdzone i pewne. Najlepszym dowodem jakości jest 
to, że produkty cieszą się uznaniem rynku od wielu lat, a klienci 
zarówno z rynku części zamiennych jak i producenci samocho-
dów (np. FIAT), autobusów (np. SCANIA) i traktorów (np. Massey 
Ferguson) obdarzają FA Krosno zaufaniem i wiarą w jakość. 
Każda sprężyna gazowa wyprodukowana w zakładzie FA Krosno 
przechodzi test jakości zanim trafi  w ręce klienta. Dzięki temu fi r-
ma spełnia oczekiwania klientów związane z produktem.

Testy, które musi być w stanie przejść każda standardowa 
sprężyna FA Krosno:

1. 30 000 cykli w temperaturze +20°C 
2. 500 cykli w temperaturze -20°C i +80°C
3. 144 godziny w komorze solnej
4. Minimalna wytrzymałość na rozciąganie: 5 000N

Ważną informacją dla rynku części zamiennych jest szerokość 
oferty. Katalog w chwili obecnej obejmuje prawie 800 dostęp-
nych aplikacji, a co za tym idzie oferta dla rynku części zamien-
nych jest jedną z największych w Europie i na świecie.

Prdukty FA Krosno S.A. dostępne są w sieci sprzedaży Inter 
Cars S.A. na terenie całego kraju.

•
•
•
•
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Autobusami jeżdżą ludzie.Ogromna odpowiedzialność. 
Dlatego też bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem.

Textar wytwarza wysokiej technologii klocki hamulcowe dla 
pewnej siły hamowania oraz odczuwalnego komfortu. Textar 

oferuje oryginalną jakość premium na rynku części zamiennych. 
Oryginał. Od 1913 roku innowacyjny i wysokowydajny.

TMD Friction Services GmbH

Schlebuscher Str. 99 
51381 Leverkusen
Germany
Tel.: +49 2171 703-0
Fax: +49 2171 703-388
Textar is a registered trademark of TMD Friction. www.textar.com

Następny przystanek: 
Komfort hamowania
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W każdym warsztacie pod-
czas napraw silników spali-
nowych, są stosowane, znane 
powszechnie, radialne pier-
ścienie uszczelniające wału. 

Fachowa naprawa wałów

D O S T A W C Y

przy zastosowaniu tefl onowych pierścieni uszczelniających PTFE (politetrafl uoroetylen)

Nowoczesne silniki Diesla, jak też i silniki 
benzynowe stawiają pierścieniom uszczelnia-
jącym wysokie wymagania z uwagi na znacz-
nie wyższe prędkości obrotowe wału oraz 
wyższe temperatury oleju silnikowego.

Do tego dochodzi także fakt, że okresy mię-
dzy przeglądami technicznymi ustawicznie 
się wydłużają, przez co stosowany nowoczes-
ny olej silnikowy (z chemicznymi dodatkami) 
oddziałuje bardziej agresywnie na materiał 
uszczelniający pierścieni.

Materiał stosowany dotychczas w pierście-
niach uszczelniających wałów obrotowych, 
kauczuk fl uorowy (FKM), może tylko w ogra-
niczonym zakresie sprostać wymaganiom sta-
wianym przez nowoczesne silniki.

Specjalnie do nowoczesnych silników spa-
linowych został zaprojektowany nowy pier-
ścień uszczelniający wału, wykonany z poli-
tetrafl uoroetylenu (PTFE) materiału zwanego 
popularnie tefl onem.

W przeciwieństwie do dotychczas stosowa-
nych pierścieni uszczelniających z kauczuku 
fl uorowego, wyposażony on jest w zdecydo-
wanie szerszą, sztywną wargę uszczelniającą 
bez sprężynki metalowej. Nowy pierścień 
uszczelniający z tefl onu jest odporny na dzia-
łanie wysokich temperatur, także nowoczesne 
oleje silnikowe, oraz odznacza się niewielkimi 
stratami tarciowymi, tym samym oferując do-
skonałe uszczelnienie. W taki też sposób speł-
nia on wszystkie wymagania nowoczesnych 
rozwiązań konstrukcyjnych silników (rys.1 i  
rys. 2, Elring)

W nowych silnikach, dotychczas stosowa-
ne pierścienie sprężynkowe, są zastępowane 
pierścieniami tefl onowymi. 

Przy naprawach mają zastosowanie zarów-
no pierścienie PTFE pojedyncze, jak i ze zinte-
growaną obudową ze stopów metali lekkich. 
W tym drugim przypadku musi być wymie-
niona kompletna obudowa z wbudowanym 
pierścieniem tefl onowym.

STANDARDOWY PIERŚCIEŃ USZCZELNIA JĄC Y 
(BUDOWA T YPU ASW)

PTFE (TEFLONOWY) PIERŚCIEŃ 
USZCZELNIA JĄC Y

1 2

ZINTEGROWANY Z OBUDOWĄ PIERŚCIEŃ USZCZELNIA JĄ-
C Y PTFE WRAZ Z TULE JKĄ MONTAŻOWĄ

ZALECENIA MONTAŻOWE : 

Prosimy stosować się do ogólnych zaleceń i 
instrukcji montażowych producenta silników.

Najczęściej pierścień uszczelniający tefl o-
nowy jest zaopatrzony w tulejkę plastikową 
do ochrony wrażliwej na uszkodzenia mecha-
niczne wargi uszczelniającej. Ponadto tulejka 
zapewnia zachowanie geometrycznej formy 
wargi uszczelniającej oraz optymalne dopaso-
wanie jej do powierzchni wału. Tulejka w wie-
lu przypadkach jest stosowana jako tulejka 
montażowa.

•

•

Jest bardzo ważne, aby tulejka ochronna 
była zdejmowana dopiero przy montażu pier-
ścienia PTFE, w żadnym wypadku wcześniej! 
Wrażliwa warga uszczelniająca nie może być 
dotykana palcem, wyginana, ponieważ może 
to wpłynąć na jej funkcję uszczelniającą.

Zanim zamontujemy pierścień, musimy 
starannie sprawdzić powierzchnię wału pod 
kątem jej zarysowań i innych uszkodzeń. Jeżeli 
stwierdzimy uszkodzenia powierzchni wału, 
muszą one zostać bezwzględnie usunięte, naj-
lepiej przez fachowy warsztat, wyspecjalizowa-
ny w naprawach wałów.

Ważne: Montaż pierścieni PTFE tylko na su-
cho! W żadnym wypadku nie stosować oleju 
silnikowego i innych środków smarujących!

Tulejka ochronno-montażowa powinna być 
tak wycentrowana na wale, aby było możliwe 
bezproblemowe nałożenie pierścienia na wał. 
(rys.3, Elring).

•

•

•

•

3

MONTAŻ TEFLONOWEGO PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO

pierścień uszczelniający

tulejka montażowa

wał korbowy

Przy nasuwaniu, bądź wciskaniu pierście-
nia na wał, stosujemy odpowiednie narzędzia 
montażowe pamiętając o tym, aby montować 
go równomiernie, bez zbędnych obciążeń 
uderzeniowych. W przeciwnym przypadku 
istnieje niebezpieczeństwo, że sztywna warga 
uszczelniająca zostanie uszkodzona i nie uzy-
skany skutecznego uszczelnienia wału.

 
Zanim uruchomimy silnik, należy odczekać 

od 2 do 6 godzin, aby warga uszczelniająca 
mogła docisnąć i odpowiednio dopasować 
się do powierzchni wału. 

Stwierdzono, że przy przestrzeganiu po-
wyższych zaleceń montażowych, ten wyso-
kosprawny pierścień PTFE, spełnia najlepiej 
swą funkcję uszczelniającą.

•

•

•
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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
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MOTOCYKLE TRIUMPH 
JESIENNY CENNIK

M O T O C Y K L E

Nowy, atrakcyjny cennik motocykli Triumph 
będzie obowiązywał do końca roku. Wszy-
scy, którzy czekali do jesieni z decyzją o 
zakupie motocykla, teraz mają wyjątkową 
okazję. Ceny niektórych modeli staniały 
nawet o 10 tys. zł. Promocja jest okresowa, 
a ceny będą obowiązywały tylko do końca 
roku i dotyczą modeli dostępnych obecnie 
w sprzedaży.

Szczegółowe informacje w salonach sprzedaży: 
Warszawa, ul. Jagiellońska 55, 
tel.: (22) 614 03 19, (22) 614 02 17, 
Łódź, Maratońska 111, tel.: (58) 689 70 70, 
Kraków, ul. Wielicka 44B, tel.: (12) 252 84 80, 
Poznań, ul. Dąbrowskiego 181, 
 tel.: (61) 840 28 28
Kielce, Al. Solidarności 12b, 
 tel.: (41) 341 60 01, 
Wrocław/ Długołęka, ul. Wrocławska 33B,   
tel.: ( 71) 797 77 43, 
Gdynia/Rumia, ul. Grunwaldzka 69, 
 tel.: (58) 771 26 94, (58) 771 26 93, 
Katowice, ul. Brygadzistów 82, 
 tel. (32) 209 52 51. 
Więcej informacji: www.triumph.net.pl

•
•
•
•
•

•

•

•

To m a s z  B o r e k

INTER MOTORS 
WIELKA  WYPRZEDAŻ  
2008/2009
TAKICH CEN     
JESZCZE NIE BYŁO! 
Kombinezon Alpinestars za 1599, zamiast 
2900 zł, a może kask AGV Ti-Tech za 999 zł 
zamiast 1830 zł? Są także tańsze produkty, 
np. kurtki skórzane z ochraniaczami z kolek-
cji Utika kosztują teraz 329 zł, zamiast 580 
zł. Te i wiele innych okazji czeka jesienią w 
i zimą w salonach Inter Motors, gdyż właś-
nie rozpoczyna się wielka wyprzedaż. Teraz 
w wyjątkowych cenach jest kilka tysięcy 
produktów, marki: Alpinestars, AGV, FLY, 
OXFORD, Utika i innych będących w ofercie 
Inter Motors. 
Zapraszamy do naszych salonów. Więcej 
informacji: www.intermotors.pl, infolinia 
0801 88 20 88. 

MODEL CENA NETTO CENA BRUTTO

SCRAMBLER 21,721.31 zł 26,500 zł

SPEED TRIPLE (‘07) 24,508.20 zł 29,900 zł

STREET TRIPLE 22,049.18 zł 26,900 zł

DAYTONA TRIPLE 675 26,147.54 zł 31,900 zł

DAYTONA TRIPLE 675 (‘07) 24,508.20 zł 29,900 zł

SPRINT ST 26,967.21 zł 32,900 zł

SPRINT ST ABS 28,606.56 zł 34,900 zł

BONNEVILLE 20,409.84 zł 24,900 zł

BONNEVILLE blk 23,688.52 zł 28,900 zł

BONNEVILLE T100 22,049.18 zł 26,900 zł

AMERICA 26,147.54 zł 31,900 zł

SPEEDMASTER 22,868.85 zł 27,900 zł

ROCKET III 49,098.36 zł 59,900 zł

ROCKET III (‘07) 47,459.02 zł 57,900 zł

ROCKET Classic 50,737.70 zł 61,900 zł

ROCKET Touring 53,196.72 zł 64,900 zł

TIGER 1050 28,606.56 zł 34,900 zł

TIGER 1050 (‘07) 26,147.54 zł 31,900 zł

TIGER 1050 ABS 30,245.90 zł 36,900 zł

THRUXTON 21,721.31 zł 26,500 zł

SCRAMBLER 21,721.31 zł 26,500 zł

NOWY CENNIK 
MOTOCYKLI 
TRIUMPH

TANIEJ 
DO KOŃCA ROKU

INTER MOTORS 
AKCESORIA
OGIEŃ W DŁONIACH 

Podgrzewane manetki to niezbędne wy-
posażenie, które gwarantuje komfort jazdy 
w chłodne dni. W ofercie angielskiego OX-
FORDA znajdują się manetki, które można 
zastosować do motocykli z kierownicą o 
śr.22 mm (w komplecie znajduje się także 
przejściówka do kierownic ATV).  Druga 
wersja manetek dedykowana jest do mo-
tocykli chopper/cruiser z kierownica o śr. 
25 mm. Dodatkowo chopperowe manetki 
wykończone są ozdobnym chromowanym 
kapslem i posiadają chromowaną obudowę 
regulacji temperatury. Cena: 206 zł ( do kie-
rownic o śr. 22 mm), 221 zł ( do kierownic 
o śr. 25mm). 
Więcej informacji: Inter Motors, 
www.intermotors, infolinia 0801 88 20 88. 

Gadżety Alpinestars to uniwersalny prezent, 
który zadowoli każdego motocyklistę. W ko-
lekcji Alpinestars znajdują się stylowe czap-
ki zimowe, czapki z daszkiem paski, portfe-
le, breloczki, koszulki i wiele, wiele innych 
drobiazgów, które powinny się znaleźć pod 
motocyklową choinką. Przykładowe ceny: 
czapka zimowa, czapka z daszkiem 75 zł, 
portfele od 67 zł, pasek od 58 zł. 

Więcej informacji: Inter Motors, 
www.intermotors, infolinia 0801 88 20 88. 

GADŻETY 
POD CHOINKĘ

INTER MOTORS 
GWIAZDKOWE 
POMYSŁY



ContiTech Polska
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrociaw
tel. (071) 79 858 80
info@contitech.pl

www.contitech.pl

Części zamienne -
gwarantowana jakość
producenta oryginału

ContiTech   Rubber and plastics technology    Power Transmission Group

Audi / VW

GM

Kia Motors

Ford

CONTI SYNCHROBELT®
Pasek zębaty

Audi / VW

BMW

Mercedes-Benz

CONTI-V MULTIRIB®
Pasek wielorowkowy

GM

Volvo Nissan







Silnik Podwozie Serwis

             Wy szy komfort jazdy
z  inteligentnym zawieszeniem!

 Ruville, Panstwa dostawca systemów o ysk do kolumn amortyzatorów i Protection-Kits. 

EGON VON RUVILLE GmbH
Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg

Tel.: +49 40 73344-0 • Fax: +49 40 73344-199

info@ruville.de • www.ruville.de

• o yska kolumn amortyzatora, Protection-Kits oraz oko o 4.000 dalszych cz ci zawieszenia i uk adu   

 kierowniczego w jako ci seryjnej

• Obszerna paleta produktów dla wszystkich popularnych samochodów azjatyckich i europejskich

• Zestawy naprawcze kolumny amortyzatora i Protection-Kits kompletowane specy  cznie dla ka dego   

 samochodu

• Wysoka dost pno  dostaw 

Korzystajcie z Know-how techniki wiatowego partnera:

Ruville, Panstwa specjalista od kompletnych systemów.


