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Akcje Inter Cars S.A. zadebiutowały na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych 26 maja 2004 roku.

W ciągu blisko dwóch 
lat kurs akcji nigdy nie 
spadł poniżej ceny 
z oferty pierwotnej. Dla 
przypomnienia podam, 
że w ramach debiutu 
giełdowego akcje In-
ter Cars S.A. sprzedane 
zostały przez fundusze 
Private Equity, po cenie 
21 zł za jedną akcję.

Aktualny kurs 25,50 zł/akcję jest o przeszło 20% wyższy. Wartość 

giełdowa Inter Cars S.A. przy dzisiejszej cenie akcji przekracza 

zatem  300.000.000 zł. 

Dla porównania, jedyny konkurent Inter Cars S.A. notowany 

na giełdzie wyceniony jest na 240 mln.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że wartość 

giełdowa spółki to cena akcji przemnożona przez liczbę wszyst-

kich akcji. Często mylnie uznaje się, że spółka jest „droga”, bo wy-

soka jest cena jednostkowa akcji. Dla zobrazowania posłużę się 

przykładem:

Najwyższą ceną 1 akcji może się aktualnie poszczycić fi rma LPP 

– 703 zł, co określa wartość giełdową na niespełna 1,2 mld zł.

Jedną z najniższych cen 1 akcji wykazuje PGNiG – 3,43 zł, co prze-

kłada się na wartość giełdową przekraczającą 20,2 mld zł.    

Zdecydowana większość akcji Inter Cars S.A., ok. 2/3, nadal 

należy do akcjonariuszy założycieli. Pozostała część jest w obro-

cie, tzn. każdy, kto dysponuje wolnymi środkami wystarczający-

mi na zakup choćby jednej akcji może stać się akcjonariuszem 

Inter Cars S.A.  Firma zyskała zaufanie najbardziej renomowanych 

światowych instytucji, zarządzających funduszami liczonymi 

w setkach miliardów dolarów. Wśród nich największy pakiet 

akcji, przekraczający 5% wszystkich akcji Spółki, zakupił Julius 

Baer IM, fi rma zarządzająca majątkiem przekraczającym 16 

miliardów USD. 

Inter Cars S.A. jest również wysoko oceniany przez krajowych 

inwestorów. Zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. 

Instytucje to głównie Otwarte Fundusze Emerytalne – dbające 

o to, by jesień życia upłynęła nam w dostatku, Towarzystwa Fun-

Prestiż i wiarygodność duszy Inwestycyjnych – dbające o pomnażanie naszych pienię-

dzy już dzisiaj. Ta wysoka ocena przejawia się w różny sposób. 

Jeden z nich to uznanie Inter Cars S.A. za jedną z najbardziej 

wiarygodnych i rzetelnych fi rm w ocenie profesjonalistów za-

rządzających funduszami.

Ocena

***** **** *** ** *

Agora BACA BRE Boryszew Amika

Bank BPH BZ WBK Cersanit Dębica Jelfa

Pekao Forte Echo Handlowy KGHM

Computer-

land

Grajewo Groclin Kredyt 

Bank

Prokom

PGF Inter Cars S.A. GTC Orbis Softbank

Sanok TP S.A. ING Bank 

Śląski

PKN Orlen SterProjekt

Źródło: Polski Instytut Dyrektorów; wybrane spółki

Wysoki wskaźnik „C/Z” (aktualnie na poziomie ok. 60), czyli relacja 

ceny akcji do zysku przypadającego na tę akcję, świadczy o tym, 

iż inwestorzy przekonani są że perspektywy rozwoju Inter Cars 

S.A. są bardzo atrakcyjne. Pomimo niezadowalających zysków za 

2005 rok. 

Ubiegły rok był bowiem okresem intensywnych inwestycji. 

Wzmocnienie pozycji Inter Cars S.A. w Czechach, na Słowacji 

i Ukrainie, uruchomienie wielu nowych projektów, fabryki naczep 

odbiło się negatywnie na wynikach 2005 r. Jednakże inwestorzy 

rozumieją, iż rozwój poprzez budowę od podstaw – choć mniej 

spektakularny niż przejęcie istniejących podmiotów – w dłuż-

szym czasie przyczyni się do znacznej poprawy rentowności.

Status spółki giełdowej wzmocnił prestiż i wiarygodność Inter 

Cars S.A. Wydawałoby się, że są to pojęcia niewymierne. Ob-

serwujemy jednak, że dla naszych kontrahentów ma to istotne 

znaczenie. Banki i inne instytucje fi nansowe (jak chociażby fi r-

my leasingowe) są skłonne zaakceptować niższe marże, dzięki 

czemu niższe są koszty fi nansowania działalności. Tańszy kredyt 

oznacza, że Inter Cars S.A. może zaproponować bardziej korzyst-

ne warunki współpracy, np. niższe ceny czy tańsze urządzenia 

wyposażenia warsztatowego. 

Z renomy Inter Cars S.A. korzystają także spółki-córki. Dla klien-

tów na naczepy i zabudowy, przynależność Febera do grupy 

kapitałowej Inter Cars S.A. buduje przekonanie, że mają do czy-

nienia z poważnym partnerem, a w nieodległej przyszłości – naj-

poważniejszym producentem na rynku polskim. 

Na prestiż i wiarygodność spółki giełdowej składa się oczywi-

ście wiele czynników, jak chociażby realizacja prognoz i zapo-

wiedzi zarządu czy przejrzystość sprawozdań fi nansowych. Naj-

bardziej oczywistym parametrem, który najłatwiej ocenić, jest 

jednak wartość giełdowa spółki. Jestem głęboko przekonany, iż 

codzienne decyzje członków zarządu, dyrektorów, kierowników, 

a także każdego z pracowników, który czuje się odpowiedzialny 

za rozwój Grupy Inter Cars S.A. przyczyni się do dalszego wzrostu 

wartości Spółki, a przez to i do wzrostu jej prestiżu, a także osób 

w niej pracujących.

Przygotował:  

Piotr Kraska

Doradca Zarządu Inter Cars S. A.

2

Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd2   2Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd2   2 2006-04-07   14:19:402006-04-07   14:19:40



3

Kącik dla dealera ASO

Drzwi otwarte dla dealerów i stowarzyszeń

Inter Cars S.A. z chwilą obowiązywania dyrektywy 
GVO otwiera drzwi dla wszystkich Stowarzyszeń 
zrzeszających dealerów jak i działających poza nimi. 
Przykładem jest niedawno podpisana umowa z eks-
kluzywnym stowarzyszeniem Partnerów General Mo-
tors, które obecnie zrzesza 100 dealerów Opla. 

SPGM przy współpracy z Inter Cars S.A. stało się prekursorem 

w tej dziedzinie i wychodzi naprzeciw wymaganiom swoich 

klientów.

Oferujemy ścisłą współpracę i pomoc w zakresie działań sprze-

dażowych, marketingowych oraz promocyjnych, produktów, 

które znajdą się w naszym asortymencie.

Mamy wieloletnie doświadczenie na rynku i jesteśmy przygotowa-

ni do obsługi dealerów 

(obecnie współpra-

cujemy z  ponad 900 

autoryzowanymi ser-

wisami).

Dysponujemy wszech-

s t ronnym asor t y -

mentem części ory-

ginalnych do samo-

chodów osobowych 

i ciężarowych zgod-

nie z dyrektywą GVO. W naszej ofercie znajdują się spe-

cjalnie opracowane systemy gwarancyjne dla deale-

rów. Oprócz tego zapewniamy wsparcie merytoryczne 

i fi nansowe. Deklarujemy przeprowa-

dzenie na własny koszt szkoleń pra-

cowników pod kontem prawidłowego 

doboru części, z którymi dotychczas nie 

mieliście Państwo do czynienia.

Dynamiczny wzrost Państwa przedsię-

biorstwa jest naszym wspólnym celem. 

Pomożemy zwiększyć Państwu  wasze 

szanse na to by wykorzystać wasze 

możliwości i dotychczasowe zaplecze 

tak, abyście mogli stworzyć serwis ob-

sługujący inne marki.

To wolny rynek i dyrektywa GVO 

w obecnych czasach daje możliwość 

dostosowania  nowoczesnego war-

sztatu jakim są niewątpliwie autory-

zowane serwisy dla każdego klienta, 

nawet tego mniej zamożnego. 

Na łamach naszego pisma składa-

my podziękowania Stowarzyszeniu 

SPGM, a w szczególności Pani Pre-

zes Agacie Ranieckiej,  za szeroko 

pojęte partnerstwo i mamy głębo-

kie nadzieje na aktywny, owocny 

udział w budowaniu współpracy 

z przyszłymi dealerami.

Postaw na nowoczesność.

Dołącz do grona  dealerów współpra-

cujących z nami. Stwórz doskonałe 

perspektywy dla swojego rozwoju.

Inter Cars S.A. stoi przed Wami 

otworem.

Przygotował:

 Piotr Bień 
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Najmocniejsza impreza

Organizowane od kilku lat z powodzeniem przez 
Inter Cars S.A. „targi domowe” na stałe wpisały się do 
ogólnopolskich imprez motoryzacyjnych. Z roku na 
rok popularne Targi części zamiennych narzędzi i wy-
posażenia warsztatów odwiedza coraz więcej gości. 

Bierze w nich także udział coraz większa liczba wystawców. 

W ubiegłym roku impreza święciła swój piąty jubileusz. Wrześ-

niowe, 5. Targi zgromadziły też rekordową ilość 14.000 odwiedza-

jących i 140 wystawców. Jubileusz 5. Targów zbiegł się w czasie 

z 15-leciem fi rmy Inter Cars S.A.

W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych, targów nie może 

zabraknąć. Tym razem jednak organizatorzy zdecydowali, że im-

preza odbywać się będzie w dniach 03-04 czerwca.

Jest to podyktowane wrześniowym targami motoryzacyjnymi 

Automechanika we Frankfurcie nad Menem oraz targami bran-

żowymi organizowanymi w Moskwie. Data 6. Targów części za-

miennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów została również 

dobrana w taki sposób, by nie kolidować z rozpoczynającymi się 

Mistrzostwami Świata w piłce nożnej.

Podobnie już jak w latach ubiegłych, organizatorzy przewidzieli 

dla odwiedzających dużo atrakcji. Ponieważ nazwa – Najmocniej-

sza impreza – zobowiązuje, podczas targów odwiedzi nas najmoc-

niejszy, najsilniejszy człowiek na świecie – Mariusz Pudzianowski. 

Jak dotychczas, będzie możliwość sprawdzenia swoich sił w róż-

nych konkurencjach na 

wzór programu Strong 

Man. Oczywiście dla 

odważnych czekają 

liczne nagrody.

N ie zabrak nie też 

innych atrakcji, które 

na stałe wpisały się 

w formułę targów 

Inter Cars S.A.

Tradycyjnie już wy-

stawcy targowi, przy-

gotowali ciekawe eks-

pozycje i wiele nowości 

z branży motoryzacyj-

nej. Po raz pierwszy na 

targach zaprezentowana zostanie kompleksowa oferta narzędzi 

i wyposażenia warsztatów przygotowana przez Dział Wyposa-

żenia Warsztatów Inter Cars S.A. Robiąca wrażenie ekspozycja, 

przygotowana zostanie wspólnie z partnerami handlowymi 

naszej fi rmy. 

Dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w 6. Targach części 

zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów, zorganizowany 

zostanie bezpłatny transport ze wszystkich miejscowości gdzie 

znajdują się fi lie naszej fi rmy. Już wkrótce w prasie branżowej 

rozpocznie się kampania reklamowa promująca targi, w niej 

pojawi się także więcej informacji. Internautów zapraszamy do 

odwiedzenia naszej strony www.intercars.com.pl

Liczymy, że podobnie jak w latach ubiegłych, każdy z odwiedza-

jących znajdzie podczas targów coś dla siebie i czas spędzony 

w Inter Cars S.A. nie będzie stracony.

Zapraszamy serdecznie!

6. Targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów

03–04 czerwiec 2006r (sobota–niedziela/) 

godziny otwarcia 9.00–17.00

Przygotował: 

Radosław Grześkowiak
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Trzy lata bezpiecznych podróży 

dla Ciebie i Twoich bliskich

Stan polskich dróg, jaki jest każdy widzi. Szczególnie 
po zimie, co raz częściej zwykła podróż zaczyna przy-
pominać slalom pomiędzy wyrwami, dziurami i prze-
łomami, których na drogach mamy pod dostatkiem. 

Jednak nie zawsze udaje się nawet bardzo wprawnym kierow-

com skutecznie ominąć wszystkie „niespodzianki”, które czekają 

na nas, nawet podczas krótkich przejażdżek samochodem, za-

równo po mieście jak i poza nim. Niestety ubocznym efektem 

takich podróży są szybko zużywające się amortyzatory samocho-

du oraz poważne awarie innych części zawieszenia pojazdu. Jak 

powszechnie wiadomo sprawne zawieszenie, a w szczególności 

amortyzatory to jeden z podstawowych elementów gwarantu-

jących bezpieczeństwo. Dlatego tak ważna jest ich okresowa 

kontrola i wymiana niesprawnych na nowe. 

W tym momencie dla wszystkich kierowców pojawiła się nie-

powtarzalna okazja. Firma Inter Cars S.A. największy w Polsce 

dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych 

i ciężarowych zachodnich marek, organizuje od 3 kwietnia do 

31 sierpnia bieżącego roku specjalną akcję dla wszystkich użyt-

kowników samochodów osobowych polegającą na udzieleniu 

przedłużonej do 3 lat gwarancji na zakupiony w fi rmie komplet 

nowych amortyzatorów marki SACHS. 

Chcemy przekonać zarówno kierowców, jaki i warsztaty, że nie-

sprawne amortyzatory należy wymienić na 

nowe i najlepiej zrobić to w oparciu o pro-

dukty najwyższej niemieckiej jakości, jakimi 

są amortyzatory, marki SACHS. Ponadto zwra-

camy uwagę kierowców, że decydując się na 

wymianę amortyzatorów, wymienić należy 

przynajmniej 2 sztuki na jednej osi, czyli kom-

plet. Jeżeli ktoś zdecyduje się na wymianę 

jednego amortyzatora nic nie zyska, wyda 

tylko niepotrzebnie pieniądze a parametry bezpieczeństwa i tak 

nie zostaną zachowane.

Dla bezpieczeństwa nie ma kompromisu 

i nie warto na nim oszczędzać. 

Podobna akcja miała już miejsce w Inter Cars 

S.A. trzy lata temu i cieszyła się ogromnym za-

interesowaniem ze strony klientów fi rmy. Stąd 

decyzja o jej powtórzeniu.

Standardowa gwarancja na amortyzatory 

udzielana przez inne fi rmy wynosi 2 lata. Skąd, 

więc w Inter Cars S.A. wziął się pomysł na 

zaoferowanie odbiorcom dodatkowego roku 

gwarancji?

„Od wielu lat Inter Cars S.A. jest największym 

w Polsce dystrybutorem produktów firmy 

SACHS i jednocześnie jej największym part-

nerem handlowym w tej części Europy” 

– mówi Krzysztof Oleksowicz, Prezes Zarządu 

Inter Cars S.A. „W trakcie naszej wielo-

letniej współpracy przekonaliśmy się

do najwyższej jakości wyrobów tej 

marki i możemy z pełną odpowie-

dzialnością polecać je wszystkim na-

szym klientom, a także gwarantować, 

że przez 3 lata amortyzatory te spełniać 

będą swoją funkcję i zachowają wszystkie 

parametry bezpieczeństwa”.

Kto może uczestniczyć w akcji?

Odpowiedź jest prosta: wszyscy klienci zarejestrowani w Inter 

Cars S.A. i uczestniczący w programie lojalnościowym IC Premia. 

Dla tych, którzy w okresie akcji promocyjnej zdecydują się na 

zakup kompletu amortyzatorów marki SACHS, fi rma Inter Cars 

S.A. przygotowała atrakcyjne nagrody, których pula wynosi 50.000 

PLN. Wystarczy tylko odesłać kupon konkursowy znajdujący się 

przy karcie gwarancyjnej, lub jeszcze prościej – zarejestrować 

zakup amortyzatorów na stronie internetowej www.intercars.

com.pl podając numer dowodu zakupu i można wziąć udział 

w losowaniu. Oczywiście większa liczba nadesłanych kuponów 

zwiększa szansę zwycięstwa.

Inwazja Bezpieczeństwa
Udzielanie przez Inter Cars S.A. przedłu-

żonej gwarancji na amortyzatory marki SACHS zbiega się w cza-

sie z nową akcją organizowaną przez fi rmę pod nazwą „Inwazja 

Bezpieczeństwa”. Rozpoczyna się ona w pierwszych dniach 

kwietnia i polegać będzie na cyklu bezpłatnych badań stanu 

amortyzatorów, które odbywać będą się w centrach handlowych 

Warszawy, Gdańska, Poznania i Katowic. 

W akcji wezmą udział również przedstawiciele warsztatów Auto-

Crew i Q-Service z tych miejscowości, dzięki czemu będą mogli 

na bieżąco zaoferować swoje usługi dużej grupie kierowców. 

Inter Cars S.A. stara się propagować wśród użytkowników samo-

chodów ideę bezpiecznej jazdy i zachęca do wymiany zużytych 

amortyzatorów na ich nowy komplet. Bezdyskusyjne jest stwier-

dzenie, że na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać i tym samym 

liczymy, że organizowane przez nas akcje przyczynią się do popu-

laryzowania idei bezpiecznych podróży wśród kierowców.

 

 Przygotował: 

Radosław Grześkowiak
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Nie tylko pewność z Sachs 

i Lemforder

Jeszcze w ubiegłym roku klienci Inter Cars S.A. 
mogli wziąć udział w specjalnie przygotowanej akcji 
promocyjnej dedykowanej produktom marki Sachs 
i Lemforder.

Kupując w Inter Cars S.A. amortyzatory, sprzęgła i elementy za-

wieszenia pochodzące z oferty tych fi rm, klienci nie tylko otrzy-

mywali produkty o najwyższej jakości, ale również uzyskiwali 

specjalny kupon uprawniający do wzięcia udziału w losowaniu 

profesjonalnych narzędzi przeznaczonych do wymiany amor-

tyzatorów i sprężyn. W zestawie znalazły się  m.in. uniwersalny 

przyrząd napinający sprężyny z mocowaniem sprężyny, uniwer-

salny przyrząd rozpierający do otworów mocujących mocowań 

przegubów nośnych i kolumn amortyzatorów oraz ściągacz do 

sprężyn. Zaletami takiego oprzyrządowania jest przede wszyst-

kim zapobieganie uszkodzeniom oraz duża oszczędność czasu 

podczas montażu i demontażu kolumn i sprężyn.

Za każde 500 zł wydane 

na zakup części zamien-

nych z logo SACHS i Lem-

forder klient otrzymywał 

jeden los. Im większe za-

kupy, tym większa ilość 

losów, a tym samym 

większe  prawdopo -

dobieństwo wygrania. 

W akcji promocyjnej 

LightShow 2006: nowy 

Katalog Akcesoriów Helli

Hella prezentuje wiele nowych produktów w nowym 
wydaniu katalogu, którego wersja książkowa ukaże 
się na rynku w marcu 2006 r.

W katalogu znajdą Państwo również wiele ogólnych informa-

cji dotyczących innowacyjnych technologii oświetleniowych, 

świateł inteligentnych oraz trendów designerskich w tuningu, 

np. światła z zastosowaniem technologii diodowej LED, do-

datkowych świateł zakrętowych Dyna View Evo 2. Jak co roku 

poszerzona będzie 

paleta dalekosiężnych 

i przeciwmgłowych 

refl ektorów dodatko-

wych, np. Rallye 3000 

Compact Blue czy 

Luminator Compact 

Metal Xenon.

W kwietniu nastą-

pi także aktualizacja 

internetowej wersji 

Katalogu Akcesoriów.

Wszystkie produkty 

marki Hella dostęp-

ne są w ofercie Inter 

Cars S.A.

wzięło udział ponad 5700 uczestników.

Tuż po Nowym Roku, w dniu 4 stycznia, w Centrali Inter Cars S.A. 

mieszczącej się w Cząstkowie Mazowieckim odbyło się uroczyste 

losowanie zwycięzców konkursu.

Wzięli w nim udział Dyrektor Biura Technicznego ZF Trading 

w Polsce Witold Kmieciak oraz Kierownik Działu Promocji i Re-

klamy Inter Cars S.A. Radosław Grześkowiak.

Spośród wszystkich uczestników wylosowanych zostało 18 

szczęśliwców, którzy zostali posiadaczami profesjonalnych 

narzędzi. Przedstawiciele Inter Cars S.A. osobiście dostarczy-

li nagrody zwycięzcom. Wszystkim uczestnikom konkursu 

dziękujemy, a jego laureatom gratulujemy!
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Zaufać marce z wieloletnią 

tradycją

W zalewie części samochodowych najróżniejszych 
producentów nabywca staje przed dylematem, które 
kupić. Najlepiej wybierać rozważnie.

Naturalnie szukamy najtańszych ofert. Ale czy faktycznie to się 

opłaca? 

Wymiana tej czy innej części w samochodzie najczęściej wiąże 

się z demontażem wielu sąsiadujących z nią zespołów, co po-

woduje, że koszty robocizny nierzadko są wielokrotnie większe 

niż wartość wymienianego elementu. Oprócz tego, decydując 

się na części najtańsze, godzimy się na to, iż ich jakość odpowia-

da cenie, a więc mogą się okazać niezbyt trwałe i możliwe, że 

w niedługim czasie będziemy je wymieniali raz jeszcze.    

Najlepsza oferta   

Wytwórcy elementów oryginalnych, dostarczanych zarów-

no na pierwszy montaż, jak i na rynek części zamiennych, 

są zgodni co do tego, że to ich oferta jest najlepsza. Wska-

zują przy tym, że zgodnie z GVO właściciel pojazdu decydu-

jąc się na części takich producentów może o ich zamonto-

wanie prosić zarówno serwis autoryzowany przez 

producenta pojazdu, jak i wolny warsztat. W pierw-

szym przypadku oszczędzi nieco na kosztach części, 

w drugim zaś dostanie je w dobrej cenie, a przy tym 

mniej zapłaci za robociznę, czego dobrym przykładem 

są amortyzatory i sprzęgła marki SACHS.   

Korzystają użytkownicy samochodów  

Zyskują na tym użytkownicy samochodów, bowiem części te od-

powiadają najwyższym światowym standardom, dzięki czemu 

pozwalają na wykorzysta-

nie wszystkich możliwości 

pojazdu, gwarantując jed-

nocześnie właściwe dzia-

łanie systemów mających 

wpływ na bezpieczeństwo. 

Nie byłoby tak bez ścisłej 

współpracy z wytwórcami  

samochodów, wciąż pro-

wadzonych prac badaw-

czych i konstrukcyjnych 

oraz bezustannego uno-

wocześniania technologii 

produkcji, co, nawiasem 

mówiąc, dużo kosztuje. 

Za to ręczy marka

SACHS

Sprzęgła i amortyzatory, 

bez względu na odbior-

cę, mają zawsze tę samą 

jakość i te same, ściśle 

określone, właściwe para-

metry. Ta druga cecha jest 

szczególnie istotna w przypadku amortyzatorów. By należycie 

spełniały swoje zadanie, gwarantując bezpieczeństwo, komfort 

jazdy i pełną skuteczność działania układów ABS, ASR (kontroli 

trakcji) czy ESP (stabilizacji toru jazdy), muszą mieć odpowied-

nią charakterystykę tłumienia. Dokładnie taką, jaką przewidzieli 

konstruktorzy samochodu.

Jakie części wybrać 

Jeżeli poszukujemy części do kilkunastoletniego pojazdu, który 

nie jest wyposażony w skomplikowane układy elektroniczne, 

a przy tym, co bardzo ważne, przejeżdżamy rocznie 

niewiele kilometrów, możemy wybierać tańsze ele-

menty. Gdy natomiast potrzebne nam są elementy do 

samochodów dynamicznych, wyposażonych w ABS 

i inne układy elektroniczne, wykorzystywanych do pra-

cy i pokonujących rocznie wiele tysięcy kilometrów, to 

należy wybierać wyłącznie części wytwarzane przez 

renomowanych producentów.  

Renoma najlepszą gwarancją  

To właśnie renoma producenta jest jedyną, realną gwarancją 

odpowiedniej jakości i trwałości części. Cieszą się nią przede 

wszystkim dostawcy elementów na pierwszy montaż, bo to 

właśnie im zaufali producenci samochodów. Takiej gwarancji 

nie mogą udzielić fi rmy produkujące małe serie i pracujące wy-

łącznie na potrzeby rynku wtórnego. 

Zyska warsztat i klient

Duży renomowany producent, w przeciwieństwie do małych 

fi rm, zawsze też udziela wsparcia warsztatom, które montują 

jego wyroby. Dysponuje, z racji stałej współpracy z przemysłem 

samochodowym, wszelkimi informacjami technicznym, bez 

których nie sposób przeprowadzić prawidłowo niektórych na-

praw. Wszystko to sprawia, że klienci warsztatów montujących 

elementy renomowanych wytwórców mają gwarancję, iż do ich 

samochodów trafi ą części właściwe, trwałe, bezpieczne i o naj-

wyższej jakości, a naprawa zostanie wykonana fachowo.    

Zatem kupując części zamienne, nie należy kierować się tylko 

ich ceną, bo często znacznie więcej można stracić niż zyskać. 

Jedynie zastosowanie markowego produktu daje gwarancję 

długiej, bezawaryjnej eksploatacji.  

 Przygotował:

Witold Kmieciak
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Prowadząc systematyczne analizy rynku i bada-

nia Państwa oczekiwań, pragniemy przedstawić 

Państwu naszą nową ofertę handlową na sezon 

letni 2006. 

Oferta skierowana jest do wszystkich partnerów handlowych, 

którzy złożą w Inter Cars S.A. zamówienia na opony letnie oso-

bowe, dostawcze i 4x4. Opiera się ona – wzorem lat poprzed-

nich na dodatkowych składowych w formie premii posprze-

dażowej, bonusu fi nansowego za wcześniejszą płatność oraz 

oferty wspierającej dla opon Goodyear, Fulda oraz Michelin, 

BFGoodrich i Kleber. 

Oferta wspierająca dla każdych 24 sztuk opon letnich Goody-

ear i Fulda (lub dowolny mix), zakupionych w fi liach Inter Cars 

S.A. od 1.03.2006 r. do 31.05.2006 r., będzie premiowana moż-

liwością zakupu jednego z trzech radioodtwarzaczy samocho-

dowych: SONY CDX S2220 (cena detaliczna 428,99 zł brutto), 

SONY CDX 3300 (cena detaliczna 552,14 zł brutto) lub GVOX  

CM 816 (cena detaliczna 500,00 zł brutto) w promocyjnej cenie 

25 zł netto za sztukę. 

SONY CDX S2220

Moc(W): 4x50W, odczyt płyt Mp3/Atrac3Plus, CD-R/RW, CD-

text, EQ3, RDS-EON, Drive-S nowy system poprawiający jakość 

dźwięku i kulturę pracy odtwarzacza, EQ3 – 3-punktowy equali-

zer, wyciszanie dźwięku przy telefonowaniu, zdejmowany panel 

przedni, podświetlenie przycisków w kolorze czerwonym. 

SONY CDX R3300

Moc(W): 4x50W, wersja Xplod, odczyt płyt CD-R/RW, MP3, od-

czyt znaczników ID3, CD-text, korektor jakości Codec Enhancer 

MP3, RDS EON, wzmacniacz S-MOSFET, Drive-S, EQ3 – 3-punk-

towy equalizer, wyjście na wzmacniacz i fi ltr dolnoprzepustowy, 

współpraca z pilotem-joystickiem, wyciszanie dźwięku przy te-

lefonowaniu, zdejmowany panel czołowy, podświetlenie przy-

cisków w kolorze czerwonym.
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GVOX CM816

Moc(W): 4x25W, odczyt płyt CD-R/RW, MP3, WMA, odczyt 

znaczników ID3, RDS EON, EQ3 – 3-punktowy equalizer, wyjście 

na wzmacniacz i fi ltr dolnoprzepustowy, dodatkowe sterowanie 

niezależnym pilotem, wyciszanie dźwięku przy telefonowaniu, 

zdejmowany panel czołowy, podświetlenie przycisków w kolo-

rze niebieskim.

Promocja opon Michelin, BFGoodrich i Kleber, zorganizowana 

dla wszystkich serwisów obsługujących ogumienie, polegać 

będzie na jak największej liczbie zakupów tych marek w Inter 

Cars S.A., od 1.01.2006 r. do 15.09.2006 r., gdzie główną nagrodą 

będzie udział we wspólnym atrakcyjnym wyjeździe zagranicz-

nym, według poniższych kryteriów:

– 20 serwisów, które osiągną największy wzrost zakupów opon 

Michelin, BFGoodrich i Kleber w ww. okresie w stosunku do ana-

logicznego okresu roku 2005;

– 20 serwisów, które zakupią najwięcej opon Michelin, BFGo-

odrich i Kleber od 1.01.2006 r. do 15.09.2006 r.;

– 10 serwisów z sieci AutoCrew lub Q-Service, które zakupią 

najwięcej opon Michelin, BFGoodrich i Kleber w  tym okresie.

Ponadto wszystkim serwisom, które skorzystają z naszej oferty 

specjalnej, przysługuje pula materiałów reklamowych. 

Serwisy, które przystąpiły do oferty dokonując zakupów, 

gromadzą punkty. 

Każda opona letnia to 1 punkt, i tak po zgromadzeniu odpo-

wiedniej liczby punktów serwisy mogą odebrać materiały 

reklamowe, według poniższej tabeli:

   Nazwa materiału reklamowego Liczba punktów

   1. Stojak na opony 250

   2. Kombinezon roboczy 150

   3.  Baner z logo jednego 

z producentów opon
200

   4.  Flaga z logo jednego 

z producentów opon
150

   5. Worek na 2 szt. opon 2

Punkty zostają naliczane za zakupy opon letnich w Inter Cars S.A. 

od 1.03.2006 r. do 30.06.2006 r.

Akcja zostanie rozliczona w dwóch etapach: pierwszy do 

30.04.2006 r., drugi do 30.06.2006 r. Zamówione materiały re-

klamowe zostaną wydane niezwłocznie po wpłynięciu zamó-

wienia, zgodnie z ich aktualną dostępnością. 

Nie-oponuj - zbieraj punkty
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Nowości

Tegoroczna ofer ta została powiększona o nowości, 

zapowiedziane przez producentów na 2006 rok. W cią-

głej sprzedaży posiadamy opony wszystkich liderów ryn-

ku oponiarskiego: Michelin (Michelin, BFGoodrich, Kle-

ber, Kormoran), Goodyear (Goodyear, Dunlop, Fulda 

i Dębica), Bridgestone (Bridgestone, Firestone i Day-

ton), Continental (Continental oraz nowość Mabor - do-

stępny tylko w sieci Inter Cars S.A.) i Pirelli oraz opony 

do pojazdów przemysłowych firmy Solideal i Hauler. 

W przypadku felg stalowych nasza oferta jest niezmienna 

od ubiegłego roku i znajdują się w niej produkty sprawdzonej 

i renomowanej fi rmy Kronprinz oraz DEF do samochodów oso-

bowych i dostawczych. Oferta felg do samochodów ciężaro-

wych reprezentowana jest przez producentów Lemmerz, Kron-

prinz i Gianetti.  W zakresie felg aluminiowych do samochodów 

osobowych i dostawczych nasza propozycja obejmuje: 

Rial, Borbet, Ronal, ATS, Exclusive Line, OZ, CW, ATT. Komplek-

sowo również dostarczamy do Państwa serwisów materiały 

naprawcze dla serwisów wulkanizacyjnych czołowych produ-

centów. W tym zakresie promujemy również naszą linię pod 

nazwą 4max. 

Posiadamy również szeroką gamę śrub i nakrętek do felg 

stalowych i aluminiowych firmy Febi do samochodów 

osobowych i ciężarowych. W tym roku wprowadzamy 

nowość do naszej oferty pod nazwą Tire Zoned (indexy 

TZ018 do TZ056) – niezależne wskaźniki ciśnień powietrza 

w oponie, montowane w bardzo prosty sposób jako nakrętka 

zabezpieczająca zawór powietrza. Wskaźniki te sprzedawane 

są w komplecie na 4 koła w promocyjnej cenie detalicznej 

30 zł brutto. W bieżącym sezonie będziemy dalej kontynuować  

programy wsparcia inwestycyjnego rozliczanego na podstawie 

sprzedaży opon. Skierowane są one do wszystkich serwisów, 

pozwalając poszerzyć zakres usług serwisom niezajmującym 

się do tej pory obsługą ogumienia, przez doposażenie w odpo-

wiedni sprzęt oraz wsparcie z naszej strony pod kątem wiedzy 

o rynku i oferty produktowej. Jest to również oferta skierowana 

do serwisów zajmujących się do tej pory tylko obsługą ogu-

mienia, umożliwiając poszerzenie ich oferty o usługi związane 

z mechaniką.

Nasza oferta jest jedyną tak kompleksową propozycją dla 

serwisów zajmujących się obsługą ogumienia lub planu-

jących poszerzenie zakresu usług w tym aspekcie. Znaj-

dziecie u nas Państwo wszystko, co niezbędne do funk-

cjonowania serwisu – od montażownic, wyważarek

i podnośników, przez opony, felgi i śruby do kół, po materiały 

naprawcze i eksploatacyjne do opon a także chemię warszta-

tową potrzebną do utrzymania stanowiska pracy w pełnej 

gotowości do działania. 

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z naszymi 

propozycjami. Wszystkie pytania dotyczące naszej oferty 

i warunków współpracy prosimy kierować do Przedstawicieli 

Regionalnych naszych fi lii oraz do Regionalnych Menedżerów 

Sprzedaży Inter Cars S.A. 

Przygotował:

Marcin Rudzicki

Marek Końka

Nowości w ofercie handlowej: 

Kleber Hydraxer dostępny w 22 rozmiarach 

Michelin Primacy HP

BFGoodrich Profi ler 2 
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Fulda Carat Progresso (42 rozmiary) 

Sava Trenta (7 rozmiarów – bieżniki Dębica Quartet 2)                      

Sava Trenta (10 rozmiarów) 

Sava Comet (4 rozmiary) – opona dostawcza  

Dayton D110 (17 rozmiarów)  

Dayton D210 (13 rozmiarów) 

Bridgestone Dueler Sport HP  (9 rozmiarów)    

14
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„Rząd polski winien poprzeć projekt dyrektywy 

zawierającej klauzulę napraw i wyrazić to stanowi-

sko na forum europejskim” czytamy w dezyderacie 

do rządu.  

Postulat ten jednogłośnie przyjęli we środę 8.marca br. posłowie 

z sejmowej Komisji Gospodarki (19 głosów „za”, 0 głosów „prze-

ciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”). 

Zaproponowana przez Komisję Europejską, we wrześniu 2004 

roku, Klauzula napraw dotyczy demonopolizacji europejskiego 

rynku widocznych części samochodowych (m.in. szyb, refl ek-

torów, zderzaków, lusterek czy błotników). Wartość tego rynku 

w UE wyceniana jest na 12 mld euro, w Polsce: 2 mld złotych. 

„Obecnie w części krajów unijnych, w tym w Polsce, koncer-

ny samochodowe mogą zastrzegać wzory widocznych części 

zamiennych. Konsument, chcąc naprawić własny samochód, 

musi po raz kolejny płacić koncernowi za tą samą rzecz. 

Według ekspertyzy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji ceny 

części sygnowane logo koncernu są w Polsce wyższe o prawie 

60 proc. od części oferowanych przez niezależnych producen-

tów. Tymczasem zdecydowaną większość części samochodo-

wych koncerny zamawiają u tychże producentów. Same zaś 

części powstają często w tych samych fabrykach, jednak różni 

je opakowanie i cena” - argumentują w swoim stanowisku po-

Posłowie chcą klauzulą 

naprawić rynek

słowie zasiadający w sejmowej Komisji Gospodarki.

Posłowie oczekują od rządu zmiany stanowiska odnośnie wpro-

wadzenia do polskiego prawa klauzuli napraw. 

Dotychczas rząd wypowiadał się w tej sprawie negatywnie. 

W roku 2004 minister Jacek Piechota argumentował, że „ta 

liberalizacja jest przedwczesna”. Analogiczne stanowisko 

w odpowiedzi na List otwarty Koalicji na rzecz Wolnego Rynku 

Samochodowych Części Zamiennych (list ten publikowaliśmy 

w WIADOMOŚCIACH nr 17/2005) przedstawiał ostatnio także 

wiceminister Tomasz Wilczak. Wierzymy, że jest to początek 

dyskusji, a przyjęty dzisiaj przez Komisję Gospodarki dezyderat 

w tej sprawie świadczy o tym, że rośnie poparcie dla rozwiązań 

służących konsumentom i polskim przedsiębiorcom z sektora 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP). 

Źródło: MotoFocus.pl

TNS OBOP 

o rynku motoryzacyjnym

2 marca 2006r. na konferencji prasowej członkowie 
Koalicji na rzecz Wolnego Rynku Samochodowych 
Części Zamiennych przedstawili wyniki badań prze-
prowadzonych przez TNS OBOP. 

Powstała we wrześniu 

ubiegłego roku Koalicja 

chce, by do polskiego 

prawa została wprowa-

dzona tzw. klauzula na-

praw, zaproponowana 

przez Komisję Europejską 

we wrześniu 2004 roku. 

Jej przyjęcie oznaczało-

by, że widoczne części 

stosowane w naprawach 

aut – takie jak np. lusterka, 

szyby, refl ektory, zderza-

ki, czy elementy karose-

rii – mogliby dostarczać 

niezależni producenci, 

a nie tylko koncerny sa-

mochodowe. Klauzula 

obowiązuje już w 9 kra-

jach UE (m.in. Wielkiej 

Brytanii, Irlandii, Hiszpa-

nii, na Węgrzech. Jeszcze 

w marcu, sejmowa Ko-

misja Gospodarki, która 

problematyką Klauzuli 

zajmuje się od blisko 

dwóch miesięcy, ma przyjąć dezyderat do rządu w tej sprawie. 

Z przedstawionych wyników badań wynika, że 82% użytkowni-

ków samochodów w Polsce opowiada się za wprowadzeniem 

przepisów Klauzuli napraw. Jedynie 8 procent respondentów 

styczniowego sondażu opowiedziała się przeciwko uwolnieniu 

rynku samochodowych części zamiennych. 
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Badania przeprowadzone w styczniu, przez TNS OBOP na 

reprezentatywnej grupie 800 użytkowników aut, wykazały, że 

aż 98% kierowców jest zadowolonych z zamontowanych w ich 

pojazdach „zamienników”, czyli części nie sygnowanych logo 

koncernu samochodowego.

Zdecydowana większość respondentów (88%) uważa, że ceny 

zamiennych części samochodowych sprzedawanych przez 

koncerny samochodowe są wysokie. Przy czym, co trzeci ze 

wszystkich badanych kierowców stwierdził, że są one „bardzo 

wysokie”.

Uczestnicy sondażu byli też przekonani, że chcą mieć możli-

wość wyboru części, z jakich będą mogli korzystać likwidując 

szkodę we własnym samochodzie. Taką opinię wyraziło 94% 

pytanych osób. 

Blisko 40 procent kierowców przyznało, że przy ostatniej napra-

wie wymieniane były w ich autach widoczne, zewnętrzne części 

samochodu, takie jak szyby, zderzaki, czy lusterka. 

Materiały udostępnione dzięki uprzejmości 

Koalicji na rzecz Wolnego Rynku 

Samochodowych Części Zamiennych
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„Wypadkowe” propozycje

Do dotychczasowego asortymentu Projektu Napra-
wy Powypadkowe włączono wiele nowych produk-
tów. Dzięki temu oferta Projektu to szeroki wybór, 

a nowości włączane są na bieżąco. 

Już wkrótce pojawi się naj-

nowsza aktualizacja IC kata-

logu poszerzona o dostępny 

obecnie asortyment.

Przypomnijmy, Projekt Na-

prawy Powypadkowe, na 

co dzień oferuje Klientom 

obszerną gamę lakierów, 

elementów karoseryjnych, 

oświetlenia, lusterek i akce-

soriów. Poniżej prezentujemy 

nowości:

5510-00-2092901E 

4max zderzak przedni do fi ata ducato (2003-)

217-2022-0 

ABAKUS kpl. lamp przeciwmgielnych L+P do hondy civic (2003-)

6102-01-0489E 

4max podgrzewane szkło lusterka P sferyczne do skody fabia

6102-01-0491E 

4max podgrzewane szkło lusterka L płaskie do skody octawii

FX 310313 

FLORIMEX osłona pod silnik do fi ata multipla

6803-00-5026280E 

4max pokrywa silnika do opla meriva

6508-02-7514522E 

4max reperaturka wlewu paliwa do skody fabia 

5410-04-0979E 

4max refl ektor do skody oktawii (2001-)

W najbliższym czasie rozpoczniemy współpracę z fi rmą Romix 

posiadającą w swojej ofercie m.in. 950 rodzajów elementów mo-

cujących (spinki samochodowe) do prawie wszystkich typów sa-

mochodów popu-

larnych na naszym 

rynku zarówno 

z Europy jak i z Azji, 

zestawy napraw-

cze refl ektorów 

i podnośników 

szyb bocznych.

Chcemy także za-

oferować Państwu 

najnowszą gene-

rację promienni-

ków podczerwieni 

do suszenia wszel-

kiego rodzaju ma-

teriałów lakierni-

czych, która znalazła 

się w ofercie Inter Cars 

S.A.

Zastosowanie tego 

typu promienników 

jest niezbędne zwłasz-

cza w przypadku 

napraw uszkodzo-

nych powierzchni la-

kierniczych. Pozwala 

to w ciągu zaledwie 

kilku minut wysuszyć 

i utwardzić dowolny 

materiał lakierniczy, 

a tym samym dokonać 

całkowitej naprawy 

w ciągu jednego dnia. 

Dlatego urządzenia te 

stają się niezbędne 

w każdym warsztacie 

lakierniczym, który 

dba o wysoką jakość 

oraz krótki czas wykonania usługi, co daje dużą satysfakcję Klien-

tom i wykonawcy.

W promiennikach IR6, IR12 zastosowano 

żarniki o mocy 6kW i 12kW emitujące pro-

mieniowanie w zakresie fal krótkich, które 

przenikając w głąb materiału, aż do podłoża 

suszą lakier równomiernie w przekroju całej 

warstwy. 

Pozwala to skrócić czas suszenia kilkakrot-

nie w porównaniu do promienników na fale 

średnie lub suszenia konwencjonalnego 

w kabinach lakierniczych wykorzystujące-

go przepływ ciepłego powietrza. Podczas suszenia materiałów 

lakierniczych przy pomocy 

promienników podczerwieni 

IR uzyskujemy duże oszczęd-

ności zużycia energii, a tym sa-

mym znaczne obniżenie kosz-

tów wykonania usług lakierni-

czych. Cena za urządzenie IR6 

6kW (pojedynczy) to 7.900 zł 

netto, za model IR12 12kW 

(podwójny) 10.900 zł netto.

 

Zachęcamy wszystkich do 

regularnego śledzenia oferty 

Projektu.

                                           

Przygotował:

Marcin Giersz 
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Nowości chemiczne

Olej syntetyczny LEICHTLAUF SPECIAL 5W-30

Całoroczny HC – olej typu „lekki bieg” do zastosowania cało-

rocznego. Olej ten został stworzony specjalnie do pojazdów 

wymagających specyfi kacji ACEA A1 lub B1. Kombinacja niekon-

wencjonalnej bazy olejowej z wysoko jakościowymi dodatkami 

gwarantuje niską lepkość, wysoką stabilność fi lmu olejowego, 

zapobieganie powstawaniu osadów i doskonałą ochronę silnika.

Zastosowanie:

Zalecany przede wszystkim do różnych typów silników benzy-

nowych i Diesla samochodów marki Ford produkowanych od 

7/98. Również zaleca się go do samochodów Land Rover, Rover/

MG, Jaguar, Mazda i Citroën. 

Aprobaty i specyfi kacje:

API SL; ACEA A1-02/A5-02/B1-02

Ford WSS-M2C 912-A1, WSS-M2C 913 A, WSS-M2C 913-B, 

ILSAC GF-2

Dostępne pojemności:

Poj. Index

1 L LIM1163

5 L LIM1164 + gratis

LM40 pojemność 200 ml gratis (wielofunkcyjny penetrator)

LM40 poj. 200 ml do nabycia w sieci Inter Cars S.A. do końca 

czerwca 2006 r. w cenie: 131,70* zł brutto

Olej syntetyczny DIESEL HIGH TECH 5W-40

Olej silnikowy typu „lekki bieg”. Dzięki komponentom syntetycz-

nym i specjalnym dodatkom jest przeznaczony dla nowoczes-

nych silników Diesla. Specjalnie nadaje się do silników z układem 

pompo/wtryskiwaczy, ale również do silników Diesla z i bez tur-

bodoładowania. Można stosować długi interwał.

Aprobaty i specyfi kacje:

API CF; ACEA B3-98; VW 500.00, 505.01, MB 229.1, 

Ford WSS-M2C 917-A

Dostępne pojemności:

Poj. Index

1 L LIM1331

5 L LIM1332 + gratis

LM40 pojemność 200 ml gratis (wielofunkcyjny penetrator)

LM40 poj. 200 ml do nabycia w sieci Inter Cars S.A. do końca 

czerwca 2006 r. w cenie: 186,10* zł brutto

Dodatek uszlachetniający do oleju napędowego SPEED 

DIESEL ZUSATZ

Wysoce wydajny dodatek do uszlachetnienia oleju napędowe-

go. Posiada właściwości czyszczące, dyspergujące i ochronne. 

Można go stosować we wszystkich systemach Diesla samocho-

dów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Podwyższa liczbę 

cetanową, zapewnia czystość układu paliwowego oraz jego 

ochronę i niezawodne funkcjonowanie. Opakowanie wystarcza 

na 400 l oleju napędowego. Indeks w SAFO LIM 5160 (opakowa-

nie 1l) cena: 52,62* zł brutto.

*Do podanych cen przysługują indywidulane rabaty

Przygotował:

Sławomir Koniec
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Wiosna w szczególny sposób wpływa na optymizm 
konsumentów, a wzrost optymizmu odczuwalny jest 
również w branży samochodowych instalacji zasila-
nia LPG. 

Spadek ceny gazu, a co za tym 

idzie poprawa proporcji ceny 

benzyny i LPG oraz perspekty-

wa licznych wyjazdów week-

endowo-wakacyjnych sprawia, 

że znacznie zwiększa się liczba 

montowanych instalacji zasila-

nia LPG. Pojawiają się wyraźne przesłanki wskazujące, że obecny 

rok będzie w branży korzystny. Chciałbym zwrócić szczególną 

uwagę na dwa czynniki:

Wzrost ceny oleju napędowego spowo-

dowany coraz większymi wymaganiami 

jakościowymi w wielu krajach Europy stał 

się już faktem. Tendencja ta z pewnością 

dotrze do nas, sprawiając, że eksploatacja 

samochodu z silnikiem Diesla stanie się 

mniej opłacalna.

Samochody sprowadzone do Polski 

w latach 2004 i 2005 to ponad milion 

sztuk, które znajdują nabywców. W znakomitej większości do 

tych samochodów  zostanie niedługo zamontowana instalacja 

zasilania LPG.

Szacunkowe dane wskazują, że w roku 2005 zamontowano po-

nad 300 tysięcy samochodowych instalacji zasilania LPG, co ge-

neruje potencjał rynku na poziomie 500 milionów złotych. Działa 

to na wyobraźnię. Gorąco zachęcam fi rmy, które do tej pory nie 

montowały samochodowych instalacji LPG, do wzięcia udziału 

w naszym projekcie. Ze swojej strony gwarantujemy:

•      Bezpłatne szkolenie teoretyczne

•           Bezpłatne szkolenie praktyczne – „pierwszy montaż”

•  Pomoc w przeprowadzeniu formalności homologacyjnych 

w Instytucie Transportu Samochodowego

• Wsparcie techniczne w trakcie współpracy

•  Pomoc w fi nansowaniu zakupów niezbędnego wyposażenia

•     Wysoką jakość produktów

•  Możliwość doboru systemów LPG praktycznie do wszystkich 

modeli pojazdów

• Alternatywne rozwiązania w każdym z segmentów.

LPG - same zalety

Najważniejszą nowością w ofercie 

instalacji LPG Inter Cars S.A. w roku 

2006 będzie system sekwencyjnego 

wtrysku gazu 4gas. 

Nazwa nie jest przypadkowa. Jest to produkt wykonany zgodnie 

ze specyfi kacją naszej fi rmy. Specyfi kacja, o której mowa, po-

wstała na podstawie naszych doświadczeń technologicznych 

oraz naszych klientów. Po pozytywnych wynikach testów oraz 

przeprowadzeniu procedur homologacyjnych uzyskaliśmy wy-

jątkowy na rynku system. 

Podstawowymi założeniami przy tworzeniu rozwiązania były:

• Wysoka jakość oferowanego produktu

•  Trwałość komponentów zapewniająca wieloletnią eksploatację

• Łatwość montażu i programowania

•  Odporność na zanieczyszczenia znajdujące się w paliwie 

gazowym

• Atrakcyjność cenowa.

W efekcie prawie roku prac powstał produkt spełniający posta-

wione na wstępie założenia. Wszystkie elementy nowego syste-

mu posiadają homologację zgodną z Regulaminem ECE 67R01. 

Oparliśmy się wyłącznie na renomowanych dostawcach kom-

ponentów, gwarantujących wysoką jakość produktu fi nalnego. 

Elastyczna kompletacja 

zależna od mocy silnika 

i liczby cylindrów gwa-

rantuje mnogość za-

stosowań. Stworzyliśmy 

unikalne oprogramo-

wanie, obsługujące sil-

niki od 3 do 8 cylindrów 

i w pełni kompatybilne z układami OBD. Sam proces programo-

wania po zamontowaniu jest intuicyjny, a zastosowane funkcje 

diagnostyczne ułatwiają prowadzenie prac serwisowych. 

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Umowa z dostawcą gwarantuje stały rozwój systemu, podą-

żający za zmieniającą się sytuacją rynkową oraz sugestiami 

Zakładów Partnerskich.

Przygotował:

Piotr Bok

Kontakt:

Mariusz Mroczek, Kierownik Projektu (22) 7141320; 

0665391228; mmroczek@intercars.com.pl

Piotr Bok, Koordynator Rozwoju Projektu (22) 7141321; 

0665391230; pbok@intercars.com.pl

Konrad Stachowicz, Doradca Handlowy (22) 7141323; 

0665391231; kstachowicz@intercars.com.pl

Daniel Waliszkiewicz, Doradca Handlowy (22) 7141324; 

0665391026; dwaliszkiewicz@intercars.com.pl

Patryk Zawadzki, Doradca Techniczny (22) 7141322; 

0665391229; pzawadzki@intercars.com.pl

Nowości System sekwencyjnego 

wtrysku gazu  
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Wprowadzona kilka lat temu na rynek polski marka 
4max stale zyskuje popularność zarówno wśród od-
biorców hurtowych jak i detalicznych.

Nasze osiągnięcia z własną marką handlową pozwalają z prze-

konaniem sądzić, że krok ten był bardzo potrzebny. Budowane 

przez lata zaufanie do fi rmy Inter Cars S.A. mocno zaowocowało 

przy tej właśnie okazji. To świadczy, że fi rma dobrze wykonuje 

swoją misję.

Niewiele marek handlowych może pochwalić się tak udanym 

„wejściem” na rynek – nie wyłączając także tych bardziej zna-

nych, a kilka lat temu nieobecnych. Pierwszy okres obecności 

4max na rynku potwierdził, że klienci darzą zaufaniem nasze 

produkty. Doskonale o tym pamiętając, od samego początku 

rygorystycznie podchodzimy do zagadnienia jakości sprzeda-

wanych wyrobów. Produkty fi rmowane naszym logiem są toż-

same jakościowo z komponentami stosowanymi do fabryczne-

go montażu w pojazdach samochodowych.

Kontrola produktów 4max

Wysokie wymagania wobec naszych dostawców gwarantują 

bardzo dobry poziom jakości. Zanim zdecydujemy się uzupeł-

nić ofertę 4max o nowe grupy produktowe przeprowadzamy 

bardzo dokładną selekcję ewentualnych kooperantów. Wszel-

kie działania kontrolujące zaczynają się o wiele wcześniej zanim 

produkt pojawi się na półkach. Każda z fi rm kandydujących do 

miana kooperanta weryfi kowana jest poprzez kontrolę stanu 

już istniejącej produkcji. Dopiero później podejmowana jest 

decyzja o współpracy.

Pojedynczy produkt poddawany jest testom jakości jeszcze 

przed pierwszymi dostawami. Oprócz tego weryfi kujemy pro-

dukty stale obecne w naszej ofercie. Do właściwych działań 

wykorzystujemy nasz ośrodek badawczy w Słupsku, a także 

inne instytucje, z którymi współpracujemy. Przeprowadzana 

jest kontrola na poziomie każdej referencji na testerach posia-

dających wbudowane oprogramowanie z danymi symulujący-

mi zdarzenia, jakie występują w czasie jazdy. Testowane części 

poddawane są ekstremalnym warunkom pracy, co gwarantuje 

wiarygodność testów.

Mimo ponoszenia znacznych kosztów badań wprowadzamy na 

4max w nowej formie rynek produkty o bardzo atrakcyjnej cenie. Mocno wierzymy, że 

taka inwestycja się opłaci.

Strategia i wizerunek marki

Po kilku latach doświadczeń oraz wypracowanemu systemo-

wi doboru fi rm współpracujących przy produkcji, w obecnym 

okresie postanowiliśmy znacznie przebudować strategię 4max, 

a przy tej okazji odnowić wizerunek. Zmiana ta pomoże klien-

tom we właściwej identyfi kacji marki.

Wprowadzamy linię 4max Profi line, na którą składać się będą 

wszystkie produkty fabrycznie nowe. Ceny produktów 4max 

Profi line w niczym nie będą się różnić od dotychczas sprze-

dawanych, gdyż nie widzimy uzasadnienia w podnoszeniu cen 

jedynie na skutek zmiany naszej strategii produktowej. W naszej 

działalności produkcyjno-handlowej szczególny nacisk kładzie-

my na dbałość o ekologię. Jest to nie tylko spowodowane szere-

giem rygorów nałożonych na dystrybutorów przez ustawodaw-

cę, ale także naszym wysokim poczuciem odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

Oczywistym jest, że wyroby przemysłowe, w tym części zamien-

ne i akcesoria do samochodów, muszą być produkowane i eks-

ploatowane spełniając wymagania ustawowe. Chcąc wyraźnie 

zaakcentować nasze stanowisko wobec konieczności dbania 

o stan środowiska naturalnego zdecydowaliśmy, że produkty, 

których temat ten dotyczy będą sprzedawane jako linia 4max 

Ecoline.

Do linii 4max Ecoline zaliczane będą tym samym:

• produkty regenerowane: alternatory i rozruszniki, przekładnie 

kierownicze, pompy wspomagania, zaciski hamulcowe, turbo-

sprężarki, kompresory klimatyzacji, silniki wycieraczek, półosie 

napędowe;

• produkty, których montaż, eksploatacja i wymiana ma w szer-

szym aspekcie związek z dbałością o ekologię; w szczególności 

te produkty, co, do których ustawodawca nakłada na sprzedaw-

cę obowiązki w zakresie gospodarowania produktami zużytymi: 

akumulatory, oleje i płyny, lakiery itp. 

Czytelny podział asortymentu 4max z wyraźnym zaznaczeniem 

naszej troski o sprawy ekologii pozwoli lepiej identyfi kować 

nasze produkty. Zarówno linia 4max Profi line jak też 4max 

Ecoline zostaną wzbogacone o nowy design opakowań.

Komunikacja

Stworzyliśmy nową interaktywna stronę internetową 

www.4max.org, która będzie naszą wizytówką i dzięki której 

poszerzymy zakres komunikacji z rynkiem. Poprzez dostęp 

do informacji zawartych na stronie klienci zawsze będą mogli 

uzupełnić swoją wiedzę na temat naszych produktów, skorzy-

stać z elektronicznego katalogu oraz wymienić się z nami inte-

resującymi spostrzeżeniami.

Przygotował: 

Witold Smoniewski
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Kompresory klimatyzacji 

4max

Na nadchodzący sezon wiosenno-letni oferta 4max 
została poszerzona o szeroką gamę kompresorów 
klimatyzacji. Obecnie są one dostępne już w kilku-
dziesięciu referencjach do najpopularniejszych sa-
mochodów osobowych i dostawczych jeżdżących po 
„naszych” drogach. Produkty te dostępne są w formie 
sprzedaży TR, tzn. z możliwością odpłatnego zwrotu 
podzespołu wymontowanego z pojazdu. Kompreso-
ry 4max są objęte 12 miesięczną gwarancją.

Zasada działania klimatyzacji jest ogólnie mówiąc podobna do 

zasady działania lodówki, jednak jest to układ zupełnie inaczej 

skonstruowany, pracujący w różnych warunkach i wymagający 

odpowiedniej obsługi. 

Aby klimatyzacja działała prawidłowo, cały układ musi być za-

mknięty, szczelny i odwodniany oraz wypełniony odpowiednią 

ilością czynnika chłodniczego zmieszanego z olejem. Zamknię-

ty, szczelny i odwodniany, ponieważ czynnik chłodniczy i olej 

sprężarkowy są silnie higroskopijne, a więc obecność wody 

mogłaby doprowadzić do uszkodzenia sprężarki i przewodów 

wskutek korozji. Sprężarka jest urządzeniem, które ma części 

pozostające w ciągłym ruchu i wymaga smarowania. Z tego 

powodu czynnik chłodniczy jest wymieszany z odpowiednią 

ilością oleju. 

Sercem układu jest kompresor, popularnie nazywany sprężarką. 

Najczęściej stosowane są sprężarki tłokowe (z tłokami ustawio-

nymi rzędowo lub osiowo) albo łopatkowe. Sprężarka napędza-

na jest przez silnik za pośrednictwem paska, a prędkość obroto-

wa sprężarki jest regulowana przez sprzęgło elektromagnetycz-

ne (jest po prostu odłączana i przyłączana). To jej zadaniem jest 

zasysanie czynnika chłodniczego w postaci pary z parownika, 

podniesienie jego ciśnienia i dostarczenie do skraplacza.

W skraplaczu następuje obniżanie temperatury gazu i jego 

skraplanie. Następnie płyn jest gromadzony i osuszany w od-

wadniaczu.

Schładzanie powietrza wdmuchiwanego do wnętrza pojaz-

du następuje za pośrednictwem wymiennika ciepła zwanego 

parownikiem. Aby mogło nastąpić takie schłodzenie, czynnik 

znajdujący się w parowniku musi mieć niską temperaturę. Dzie-

je się tak, ponieważ rozprężanie płynu w zaworze rozprężnym 

powoduje znaczny spadek jego temperatury, a przejmowane 

od schładzanego powietrza ciepło jego odparowanie. 

Czynnik już w postaci pary zaczyna swoją drogę od nowa, czyli 

jest zasysany przez sprężarkę. I tak sprężany, skraplany, osuszany, 

rozprężany i odparowywany czynnik, krążąc w postaci płynu 

i gazu w zamkniętym i szczelnym układzie schładza powietrze 

wtłaczane do wnętrza samochodu. Cykl się powtarza tak długo, 

jak długo włączona jest klimatyzacja.

Przygotował:

Marcin Turski
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Turbosprężarki 4max

Wprowadzone do sprzedaży kilka miesięcy temu tur-
bosprężarki 4max cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem ze strony klientów. 

W ostatnim czasie oferta została rozszerzona o kilkanaście no-

wych referencji zarówno regenerowanych, np. 0207-02-0710R 

(Opel Astra, Vectra, Zafi ra 2.0DI), jak i fabrycznie nowych, tj. 0207-

02-2700E (VW/Audi 1.8T 150/180KM), 0207-02-3470E (Fiat Bravo, 

Brava, Multipla, Marea 1.9JTD 105KM; Alfa Romeo 145,146,156 

1.9JTD 105KM) oraz wiele innych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku, suk-

cesywnie wprowadzane są kolejne referencje.

Poniżej podajemy trochę ciekawych i przydatnych informacji na 

temat eksploatacji turbosprężarek. 

Pomoc w eksploatacji turbosprężarki

Pomimo że turbosprężarka jest urządzeniem bardzo precyzyj-

nym, jej mechanizm jest względnie prosty, wytrzymały i sku-

teczny. Przy właściwej eksploatacji turbosprężarka jest zdolna 

do niezawodnej pracy przez długie lata, mimo że jej prędkość 

obrotowa dochodzi czasami do 200 000 obr/min. Turbosprę-

żarka nie wymaga specjalnej obsługi. Zazwyczaj wystarczy 

okresowa kontrola jej mocowania do silnika, co zapewnia jej 

prawidłowe działanie.

Oto kilka podstawowych porad, które pozwolą bezawaryjnie 

pracować „turbinie” przez długi czas:

1. Traktuj turbosprężarkę jako integralną część Twojego 

silnika.

Twoja turbosprężarka została tak zaprojektowana, aby stosować 

ją do silnika, do którego jest przeznaczona. Silnik i turbosprężar-

ka są od siebie nawzajem zależne w taki sposób, aby uzyskać 

optymalną sprawność tych urządzeń. Turbosprężarka nie jest 

urządzeniem dodatkowym, które może być zdemontowane 

w razie zużycia lub awarii. Urządzenie to wymaga takiej samej 

dbałości jak silnik, w szczególności okresowego sprawdzania 

jego mocowania.

2. Nie dopatruj się zbyt pochopnie awarii w turbosprężar-

ce, jeżeli zauważysz niedomagania w pracy silnika.

Bardzo często turbosprężarka w doskonałym stanie jest de-

montowana i wymieniana na nową z powodu pozornie złe-

go działania, które w rzeczywistości pochodzi od innych 

zespołów silnika, jego regulacji lub elementów jego wypo-

sażenia, a nie od samej turbosprężarki. Zauważyłeś niebie-

skie spaliny? Przed wymontowaniem sprawdź, czy wkład 

filtra powietrza nie jest zanieczyszczony. Sprawdź również, 

czy przyczyna nadmiernego zużycia oleju nie znajduje się

w samym silniku (jego zużycie, wycieki). Turbosprężarka hałasu-

je? Zdarza się po prostu, że połączenia śrubowe są poluzowane. 

Czarne spaliny? Spadek mocy silnika? Jeszcze raz sprawdź prze-

de wszystkim sam silnik.

3. Pamiętaj o trzech wrogach Twojej turbosprężarki:

•  o niedostatecznej ilości oleju – niedostateczna ilość oleju ob-

jawia się przede wszystkim uszkodzeniem łożysk, ocieraniem 

kół wirnika, utratą szczelności, a nawet pęknięciem wałka;

•  o obcych ciałach w zasysanym powietrzu – przedostanie się 
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6. Pamiętaj o tym, dlaczego Twój silnik jest doładowany.

Silniki różnych pojazdów i urządzeń wyposaża się w turbosprę-

żarki z różnych powodów: 

• zwiększenie mocy i momentu obrotowego,

•  skompensowanie spadku ciśnienia atmosferycznego na 

większych wysokościach,

•  zmniejszenie zużycia paliwa i ilości zanieczyszczeń w wyda-

lanych spalinach.

Bez względu na wszystko nie próbuj podnosić stopnia dołado-

wania Twojej turbosprężarki, a w szczególności nie zmieniaj usta-

wienia regulatora ciśnienia doładowania. Jest ono tak dobrane, 

aby otrzymać optymalną sprawność silnika. Zbyt duże ciśnienie 

doładowania może spowodować wzrost 

temperatury silnika i uszkodzenie tłoków 

albo zużycie powierzchni panewek.

7. Pamiętaj o przeszkoleniu kierowcy.

Najlepsze urządzenie nie wykaże swo-

ich możliwości, jeżeli użytkownik nie jest 

przygotowany do jego obsługi. Silniki doładowane wymagają 

szczególnej przezorności: 

•  aby wyeliminować zbyt szybkie zużycie się łożysk turbosprę-

żarki, nie zatrzymuj silnika, jeżeli pracuje na wysokich obro-

tach, ponieważ wtedy turbosprężarka wiruje nadal z ogrom-

ną prędkością, podczas gdy ciśnienie oleju spada do zera,

•  uruchamiając silnik, poczekaj co najmniej 30 sekund na wy-

pełnienie przewodów olejowych, dopiero potem możesz 

zwiększyć obroty,

•  zaleca się pozostawienie silnika po pracy na czas 2-3 minut 

na biegu jałowym (czas potrzebny do ostudzenia turbo-

sprężarki).

                                             Przygotował:

Marcin Turski

ciała obcego powoduje uszkodzenie łopatek koła, co prowa-

dzi do niewyważenia układu wirującego i w konsekwencji do 

uszkodzenia pierścieni uszczelniających oraz poważnej awarii 

całego urządzenia;

•  o zanieczyszczeniach w oleju, zanieczyszczenia w oleju mogą 

uszkodzić łożyska i czopy wałka, utrudnić przepływ oleju 

i funkcjonowanie pierścieni uszczelniających; mogą to być 

cząstki metalu, nagaru; można wyeliminować lub zmniejszyć 

to ryzyko, dbając szczególnie o stan układu zasysania oleju 

i fi ltra oleju. Zalecane jest stosowanie olejów o lepkości mini-

mum 15W/40 (w miarę możliwości syntetycznych), przezna-

czonych do silników turbodoładowanych.

4. Nie próbuj samodzielnie naprawiać 

turbosprężarki.

Twoja turbosprężarka jest właściwie pro-

stym mechanizmem, ale jest wykonana 

z tolerancjami rzędu mikrometrów. Tylko 

producent turbosprężarki lub autoryzo-

wane przez niego przedsiębiorstwo ma narzędzia i personel 

wyspecjalizowany w naprawach tych urządzeń. Zaoszczędzisz 

czas i pieniądze, ponieważ tylko oni znają doskonale Twój silnik 

i jego wyposażenie.

5. Próbuj przewidywać awarie.

Jeżeli zauważysz wycieki oleju, nienormalne drgania albo hałas 

pochodzący z turbosprężarki, zatrzymaj silnik. Awaria może być 

w tym momencie szybko usunięta. Jeżeli tego nie uczynisz, bę-

dziesz zmuszony dokonać naprawy dużo droższej. Turbosprę-

żarka wiruje z ogromną prędkością. 

Najmniejsze anomalie mogą błyskawicznie spowodować po-

ważną awarię (wystarczy tylko kilka sekund, aby z powodu nie-

dostatecznej ilości oleju zniszczyć łożyska).
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Piętnaście rzutem na taśmę

Na rynku pojazdów budowlanych nie często zdarzają 
się transakcje fl otowe. Niedawno miała miejsce jed-
na z nich i dotyczyła 15 sztuk aluminiowych naczep 

samowyładowczych. 

W kontrakcie tym dostawcą pojazdów była oczywiście sieradzka 

fabryka – Feber Sp. z o.o.  Grupa Inter Cars S.A, odbiorcą zaś fi rma 

„Zakład Produkcji Kruszyw” Kazimierz Rupiński i Kopalnia Surow-

ców Mineralnych „Byczeń” z Szumowa.

 

ZPK Szumowo eksploatuje naczepy FEBER od 2004 r., kiedy to 

zakupiono pierwsze sztuki. Kolejną pulę zakupiono w minionym 

roku. Obecnie w barwach fi rmy jeździ trzydzieści sześć pojaz-

dów, z czego dwadzieścia jeden to naczepy Inter Cars S.A. 

Zarówno surowe testy eksploatacyjne, wykazujące wysoką trwa-

łość pojazdów, jak i bardzo niskie koszty utrzymania przyczyniły 

się do ponownego wyboru produktu z logo Inter Cars S.A.

Nie od dziś wiadomo, że najlepszą reklamą jest po prostu dobry 

wyrób…

Tegoroczne zamówienie, po wnikliwej analizie potrzeb i warun-

ków eksploatacji, to model NW32KD. Pojazd cechuje się niską 

masą własną wynoszącą 6110 kg przy DMC 34 000 kg. Zapewnia-

ją ją m.in. lekkie osie DaimlerChrysler z hamulcami tarczowymi 

dostosowane do pojazdów samowyładowczych – różnią się one 

krótszymi wspornikami pod miechy, umożliwiającymi niekolizyj-

ną współpracę naczepy z rozściełaczem, przy okazji będąc rów-

nież lżejszymi, specjalne wywrotkowe profi le aluminiowe użyte 

do budowy muldy oraz rama ze stali o podwyższonej wytrzyma-

łości. Również siłownik hydrauliczny FLASH (HYVA) jest lżejszy 

o kilkanaście kilogramów od swego poprzednika.

Ponieważ Kazimierz Rupiński wozi różne materiały budowlane, 

jednym z parametrów branych pod uwagę przy wyborze do-

stawcy sprzętu była stabilność w czasie wyładunku. Tu pojazdy 

z Inter Cars S.A. zdecydowanie wygrywają z konkurencją. Oś 

obrotu ma bardzo dużą średnicę (120 mm), przy tym grube 

(16 mm) ścianki. Do tego 90-centymetrowe łoże wywrotu. Sta-

bilność tę zwiększa dodatkowo układ zaworów upustowych 

automatycznie poziomujących pojazd w trakcie wyładunku. 

Wcześniejsze doświadczenia użytkownika z naczepami Inter Cars 

S. A., z których najstarsza przejechała już 500 000 km, dowiodły, 

że jest to pojazd o solidnej konstrukcji i wykonany z podzespo-

łów najwyższej jakości. 

Kilka estetycznych drobiazgów w które zostały wyposażone 

naczepy to m.in.:

• nowy model lamp Aspock, 

• nogi: Jost Modul B

• instalacja pneumatyczna: Wabco

Przygotował:

Michał Wiśniewski

Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd24   24Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd24   24 2006-04-07   14:21:152006-04-07   14:21:15



Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd25   25Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd25   25 2006-04-07   14:21:252006-04-07   14:21:25



Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd26   26Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd26   26 2006-04-07   14:21:302006-04-07   14:21:30



27

W dobrym towarzystwie

Sieć dystrybucji naszej fi rmy rośnie z roku na rok. 
W trosce o wygodę naszych klientów i w zgodzie 
z zapotrzebowaniem rosnącego rynku części, 
otwieramy nowe oddziały. Dzięki temu w każdym 
rejonie Polski fi lie szybko i sprawnie realizują 
zamówienia naszych odbiorców. 

Grudziądz

10.01.br. w Grudziądzu 

otwarto nowy oddział naszej 

fi rmy. Dyrektorem fi lii został 

Piotr Gronowski – będący 

jednocześnie dyrektorem 

zarządzającym Grupy 

Filii Północ (w jej skład wchodzą oddziały: Gdańsk, Gdynia 

i Grudziądz). Piotr Gronowski jest absolwentem Wyższej 

Szkoły Administracji i Biznesu, a z branżą motoryzacyjną 

związany jest od 16 lat – zatem ma odpowiednie kwalifi kacje, 

które są potrzebne na zajmowanym przez niego stanowisku. 

W dużym – 600 metrowym - magazynie tego oddziału znajduje 

się asortyment do samochodów osobowych, ciężarowych, 

a także opony i akcesoria tuningowe. W fi lii zatrudnienie znalazło 

7 osób, aż czworo z nich zajmuje się obsługą klienta. 

Ale to nie jedyny sposób na troskę o klienta, jak wiele fi lii także 

ten oddział opracował 3 stałe, zaopatrywane nawet do 4 razy 

dziennie, trasy dostaw: Grudziądz – Ostróda – Grudziądz, 

Grudziądz – Chojnice – Gdańsk – Grudziądz, Grudziądz miasto.

Atutem nowej fi lii jest doskonała lokalizacja w centrum miasta, 

na terenie detaliczno – hurtowego centrum handlowego 

w Grudziądzu, jak również sprawna logistyka, czyli uzupełnianie 

towaru w ramach wahadła z magazynów Grupy Filii Północ.

Zapraszamy serdecznie.

Inter Cars S.A. Filia w Grudziądzu 

ul. Włodka 16, 86-300 Grudziądz

tel.: 056 643 17 60

fax: 056 643 17 66

e-mail: icgrudziadz@intercars.com.pl

Godziny otwarcia: pon.–pt. 8.00–18.00, sob. 8.00–14.00 

Ciechanów

Pierwszego lutego br. oficjalną 

działalność rozpoczęła filia Inter 

Cars S.A. w Ciechanowie. Oddział 

ten mieści się przy ulicy Płockiej 

15 w pobliżu Wieży Ciśnień. Obo-

wiązki kierownika oddziału pełni 

Tadeusz Drząszcz. Obiekt, w którym znajduje się fi lia, ma po-

wierzchnię ponad 500 m2, z czego większość stanowi nowo-

czesna część magazynowa. Dzięki tak dużej części składowania 

możemy zaoferować naszym klientom szeroki asortyment oraz 

dobrą dostępność części zamiennych do samochodów osobo-

wych, motocykli, a także akcesoriów tuningowych. Otwarcie 

nowego punktu sprzedaży w tym rejonie zdecydowanie pod-

niosło jakość obsługi klienta przez skrócenie czasu dostawy to-

warów.  Dodatkowo dla wygody odbiorców opracowano dwie 

stałe trasy dostaw, zaopatrywane dwa razy dziennie. Znajomość 

lokalnego rynku oraz kompetentna i fachowa kadra gwarantują 

jeszcze lepszą obsługę klienta. 

Inter Cars S.A. Filia w Ciechanowie

ul. Płocka 15, 06-400 Ciechanów

tel.: 023 673 01 70

e-mail: icciechanow@intercars.com.pl

Godziny otwarcia: pon.–pt. 8.00–18.00, sob.  9.00–13.00 

Kolejna fi lia w Łodzi

Doczekaliśmy się wreszcie dnia, 

w którym Inter Cars S.A. posia-

da doskonale ułożone fi lie pod 

względem szybkości docierania 

klientów do naszych placówek. 

Od dnia 10 marca 2006 roku w Ło-

dzi na terenie Polmozbytu na Ret-

kinii przy zbiegu ulic Popiełuszki i Maratońskiej rozpoczął swoją 

działalność oddział o powierzchni 400 m2 zajmujący się sprzeda-

żą części do samochodów osobowych, dostawczych oraz opon 

i tłumików. Kierownikiem filii jest Roman Wierzbowski. Filia 

będzie pracowała od poniedziałku do piątku w godzinach 

08:00–18:00, w soboty 08:00–13:00. Będzie miała 2 stałe trasy 

na terenie Łodzi oraz pobliskich miejscowości. Celem tej fi lii 

jest polepszenie jakości obsługi klientów na terenie Łodzi przez 

szybkie dostawy i łatwy dojazd do fi lii.

Wszystkich klientów serdecznie zapraszamy.

Filia motocyklowa

Zapraszamy do nowej fi lii motocyklowej w Łodzi, zlokalizo-

wanej przy ul. Maratońskiej 111. Doskonałe położenie, duży 

parking oraz fachowa i miła obsługa to atuty, które dostrzegą 

łódzcy motocykliści. Na miejscu znajdziecie bogaty asortyment 

towarów Inter Motors: ubrań, kasków, akcesoriów oraz części 

zamiennych do wielu popularnych modeli, jak również salon 

i serwis legendarnych angielskich motocykli Triumph. 

Zapraszamy pod adres: ul. Maratońska 111, 97-007 Łódź

tel.: (042) 689 70 70, adres e-mail: lodz.moto@intermotors.pl 

Godziny otwarcia: pon.–pt. 9.00–18.00, sob. 9.00–14.00

Informujemy o zmianie numerów telefonów w Koninie

samochody osobowe: 063 244 65 70

samochody ciężarowe: 036 244 65 72

fax: 063 244 65 71

Informujemy także, że fi lia w Radomiu rozpoczęła działalność 

w nowym obiekcie przy ul. Kusocińskiego 18. 

Podajemy aktualny adres:

Inter Cars S.A. Filia w Radomiu

ul. Kusocińskiego 18, 26-610 Radom

tel./fax: 048 340 60 00 -08

e-mail: icradom@intercars.com.pl

Godziny otwarcia: pon–pt. 8.00–18.00, sob. 8.00–14.00

Przygotowała:

 Lena Lipka
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Filia Tychy – rok działalności

Dynamiczny rozwój fi rmy Inter Cars S.A. a także stale 
rosnące potrzeby rynku motoryzacyjnego mobilizują 
nas do coraz większych starań w zaspokajaniu potrzeb 
naszych klientów. 

Owocem tych starań jest m.in. tworzenie na terenie naszego 

kraju nowych fi lii. Jedną z z nich jest fi lia działająca w Tychach 

przy ulicy Przemysłowej 55, która działa od ponad roku na rynku 

części zamiennych do samochodów. 2 lutego fi lia świętowała 

swoje pierwsze urodziny.

Dyrektorem fi lii ty-

skiej jest Szymon 

Świerczek, od lat 

związany z fi rmą In-

ter Cars S.A. Swoją 

wiedzę i doświad-

czenie zdobył, gdy 

był przedstawicie-

lem regionalnym 

na terenie Śląska. 

D o t y c h c z a s o w y 

zespół pracowników liczy 15 osób, w tym czterech przedsta-

wicieli handlowych, którzy z wielkim zaangażowaniem dbają 

o potrzeby klientów. W Dziale Handlowym pracę znalazło sześć 

osób, z których cztery obsługują sektor części do samochodów 

osobowych, a dwie specjalizują się w dziale ciężarowym. Spraw-

na współpraca wszystkich pracowników jest jednym z czynni-

ków wpływających na bardzo dobre rezultaty sprzedażowe 

osiągane przez naszą fi lię. Z miesiąca na miesiąc baza naszych 

stałych klientów powiększa się, czego rezultatem jest zatrud-

nienie kolejnych dwóch osób do działu rynków: ciężarowego 

i osobowego.  

Filia Tychy działa przy magazynie centralnym HUB (Regionalne 

Centrum Dystrybucyjne Inter Cars S.A.), którego dyrektorem 

jest Paweł Drzał. W magazynie pracuje ponad 50 osób na trzy 

zmiany przez 24 godziny na dobę. HUB obsługuje ponad 20 fi lii 

w południowej Polsce oraz około 10 fi lii w Czechach i na Słowa-

cji. Magazyn składa się z dwóch oddzielnych hal, których łączna 

powierzchnia wynosi ponad 8000 m2. Jedna z hal przeznaczona 

jest na części zamienne, a jej wielką zaletą jest trzypoziomo-

we składowanie. W drugiej hali magazynowane są opony, któ-

rych liczba przekracza 100 000 sztuk. Całkowita powierzchnia 

obiektu - przeznaczona na dział sprzedaży oraz pomieszczenia 

biurowe fi lii i magazynu - wynosi ponad 700 m2. Dodatkowym 

atutem jest lokalizacja fi lii przy drodze krajowej nr 1, Bielsko-Bia-

ła – Katowice. Aby usprawnić pracę, uruchomiono dodatkowe 

trasy, których jest obecnie czternaście. 

Fachowa obsługa i zwrócenie się w kierunku klienta dzięki po-

mocy w poruszaniu się po rynku części samochodowych czynią 

fi lię w Tychach jedną z najbardziej liczących się fi rm motoryza-

cyjnych na Śląsku. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym 

klientom za ten pierwszy rok i zapraszamy do dalszej współ-

pracy.

Pracownicy Inter Cars S.A.

Filia Tychy

Spotkanie Delphi

Rok 2005 okazał się jednym z lepszych dla Filii Inter Cars 
S.A. w Częstochowie pod względem sprzedaży produktów 
spod znaku DELPHI. Wynik ten pozwolił na zajęcie 
trzeciego miejsca wśród wszystkich fi lii w Polsce. 

Wypracowany obrót 

to przede wszystkim 

zasługa doskonałej 

i przeszkolonej załogi, 

bardzo dobrych rela-

cji z fi rmą Delphi oraz 

wspólne dzia łania 

marketingowe.

Wysiłek włożony przez 

handlowców w sprze-

daż produktów doceniony został również przez fi rmę Delphi, 

która na zorganizowanym spotkaniu wręczyła wartościowe 

nagrody dla najlep-

szych sprzedawców.

Na wyróżnionych 

czekały cenne pre-

zenty w postaci 

radia samochodo-

wego cz y nawet 

samochodowego 

zestawu DVD, oczy-

wiście fi rmy DELPHI. 

Sugestie co do poprawy sprzedaży oraz przekazywania infor-

macji były głównym celem spotkania.   

Impreza pozwoliła również skonfrontować nabytą wiedzę na 

temat fl agowych produktów fi rmy Delhi uczestnictwo w spe-

cjalnie przygotowanym quizie. Uczestnicy otrzymali drobne 

upominki.

Przygotował:

Marcin Periński
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W sieci raźniej

22 lata na rynku i bywało rożnie. Jak to się mówi 
w potocznym języku: raz na wozie a raz pod wozem. 
Dziś jednak Mariusz Brudniewicz – właściciel dwóch 
warsztatów samochodowych na terenie wojewódz-
twa pomorskiego może przyznać: Jestem zadowolo-
ny, że moja praca i pasje zostały skierowane w stronę 
motoryzacji. 

Sporo w tej pracy pomogło Panu Mariuszowi uczestnictwo 

w sieci Q-Service, a potem w AutoCrew. Nasz przedstawiciel re-

gionalny – Łukasz Szafrański spotkał się z właścicielem słynnego 

Centrum Motoryzacji w Wejherowie, aby zapytać go o początki 

kariery oraz o ocenę i korzyści wynikające z przynależności do 

sieci.  

Łukasz Szafrański: Pierwsze spotkanie z motoryzacją? Czy 

tradycje rodzinne, przypadek, a może z zamiłowania zwią-

zał się Pan z ta branżą? 

Mariusz Brudniewicz: Z pewnością najpierw było zamiłowanie, 

później szkoła, która dała mi podstawy do dalszych działań.

ŁS: Od kiedy Pana warsztat należy do sieci AutoCrew?

MB: Do sieci Q-Service należymy od roku 2001. Rok później 

wstąpiliśmy do sieci AutoCrew.

Posiadamy dwa oddziały – w Gościcinie, skąd wywodzi się fi rma 

oraz drugi znacznie większy w Wejherowie. Ponadto w sezonie 

letnim mamy swoje lotne punkty pojazdów pomocy technicz-

nej i drogowej w miejscowościach nadmorskich. Z uwagi na 

specyfi kę działalności (tylko lakiernia i kasacja pojazdów) od-

dział w Gościcinie nie należy do sieci, a jedynie wspomaga wej-

herowskie Centrum.

ŁS: A jak było przed 2001 rokiem, zastanawiał się Pan nad 

wyborem innej sieci serwisowej?

MB: Jak zawsze przed dokonaniem wyboru trzeba dokonać ana-

lizy rynku i wybrać najkorzystniejszą ofertę. Porównując korzyści 

płynące z uczestnictwa z innych sieci, Q-Service, a potem Auto-

Crew wypadł najkorzystniej. 

ŁS: Co więc spowodowało, że zaczął się Pan interesować 

siecią Q-Service i AutoCrew? 

MB: Lokalny przedstawiciel, a obecny Dyrektor gdańskiego 

oddziału Inter Cars S.A. – Pan Piotr Gronowski, doskonale po-

trafi ł „sprzedać fi rmę”, przez co pozyskał nowego klienta. Przede 

wszystkim zaważyły o tym takie czynniki jak dobrze zorgani-

zowany system dostaw części zamiennych, program wsparcia 

warsztatowego, marketingowego i technicznego oraz mający 

w przyszłości rozwinąć się program obsługi fl ot. Ponadto zwró-

ciliśmy szczególną uwagę na kryteria i sposób wyboru war-

sztatów przystępujących do sieci. Musiały one posiadać odpo-

wiednie wyposażenie, cieszyć się dobrą opinią wśród klientów 

wykonując usługi na jak najwyższym poziomie. W naszej ocenie 

przez tego typu działania, Inter Cars S.A. wybierał tylko spośród 

najlepszych, co z pewnością dodaje dodatkowej renomy zna-

kom Q-Service i AutoCrew.

ŁS: Jaki zakres usług oferujecie klientom i w czym się spe-

cjalizujecie? 

MK: W każdej z naszych ofert można wyczytać, że oferujemy 

kompleksowe usługi motoryzacyjne, w ich zakres wchodzą: 

naprawy blacharskie, lakiernicze, mechaniki i elektromechaniki 

pojazdowej, wulkanizacji i serwisu ogumienia, zmian konstruk-

cyjnych w pojazdach, konserwacji podwozi, montażu instalacji 

gazowych, haków holowniczych, szyb, tłumików itp. Ponadto 

posiadamy kilka pojazdów pomocy drogowej i technicznej, 

dzięki czemu wykonujemy usługi transportu, holowania i drob-

nych napraw na drodze. Stacja Kontroli Pojazdów oraz dwa inne 

stanowiska diagnostyczne dają nam możliwość wykonywania 

okresowych badań pojazdów, pomiaru i regulacji geometrii 

kół, pomiaru punktów bazowych nadwozi czy też komputero-

wej diagnostyki silnika. Zakład rozpoczynał swoją działalność 

świadcząc usługi blacharsko - lakiernicze. I tak zostało do dzisiaj, 

choć specjalizacja w znacznym stopniu się rozwinęła o usługi 

mechaniki i elektromechaniki, pomocy drogowej i usług diag-

nostycznych.

ŁS: A jakie rodzaje napraw wykonujecie najczęściej?

MK: Przeważają w dalszym ciągu naprawy powypadkowe, 

chociaż ciągle intensywnie wzrasta liczba usług mechaniki 

i elektromechaniki, jak również badań technicznych pojazdów. 

Trudno ocenić i dzielić na okresy popyt na poszczególne usługi, 

ale z pewnością w sezonie jesienno - zimowym wzrasta ilość 

stłuczek, napraw układów rozruchowych oraz wymiany opon. 

Z kolei latem za przyczyną zmotoryzowanych turystów wzrasta 

liczba usług pomocy drogowej i drobnych napraw na drodze. 

ŁS: Czy podejmował Pan jakieś inwestycje związane z war-

sztatem? Czy Inter Cars S.A. w tym Panu pomagał? 

MB: To prawdziwa studnia bez dna. Z chwilą przejęcia warsztatu 

w Wejherowie w 2000 roku nie pamiętam kwartału bez inwe-

stycji. Najpierw warsztat trzeba było doposażyć w podstawo-

we narzędzia, a następnie cyklicznie w nowoczesne przyrządy 

pomiarowe i diagnostyczne. Obecnie dzięki naszym dostaw-

com, w tym również Inter Cars S.A. zakład wyposażony jest 

w nowoczesną linię diagnostyczną, komputerowy przyrząd do 

pomiaru geometrii kół i diagnostyki silnika. Naszym fl agowym 

urządzeniem jest elektroniczno - laserowy przyrząd do pomiaru 

punktów bazowych płyty podłogowej oraz nadwozia. W 2005 

29

od lewej Mariusz Bruniewicz właściciel i Michał Kaczykowski Dyrektor Serwisu
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roku oddaliśmy do użytku nowo wybudowaną część hali me-

chaniki pojazdowej. Obecnie wykańczamy i wyposażamy nową 

halę lakierni spełniającą w 100% wysokie wymogi ekologiczne 

Unii Europejskiej i mocno posuniętą w przód technologicznie.

ŁS: Rzeczywiście, jest Pan znany w całej okolicy z wyspecja-

lizowanego, śmiało można powiedzieć rewelacyjnie wypo-

sażonego serwisu, a czy inwestuje Pan także w  szkolenia 

pracowników?

MB: Tak, bo to przecież oni, moi ludzie w głównej mierze przy-

czyniają się do dynamicznego rozwoju fi rmy, sukcesów oraz 

wypracowanego systemu jakości. Umie-

jętny dobór wykwalifikowanej kadry oraz 

grupy fachowców, cykliczne szkolenia, 

wspólne spotkania i imprezy integracyj-

ne sprawiły, że stanowimy zgrany zespół, 

potrafi ący stawić czoła najbardziej wyma-

gającym klientom. Warto również zwrócić 

uwagę na młodzież odbywającą w naszym 

zakładzie praktykę zawodową w różnych 

formach. W wyniku nawiązanej współpracy 

z sąsiedzką szkołą średnią oraz Cechem Rze-

miosł rocznie przygotowujemy do zawodu 

około 70 przyszłych czeladników, mistrzów 

i techników samochodowych. Ponadto 

w ramach współpracy międzynarodowej 

uczy się u nas zawodu grupa młodzieży 

z Europy Zachodniej.

Poza tym, mija już trzeci rok od chwili zdobycia 

przez nasz Zakład certyfi katu ISO 9001:2000. 

Posiadamy też certyfi kat warsztatu I kategorii 

nadawany przez zespół niezależnych ekspertów. Jesteśmy też 

laureatami wielu nagród, a w tym Pomorskiego konkursu „Firmy 

z Jakością” nadawanym przez redakcję Dziennika Bałtyckiego i 

Pomorską Izbę Rzemieślniczą.

Tak, więc warto stawiać na ludzi, co z pewnością przekształci 

się w jakość.

ŁS: Warsztaty niezależne zwykle naprawiają wszystkie 

marki samochodowe, czy zamierzacie wyspecjalizować się 

w jakiejś konkretnej marce?

MK: Kilka razy o tym myśleliśmy. Jednak warunek, nieograni-

czający nas do jednej marki musiałby zostać zachowany. Nasz 

Zakład zlokalizowany jest z boku trójmiejskiej aglomeracji, ze 

specyficznym klientem, potrafiącym liczyć pieniądze, stąd 

często podejmujemy decyzje o zastosowaniu części tańszych. 

Ale też odczuwamy dynamiczny wzrost wykonywanych usług. 

Z pewnością wzrost ilości poruszających się po naszych dro-

gach pojazdów odgrywa tutaj jakąś rolę.

ŁS: Czy serwisy odczuwają tendencję, że klient przyjeżdża 

ze swoimi częściami zakupionymi w sklepie, czy raczej zda-

je się całkowicie na warsztat?

MK: Z reguły nasi klienci decydują się na zakup części w naszym 

warsztacie. Polecamy także produkty 4maxa, których głównym 

atutem jest cena i dostępność. Ale również do jakości nie moż-

na mieć żadnych zastrzeżeń, ponieważ jak dotąd nie mieliśmy 

żadnej reklamacji.

ŁS: A części zamienne z tzw. szrotu?

MK: Zastosowanie używanych części zamiennych szczególnie 

da się odczuć w naprawach blacharskich z ubezpieczeń OC i AC 

starszych pojazdów. Tam często ubezpieczyciel do minimum 

ogranicza odszkodowanie (szkody całkowite, amortyzacja czę-

ści), a sfrustrowany klient „łapie się brzytwy”.

ŁS: Zbliża się wiosna, czy specjalnie przygotowujecie się 

do tego sezonu? Mam na myśli przygotowanie warsztatu 

od strony urządzeń, zaplecza. 
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MB: Urządzenia staramy się mieć w jak najlepszym porządku 

przez cały rok. Z kolei z racji zbliżającej się wiosny, oczywiście 

za pomocą fi rmy Inter Cars S.A. musimy utworzyć w swoim 

magazynie tzw. „półkę” opon letnich. Będziemy myśleć również 

o zorganizowaniu wiosennej akcji sprawdzenia stanu tech-

nicznego pojazdu przed wyjazdem na wakacje. Ponadto, stale 

i nieprzerwanie korzystamy z reklam w różnej formie. Banery 

reklamowe, tablice i ulotki na terenie miasta, czynne uczestni-

ctwo w lokalnych imprezach kulturalnych i sportowych, reklama 

w lokalnym radiu, telewizji i prasie – to nasze główne działania 

w tym kierunku. 

W przyszłości chcielibyśmy bardziej skupić się na oddaniu do 

użytku nowej lakierni, ale więcej o pomysłach na przyszłość nie 

chciałbym mówić, żeby nie zapeszyć. 

ŁS: W takim razie, życzymy dalszych sukcesów, realizacji 

zawodowych pomysłów i dziękuję za rozmowę.

Opracowanie: 

Joanna Król

Samochodowy Zakład Usługowo - Handlowy 

AUTO Ośrodek Szkoleniowy M. Brudniewicz

84-241 Gościcino ul. Szeroka 3

Centrum Motoryzacji w Wejherowie

Ul. Inwalidów Wojennych 1

84-200 Wejherowo

Tel.: 058 672 24 57, 058 672 40 76

Fax:  058 672 27 96

e-mail: kaczykowski@auto-brudniewicz.com.pl

Godziny otwarcia: pn–pt.: 8.00–18.00, sob.: 8.00–13.00

Jesteśmy fachowcami, ale…

Tak, pozostaje pewne „ale” ponieważ musimy odpowie-
dzieć sobie na kilka pytań: 

Czy potrafi my dobrze sprzedać swoją usługę, tak jakby oczeki-

wał tego od nas klient? 

Czy potrafi my dopasować swoje usługi do oczekiwań i wyma-

gań klienta? 

Czy sprzedajemy dokładnie to, czego oczekuje nasz klient? 

Ile razy spotkali-

śmy się z niezado-

woleniem i rozcza-

rowaniem swoich 

klientów, którzy ku 

naszemu zdziwie-

niu nie byli z cze-

goś zadowoleni? 

Ilu nieporozumień 

m o ż n a  b y ł o b y 

uniknąć gdybyśmy 

mogli lepiej zrozumieć naszego rozmówcę i gdybyśmy, choć 

na chwilę potrafi li postawić się w jego położeniu? 

Takie pytania można byłoby zadawać pewnie bez końca, 

dlatego też postanowiliśmy organizować szkolenia dla właści-

cieli i pracowników sieci AutoCrew i Q-Service nie tylko tech-

niczne, z asortymentu producentów części, ale również marke-

tingowe. Szkolenia te, umiejętnie pokazują jak unikać konfl ik-

tów i jak budować lepszą relację między nami, a klientem. Dzięki 

takim nabytym umiejętnościom tak naprawdę budujemy sobie 

pewną drogę do sukcesu. W tym celu postanowiliśmy skorzystać 

oczywiście z usług Gerarda Zakrzewskiego, współpracującego 

z Inter Cars S.A. od ponad 5 lat, trenera szkoleń marketingowych 

z zakresu komunikacji, negocjacji i obsługi klienta.

Spotkania z Gerardem w grupach piętnastoosobowych okazują 

się strzałem w dziesiątkę. Wszyscy nawet najbardziej sceptyczni 

słuchacze byli i są nadal pod wrażeniem świetnie prowadzonych 

wykładów. Ze względu na ograniczoną liczbę uczestników, dla 

pozostałej części zainteresowanych, a jest ich naprawdę wielu, 

będziemy przeprowadzać następne szkolenia w marcu i maju. 

Zachęcam wszystkich moich kolegów z pozostałych filii: 

organizujcie takie szkolenia dla swoich partnerów handlowych, 

sami przecież wiecie jak one są potrzebne i ile potrafi ą wnieść 

w nasze życie. 

Wierzę, że dzięki nim firmy naszych klientów będą jeszcze 

lepiej funkcjonować, a oni sami staną się jeszcze większymi 

profesjonalistami w oczach swoich klientów. 

Wy drodzy klienci domagajcie się organizacji takich szkoleń, 

ponieważ dzięki nim Wasze życie zawodowe stanie się łatwiej-

sze i przyjemniejsze.

Przygotował: 

Tomasz Jaskulski
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W ostatnich latach w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa, użyteczności i komfortu w samochodach cię-
żarowych wprowadzono coraz więcej zaawansowa-
nych systemów elektronicznych. 
 

Powszechne stało się stosowanie w samochodach ciężarowych 

sytemu CAN, systemów ABS, AirBag, kontroli silnika, kontroli za-

wieszenia. Obecnie „elektronika” w samochodach ciężarowych 

jest najszybciej rozwijającym się działem motoryzacji. W związku 

z tak rozbudowaną siecią systemów elektronicznych w samo-

chodach ciężarowych, nowego spojrzenia wymaga również ich 

naprawa.

W grupie samochodów dostawczych, gdzie postój oznacza bar-

dzo duże straty ekonomiczne, szybkość, jakość i profesjonalizm 

obsługi mają decydujące znaczenie dla eksploatacji i napraw 

tychże pojazdów.

Większość nowych systemów zamontowanych w samochodach 

ciężarowych umożliwia komunikację z urządzeniami diagno-

stycznymi, przekazanie zawartych w nich informacji serwisan-

towi, który musi szybko i trafnie podjąć decyzję o prawidłowym 

wyeliminowaniu przyczyn błędu.

Niestety każdy producent samochodów wdrażając swoje pomy-

sły techniczne do wytwarzanych samochodów, wymaga rów-

nież diagnozy systemów (ECU) umieszczonych w pojeździe za 

pomocą własnych urządzeń diagnostycznych. Stanowi to bar-

dzo duży problem techniczny i fi nansowy dla sieci warsztatów 

niezależnych, gdyż dla poszczególnej marek samochodów 

musiałby on posiadać inne urządzenie diagnostyczne.

Firma Magneti Mirelli, jako czołowy producent syste-

mów elektronicznych, wprowadza na rynek polski 

urządzenie uniwersalne do diagnozy wielomar-

kowej samochodów ciężarowych, naczep, 

ciągników siodłowych i autobusów. 

Urządzenie przeznaczone jest do diagnozy 

sterowników:

silnika, ABS, AirBag, zawieszenia, skrzyni 

automatycznej, klimatyzacji itp.

Urządzenie wyposażone jest 

w zestaw oryginalnych przewo-

dów służących do diagnostyki 

z poszczególnymi marka-

mi samochodów, a dzięki 

rozbudowanej opcji 

pomocy diagnosta 

jest na bieżąco 

informowany o 

sposobie i typie 

podłączenia.

Wyk or z ystu jąc 

program Auto-

diagnostyki, me-

chanik ma możliwość 

Diagnostyka truck kontroli dowolnych sygnałów elek-

trycznych podłączonych do centralki 

w czasie rzeczywistym, porównanie 

wartości mierzonych z wartościami 

rzeczywistymi i kontrolę czujników 

wchodzących w skład danego sy-

stemu. 

Program umożliwia:

•      odczyt błędów aktywnych wystę-

pujących w danej chwili w cen-

tralce, odczyt i kasowanie błędów 

zapamiętanych, odczyt i weryfi -

kację błędów wykasowanych, od-

czyt kodów ISO przekazywanych 

przez sterownik, identyfi kację po-

szczególnych wtryskiwaczy wraz 

z informacją o kodach długich 

wtryskiwacza, odczyt kodów za-

miennika, identyfi kację software 

wraz z datą i wersją wgranego 

oprogramowania do sterownika;

•      kontrolę elementów pracujących 

w stanach 0/1, włącz/wyłącz, 

umożliwiając kontrolę popraw-

ności działania przekaźników 

podłączonych do centralki;

•      aktywację elementów wykonawczych, umożliwiając w ten 

sposób kontrolę, aktywację elementów wykonawczych, któ-

rymi zarządza sterownik.

•      diagnosta ma również możliwość wprowadzania nastaw 

podstawowych, programowania sterowników, wykonania 

kasowania autoadaptacji sterownika, progra-

mowania i kodowania sterownika 

immobilizera. 

Na rynku polskim w ofer-

cie handlowej jest kilka 

urządzeń diagnostycznych 

przeznaczonych dla sa-

mochodów ciężarowych, 

musimy zwrócić tu jednak 

uwagę na wiarygodność fi rmy 

sprzedającej takie urządzenie. 

Firmy znikają, zostawiając klientów 

samych sobie z urządzeniami, które 

bez możliwości aktualizacji oprogra-

mowania, możliwości rozbudowy, napra-

wy lub nawet z wygasłą licencją na oprogra-

mowanie, są nic niewartymi atrapami. Historia 

fi rmy, marka, jej rozwój na rynku polskim, kapitał, 

jakim dysponuje, kto jest gwarantem, są rzeczami 

bardziej istotnymi przy tego rodzaju zakupie niż cena 

urządzenia (w rozsądnych granicach). 

Często za niską ceną kryje się również brak informacji 

technicznej, możliwości szkoleń, a nawet trudności w eg-

zekwowaniu praw gwarancyjnych w przypadku uszkodzenia 

urządzenia.
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Inter Cars S.A. wspólnie z Sopockim Towarzystwem 
Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. przy udziale Rema Bro-
ker Sp. z o.o. wynegocjowało Specjalny Ogólnopolski 
Program Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz użytkowania mienia, 
przez niezależne warsztaty naprawcze zrzeszone 
w sieciach Q-Service i AutoCrew.  
 

Ubezpieczającym i ubezpieczonym będą warsztaty samocho-

dowe zrzeszone w sieci: Q-Service i AutoCrew. Zakres ochrony 

obejmuje ubezpieczenie: odpowiedzialności cywilnej  z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz użytkowania mie-

nia lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej oraz użytkowania mienia z włączeniem 

szkód wyrządzonych przez rzecz wprowadzoną do obrotu - OC 

za produkt.

Podstawowy zakres ubezpieczenia OC może zostać rozszerzo-

ny o dodatkowe klauzule. Sugerowany dodatkowy minimalny 

zakres ubezpieczenia OC dla warsztatów naprawczych:

•  szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nie-

należytego wykonania zobowiązania (kl. 008) (zakres wyłącz-

nie w Opcji II tj. łącznie z OC produkt). Franszyza redukcyjna 

w wysokości: 500 zł

•  szkody w rzeczach m.in. pojazdach stanowiących przedmiot 

obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług wyko-

nywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem (kl.010) m.in. 

odpowiedzialność cywilna za szkody w pojeździe powstałe 

podczas jazd próbnych. Franszyza redukcyjna w wysokości: 

500 zł 

•  szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczające-

go (kl.007A). Franszyza redukcyjna w wysokości: 500 zł

•  szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod 

dozorem lub kontrolą ubezpieczającego (kl. 006A). Franszyza 

redukcyjna w wysokości: 500 zł. Dla ryzyka utraty mienia 10% 

odszkodowania min. 1.000 zł

•  szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pie-

czy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego (kl. 006B). 

Przedmiotowa klauzula obejmuje ryzyko utraty pojazdów 

wyłącznie pod warunkiem, że będą się one znajdowały na 

terenie oświetlonym, ogrodzonym, całodobowo chronionym 

 przez Agencję Ochrony Mienia.

  Franszyza redukcyjna w wysokości: 500 zł. Dla ryzyka utraty 

mienia 10% odszkodowania min. 2.000 zł

•  szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby 

objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy naj-

mu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku (kl. 

003A). Franszyza redukcyjna w wysokości: 500 zł 

Program ubezpieczeń OC dla uczestników 

sieci Q-Service i AutoCrew
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•  szkody na osobie wyrządzone pracownikom (kl. 004)

•  szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac 

ładunkowych (kl. 012). Franszyza redukcyjna w wysokości: 

500 zł. 

Wysokość składki ubezpieczenia OC zależy m.in. od:

–  wybranego zakresu ochrony ubezpieczeniowej m.in. dodat-

kowych klauzul rozszerzających zakres podstawowy (Opcja I 

lub Opcja II)

–           wysokości sumy gwarancyjnej 

    (sugerowana suma min. 100.000 zł)

– wysokości osiąganego przez warsztat obrotu rocznego

– płatności składki tj. ratalnie lub jednorazowo

Wyliczanie składki ubezpieczeniowej OC

Przykład I:

Warsztat Q-Service osiągający roczne obroty na poziomie 

1.000.000 zł.

Suma gwarancyjna OC: 100,00 zł, płatność jednorazowa:

Zakres ubezpieczenia OC:

–   kl. 008, szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wy-

nikłe z nienależytego wykonania zobowiązania -> składka: 

78,00 zł, 

– opcja II tj. łącznie z OC produkt -> składka: 312,00 zł

–   kl. 010 tj. szkody w rzeczach m.in. pojazdach stanowiących 

przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach 

usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem 

m.in. odpowiedzialność cywilna za szkody w pojeździe po-

wstałe podczas jazd próbnych -> składka: 78,00 zł

–   kl. 007A tj. szkody wyrządzone przez podwykonawców ubez-

pieczającego -> składka: 78,00 zł

łącznie: 546,00zł 

jednorazowo

Przykład II:

Warsztat Q-Service osiągający roczne obroty na poziomie: 

1.500.000 zł

Suma gwarancyjna OC: 100.000 zł, płatność w 2 ratach:

Zakres ubezpieczenia OC:

– opcja II tj. łącznie z OC produkt -> składka:  408,00 zł

–  kl. 008 tj. szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi 

wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania -> składka: 

102,00 zł

–  kl. 010 tj. szkody w rzeczach m.in. pojazdach stanowiących 

przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach 

usług wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem 

m.in. odpowiedzialność cywilna za szkody w pojeździe po-

wstałe podczas jazd próbnych -> składka: 102,00 zł

–  kl. 006B tj. szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących 

się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego 

-> składka: 510,00 zł

–  kl. 007A tj. szkody wyrządzone przez podwykonawców 
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-> składka: 102,00 zł ubezpieczającego

łącznie: 1 224,00  zł 

2 raty po 644,00 zł

Wszelkich informacji dowiedzą się Państwo pod numerem 

telefonu:

022/714-17-14 lub ilona.sar@intercars.com.pl

Off  road’owe pasje

18 luty to dzień, który na długo pozostanie w pamięci 
braci Jacka i Krzysztofa Capar – właścicieli AutoCen-
trum Capar oraz Alberta Kryszczuka - organizatorów 
fantastycznej imprezy samochodów terenowych 
w Olszynie koło Lubania.

Zawodnicy mieli do pokonania pięciokilometrową trasę, pod-

czas której, dla podniesienia atrakcyjności współzawodnictwa, 

załogi wymieniały się w czasie trwania zawodów. Do rywa-

lizacji dopuszczone zostały pojazdy terenowe od 800 kg do 

20 t DMC. Trasa była przygotowana w kilku opcjach, do wyboru 

przez uczestników – w zależności od umiejętności i możliwości 

sprzętowych. 

Celem takiego rajdu jest propagowanie off  roadu i integracja 

środowiska zawodników i kibiców. Z myślą o kibicach, oprócz 

wspaniałego widowiska na torze, AutoCentrum Capar jako 

pierwszy przeprowadził w tego rodzaju imprezie, relację na żywo 

na stronach portalu www.rajdy4x4.pl. Zwycięzcami tej edycji 

rajdu zostali: Robert i Ernest Góreccy jadący w samochodzie 

Toccat (auto serwisowane przez Autocentrum Capar). 

Zespół ten tworzą ojciec z synem, którzy, na co dzień pracują 

w branży meblarskiej, a rajd off  road jest ich pasją i okazją spraw-

dzenia swoich 

sił. 

W k lasyf ik acj i 

– ciężarówki, do 

mety najszybciej 

dotarli Krzysztof 

Ostaszewski wraz 

z Wojciechem Ta-

rasem na samo-

chodzie URAL. 

Zwycięzcy I miejsca zostali uhonorowani nagrodą w postaci 

opłacenia wpisowego na rajd Berlin–Wrocław 2007.  

Sponsorami imprezy byli: Inter Cars S.A., Burmistrz Olszyny – 

Leszek Leśko, Wyprawy 4x4, www.rajdy4x4.pl, Land Serwis, Eber-

spächer, Meblomarket, Castrol, Alchemia, Linotex, Olszyńskie 

Fabryki Mebli, Moli Serwis, Dominet Bank, PIK Sp. z o.o., Łuży-

cka Kopalnia Bazaltu. Inter Cars S.A. na tę okazję wypożyczył 

reprezentacyjną cięża-

rówkę, która funkcjono-

wała jako mobilne biuro 

rajdu, a Dział Tuningu 

zorganizował spotkanie 

z Anetą Florczyk – Mi-

strzynią Świata Strong 

Woman, z którą można 

było stanąć „oko w oko” 

i sprawdzić swoje siły. 

Dla najbardziej odważnych i najsilniejszych przygotowaliśmy 

nagrody w postaci sprzętu car audio fi rmy GVOX.

Inter Cars S.A. jest dumny, że w ogólnoeuropejskiej sieci 

AutoCrew pojawiła się fi rma Autocentrum Capar, która udowod-

niła, że wystarczą dobre chęci i przedsiębiorczość właścicieli, aby 

w bardzo sympatyczny i profesjonalny sposób połączyć moto-

ryzacyjne pasje z zabawą.

Na kolejne imprezy 

„TH-6 Wyprawa 4x4 

Cup” w Olszynie 

zapraszamy jesz-

cze dwukrotnie: 10 

czerwca i 23 wrześ-

nia 2006 r. Zawod-

nikom życzymy po-

wodzenia i dobrej 

zabawy. 

Przygotowanie: 

Jacek Capar,

 Ilona Sar

Zostań współautorem 

artykułów w WIADOMOŚCIACH

Wraz z wiosną chcielibyśmy przygotować dla Państwa nową 

tematykę problemów, zagadnień dotyczących sieci Q-Service i 

AutoCrew. Jednak chcemy to zrobić przy Państwa pomocy, dla-

tego też czekamy na Państwa sugestie i pytania, o jakich prob-

lemach chcieliby Państwo „porozmawiać” na łamach naszego 

magazynu, co chcieliby Państwo czytać, jakie tematy chcieliby-

ście poruszać. My ze swej strony dołożymy wszelkich starań by 

zaproponowane przez Was tematy tak rozwinąć i opisać, aby 

w pełni zaspokoić Państwa ciekawość w danej tematyce.

Jeżeli w Państwa regionie odbyło się ciekawe, motoryzacyj-

ne wydarzenie, których byliście współtwórcami możecie się 

tym pochwalić, my chętnie o tym napiszemy i zamieścimy 

zdjęcia.  

Relacje z regionalnych rajdów, mini targów bądź wyścigów 

samochodowych, których byliście uczestnikami, organizatorami 

mogą stanowić znakomitą reklamę dla waszego regionu oraz 

dla waszego warsztatu.

Wszystkie ciekawe propozycje proszę zgłaszać mailem pod adres: 

ilona.sar@intercars.com.pl lub joanna.krol@intercars.com.pl

Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd35   35Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd35   35 2006-04-07   14:22:102006-04-07   14:22:10



Elektroniczne systemy takie jak elektroniczny program sta-
bilizacji (ESP) pomagają chronić życie. 
 

W krytycznych sytuacjach ESP wyhamowuje poszczególne koła, 

aby w ten sposób ustabilizować pojazd. Optymalną zdolność 

reakcji ESP zapewnia nowoczesny, niskowiskozyjny oryginalny 

płyn hamulcowy ATE SL.6, znajdujący się w ofercie specjalisty od 

układów hamulcowych Continental Teves.

Płyn hamulcowy przenosi ciśnienie biorące swój początek 

w pedale hamulca do hamulców właściwych. W nowoczes-

nych pojazdach, wyposażonych w ABS, ESP i ASR (system an-

typoślizgowy przy ruszaniu) płyn hamulcowy nabiera znacznie 

większego znaczenia niż kiedykolwiek: agregaty hydrauliczne 

tych systemów bezpieczeństwa posiadają olbrzymią ilość drob-

nych kanalików i otworów, których średnica często cieńsza jest 

od średnicy ludzkiego włosa. Z tego powodu jest ważne, aby 

stosować w nich wysokiej jakości niskowiskozyjny płyn hamul-

cowy taki jak oryginalny ATE SL.6. W wyniku stosowania dotych-

czas używanych „gęstszych” płynów hamulcowych, czas reakcji 

w sytuacjach krytycznych może być znacznie dłuższy niż z ory-

ginalnym ATE SL.6. 

Nowy płyn hamulcowy ATE spełnia i przewyższa normy między-

narodowe uznanych standardów jakościowych DOT 4 i normy 

ISO 4925 klasa 6. Większość europejskich producentów samo-

chodów już w tej chwili seryjnie stosuje płyny niskowiskozyjne 

wg norm DOT 4 i normy ISO 4925 klasa 6.

Zalety oryginalnego ATE SL.6:

–  wykazuje szczególną niskowiskozyjność – jest więc szczegól-

nie rzadki

–  umożliwia najszybszą reakcje elektronicznego programu sta-

bilizacji pojazdu ESP

– ulepsza bezpieczeństwo jazdy dzięki optymalnej reakcji ESP. 

Dane techniczne: 

Oryginalny płyn hamulcowy DOT 4 ATE SL.6 swoimi parametrami 

przewyższa: FMVSS 116, DOT 4, DOT 3

SAE J 1703 ISO 4925, klasa 6

Punkt wrzenia: min. 265°C

Punkt wrzenia mokrego: min. 175°C

Okres wymiany: do 2 lat

Koncern Continental jest wiodącym oferentem systemów 

hamulcowych, komponentów podwozia, opon, elektroniki 

samochodowej i technicznych elastomerów. W 2004r. przed-

siębiorstwo osiągnęło obrót 12,6 miliardów euro i zatrudnia na 

całym świecie ponad 80.000 współpracowników.

ATE jest marką Dywizji Systemów Motoryzacyjnych Continental 

AG i integruje jako wiodący w świecie partner technologiczny 

szeroką wiedzę techniczną w zakresie: Bezpieczeństwo Jaz-

dy, Napęd i Komfort. Dywizja w 2004r. osiągnęła wraz z 22.500 

współpracownikami obrót 5 miliardów euro. ATE zaopatruje 

na całym świecie Aftermarket w innowacyjne systemy serwisu 

i konkurencyjne programy produktów układu hamulcowego 

w oryginalnej jakości.

Z płynem hamulcowym ATE 

SL6 – optymalna reakcja ESP
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CORTECO kontynuuje innowacje wprowadzone 
w 2005 poprzez rozszerzanie oferty produktowej 
i serwisu.

Rozszerzyliśmy ofertę uwzględniając sugestie naszych klien-

tów, wprowadziliśmy nowatorskie produkty oraz zoptymali-

zowaliśmy identyfi kacje części i procesów ich zamawiania.

Jako członek grupy Freudenberg – CORTECO ma ułatwiony 

dostęp do ostatnich nowości produktowych wprowadzo-

nych przez inne fi rmy grupy tworzące nowe rozwiązania 

i produkujące części na potrzeby producentów samocho-

dów. Co roku ponad 1.700 nowych produktów jest doda-

wanych do oferty. Znajduje się w niej obecnie ponad 13.000 

skatalogowanych, de facto ponad 17.000 aktywnych refe-

rencji przeznaczonych dla rynku wtórnego, które określają 

znaczącą szansę wzrostu atrakcyjności całej oferty. Nowości 

zawierają miedzy innymi elastyczne koła pasowe przeznaczone 

dla Audi, VW i Volvo; zintegrowane kasetowe uszczelniacze typu 

Simmering®; ponad 200 nowych zastosowań 

technologii tłumienia drgań.

W p r o w a d z a m y 

również inno-

wacje w sek-

torze uszczel-

nień.

Wraz z nową 

uszczelką de-

dykowana silniko-

wi EW10A Peugeot’a – 

CORTECO wylansowało nową tech-

nologię „wide stopper” dostępną teraz 

dla rynku wtórnego.

Aby zoptymalizować i podnieść dostępność produktów dla 

naszych klientów wszystkie oddziały CORTECO w Europie 

wprowadziły oprogramowanie zintegrowane SAP. Umożliwia to 

przede wszystkim sieciową wymianę danych i przyspieszenie 

dostępu do wszystkich informacji, co skutkuje natychmiastowa 

reakcją na zamówienie bez względu na to, w którym ośrodku eu-

ropejski zostało ono złożone. Ponadto w niedalekiej 

przyszłości obsługa realizacji zamó-

wień będzie możliwa przy 

użyciu no-

woczesnej 

platformy 

komunikacyjnej 

TecCom®, która 

pozwoliła szybki 

i  w i a r y g o d n y 

proces zamawiania 

części.

CORTECO rozwija swoją globalną obec-

ność. Otwarcie biura w Singapurze 

w październiku 2003 roku pozwoliło na 

zwiększenie aktywności sprzedaży na rynkach dalekowschod-

niej Azji. Ponadto działają oddziały w Ameryce Południowej.

CORTECO zostało założone w 1933 roku. W chwili obecnej 

działa w 10 lokalizacjach na terenie całego świata i jest jedną 

z największych międzynarodowych organizacji dostarcza-

jącą części zamienne na wszystkich rynkach wtórnych. 

CORTECO jest częścią grupy Freudenberg – jednego 

z wiodących dostawców części i innowacji technologicznej 

w obszarze uszczelnień i tłumienia wibracji dla 

przemysłu motoryzacyjnego na świecie.  Freu-

denberg zatrudnia ponad 30.000 pracowników 

w 54 krajach na całym świecie, w tym również 

w Polsce.

CORTECO Przedstawicielstwo w Polsce

Ul. Warsztatowa 11, (PL) 53-014 Wrocław

Tel.: 071 33 99 755; Fax: 071 33 99 700

E-Mail: corteco@corteco.com.pl; 

Website: www.corteco.pl  

CORTECO ustanawia standardy innowacji na rynku wtórnym
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W sprzedaży coraz częściej pojawiają się podróbki 
miechów zawieszenia pneumatycznego ContiTech 
do pojazdów użytkowych i autobusów. Tanie imita-
cje są najczęściej złej jakości, a ich zastosowanie może 
stać się przyczyną wypadków.

ContiTech Air Spring Systems ostrzega przed podróbkami swo-

ich miechów. Oferuje się je w bardzo korzystnej cenie, gdyż 

wykonane są z taniej gumy i złej jakości kordu oraz są niedba-

le wykończone. Okucia i tłoki falsyfi katów nie spełniają norm 

jakościowych założonych dla części oryginalnych.

Wyjątkowo tanie imitacje produkowane są na Dalekim Wscho-

dzie. Dla laika są one nie do odróżnienia od miechów Conti. 

Również pochodzące z Turcji podróbki, nieco odbiegające wy-

glądem od oryginału, nie spełniają norm bezpieczeństwa pro-

duktu. Pojawiają się one głównie w Rosji i Azji, 

ale obecnie również w Europie.

Próby obciążeniowe i testy mające 

na celu sprawdzenie produktu w eks-

ploatacji wykazują, że podróbki da-

lece odbiegają od oryginału.

„Produkty ContiTecha 

charakter yzuje 

jakość pierwsze-

go montażu. 

G w a r a n t u j e 

się ich bez-

pieczną eks-

ploatację na 

m i n i m u m 

dwa miliony 

cykli zmiany 

obciążenia” 

– zapewnia 

Meike Zet-

tel-Sümnick z 

działu części za-

miennych do pojaz-

dów użytkowych w Conti-

Tech Air Spring Systems.

Większość z testowanych 

w ContiTechu podróbek pęka-

ła już przy pierwszej próbie pod 

obciążeniem zaledwie 5 barów. Tanie imitacje w żadnym wy-

padku nie spełniają norm bezpieczeństwa obowiązujących dla 

tak ważnych części pojazdu, jak miechy zawieszenia pneuma-

tycznego.

Pęknięcie miecha w pojeździe poruszającym się po drodze 

z dużą szybkością zagraża życiu kierowcy i pasażerów.

„Użytkowanie podróbki miecha niesie ze sobą nie tylko 

niebezpieczeństwo utraty zdrowia ludzi, ale oznacza również 

ContiTech ostrzega przed podróbkami miechów zawieszenia 

pneumatycznego

straty materialne dla spedytora i przewoźnika” – zauważają spe-

cjaliści z działu części zamiennych do pojazdów użytkowych 

w ContiTech Air Spring Systems.

Złej jakości miech może pęknąć wszędzie, niekoniecznie akurat 

w pobliżu warsztatu. Należy się zatem liczyć z wielogodzinnym 

lub nawet wielodniowym przestojem pojazdu, koniecznością 

zwrotu kosztów transportu, drogą naprawą i odszkodowania-

mi za opóźnienie w dostawie towarów. Gwarancję bezpieczeń-

stwa daje tylko miech oryginalny.

„Liczba tanich imitacji znacznie wzrosła w ostatnim cza-

sie. Wielu naśladowców uprawia obecnie agresywny 

i zuchwały marketing” – ostrzega Zettel-Sümnick.

„Drobne różnice 

w wyglądzie ory-

ginałów i imita-

cji tłumaczy się 

niekiedy tym, 

że te drugie mia-

łyby być rzeko-

mo drugą linią 

ContiTecha”.

O r y g i n a l n e 

miechy Conti-

Techa wyróż-

niają m.in. cha-

rakter ystyczny 

wzór na memb-

ranie przy podsta-

wach miecha i logo mar-

ki Continental ContiTech 

z sylwetką konia. Są one opa-

tentowane. Kto chce zyskać 

całkowitą pewność, że 

kupuje oryginał, powi-

nien udać się do autoryzo-

wanego sprzedawcy produktów 

ContiTech. Informacje na temat 

dystrybucji miechów ContiTech można uzyskać 

u przedstawiciela fi rmy na Polskę oraz na stronie interne-

towej www.contitech.pl

Fot.:

Miechy zawieszenia pneumatycznego oryginalnej jakości: 

charakterystyczny dla ContiTecha wzór na membranie przy 

podstawach miecha i logo marki Continental ContiTech z syl-

wetką konia są chronione patentem.
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Nowe jeszcze bardziej wydajne profesjonalne masy 

uszczelniające: Dirko-S Profi  Press HT oraz Dirko beżowe

Za pomocą mas uszczelniających Dirko-S Profi  Press 

HT, Dirko Spezial beżowe, Curil T oraz AFD 2000 Elring 

oferuje na rynku jeszcze bardziej wydajną, komplet-

ną paletę produktów, optymalnie dopasowaną do 

rosnących technologicznych wymagań stawianych 

nowoczesnym silnikom. 

Nasze masy ułatwiają użytkownikowi prace naprawcze i kon-

serwacyjne oraz oferują absolutnie niezawodną, profesjonalną 

jakość. Elring dopuszcza do użytku swoje produkty dopiero 

wówczas, gdy przejdą one wiele niezbędnych, szczegółowych 

badań i testów praktycznych.

Dirko-S Profi  Press HT – do profesjonalnego użytku (Elring-

nr 129.400)

Dirko-S Profi  Press HT jest technicznie zaawansowaną masą 

uszczelniającą do silnika, skrzyń biegów, osi, podwozia oraz karo-

serii. Ten wydajny, długo elastyczny oraz neutralny system siliko-

nowy, odznacza się bardzo dobrą przyczepnością i własnościami 

klejącymi – także z tworzywami sztucznymi. Dirko-S Profi  Press 

HT nadaje się poprzez swoje szczególne własności do produkcji 

indywidualnych uszczelek, które w najróżnorodniejszych formach, 

mogą być bezpośrednio nanoszone na łączone komponenty. 

Dirko-S Profi  Press HT jest odporny na temperaturę, nawet do 

300oC i przeko-

nuje do siebie 

poprzez swój 

szybki czas reakcji 

i wiązania, w wyniku 

czego uruchomie-

nie naprawianego 

agregatu może na-

stąpić dużo szybciej. 

Czas to pieniądz.

Ważne: przed roz-

poczęciem prac, 

uszczelniane po-

wierzchnie muszą 

być oczyszczone i odtłuszczone za pomocą spirytusu lub innych 

rozpuszczalników.

Dirko Spezial beżowe: długo elastyczna specjalna 

masa uszczelniająca do misek oleju i pokryw kadłubów 

(Elring-nr 030.790)

Specjalnie do uszczelniania misek oleju oraz pokryw kadłubów 

fi rma Elring opracowała masę uszczelniającą Dirko Spezial beżo-

we. Oferuje ona szczególne zalety przy uszczelnianiu powierzch-

ni, szczelin oraz pęknięć w elementach konstrukcyjnych, podle-

gających podczas pracy różnorodnym odkształceniom i naprę-

żeniom. W porównaniu z innymi 

silikonowymi środkami uszczel-

niającymi, nasza masa osiąga po 

czasie wulkanizacji i utwardzania, 

zdecydowanie wyższą wytrzyma-

łość w stopniach Shore’a.

Ta szczególna własność zapo-

biega odrywaniu się materiału 

uszczelniającego, także przy dy-

namicznych obciążeniach części 

konstrukcyjnych.

Silikon Dirko Spezial beżowe jest 

stosowany przede wszystkim 

w silnikach samochodów marki 

VW, Audi, Seat oraz Skoda,  lecz 

oczywiście znajduje zastoso-

wanie także w innych silnikach. 

Silikon Dirko Spezial beżowe jest 

odporny na temperaturę pracy 

od -50oC do +180oC i może być 

obrabiany w temperaturze od 

+5oC do +30oC.

Marek Koło

ElringKlinger AG 
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się w produkcji długich 

serii, co stanowi uzu-

pełnienie produkcji, 

znajdującej się we Wło-

szech, drugiej odlewni 

koncernu, specjalizującej 

się w seriach krótkich, 

bardziej wyspecjalizowa-

nych. Po uzyskaniu ho-

mologacji dla wszystkich produktów, do fi rm zaopatrywanych 

przez zakład w Dąbrowie Górniczej należeć będą m.in. Audi, 

Daimler Chrysler, Fiat, Land Rover, PSA, Volvo, Iveco i Cargo 

Bull. Nowa odlewnia została wyposażona w najwyższej jako-

ści urządzenia do nowoczesnej produkcji i obróbki metali, 

a zatrudnienie znajdują tam wysokiej klasy specjaliści. Niewąt-

pliwą zaletą zakładu jest także jego usytuowanie w centrum 

Europy. 

Odlewnia wyposa-

żona jest w cztery 

piece indukcyjne 

z częstotliwością 

sieciową, o pojem-

ności 16 ton każdy. 

Ich zdolność pro-

dukcyjna wynosi 

24 t/h. Dzięki temu 

zdolność produk-

cyjna koncernu 

Brembo w Europie i Ameryce Północnej wzrośnie prawie dwu-

krotnie, z 90 do 160 tys. ton.

Polska ma dla Brembo strategiczne znaczenie – tutejsze zakłady 

koncernu są na drugim miejscu pod względem wartości inwe-

stycji i liczby zatrudnionych osób. Od 1995 roku koncern Brembo 

zainwestował w Polsce około 100 mln euro. W roku 2006 zain-

westowanych zostanie kolejnych 20 mln euro na rozbudowę 

sąsiadującego z odlewnią zakładu obróbki tarcz.

W zakładach Brembo w Polsce, które znajdują się Dąbrowie Gór-

niczej i Częstochowie, gdzie od 1995 roku działa drugi zakład 

produkcyjny koncernu, pracuje około 800 pracowników. Do 

końca tego roku zatrudnienie wzrośnie do ponad 1000 osób.

BREMBO jest światowym liderem w projektowaniu, udo-

skonalaniu i produkcji tarcz hamulcowych. Jest dostawcą 

wysokiej jakości systemów hamulcowych dla większości 

marek samochodów osobowych i ciężarowych oraz mo-

tocykli na świecie. Koncern jest także niekwestionowanym 

liderem na rynku wyścigów - samochody wyposażone 

w hamulce Brembo zdobyły ponad 200 zwycięskich tytu-

łów w najważniejszych zawodach. Koncern obecny jest 

w takich krajach, jak: Włochy, Polska, Wielka Brytania, 

Hiszpania, Meksyk, Brazylia, Indie, Chiny i Japonia.

Inwestycja warta jest 45 mln euro i ma na celu podwo-
jenie zdolności produkcyjnych.
Wśród klientów znajdą się Fiat, Land Rover, Volvo, 
Audi, Daimler Chrysler, PSA. 

20 lutego 2006 r. w Dąbrowie Górniczej, minister gospodarki Pol-

ski – Piotr Grzegorz Woźniak oraz minister gospodarki i fi nansów 

Włoch – Giulio Tremonti otworzyli wspólnie z Alberto Bombas-

sei, prezesem zarządu, nową odlewnię żeliwa Brembo. 

Nowy zakład, w który zainwestowano 45 mln euro, jest częścią 

strategii przemysłowej koncernu Brembo, która ma na celu jak 

najefektywniejszą organizację procesu produkcji na każdym 

jego etapie – odlewni, produkcji tarcz i logistyki. 

Nowa odlewnia, której budowa trwała jedynie niespełna rok, 

jest jednym z najnowocześniejszych pod względem zastoso-

wanych technolo-

gii zakładów tego 

typu w Europie. 

Produkowane są tu 

odlewy żeliwne do 

tarcz hamulcowych 

do samochodów 

osobowych i cię-

żarowych. Zakład 

w Dąbrowie Gór-

niczej specjalizuje 

Nowa odlewnia tarcz hamulcowych Brembo w Polsce
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Podróbki są zawsze produktami o niskiej jakości. 
Korzystanie z nich nie tylko zagraża Twojej reputa-
cji jako profesjonalisty, ale również stwarza ryzyko 
uszkodzenia sąsiednich części, i co najbardziej istot-
ne, naraża na niebezpieczeństwo osobę prowadzącą 

samochód. 

Wyobraźcie sobie, co mogłoby się stać, gdyby podczas jazdy na 

krętej górskiej drodze odkręciła się centralna śruba mocująca 

– mało przyjemna perspektywa. To samo dotyczy napinaczy 

paska. Nieoryginalny napinacz paska to wysokie prawdopo-

dobieństwo nieprawidłowego funkcjonowania paska i pompy 

wody.

Niektóre serwisy montują łożyska niskiej jakości swoim nieświa-

domym Klientom w nadziei na zrobienie dodatkowego intere-

su. Nie doceniają jednak inteligencji Klientów. Jeżeli mechanik 

zamontuje łożysko, które psuje się trzy razy w ciągu roku, to 

raczej nie będzie uważany za dobrego fachowca. Popsuje so-

bie opinię i będzie musiał uspokajać zdenerwowanego Klienta. 

Ostatecznym testem dla profesjonalnych mechaników lub dile-

rów, jest pytanie, czy odważyliby się zamontować tanie łożyska 

we własnym samochodzie. Odpowiedź jest najprawdopodob-

niej przecząca.

W jaki sposób mądrzy ludzie rozróżniają podróbki

Podrobione produkty na pierwszy rzut oka mogą wyglądać tak 

samo. Mało tego, mogą nawet mieć takie samo oznaczenie jak 

wysokiej jakości oryginały. Tu jednak kończą się podobieństwa. 

Wysokiej jakości łożyska produkowane są z mocniejszej stali. 

Mają odpowiednie uszczelnienia, które nie pozwalają przedo-

stać się do środka łożyska zanieczyszczeń i wody uszkadzając 

go. Używany smar o odpowiedniej charakterystyce może wy-

trzymać wysokie i niskie temperatury. Oryginał zawiera także 

właściwe parametry, jeśli chodzi o tolerancje wykonania kom-

ponentów. Poza faktem, że sam produkt jest wyraźnie lepszy, 

fi rmy o ustalonej pozycji posiadają procedury reklamacyjne na 

wypadek, gdyby jednak zdarzyła się jakaś awaria. A do kogo 

zwrócić się po zwrot pieniędzy, jeżeli wadliwym okaże się pro-

dukt bez nazwy producenta na pudełku?

Jeżeli więc pod uwagę weźmiemy skutki montażu taniej imi-

tacji, to wyższa cena produktu doskonałej jakości jest w konse-

kwencji bardziej korzystna.

Kilka ostatnich przykładów praktycznego zastosowania 

wiedzy SKF

Inteligentne zespoły napinaczy pasków rozrządu do zasto-

sowania w silniku

Na ostatnich targach w Hanowerze SKF zaprezentował nową 

generację inteligentnych zespołów napinaczy pasków rozrządu 

do zastosowania w silniku. Zastosowana inteligentna techno-

Prawie robi różnicę

logia pozwala na automatyczne ustawienie odpowiedniego 

napięcia paska, podczas gdy specjalne działanie sprzęgła za-

pobiega gwałtownemu ruchowi powrotnemu, który może 

zmienić ustawienie rozrządu silnika. To rewolucyjne rozwiąza-

nie charakteryzujące się łatwością montażu oraz przedłużoną 

żywotnością pasków, to znaczne udoskonalenie w stosunku do 

istniejącej technologii napinaczy. Nowe napinacze weszły do 

seryjnej produkcji w roku 2006. Oferują producentom samocho-

dów możliwość poprawienia niezawodności pasków, redukcję 

kosztów ich montażu czy regulacji, dzięki czemu stanowią alter-

natywę dla łańcuchów napędu rozrządu. 

SKF produkuje automatyczne zespoły napinaczy pasków 

dla VW

Firma SKF została wyznaczona przez fi rmę VW na dostawcę 

automatycznych zespołów napinaczy pasków (Automatic Belt 

Tensioner Unit – ABTU) do 1,6 litrowego silnika benzynowe-

go. Silnik ten, używany m.in. w modelach VW: Polo, Bora, Golf, 

Touran oraz Skoda Octawia, produkowany jest w Chinach, w 450 

tys. sztuk rocznie. SKF dostarcza automatyczne zespoły napina-

czy pasków ze swojej fabryki motoryzacyjnej w Szanghaju. 

Potwierdza to rosnącą obecność SKF w Chinach. Dowodem 

tego jest także zwiększenie możliwości produkcyjnych istnie-

jącej fabryki w Chinach i budowa nowego zakładu na niezago-

spodarowanym terenie wokół niej.

Wszystko to sprawia, że SKF może teraz zaoferować Klientom 

prawdziwie globalne partnerstwo. 
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Co … 
… wyciera powierzchnię wielkości boiska do piłki 
nożnej 40 razy podczas swojego życia?
… wymiata nam 120 tysięcy razy w ciągu roku wodę 
z przed nosa?
… przebiega 1,5 miliona razy przed naszymi oczami 
w przeciągu 5 lat?
… ma średnią żywotność 12 miesięcy?
… jest wymieniane przez Polaka średnio tylko raz na 
4-5 lat? 

Odpowiedź: Pióra wycieraczek!

Polacy wymieniają wycieraczki średnio raz na 4 do 5 lat. Miesz-

kańcy Europy Południowej wymieniają pióra wycieraczek śred-

nio, co 3 lata, podczas gdy mieszkańcy Europy Północnej wy-

mieniają je średnio, co 12 do 18 miesięcy. 

Zniszczone pióra wycieraczek powodują stopniowe pogarsza-

nie widoczności: strugi deszczu przegarniane są tylko częś-

ciowo, smugi i zamazania pozostają, zakłócając pole widzenia 

i tym samym ograniczając bezpieczeństwo jazdy kierowcy. Po 

roku używania, zużycie pióra wycieraczek jest już tak duże, że 

utrata widoczności przez kierowców jest porównywalna do 

utraty wzroku do 2/3. Kiedy więc nadchodzi właściwy moment 

wymiany wycieraczki by zapewnić optymalną widoczność 

i bezpieczeństwo? Większość wycieraczek z grupy Valeo posiada 

wskaźnik zużycia – to innowacyjna propozycja pokazująca kie-

rowcom i mechanikom w warsztatach samochodowych wiek 

Płaska wycieraczka VALEO wycieraczki, przypominając, kiedy należy ją wymienić.

Wskaźnik zużycia wygląda jak mały okrągły punkt na 

zacisku pióra wycieraczki. Po zamontowaniu pióra, na-

leży tylko usunąć ochronną warstwę punktu. Został on 

zaprojektowany tak, by w czasie użytkowania zmieniał 

kolor. Początkowo jest czarny, a z czasem staje się jasno 

żółty. Wtedy należy wymienić pióro. 

W przypadku, gdy wycieraczka nie posiada takiego wskaź-

nika, dla własnego bezpieczeństwa i komfortu jazdy warto 

byłoby zmienić wycieraczkę po roku używania, gdyż już po 

roku zachodzą w niej niewidoczne gołym okiem, lecz bardzo 

istotne zmiany: pęknięcia oraz rozdarcia gumy, zanieczyszcze-

nie, uszkodzenia pod wpływem warunków pogodowych. 

Rewolucyjna płaska wycieraczka! 

Obecnie zachodzi na rynku rewolucja w dziedzinie wycierania 

szyb – na rynek weszła nowa generacja super płaskich wyciera-

czek. Grupa Valeo oferuje takie wycieraczki zarówno na pierw-

szy montaż jak również na wtórnym rynku części zamiennych. 

Wycieraczki Silencio XTRM posiadają nie tylko doskonałe właś-

ciwości aerodynamiczne, lepszą jakość wycierania lecz również 

zupełnie nowy, innowacyjny kształt. Wyeliminowanie elemen-

tów metalowych oraz wbudowanie stalowej listwy wewnątrz 

wycieraczki sprawia, iż płaska wycieraczka lepiej przylega 

do szyby, siła nacisku jest równomiernie rozłożona, elimi-

nując efekty nierównego wycierania, drgania oraz pod-

noszenie przy duży prędkościach jazdy. Ponadto płaskie 

wycieraczki posiadają jedno zunifi kowane mocowanie 

gwarantujące szybki i łatwy montaż na wszystkich 

końcówkach ramion. 

Czy nie czas, zatem zmienić wycieraczkę na Silencio 

XTRM?
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KYB wyposaża kolejny model 

Toyoty w amortyzatory OE

KYB, światowy lider wśród dostawców amortyzatorów na rynek 

pierwszego wyposażenia (OE), kontynuuje rozwój współpracy 

z koncernem Toyota poprzez realizację dostaw amortyzatorów 

OE do kolejnej generacji modelu Yaris.

Nowy Yaris jest wyposażony w najwyższej jakości przednie 

i tylne amortyzatory KYB zapewniające znakomitą przyczepność, 

precyzję sterowania oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

Dzięki unikalnemu procesowi projektowania amortyzatorów 

KYB uzyskano wyjątkowo wysoką skuteczność tłumienia drgań, 

wpływającą na zwiększenie komfortu pasażerów. 

Nowy Yaris, zaprezentowany ofi cjalnie w styczniu 2006 r., 

powstaje we francuskich zakładach Toyoty w Valencienne. 

Poza współpracą z Toyotą na całym świecie KYB dostarcza amor-

tyzatory jako wyposażenie oryginalne (OE) dla producentów 

takich, jak: Audi-VW Group, Daimler-Chrysler, Ford, General 

Motors, Mitsubishi, Nissan, PSA Peugeot Citroën, Renault.

KYB, najbardziej znana jako producent amortyzatorów, dostar-

cza również inne komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego 

oraz na rynek części zamiennych m.in. sprężyny zawieszenia, 

zestawy montażowe zawieszenia oraz zestawy osłon.

KYB prezentuje nowy katalog 

produktów 2006

Dystrybutorzy KYB (KAYABA) otrzymali najnowszy katalog pro-

duktów KYB, będący niezastąpionym przewodnikiem po ofer-

cie amortyzatorów oraz zestawów montażowych japońskiego 

producenta. 416 stronicowe wydawnictwo zawiera informacje 

o zastosowaniach wszystkich produktów KYB: amortyzatorów, 

zestawów osłon oraz zestawów elementów montażowych za-

wieszenia. Prosty w użytkowaniu katalog zastosowań obejmuje 

w porządku alfabetycznym samochody osobowe oraz dostaw-

cze wytwarzane przez ponad 74 producentów. Katalog 2006 

zawiera ponad 200 nowych referencji, takich jak: Audi A3 Sport-

back, BMW X5, Toyota Lexus RX300, Citroën C1, Peugeot 107 

i Toyota Aygo. Katalog prezentuje kompletną ofertę amortyzato-

rów olejowych oraz gazowo-olejowych serii Premium, Excel G, 

Gas-a-Just i Ultra SR. W katalogu znajdują się również kolorowe 

ilustracje oraz podstawowe informacje na temat amortyzatorów 

regulowanych serii AGX, umożliwiających regulację siły tłumie-

nia bez konieczności podnoszenia pojazdu lub używania na-

rzędzi specjalnych. We wstępnej, informacyjnej części katalogu 

można znaleźć wyjaśnienie funkcji amortyzatorów w układzie 

zawieszenia pojazdu oraz ich wpływu na bezpieczeństwo jazdy. 

Część ta zawiera również przykład diagnozowania stanu zużycia 

amortyzatorów w oparciu o listę pytań pomagających ustalić 

potrzebę wymiany amortyzatorów. Część techniczna zawiera 

opis postępowania ze zużytymi amortyzatorami, w celu ich pra-

widłowego i bezpiecznego złomowania.
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Nowa koncepcja uszczelniania

Firma GKN Driveline oferuje nowo opracowane ela-
styczne ochronne uszczelki nasuwane (boot) do rów-
nobieżnych przegubów o stałej prędkości kątowej. 

Zwiększają one znacznie trwałość i okres użytecznej eksploatacji 

elementów. Wkrótce po wiadomości (w listopadzie 2005 roku) 

o „przełomowej technologii countertrackTM i crosstrackTM” dla 

równobieżnych przegubów o stałej prędkości kątowej, fi rma 

GKN Driveline informuje o opracowaniu kolejnego nowego pro-

duktu, tj. zespołów napędowych nowej generacji. 

Nowe uszczelki z termoplastycznych elastomerów o dużym ką-

cie odchylania osi (plunge boot) są mniejsze i trwalsze niż trady-

cyjne uszczelki gumowe.

Zalety systemu uszczelniającego z termoplastycznego 

elastomeru:

wysoka temperatura robocza do 140oC,

odporność na uderzenia przy dużej prędkości, np. kamieniami, 

zwiększona odporność na pękanie,

stabilność ruchu wirowego przy dużej prędkości,

duża odporność na zmiany ciśnienia wewnętrznego,

dodatkowa ochrona podczas transportu i montażu pojazdu 

oraz większa przydatność do powtórnego wykorzystania w po-

równaniu do tradycyjnych uszczelek gumowych.

Właściwe pomysły we właściwym czasie

System uszczelniający równobieżnych przegubów o stałej pręd-

kości kątowej jest wyrobem najbardziej narażonym wewnątrz 

wału napędowego. Jego kluczowa funkcja w całym okresie eks-

ploatacji naszych nowych wyrobów przegubowych, wymaga 

szczególnej staranności odnośnie  konstrukcji i wyboru mate-

riałów, ze stałym uwzględnieniem interakcji między przegubem 

a uszczelnieniem.

 „Wprowadzenie uszczelek z elastomeru termoplastycznego do 

uszczelniania naszych przegubów o dużym kącie odchylania osi 

(plunge joint) umożliwi nam przekroczenie nawet największych 

dotychczasowych wymagań eksploatacyjnych i dobre przygo-

towanie się do przyszłych potrzeb naszych klientów. Nadąża to 

za naszą przełomową technologią countertrackTM i crosstrac-

kTM, z której jesteśmy bardzo dumni” – powiedział Rob Rickell, 

dyrektor techniczny wydziału wałów napędowych w fi rmie GKN 

Driveline.

 

Produkcja wyrobów z elastomeru termoplastycznego

Kilku producentów pojazdów o globalnym znaczeniu przemy-

słowym już podjęło stosowanie tej nowej technologii na całym 

świecie. Zastosowano ją w różnych segmentach rynkowych. 

Liczne inne zastosowania wkrótce zgłoszą też klienci z Europy, 

Japonii i USA.

Uszczelniający system z elastomeru termoplastycznego prod. 

GKN Driveline dla przegubu typu AAR

Poprzedni system uszczelniający (gumowy) vs. nowy system 

uszczelniający (elastomer termoplastyczny)

      

System uszczelniający z elastomeru termoplastycznego ofero-

wany dla wszystkich odmian przegubów o dużym kącie odchy-

lania osi 

Firma GKN Driveline jest największym przedsiębiorstwem Grupy 

GKN, światowym liderem projektowania oraz produkcji elemen-

tów i systemów napędowych. Firma GKN Driveline produkuje 

wały boczne [sideshaft], wały podporowe [propshaft], elektro-

nicznie i mechanicznie sterowane systemy rozrządu momentu 

obrotowego oraz przekładniowe elementy zębate. Firma GKN 

Driveline zajęła pierwsze miejsce jako największy dostawca 

światowej klasy, który w 2004 roku osiągnął sprzedaż o wartości 

2,2 miliardów GBP (funtów brytyjskich). Posiada swoją główną 

siedzibę w Redditch, W. Brytania, zatrudnia 21 000 pracowników 

oraz jest dostawcą wszystkich wielkich producentów pojazdów 

samochodowych - wysyłanych z 49 zakładów produkcyjnych 

w 31 krajach zlokalizowanych na całym świecie.

Zdjęcia udostępnione z GKN Driveline

53

Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd53   53Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd53   53 2006-04-07   14:23:312006-04-07   14:23:31



Hella – nasze pomysły, Państwa sukces

Strategia Helli „4+2” na rynek wtórny oznacza ofertę 
produktów w 4 głównych grupach: oświetlenie, elek-
trotechnika, elektronika i systemy termiczne (Behr 
Hella Service) oraz dodatkowe elementy: wspomaga-
nie sprzedaży i serwis techniczny (m.in. szkolenia).
Poniżej przedstawiamy krótki przegląd asortymentu 
oferowanego na rynku polskim. 

Oświetlenie

Hella zajmuje się oświetleniem samochodowym już ponad 

sto lat.  Posiada imponującą paletę części, urządzeń i osprzętu 

z zakresu oświetlenia o dobrym pokryciu rynkowym do 

samochodów osobowych i ciężarowych. Jest liderem 

rynkowym w dzie-

dzinie refl ektorów 

ksenonowych oraz 

przyszłościowych 

technik oświetle-

niowych takich jak: 

VARILIS (refl ektory 

inteligentne), diody 

świetlne LED czy 

oświetlenie oparte 

na światłowodach. 

Oferta obejmuje 

m.in.: refl ektory 

główne, lampy tyl-

ne, kierunkowskazy, 

refl ektory dodatko-

we, światła odbla-

skowe, refl ektory 

robocze, przyrządy 

do ustawiania świateł, optyczne i akustyczne systemy ostrzegaw-

cze, żarówki, jak również szeroki asortyment z zakresu akceso-

riów oświetleniowych: refl ektory i lampy do tuningu optycznego 

oraz wiele innych przydatnych produktów (np. lampki do czyta-

nia mapy).

Elektrotechnika

Asortyment Helli 

to szeroki program 

produktów, takich 

jak: przekaźniki, 

przekaźniki ste-

rujące, sterowniki 

(regulatory wy-

cieraczek i spry-

skiwaczy, sterow-

niki mechanizmu 

podnoszenia szyb, 

regulatory świateł 

i kierunkowska-

zów, przełączniki 

czasowe i regulatory świec żarowych, przełączniki zamków 

centralnych), regulatory napięcia do alternatorów, moduły 

zapłonowe, przełączniki (przełączniki ciśnienia oleju, świateł, 

skrzyni biegów, włączniki zapłonu), sygnały dźwiękowe, części 

instalacyjne (bezpieczniki, konektory zaciskowe etc.), elektrycz-

ne złącza wtykowe (gniazda i wtyczki, połączenia wielobiegu-

nowe, zapalniczki), lusterka oraz pompki, pojemniki do płynu 

i regulatory wycieraczek.

Elektronika

Do roku 2010 udział elektroniki w ogólnej wartości samochodu 

wzrośnie do ponad 30% (w roku 1980 wynosił poniżej 10%). To 

z kolei oznacza wzrost zapotrzebowania na komponenty 

elektroniczne. W tym sektorze rynku Hella oferuje imponu-

jącą paletę produktów systematycznie poszerzaną. Dotyczy 

to szczególnie czujników kontroli do jednostek napędo-

wych, elektroniki karoseryjnej i siłowników. A wszystko to 

o jakości oryginalnych, fabrycznych części wytwórców aut. 

Oferta obejmuje m.in.: czujniki spalania stukowego, położenia 

wału korbowego, wałka rozrządu, temperatury powietrza zasy-

sanego, temperatury wody chłodzącej, ilości zasysanego powie-

trza, położenia przepustnicy, prędkości obrotowej koła, pozio-

mu cieczy, zużycia okładzin ciernych, skrzyni biegów, pomiaru 

prędkości, zawory wolnych obrotów i wtryskiwacze. W najbliż-

szym czasie pojawią się również na rynku polskim: sondy lambda 

i czujniki ciśnienia w kolektorze ssącym.

Systemy Termiczne (Behr Hella Service)

Rozszerzony w ostatnim czasie program asortymentowy dzięki 

współpracy fi rm Hella i Behr 

w ramach fi rmy Behr Hella Service, to szeroka oferta z zakresu 

klimatyzacji i chłodzenia silnika.

Produkty z branży chłodzenia silnika: chłodnice płynu chło-

dzącego, zbiorniki wyrównawcze, wentylatory Visco®, sprzęgła 

Visco®, wentylatory skraplaczy środka chłodzącego, chłodnice 

powietrza doładowującego, chłodnice oleju silnikowego/prze-

kładniowego, wymienniki ciepła do nagrzewnicy, dodatkowe 

podgrzewacze.

Produkty z branży klimatyzacji: sprężarki, skraplacze, fi ltry-osu-

szacze, zawory rozprężne i dławiące, parowniki, wyłączniki ciś-

nieniowe, dmuchawy wnętrza, fi ltry pyłkowe, narzędzia, urzą-

dzenia kontrolne i diagnostyczne, płyny eksploatacyjne i oleje, 

kształtki, pierścienie uszczelniające, zestawy do zmiany Retrofi -

tu R12 na R134a, wyposażenie i różne „drobiazgi”.

Wspomaganie sprzedaży i serwis techniczny

Swoim Klientom Hella oferuje wsparcie marketingowe 

i techniczne. Prowadzi corocznie kilka dużych kampa-

nii promocyjno-informacyjnych (np. jesienna kampania 

oświetleniowa), rozwija także partnerską sieć warsztato-

wą Hella Service Partner. 

54

Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd54   54Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd54   54 2006-04-07   14:23:362006-04-07   14:23:36



Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd55   55Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd55   55 2006-04-07   14:23:452006-04-07   14:23:45



Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd56   56Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd56   56 2006-04-07   14:23:522006-04-07   14:23:52



Oleje Magnatec GTX 5W30 

oraz GTD 5W40

Polski rynek samochodowy stale się rozrasta, w ostat-
nim czasie zanotowaliśmy duży import ilościowy 
samochodów zza naszej zachodniej granicy. Wszyst-
kie te jednostki napędowe wymagają odpowiedniej 

ochrony, nie tylko jednostki nowe, ale również starsze. 

Od 1996 roku główną rodziną olejów zapewniających doskona-

łe własności pod każdym względem jest rodzina olejów Castrol 

Magnatec.

Badania dowodzą, iż 75% zużycia silnika powstaje podczas 

pierwszych 10 minut pracy silnika benzynowego w fazie jego 

zimnego rozruchu i rozgrzewania. Silniki Diesla potrzebują jesz-

cze więcej czasu, aby osiągnąć właściwą temperaturę pracy. 

Jest to szczególnie ważne podczas jazdy miejskiej, kiedy czę-

sto uruchamiamy silnik. Kon-

wencjonalne oleje silnikowe 

dosyć szybko spływają z me-

talowych elementów silnika, 

zatem podczas następnego uru-

chomienia najbardziej narażone 

elementy są chronione dopiero 

po upływie nawet kilku lub kilku-

nastu sekund. Konwencjonalne 

oleje właściwie zaczynają chro-

nić silnik dopiero po osiągnię-

ciu temperatury oleju około 

70 – 80oC.

W naszych realiach, kie-

dy bardzo wielu kierow-

ców używa samochodu 

w miastach, bardzo często 

z niedogrzanym silnikiem, 

powstał pomysł, aby zna-

leźć rozwiązanie dla tego 

problemu. 

Castrol opracował nową 

rodzinę olejów silnikowych 

w oparciu o specjalną technologię ochrony przed zużyciem 

UMA (Unique Molecular Attraction - Unikalne Przyciąganie Mo-

lekularne). Ta unikalna technologia wykorzystywana wyłącznie 

przez Castrol polega na zastosowaniu dwóch unikalnych roz-

wiązań: nowego syntetycznego estru, przylegającego do po-

wierzchni metalu podobnie jak magnes, dając w efekcie trwały 

fi lm olejowy, chroniąc silnik już od momentu uruchomienia 

i specjalnej unikalnej technologii przeciwzużyciowej dającej 

skuteczną ochronę silnika nawet w bardzo niskich temperatu-

rach odróżniając oleje rodziny Magnatec od wszystkich innych 

konwencjonalnych olejów.

Rodzina olejów silnikowych Castrol GTX/GTD Magnatec to 

szeroki wybór produktów technologii syntetycznej potocznie 

nazywanych półsyntetykami w klasie lepkości SAE 10W-40, ale 

także produktów w pełni syntetycznych w klasach lepkości SAE 

5W-30 i 5W-40. 

Oleje GTX 5W30 

są szczególnymi,  

ze względu na ich 

zmniejszone opory 

wewnętrzne 

(tzw. energooszczędność) poprawiając w ten sposób spraw-

ność jednostek napędowych, zmniejszając zużycie paliwa, 

zwiększając moc, redukując emisję substancji szkodliwych do 

atmosfery. Oleje o niskich lepkościach XW-30 spełniają warunki 

lekkobieżności, dając doskonałe własności zimnego rozruchu 

i redukując koszty eksploatacji.

Dla silników wysokoprężnych (Diesla) kierujemy dwa oleje 

GTD 5W-40 oraz GTD 10W-40.Ta sama technologia przylega-

nia cząstek oleju do par trących, ma szczególne uzasadnienie 

w tych silnikach, gdzie  proces uzyskania normalnej temperatury 

w warunkach miejskich jest dłuższy. Oleje te spełniając klasy-

fi kację A3/B3/B4 mogą być używane w jednostkach z bezpo-

średnim wtryskiem paliwa, jak również z nowym elementem 

w układzie wydechowym, jakim jest DPF (fi ltr cząstek sta-

łych). Mając jedyną w swoim rodzaju formulację o niskiej 

zawartości siarki, fosforu i cząstek popiołowych, do-

skonale chroni środowisko (redukując emisję 

szkodliwych związków), jak i nasze kata-

lizatory oraz fi ltry cząstek stałych. Po 

przejściu szeregu testów silniko-

wych oleje Magnatec w każdym 

z nich posiadają kilkukrotnie 

lepsze własności w stosunku 

do olejów konwencjonalnych: 

test na spolerowanie gładzi 

cylindra, test na zużycie wał-

ka rozrządu, test na zużycie 

łożysk głównych wału, test na 

zużycie pierścieni tłokowych.

Dlatego też oleje rodziny 

Castrol Magnatec są poleca-

nymi przez nas bezpiecznymi 

produktami dla różnego typu 

silników, Diesla i benzynowych 

spełniających najsurowsze wy-

magania i normy.

Inter Cars S.A. przygotował dla swoich czytelników atrakcyj-

ne ceny. Poniżej znajdziecie Państwo produkty Castrola wraz 

z indeksami. Zapraszamy na zakupy.

Oleje Magnatec GTX 5W30

index: GTX MAGNATEC 5W 30 1L  

cena: 40,89 zł netto

index: GTX MAGNATEC 5W 30 4L

cena: 156,67 zł netto

Oleje GTD 5W40

index: GTD  MAGNATEC 5W40 1L 

cena: 37,44 zł netto

index: GTD  MAGNATEC 5W40 4L 

cena: 143,38 zł netto
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TRW Automotive dostarcza na rynek motoryza-
cyjny szeroką gamę elementów zawieszeń i ukła-
dów kierowniczych do samochodów osobowych 
i ciężarowych.

Doświadczenie zdobyte podczas prac badawczych i setek tysię-

cy kilometrów testów procentuje ofertą produktów najwyższej 

jakości.

Solidność i bezpieczeństwo

Elementy układu kierowniczego i zawiesze-

nia muszą być wykonane z najwyższą staran-

nością i spełniać surowe normy jakości, gdyż 

to od nich w głównej mierze zależy bez-

pieczeństwo jazdy. Inżynierowie TRW 

Automotive, starając się spełnić ocze-

kiwania producentów aut, projektują 

układy zawieszeń perfekcyjnie dostrajane 

w testach laboratoryjnych i drogowych.

Dzięki prowadzonym w TRW długotrwa-

łym testom użytkownicy mogą się cieszyć 

precyzyjnie i płynnie działającym układem 

kierowniczym. Kierownica obraca się lekko 

i pozwala na doskonałe wyczucie sił działają-

cych na koła. Przy jeździe po pochyłości drogi 

utrzymanie samochodu w obranym torze jaz-

dy nie wymaga użycia wielkiej siły, równocześnie 

w trakcie manewrów wykonywanych przy dużej 

prędkości nie występuje opóźnienie reakcji samochodu 

na skręt kierownicy. Wszystkie te istotne dla bezpieczeń-

stwa i komfortu cechy mogą zostać zachowane nawet 

po wieloletnim okresie eksploatacji auta, pod warunkiem 

użycia do napraw oryginalnych części łączących najwyż-

szą jakość i właściwe parametry techniczne. 

Nowoczesne technologie i ochrona środowiska

TRW stale rozwija swoje produkty, stosując niekonwencjonalne 

rozwiązania konstrukcyjne i przyjazne dla środowiska surowce. 

Przykład stanowią łączniki przegubowe TRW wykonane z two-

rzyw sztucznych. Łącznik taki nie ulega korozji i jest niezwykle 

lekki oraz wytrzymały. Po zużyciu eksploatacyjnym łącznik moż-

na rozdzielić na części składowe z tworzyw sztucznych, kau-

czuku syntetycznego i metalu. Poszczególne części poddają się 

dalszemu recyklingowi, co ma pozytywny wpływ na ochronę 

środowiska naturalnego. Stosowane do pierwotnego montażu 

łączniki z tworzyw sztucznych są również dostępne jako części 

zamienne w ofercie rynkowej TRW.

Estetyka i funkcjonalność

Przyjrzyjmy się jednemu ze sworzni nośnych produkcji TRW. 

Obudowa sworznia nie jest pomalowana, ani zabezpieczo-

na przez np. cynkowanie. Czyżby TRW chciało zaoszczędzić 

na tych operacjach? Nic podobnego! Prawidłowe połączenie 

Dla bezpieczeństwa wybierz 

TRW

sworznia z wahaczem, wymaga spełnienia kryteriów założo-

nych przez konstruktora podczas obliczania wytrzymałości 

i pewności pracy połączenia. Parametry łączenia oraz pewność 

pracy w podwyższonych temperaturach zależą od zachowania 

wymiarów z dokładnością do setnej części milimetra. Obecność 

nierównomiernej powłoki lakieru mogłaby zakłócić te subtelne 

zależności. 

Charakterystyczne dla produktów TRW kolo-

rowe pierścienie uszczelniające i elastycz-

na osłona sworznia wykonana z wysokiej 

jakości mieszaniny kauczuków synte-

tycznych – odpornych na działanie 

niskich i wysokich temperatur, 

paliw i smarów, ozonu i promienio-

wania nadfi oletowego - zapewniają 

ochronę przed zanieczyszczeniami 

i innymi szkodliwymi czynnikami 

zewnętrznymi. 

TRW - najwyższa jakość, pełna oferta

Aktualnie oferta TRW Automotive pokry-

wa ponad 95% europejskiego parku samo-

chodowego i jest nieustannie rozszerzana. 

Dostępne na rynku części zamiennych kom-

ponenty TRW są produkowane z zachowaniem 

najwyższych standardów jakości, zgodnych 

z wymogami stawianymi przez producentów samo-

chodów. Wszystkie elementy zawieszeń i układów 

kierowniczych, jak również inne produkty TRW Au-

tomotive są oznakowane w sposób niepozostawia-

jący żadnych wątpliwości co do ich pochodzenia. 

TRW Automotive Aftermarket

ul. Kasprowicza 45/47

01-836 Warszawa

tel. 022/ 864 88 91

e-mail: trw_biuro@rubikon.pl

Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd58   58Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd58   58 2006-04-07   14:24:002006-04-07   14:24:00



Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd59   59Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd59   59 2006-04-07   14:24:062006-04-07   14:24:06



Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd60   60Sklad Wiadomosci 18 korekta.indd60   60 2006-04-07   14:24:112006-04-07   14:24:11



Erozja kawitacyjna 

tulei cylindrowych

Erozja kawitacyjna, która występuje w „mokrych” tu-
lejach cylindrowych silników Diesla jest od wielu lat 
przedmiotem badań producentów części silnikowych. 

Do dzisiaj nie znaleziono metody, która wyeliminowałaby to zja-

wisko we wszystkich silnikach. Zasięg erozji oraz jej skala, kształt, 

a także lokalizacja mogą się różnić w zależności od silnika lub 

nawet usytuowania tulei cylindrowej w tym samym siniku.

Obszar atakowany przez erozję kawitacyjną obejmuje, na ogół 

pionową powierzchnię tulei wzdłuż ruchu tłoka, a ściślej po-

wierzchni tłoka prostopadłej do jego sworznia oraz przestrzeń 

tuż poniżej pierścieni uszczelniających chłodziwa.

Erozja kawitacyjna może spowodować penetrację ścianki 

tulei i umożliwienie przedostawania się chłodziwa do oleju lub 

odwrotnie.

Erozja kawitacyjna powodowana jest przez nadmierne drgania 

harmoniczne silnika, a często również przez luźne osadzenie 

tulei, w wyniku, których, powstają formacje i implozja małych 

„bąbelków” próżniowych pomiędzy tuleją a chłodziwem.

Ścianka tulei, która styka się z chłodziwem, przemieszcza się (mi-

kroprzemieszczenia) w kierunku do i od, uderzając te formacje 

próżniowe. Pękające „bąbelki” próżniowe wytwarzają falę ude-

rzeniową, która drąży powierzchnię tulei. Obliczenia wykazują, 

że wytwarzane fale uderzeniowe mają ciśnienie rzędu 700 kg/

cm2., przy temperaturze dochodzącej do 5 000oC. 

Dotychczas nie znaleziono materiału (oczywiście w granicach 

ekonomicznego rozsądku), który całkowicie był odporny na ero-

zję kawitacyjną, jednakże stosowne pokrycia powierzchni tulei, 

zapewniają ich trwałość między naprawczą. W silnikach szcze-

gólnie zagrożonych tym zjawiskiem stosuje się pokrycia meta-

liczne lub ceramiczne.

Pewnym zabezpieczeniem się przed tym niekorzystnym zja-

wiskiem może być też obniżenie drgań powodujących erozję 

poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wtrysku 

paliwa (zgodnie z wymaganiami producenta) oraz właściwego 

operowania obrotami silnika.

Zmniejszenie wibracji powodującej kawitację zmniejszy oma-

wiany problem.

Innym istotnym elementem jest zapewnienie właściwego luzu 

osadzenia tulei w bloku silnika. Producenci silników mogą rów-

nież zalecać specjalne dodatki do chłodziwa, redukujące zjawi-

sko powstawania „bąbelków” próżniowych.

Michał Łyziński

FEDERAL-MOGUL S.A.

Federal-Mogul/Goetze
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Opel Agila/Suzuki Wagon R+ 

mały samochód, wysoka jakość

Badania rynku potwierdzają, że mały model Opla/Suzuki stanowi 

czołówkę w zakresie jakości. Dla Delphi jest to powód do wiel-

kiej satysfakcji, ponieważ opracowało i dostarcza amortyzatory 

zawieszenia. W zawieszeniu przednim pracuje amortyzator ko-

lumnowy dwururowy, zawieszenie tylne korzysta z amortyza-

tora dwururowego. Od ponad pięciu lat produkowane są one 

w krośnieńskim zakładzie Delphi. Te doskonałe opinie budują 

zaufanie do produktów Delphi oraz dają nadzieje na kontynuację 

współpracy. 

Opel Astra III – przednia kolumna Mc Persona

Delphi wspiera kluczowe modele Opla

Delphi, światowy lider technologii zawieszeń, z wielką satysfakcją 

odbiera doskonałe recenzje użytkowników potwierdzone  

wysoką sprzedażą modelu  Astra III/Zafi ra II. Delphi jest dostawcą 

amortyzatorów, montowanych do Astry III/Zafi ry II we wszyst-

kich zakładach produkcyjnych GM. Jest to kontynuacja dobrej 

współpracy z GM rozpoczętej modelem Astra Classic oraz  As-

tra II/Zafi ra. Delphi dostarcza z zakładu w Krośnie amortyzatory 

dwururowe przednie oraz z zakładu w Hiszpanii amortyzatory 

dwururowe tylne. Są to amortyzatory wprowadzające nowe 

standardy techniczne oraz jakościowe. Zastosowano w nich 

nowa generację zaworów, zapewniających doskonałą kontrolę 

nad dynamiką samochodu oraz wysoki komfort

BMW 3

Nowy model BMW 3 z napędem wszystkich kół jest wyposażany 

oryginalnie w amortyzatory Delphi produkowane w Krośnie. 

Delphi dostarcza amortyzatory przednie i tylne wykonane 

w technologii dwururowej. Amortyzatory te stanowią kolejny 

krok we wdrażaniu najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, 

potwierdzających pozycję Delphi jako światowego lidera 

w tym zakresie. Delphi jest dumne, że BMW wykorzystuje te 

rozwiązania w swoich samochodach, oraz ma nadzieję na dalszy 

rozwój współpracy z BMW.

Ford/Land Rover T5

Delphi rozwija współpracę z Land Roverem

Model Range Rover Sport stanowi dla Delphi podstawę do dumy 

i zadowolenia z efektów współpracy ze światowym  liderem 

samochodów 4x4, fi rmą Land Rover. Range Rover Sport to lider 

technologii oraz nowych rozwiązań w swojej klasie. Potwierdził 

to tytuł samochodu terenowego roku 2005. Delphi dostarcza 

do tego modelu kompletne moduły zawieszeń, wykorzystujące 

najnowszą konstrukcję amortyzatorów jednorurowych. Ta 

wersja amortyzatorów powstała specjalnie dla tego modelu sa-

mochodu i jest produkowana przez zakład Delphi w Krośnie. 

DC R171 – Mercedes SLK

Delphi współpracuje z koncernem Daimler Chrysler 

W 2004 roku Delphi rozpoczęło dostawy elementów zawieszeń 

do nowego modelu Mercedes SLK. Delphi było odpowiedzialne 

za konstrukcję i wdrożenie modułów przednich oraz  amorty-

zatorów tylnych. Przednie zawieszenie wykorzystuje amorty-

zatory kolumnowe dwururowe, w zawieszeniu tylnym zasto-

sowano amortyzatory jednorurowe. Ich produkcję ulokowano 

w zakładzie Delphi w Krośnie. Amortyzatory tylne stanowią  ro-

zwój słynnej technologii deCarbon (twórca amortyzatorów jed-

norurowych), której właścicielem i kontynuatorem jest Delphi. 

Amortyzatory 

z Krosna
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Firma Bosch wprowadza na rynek polski 
nowy program wycieraczek Eco:

• 6 długości

• pakowanych w pojedyncze blistry.

Zalety wycieraczek Bosch Eco:

•  W pełni metalowe, wzmocnione nitami ramię, 

dzięki czemu jest ono wyjątkowo trwałe oraz 

gwarantuje właściwe funkcjonowanie wycie-

raczki

•  Wysokiej jakości naturalna guma zapewnia sku-

teczne oczyszczanie szyby

•  Zainstalowany na wycieraczce uniwersalny 

adapter Quick Clip umożliwia jej szybki i łatwy 

montaż.

Program obejmuje długość od 400 do 550 mm, 

gwarantujący wysokie pokrycie potrzeb ryn-

ku polskiego. W Inter Cars S.A. do nabycia już od 

17 zł brutto.

Wycieraczki Bosch Eco dzięki swojemu szerokiemu 

zastosowaniu mogą stanowić podstawę programu 

handlowego każdego punktu sprzedaży.

Nowy program wycieraczek 

Bosch Eco

Firma ma swoje korzenie na indyjskim rynku motory-
zacyjnym z lat 1980., na którym stworzyła silne spółki 
oparte na niezawodności dostaw, integralności pro-
duktów oraz ich wysokiej jakości.

Obecnie fi rma GKN Driveline swoją unikatową zdolność aplika-

cyjną udostępnia klientom w celu tworzenia wyspecjalizowa-

nych rozwiązań dla systemów napędowych, służących poprawie 

środowiska naturalnego, o wysokiej wydajności, zmniejszonej 

masie konstrukcyjnej oraz wysokiej niezawodności.

Zespoły napędowe samochodów osobowych i wózków zwykle 

mają od dwóch do sześciu wałów pędnych z kilkoma równobież-

nymi przegubami o stałej prędkości kątowej na jeden wał. Firma 

GKN Driveline jest światowym liderem wałów pędnych z równo-

bieżnymi przegubami o stałej prędkości kątowej wspomagają-

cych przenoszenie mocy od silnika pojazdu na jego koła. Oferuje 

dwie główne odmiany wału pędnego: wały podporowe w miej-

scach z przodu lub z tyłu pojazdu z napędem na wszystkie koła, 

napędem na tylne koła lub napędem typu „4x4” lub wały boczne, 

umieszczane po lewej lub prawej stronie pojazdu. 

Właśnie w Indiach GKN Driveline wytwarza wały boczne w trzech 

zakładach produkcyjnych: w Faridabad, Dharuhera i Gummidipo-

ondi, zatrudnia tam 450 pracowników.

GKN Driveline w Indiach
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Silniki wysokoprężne, zwane potocznie od nazwiska 
swego wynalazcy Rudolfa Diesla silnikami diesla, są 
znane niemal od zarania dziejów motoryzacji, bo od 
roku 1897. 

Prawdopodobnie pierwsze silniki wysokoprężne były smarowa-

ne olejami identycznymi do tych, jakich używano w silnikach 

benzynowych. Małe przebiegi, jakie wtedy zalecano pomiędzy 

wymianami oleju (rzędu 2 – 3 tys. km) powodowały, że oleje te 

bez zarzutu mogły spełniać swoje zadanie w obydwu rodzajach 

silników. Jednakże rozwój techniki i specjalizacja pojazdów wy-

musiły zróżnicowanie olejów do tych dwóch rodzajów silników. 

Z jednej strony budowano silniki benzynowe osiągające coraz 

wyższe obroty i temperatury, z drugiej silniki wysokoprężne 

o umiarkowanych prędkościach obrotowych, ale wysokich naci-

skach w układzie korbowym. Ich paliwo – olej napędowy miało 

jednak poważne wady. Produkty jego spalania znacznie szybciej 

degradowały olej silnikowy. Skutek był taki, że w silnikach wyso-

koprężnych zalecano znacznie częstsze wymiany oleju niż w ich 

napędzanych benzyną odpowiednikach. 

Oczywiście producenci olejów także nie próżnowali opracowu-

jąc coraz to nowe generacje olejów, wystarczających na coraz 

większe przebiegi pomiędzy wymianami. Niemniej do końca lat 

osiemdziesiątych małe silniki wysokoprężne wymagały niemal 

dwukrotnie częstszych wymian oleju niż porównywalne silniki 

benzynowe. Jednak niższe jednostkowe zużycie paliwa i niższa 

cena cięższego paliwa rekompensowały dodatkowe koszty zwią-

zane z użytkowaniem silników wysokoprężnych. 

Także wzrastające wymagania ekologiczne dla obydwu rodzajów 

silników wymusiły konieczność dalszego różnicowania olejów. 

Nowoczesne silniki wysokoprężne samochodów osobowych wy-

posażane na ogół w nowy rodzaj wtrysku paliwa (tzw. common 

rail – będący jakby koncepcyjnym rozwinięciem współczesnych 

benzynowych układów wtryskowych, jednak o tysiąckrotnie wyż-

szym ciśnieniu roboczym) postawiły nowe wyzwania producen-

tom olejów. Praktycznie dopiero oleje syntetyczne pozwoliły na 

jednoczesne spełnienie wszystkich wymagań stawianych olejom 

do tych nowoczesnych jednostek napędowych. Większość pro-

ducentów samochodów wyposażonych w silniki wysokoprężne 

typu „common rail” zaleca stosowanie wyłącznie olejów synte-

tycznych. Trzeba tu dodać, że silniki te wyposażone są najczęś-

ciej w sprężarki napędzane gazami wylotowymi (turbosprężarki), 

wymagającymi najlepszych gatunkowo olejów. Pamiętajmy, że 

wirnik turbosprężarki kręci się z prędkością rzędu 100 – 120 tysię-

cy obrotów na minutę, a temperatura spalin sięga 900oC. 

Czym różnią się oleje syntetyczne do nowoczesnych małych 

silników wysokoprężnych i benzynowych? Różnice są bardzo 

niewielkie. Czasem ten sam olej można stosować do obydwu 

rodzajów silników. Współczesne ekologiczne normy na olej na-

pędowy wymagają, aby zawartość siarki była w nich znacznie 

zredukowana, co powoduje dodatkowo zmniejszenie tempa 

degradacji oleju silnikowego. Na marginesie warto wiedzieć, że 

paliwa te, o niskiej zawartości siarki, nieco gorzej smarują stare-

go typu pompy wtryskowe – sekcyjne i rotacyjne. Nieco inaczej 

sprawa przedstawia się w przypadku olejów do dużych silników 

wysokoprężnych. Długodystansowe ciężarówki stawiają zupeł-

nie inne wymagania olejom. Konieczne jest uzyskiwanie bardzo 

wysokich przebiegów pomiędzy wymianami, a także ogólnych 

przebiegów międzyremontowych.

Cała konstrukcja silnika, tj. średnie prędkości tłoka, cylinder, 

moc jednostkowa i maksymalna, obroty mocy maksymalnej 

i maksymalnego momentu obrotowego, podporządkowane są 

wymogowi optymalizowania eksploatacji. Rewolucją stało się 

tu wprowadzenie olejów syntetycznych, które spowodowały 

zwiększenie okresów pomiędzy wymianami do wartości rzędu 

stukilkudziesięciu tysięcy kilometrów. Pozwoliły one na lepszą 

ochronę silnika, zmniejszyły tarcie, zużycie oleju na jednostkę zu-

życia paliwa oraz wydłużyły okresy międzynaprawcze. Ze wzglę-

du na własności konstrukcyjne dużych silników wysokoprężnych 

produkuje się dla nich oleje o wyższej lepkości niż do pojazdów 

lekkich, a ich zakres temperaturowy jest nieco mniejszy. Posiadają 

jednak, tak jak oleje z rodziny Mobil Delvac, znaczną liczbę do-

datków uszlachetniających, neutralizujących powstające kwaśne 

pozostałości spalania, myjące i przeciwdziałające starzeniu i gęst-

nieniu. Jak bardzo są one skuteczne, może dowodzić ekspery-

ment polegający na przejechaniu na syntetycznym oleju Delvac 

1.600 tysięcy kilometrów bez jego wymiany. Gwoli sprawiedliwo-

ści trzeba dodać, że wymieniano w silniku fi ltry i dolewano oleju. 

Jego zużycie wyniosło tylko 0,15% w stosunku do zużytego pali-

wa. Są to wartości niewiele mówiące zwykłemu użytkownikowi 

samochodu, ale zarządzający fl otami samochodowymi potrafi ą 

to docenić – w przypadku olejów mineralnych wartości te do-

chodzą do kilku procent.

Czy silniki wysokoprężne są przyszłościowym rozwiązaniem? 

W transporcie drogowym nie ma dla nich na razie alternatywy. 

Powinniśmy jedynie optymalizować ich eksploatację. Jeżeli zaś 

chodzi o powszechne zastosowanie w motoryzacji, ostatnie 

zmiany w klasyfi kacji ACEA wymuszają, by każdy olej silnikowy, 

w przypadku samochodów osobowych i dostawczych, mógł 

smarować zarówno silniki wysokoprężne, jak i benzynowe. 

Co wlewać do silnika wysokoprężnego? Ogólna zasada mówi, że 

nie ma za dobrego oleju do silnika. Jednak silniki wysokoprężne, 

jako bardziej zróżnicowane konstrukcyjnie, wymagają ścisłego 

stosowania się do zaleceń wytwórców, co do klasy (oznaczanej 

według API lub ACEA) i zakresu temperaturowego (wg normy 

SAE). Spełnienie przez konkretny olej specyfi kacji producenta 

danej marki pojazdu jest dodatkowym czynnikiem upewniają-

cym nas o właściwościach środka smarnego. Jego potwierdzona 

renoma i dostępność w różnych krajach powinny być ważnym 

czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o zastosowaniu 

w naszych silnikach. Warto tu jeszcze wspomnieć o nowych eu-

ropejskich klasach jakościowych olejów. Oleje klasyfi kowane we-

dług normy ACEA: A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C1, C2 i C3 to oleje 

do silników wysokoprężnych oraz benzynowych samochodów 

osobowych i dostawczych. Natomiast E2, E4,E6,E7 to oleje do sil-

ników wysokoprężnych samochodów ciężarowych. 

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami fi rmy 

EXXONMOBIL Poland
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Smarowanie silników 

wysokoprężnych
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Bez względu na to, czy to pojazd użytkowy czy 
samochód osobowy – w wielu silnikach pracują tu-
leje Mahle.

Tuleja cylindrowa razem z tłokiem i głowicą cylindra tworzą 

komorę spalania silnika. Ekstremalne warunki pracy wymuszają 

zastosowanie odpowiednich materiałów,  wysokiej jakości żeli-

wo szare z grafi tem pasemkowym w osnowie ma bardzo dobre 

cechy ślizgowe, a dodatki stopowe, jak molibden, chrom, nikiel 

i mangan poprawiają twardość, wytrzymałość i odporność na 

korozję – istota długiej i pewnej funkcjonalności. 

Żar i ogień

Początek produkcji to piece topialnicze, w których topi się różne 

części stalowe, kawałki szyn kolejowych, szrot stalowy i materiał 

zwrotny (wyroby wadliwe i wióry) oraz elementy stopowe i środ-

ki do oczyszczania stopów. Kontrola i analizy gwarantują skład 

dokładnie odpowiadający wielkościom żądanym. Materiały do 

produkcji tulei są specyfi czne dla silnika, ich rozwój powiązany 

jest ze ścisłą współpracą z producentami przemysłu motoryza-

cyjnego. Niektórzy producenci preferują udział określonych do-

datków stopowych, inni określoną twardość. Specyfi ka zastoso-

wania tulei (chłodzone wodą lub powietrzem) wymaga różnych 

materiałów. Jako partner przemysłu motoryzacyjnego – MAHLE 

dostarcza tuleje do producentów silników na pierwszy montaż 

(OE). Na tym zyskuje również rynek części zamiennych (After-

market). Nasi partnerzy mają pewność, że otrzymują produkty 

wytwarzane w tej samej fabryce, z dokładnie tego samego ma-

teriału i tej samej jakości. 

Tuleje cylindrowe Mahle Okrągła rzecz

W maszynie do odlewania odśrodkowego, poprzez siłę odśrod-

kową w wirującym bębnie metal zostaje wypchnięty na ze-

wnątrz. Pęcherzyki gazowe i żużel uchodzą do środka. Poprzez 

wirowania powstaje równomierna struktura. Na jednej karuzeli 

jest zainstalowanych równocześnie 8 gniazd wirówek. Jak tyl-

ko bęben zostanie wypełniony odpowiednią ilością żeliwa, ka-

ruzela zaczyna się obracać dalej. Po kilku następnych krokach 

metal żarzy się jeszcze jasnoczerwonym kolorem, ale jest na 

tyle schłodzony, że można zatrzymać bęben i wyciągnąć odlew 

tulei. Zresztą tuleje wielkogabarytowe, jak na przykład te, które 

pracują w silnikach statków, muszą być po odlewaniu odśrodko-

wym chłodzone przez kilka dni.  

Właściwe toczenie

Wyżarzanie w temperaturze 600°C i czasie około 20 godzin 

likwiduje naprężenia wewnętrzne materiału i zapewnia jednoli-

tą strukturę. Wyżarzanie nie jest regułą, obróbka cieplna zużywa 

wiele prądu, a tych, którzy przedstawiają tanie oferty, wysokie 

koszty wyżarzania przerażają. Z odpowiednimi następstwami: 

tanie tuleje wyprężają się często w silniku. Skutki to: podwyższo-

ne zużycie oleju i niebezpieczne pęknięcia naprężeniowe. Tuleje 

cylindrowe MAHLE wykonywane są natomiast z bardzo dokład-

ną obróbką przy zachowaniu minimalnych tolerancji – dzięki 

nowoczesnym maszynom CNC i ciągłej kontroli jakości.  

Honowanie – z tym idzie gładko

Otwór tulei jest gładzony przez honowanie. To jest bardzo waż-

ne dla spełnienia funkcji spalania silnika: otwór musi mieć per-

fekcyjną makrogeometrię – a więc musi być okrągły i cylindrycz-

ny. Powierzchnia musi być chropowata, żeby olej silnikowy mógł 

się dobrze zaczepić, jednocześnie bardzo gładka, aby tłok i pier-

ścienie tłokowe mogły dobrze pracować. Właściwa współpraca: 

honownica, narzędzie, olej honowniczy gwarantuje, że tuleje 

cylindrowe spełniają wysokie wymagania jakościowe. Klienci 

oceniają tuleje cylindrowe MAHLE jako te, które zachowują do-

kładne wymiary i ścisłe tolerancje błędów kształtu i położenia, 

łączą obróbkę skrawania powierzchni z pierwszorzędnymi ce-

chami, które nie są do rozpoznania gołym okiem. Jakość „made 

by MAHLE“ jest podstawą dla dobrych cech funkcjonalności, 

małego zużycia oleju i długotrwałej żywotności silnika.  

Obróbka tulei cy-

lindrowych MAHLE 

odbywa się na no-

woczesnych, stero-

wanych CNC maszy-

nach. 

Płynne szare żeli-

wo jest przelewa-

ne do maszyny 

odlewniczej. 
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Plany rozwoju taniej linii VFM

Tania linia tłumików VFM wprowadzona na początku ubiegłe-

go roku na rynek polski cieszy się bardzo dużym powodzeniem. 

Przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w niezwykle ko-

rzystnej relacji jakości do ceny. Tłumiki VFM produkowane są na 

tych samych liniach produkcyjnych co tłumiki Bosal, a ich cena 

kształtuje się na średnim poziomie polskich tłumików. Przypo-

mnijmy, że jeszcze w pierwszym kwartale ubiegłego roku, linia 

VFM liczyła zaledwie około 30 referencji, podczas gdy pod koniec 

2005 roku, liczyła już ponad 100 referencji. Aktualnie dostęp-

nych jest już w sprzedaży około 130 referencji tłumików VFM, 

a do końca roku ich ilość powinna wynosić około 200 referencji.

Tłumiki VFM objęte są taką samą gwarancją jak tłumiki oryginal-

ne Bosal. O jakości linii VFM świadczy produkcja z tych samych 

materiałów i na tych samych liniach technologicznych co tłu-

mików Bosal. Jakiekolwiek uproszczenia w budowie (zastąpienie 

skorupy puszką) nie odbywają się kosztem jakości, co powoduje, 

że są one bardzo trwałe i doskonale dopasowane do podwozia 

samochodu.

Oryginalne tłumiki Bosal w polskich cenach

Specyfi ką polskiego rynku tłumików jest bardzo wysoki udział 

produktów najtańszych. Przyczyna jest oczywista, zasobność 

polskich portfeli jest ograniczona, a różnice cenowe między pro-

duktami oryginalnymi, a najtańszymi produktami polskimi były 

dotychczas zbyt wysokie.

Odpowiedzią Bosal na ten stan rzeczy było wprowadzenie taniej 

linii VFM, która już zdążyła zdobyć znaczącą pozycję rynkową. 

Klienci, którzy bardzo ostrożnie podchodzą do wydatków coraz 

częściej decydują się na zakup tłumika VFM, który jeśli nawet 

dla części referencji nadal jest droższy niż najtańsze produkty, 

to różnica ta jest na tyle niewielka, że uzasadnia zakup produktu 

markowego.

Firma Bosal zdając sobie jednak sprawę, że szerokość oferty VFM 

pozostaje nadal niewystarczająca, poszła o krok dalej i dzięki 

wprowadzeniu dobrze przemyślanego programu kosztowego 

wprowadziła także dla oryginalnych produktów Bosal, które nie 

mają alternatywy w linii VFM znaczącą obniżkę cen. Wyżej wspo-

mniane działania spowodowały, że obecnie około 300 referen-

cji VFM i Bosal dla bardzo popularnych modeli samochodów 

można nabyć w cenach równych lub niższych niż tłumiki fi rmy 

Asmet.

Haki holownicze Bosal produkowane na Węgrzech

Firma Bosal choć jest najbardziej kojarzona z produkcją układów 

wydechowych jest także bardzo znaczącym producentem naj-

wyższej jakości haków holowniczych. Podobnie jak w przypad-

ku tłumików, również haki holownicze produkuje nie tylko na 

rynek niezależny ale również bezpośrednio dla producentów 

samochodów. Haki oznaczone logo Citroen, Ford, Honda, Mer-

cedes, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Subaru czy Volkswagen to 

często produkty Bosal.

Firma Bosal stale zwiększa swój udział w rynku dostawców ha-

ków holowniczych. Ważnym elementem w rozwoju tej części 

produkcji było utworzenie fabryk Bosal Autofl ex i Bosal Tech-

nifl ex na Węgrzech. Udało się dzięki temu wprowadzić oprócz 

najbardziej zaawansowanych technologicznie haków w pełni 

automatycznych produkowanych we Francji i Holandii także 

haki półautomatyczne oraz najbardziej popularne i ekonomicz-

ne haki na śruby.

Historia fi rmy Bosal

Aby móc w pełni zarysować genezę fi rmy należy wspomnieć 

o korzeniach rodziny Bos, która jest właścicielem korporacji. Tra-

dycje rodziny Bos związane z żelazem sięgają już przeszło 300 lat 

wstecz jako rodziny kowali. Pierwotnie rodzina nazywała się Bus-

se i pochodziła z okolic Hannoveru. Jeden z potomków Johann 

Carl Busse na początku dziewiętnastego wieku zaczął podróżo-

wać aby w końcu osiedlić się na północy Holandii i ożenić się 

z Holenderką. Wówczas zmienił on nazwisko na Karel Bos. Od 

tego czasu stało się tradycją rodzinną, że synowie nazywają się 

Karel Bos, tak jak dzisiejszy właściciel fi rmy Bosal.

Karel Bos urodzony w 1896 roku nauczył się w czasie I Wojny 

Światowej w armii spawania i cięcia acetylenowo-tlenowego, 

dzięki czemu potem stał się nauczycielem tej nowej wówczas 

technologii wśród znajomych kowali. W tym czasie założył 

w Alkmaar fi rmę sprzedającą narzędzia do spawania i cięcia, 

rozszerzając ją wkrótce o bardziej skomplikowane urządzenia 

i maszyny.

Pod koniec lat dwudziestych XX wieku wielu kowali przesta-

wiało profi l działalności z koni na coraz częściej pojawiające 

się samochody. Również i Karel Bos rozpoczął sprzedaż części 

samochodowych, które w większości były sprowadzane ze Sta-

nów Zjednoczonych. Potem wspólnie z trzema swoimi klienta-

mi postanowił rozpocząć produkcję na miejscu tłumików, rur, 

obejm i zawiesi. Ta wspólna działalność zaistniała już pod nazwą 

BOSAL, która była połączeniem nazwiska Bos z pierwszymi lite-

rami miejscowości Alkmaar. Wraz z rokiem 1951 biznes zaczął 

nabierać charakteru międzynarodowego, począwszy od Euro-

py, przez Afrykę do wszystkich kontynentów, na których dzia-

ła współcześnie grupa Bosal, zarządzana obecnie przez Karela 

Bosa – wnuka twórcy fi rmy Bosal.
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Naprawa samochodu prawie zawsze wiąże się z wy-

datkami. Oczywiście, każdy posiadacz samochodu 

chciałby to zrobić jak najtaniej. 

Bosch wychodzi naprzeciw tej naturalnej potrzebie, modyfi kując 

znany od 2001 roku Program wymiany BX. Program ten oparty 

jest na zasadzie funkcjonującej od lat w USA i Europie Zachod-

niej – kupujesz część regenerowaną, a oddajesz część zużytą, 

wymontowaną z samochodu.

Sukces tego pomysłu polega na rzeczywiście profesjonalnej na-

prawie. W systemie Boscha części naprawiane są w tych samych 

fabrykach, które je produkują, z wykorzystaniem oryginalnych 

elementów, urządzeń produkcyjnych i wyposażenia testowego. 

Trudno znaleźć lepsze miejsce.

Co można wymienić?

Programem objętych jest wiele grup części zamiennych, 

a podstawowym warunkiem funkcjonowania programu jest to, 

że części zwracane muszą nadawać się do ponownej naprawy. 

Największą grupę stanowią elementy układów wtryskowych do 

silników wysokoprężnych, z których Bosch jest najbardziej zna-

ny: wtryskiwacze, pompowtryskiwacze, rozdzielaczowe pompy 

paliwa (VE, VP), wtryskiwacze i pompy układu common rail. 

Wymianą objęte są również części do silników benzynowych: 

aparaty zapłonowe, centrale jednopunktowego wtrysku, roz-

dzielacze paliwa czy sterowniki pracy silnika. Na liście części 

znajdują się także rozruszniki, alternatory i zaciski hamulcowe, 

o czym nie wszyscy wiedzą.

Jak to działa?

W momencie sprzedaży części pobierana jest od klienta kaucja 

określana zazwyczaj jako koszt wymiany. Jeśli klient zechce od-

zyskać kaucję – oddaje zużyte części dystrybutorowi u którego 

nabył części BX. Stamtąd przekazywane są one do magazynu 

BOSCH. Odbywa się to na koszt Boscha. Każda zwrócona część zo-

staje poddana weryfi kacji określającej jej przydatność do dalszej 

naprawy. Kryteria oceny są ściśle sprecyzowane. Jeżeli element 

nie nadaje się do naprawy, kwota będąca kosztem wymiany nie 

może być zwrócona. Nie znaczy to, że jego posiadacz odprawia-

ny jest z kwitkiem – może odzyskać swoją część, ponosząc jedy-

nie koszt przesyłki zwrotnej. Wysokość zwracanej kaucji zależy 

od konkretnego numeru części i nie zmienia się przez dłuższy 

Program wymiany BX  
Regeneracja fabryczna – wysoka jakość za rozsądną cenę

czas, co jest korzystne dla 

wszystkich uczestników 

programu. Przyjęte części 

są dostarczane do tego zakładu, który zajmuje się ich produkcją. 

W fabryce następuje profesjonalna naprawa – każdą  część 

rozmontowuje się na poszczególne elementy i kwalifikuje, 

które z nich są 

niezniszczone, 

a co należy wy-

mienić. 

Z reguły obu-

dowa podze-

s p o ł u  p ozo -

staje ta sama, 

a wymieniane 

są  e lement y 

eksploatacyjne, 

p o d l e g a j ą c e 

n a t u r a l n e m u 

z u ż yc i u ,  n p. 

rozpylacz we 

wtryskiwaczach 

cz y  szczotk i 

o r a z  z ę b n i k 

w rozruszniku. Dzięki naprawie u producenta można zachować 

wysoką jakość – taką, jaką ma część nowa, co potwierdza iden-

tyczna długość gwarancji. Zachowanie dotychczasowej obudo-

wy i innych niezużytych elementów pozwala na zmniejszenie 

kosztów produkcji, a co za tym idzie – obniżenie ceny. Części 

naprawiane fabrycznie są tańsze od nowych o 15–40% . 

Modyfi kacja programu BX

Program wymiany BX funkcjonuje od 2001 roku. Obecna jego 

modyfi kacja ma na celu przyspieszenie obiegu części w syste-

mie przez zwiększenie szybkości i dokładności przekazywania 

informacji. Zamiast posługiwania się tradycyjnymi metodami 

wymiany informacji, np. faksem lub drogą telefoniczną – sko-

rzystano z połączenia drogą internetową. W tym celu stworzono 

specjalną domenę internetową i każdy klient programu BX ma 

po zalogowaniu się błyskawiczny dostęp do bazy danych, może 

natychmiast wysłać zgłoszenie i w każdej chwili uzyskuje infor-

macje, ile części już rozliczył, co się dzieje z aktualnie wysłanymi 

przez niego częściami. Można więc określić, czy są one w danej 

chwili weryfi kowane, jaki jest wynik weryfi kacji oraz jaka jest war-

tość przypisanych zwróconym częściom kosztów wymiany. Do-

datkowo usprawniono system rozliczeń fi nansowych – będzie 

on oparty na sumowaniu wartości kosztów wymiany z danego 

okresu i obciążaniu fi rmy BOSCH fakturą na łączną sumę kaucji 

zwracanych i uznanych produktów. Program już wystartował 

i będzie propagowany wiosną tego roku.

Dotychczas w programie wymiany BX zwracanych było kilka 

tysięcy części rocznie. Po modyfi kacji programu liczba ta z pew-

nością wzrośnie. 

Przygotował:

Ryszard Polit   
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Wiosna nadchodzi z IC Premią

Wiosna za progiem, a w Programie IC Premia kolej-
ne promocje, dzięki którym możecie Państwo jeszcze 
szybciej zdobyć nagrody, które wytypowaliście z kata-
logu IC Premia.

Produkty objęte promocją to te które w okresie wiosennym po-

trzebne są w każdym warsztacie, sklepie i hurtowni. Ten okres to 

przede wszystkim czas na naprawę zawieszenia, układów hamul-

cowych, wymiany oleju. Teraz kupując towary objęte promocją 

możesz jeszcze zyskać dodatkowe punkty. Sami 

Państwo przekonacie się, że że są to produkty 

renomowanych dostawców sprawdzonej 

jakość.

Produkty objęte promocją IC Pre-

mia: klocki hamulcowe TEX-

TAR, tarcze hamulcowe 

BREMBO, oleje mine-

ralne CASTROL (Mo-

tor Oil, Diesel Motrol 

Oil,Gtx 3 Protection, GTX 

High Mileage), całe zawie-

szenie TRW AUTOMOTIVE 

(wahacze, sworznie, łączniki, 

końcówki drążków, drążki kierownicze itp.), układ 

hamulcowy DELPHI (klocki, tarcze, 

szczęki, cylinderki, pompy hamul-

cowe, zestawy montażowe) i świe-

ce zapłonowe BOSCH. 

Więcej informacji 

można uzyskać 

u sprzedawców w 

Filiach Inter Cars S.A. 

na terenie całego kraju. 

O adresach i numerach 

telefonów do fi lii dowie-

cie się Państwo korzysta-

jąc  z infolinii: 0801 80 20 

20 lub na stronie 

www.intercars.com.pl
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Promocje w Inter Cars S.A. to nie tylko te objęte programem IC 

Premia, ale również akcje związane z gratisem. 

Teraz mamy dla Państwa super ofertę fi rmy Shell, gdzie przy 

zakupie promocyjnych indeksów otrzymacie państwo dodatko-

we litry gratis.

Jak Państwo zauważyli katalog IC Premia to nie tylko 
produkty AGD/RTV, zabawki dla milusińskich, rzeczy 
na wycieczkę i na motocykl. To bardzo szeroka oferta 
narzędzi i urządzeń, ubiorów warsztatowych, elementy 
wyposażenia warsztatu i sklepu.

Ciekawostką, na którą chcia-

łem zwrócić szczególną 

uwagę, jest czynnik chłod-

niczy klimatyzacji – nr ka-

talogowy 0.045, który teraz 

z pewnością będzie potrzeb-

ny w warsztacie. 

Druga interesująca propo-

zycja to najazdy samocho-

dowe – nr katalogowy 0.065 

(wąski) oraz 0.064 (szeroki). 

Najazdy te już wielokrotnie 

potwierdziły swoją przy-

datność podczas szybkich 

napraw na powietrzu.

Ciekawostki z katalogu 

IC Premia

Konkurs
W poprzednim numerze WIADOMOŚCI zadaliśmy pytanie dotyczące 4max: Jakie rodzaje szpachli 4max znajdują się w ofercie 
Inter Cars S.A? Wymień 4 rodzaje.
Nagrodę w postaci 150 punktów extra w programie IC Premia otrzymują:
1. Rafał Borowik Biała Podlaska    Nr klienta 068547
2. Krzysztof Kściuk Zędowice    Nr Klienta 024735
3. Raniś Truck Parts Sp. jawna Wolsztyn Karpicko  Nr Klienta 011984 
Punkty zostaną przyznane na indywidualne konta wymienionych Klientów.
Serdecznie gratulujemy!

Konkurs - Odpowiedz na pytanie i wygraj nagrodę!

odpowiedź

ulica, numer domu, mieszkania

miasto

podpis

imię i nazwisko

kod pocztowy

numer telefonu numer klienta

Szanowni czytelnicy!
Zachęcamy do wzięcia udziału w nowym konkursie, w którym nagrodą dla trzech uczestników, którzy poprawnie odpowiedzą, 
na poniższe pytanie, będzie aż 14000 punktów w ramach programu IC Premia. A oto pytanie:

Wymień przynajmniej dwóch producentów haków holowniczych dostępnych w aktualnej ofercie 
Inter Cars S.A.?

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w konkursie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z ustawą 

z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz 883)

Odpowiedzi prosimy przesyłać do 30.06.2006, na adres: Inter Cars S.A., Dział Reklamy, Cząstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15 
05-152 Czosnów, z dopiskiem: KONKURS
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Nasza duma – Twój Triumph 

Mija pierwszy rok obecności marki Triumph na pol-
skim rynku motocyklowym.

Już teraz wiadomo, że inwestycja Inter Cars S.A., generalnego im-

portera motocykli Triumph na Polskę, była strzałem w dziesiątkę. 

W czasie pierwszego roku działalności braliśmy udział we wszyst-

kich możliwych wystawach i prezentacjach. Dzięki temu rodzi-

mi motocykliści niejednokrotnie mieli okazję stanąć oko w oko 

z legendarnym Triumphem i przekonać się, że arystokrata wśród 

jednośladów jest dla nich na wyciągnięcie ręki. Inter Cars S.A. 

mocno zaakcentował pojawienie się motocykli Triumph na pol-

skim rynku i dzięki temu marka szybko stała się popularna. Nasza 

sieć salonów i autoryzowanych serwisów stale się powiększa. Na-

szym atutem jest to, iż od początku zaoferowaliśmy pełną gamę 

modeli Triumpha i nadal trzymamy się tej fi lozofi i, wprowadzając 

do naszych salonów już wczesną wiosną tegoroczne nowości. 

Nowy wymiar i klasę samą w sobie będą prezentowały wszystkie 

tegoroczne modele Triumpha: najpotężniejszy Rocket III Classic, 

najbardziej klasyczny Scrambler i pocisk klasy średniej Daytona 

675 Triple, wyposażona w nieznaną dotychczas w tej klasie trzy-

cylindrową jednostkę napędową. 

Wszystkie nowości zostaną zaprezentowane na naszym stoisku 

podczas Targów MOTOCYKL EXPO 2006 w Warszawie przy ul. Prą-

dzyńskiego 12/14 w dniach 7–9 kwietnia 2006 r. Zapraszamy do 

odwiedzenia naszego stoiska!

Prezentację nowości można także znaleźć na 

www.triumph.net.pl

Na sezon 2006 InterMotors znowu powiększa swoją ofertę. 

To kolejny krok, umacniający „fabrykę adrenaliny” na pozycji 

lidera krajowego rynku części i akcesoriów motocyklowych. 

Jak zwykle zadbaliśmy o to, aby produkty były najwyższej jakości 

i jednocześnie w atrakcyjnych cenach. W naszej ofercie ubrań po-

jawiły się obok Alpinestars, Utiki i FLY buty uznanej w świecie fi rmy 

Sigma. W asortymencie znalazło się obuwie dedykowane miłoś-

nikom sportu motocyklowego, turystyki, chopperów oraz bardzo 

interesujący model, który ucieszy fanów jazdy na quadach. Prze-

bojem rozpoczynającego się sezonu powinien się okazać model 

TROY. To buty, które na pewno zainteresują miłośników moto-

cykli sportowych, którzy na pierwszym miejscu stawiają wygodę 

i bezpieczeństwo. Gwarancją tego jest zastosowanie w nich peł-

nych profesjonalnych wzmocnień w najważniejszych miejscach. 

Buty Sigmy to nowoczesne, a zarazem ciekawe wzornictwo oraz 

gwarancja najwyższej jakości i trwałości.

Filtry HIFLO FILTRO to kolejna nowość w naszej ofercie. Ponad 

40-letnia tradycja i doświadczenie fi rmy gwarantuje, że oferowa-

ne produkty są najwyższej jakości i dostępne są w szerokim asor-

tymencie do wszystkich popularnych modeli motocykli. Bardzo 

duzy wybór znalazł się także w naszym dziale części eksploata-

cyjnych. 

Kolejną nowością są zębatki fi rmy JT Sprockets, jednego ze świa-

towych liderów w produkcji tych ważnych podzespołów. Asor-

tyment popularnego JT jest wyjątkowo duży, a przy tym ceny 

zdecydowanie atrakcyjniejsze w porównaniu z konkurencją. Do 

uzupełnienia kompletu napędowego, oprócz zębatek, propo-

nujemy łańcuchy renomowanej fi rmy 

DID, która stanowi kolejną nowość w 

naszej ofercie.

Zapraszamy do fi rmowych sklepów In-

ter Motors na terenie całego kraju oraz 

na naszą stronę www.intermotors.pl

Model TROY fi rmy Sigma to rynkowy 

przebój w relacji cena-jakość. 

Przygotowaliśmy drugą edycję katalogu ubrań i akcesoriów mo-

tocyklowych Inter Motors. 
To największa tego typu propozycja na polskim rynku. W kata-

logu znalazło się kilkaset wybranych produktów z bogatego 

asortymentu oferowanego przez sieć Inter Motors. Zawarliśmy 

w nim najpopularniejsze i zarazem najciekawsze towary, które 

na pewno zadowolą gusty miłośników motocykli turystycznych, 

sportowych, chopperów oraz off -roadu. W naszej ofercie znalazły 

się produkty m.in.: Alpinestars, Utika, AGV, Sigma, Oxford, Fly, Bike 

itp… i wiele innych. 

Katalog Ubiorów i Akcesoriów będzie dostępny w sieci sprzedaży 

sklepów Inter Motors, w wybranych empikach, a także na fi rmo-

wym stoisku na targach MOTOCYKL EXPO 2006.

Inter Motors, Cząstków Mazowiecki 

tel. 0801 88 20 88 

www.intermotors.pl

Przygotował:

Tomasz Borek 

Fabryka adrenaliny 

na pełnych obrotach 

Katalog Inter Motors 06 

– już dostępny!
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To się nazywa Centrum Motocyklowe! 

Od 1 marca 2006 roku, dzięki współpracy z Inter Cars 
S.A powstało przy ulicy Maratońskiej 111 (Retkinia), 
największe w Łodzi i jedno z nielicznych w Polsce, tak 
rozbudowane Centrum Motocyklowe.

Budowanie marki ze stabilnym i dynamicznie rozwijającym się 

partnerem, jakim jest Inter Cars S.A. daje gwarancje na dobry 

start tego przedsięwzięcia, a w obecnych czasach to ważne, 

aby partnera w interesach charakteryzowały tak silne cechy, 

ponieważ  daje to ogromne perspektywy na rozwój. Dowo-

dem dobrej passy jest fakt, iż minęło zaledwie kilkanaście dni 

od technicznego otwarcia siedziby Centrum Motocyklowego, 

a już dziś skupiamy na powierzchni powyżej 500m2 , motocykle 

takich marek jak TRIUMPH, HONDA, YAMAHA oraz skutery i qua-

dy KYMCO, KEEWAY, YUKI. Ale to nie wszystko. Prowadzimy roz-

mowy z kolejnymi producentami i dostawcami tych miejskich, 

coraz bardziej popularnych pojazdów. Centrum Motocyklowe to 

również sprzedaż części zamiennych, osprzętu motocyklowego 

oraz akcesoriów do motocykli i skuterów. Fani motocykli znajdą 

tutaj także odzież, obuwie i kaski motocyklowe najlepszych zna-

nych na świecie producentów: ALPAINSTARS, UTIKA, W2 BOOTS 

(produkty te dostępne są także w katalogu)

Dostęp do pełnego wachlarza asortymentu, pozwala na szybkie 

realizacje zamówień Klientów odwiedzających salon i serwis. 

Zapewniamy profesjonalną, autoryzowaną przez wszystkie 

w/w marki gwarancyjną i pogwarancyjną opiekę serwisową. 

W skład wyposażenia serwisu wchodzą wyspecjalizowane na-

rzędzia, urządzenia pomiarowe w postaci hamowni oraz stano-

wiska do sprawdzania punktów geometrii ramy. Profesjonalna 

wulkanizacyjna montażownica i wyważarka do wyważania 

dynamicznego i statycznego kół oraz kompresor z opcją pom-

powania kół azotem, to tylko część narzędzi zgromadzonych 

pod jednym dachem w celu usprawnienia prac związanych 

z serwisem motocykli. Wszystko to, w rękach profesjonalnej 

obsady serwisowej daje gwarancje najwyższej jakości świad-

czonych usług.

Spoiwem całego procesu stworzenia Centrum Motocyklowego 

przy Maratońskiej jest Rafał Kwiatkowski, pasjonat motocyklowy, 

na co dzień właściciel kilku fi lii w Inter Cars S.A. To on wpadł na 

pomysł wyeksponowania wszystkich wymienionych wcześniej 

marek w jednym, bardzo dobrze przygotowanym salonie, a tym 

pomysłem zaraził kolejnych marzycieli.Teraz, dzięki perfekcyjnie 

opracowanej logistyce działań, śmiało możemy nazwać to miej-

sce Centrum Motocyklowym z prawdziwego zdarzenia. 

Przygotował: 

Tomasz Żugaj
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Rajdowy sezon 2006 otwarty

2 Rajd Magurski po awansie do rangi Rajdowych 
Samochodowych Mistrzostw Polski stanowił inaugu-
racyjną eliminację tego cyklu w sezonie 2006.

Impreza, która została rozegrana na początku lutego była też po-

wrotem, po kilku latach nieobecności, do prawdziwie zimowe-

go rajdu. Zgodnie z zapowiedzią, wśród bardzo mocnej stawki 

najlepszych kierowców w kraju, znalazł się Maciej Oleksowicz 

ze swoim etatowym pilotem Andrzejem Obrębowskim. W tym 

roku warszawiacy już kolejny raz reprezentują barwy zespołu 

Castrol Q-Service, pozostając wiernym marce Subaru. Co praw-

da w Rajdzie Magurskim wystartowali jeszcze ubiegłoroczną 

Imprezą w specyfi kacji N11, ale już od najbliższego rajdu Maciek 

z Andrzejem zadebiutują w najnowszym modelu Subaru Impre-

zy oznaczonym jako N12.

W planach zespołu pozostaje cały cykl Mistrzostw Polski oraz 

kilka wybranych startów w innych imprezach rozgrywanych 

nie tylko na krajowej arenie. 

„Przed nami chyba najtrudniejszy sezon, w naszej dotychcza-

sowej karierze. Czeka nas więcej rajdów i sporo pracy. Przede 

wszystkim przybyło nam sporo konkurentów. Stawka N-gru-

powych samochodów jest na dzień dzisiejszy najliczniejszą 

klasą w całym cyklu. Warto podkreślić, iż te właśnie samochody 

w ostatnich latach zdominowały rajdy w Polsce i praktycznie mają 

one największą szansę na powodzenie w walce o tytuł w gene-

ralce. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ich liczba wynosi około 18, 

to budzi to naprawdę respekt. Dla nas nie jest to jednak powód 

do zmartwień. Wręcz przeciwnie, bo każda konkurencja mobili-

zuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy. W tym sezonie będzie-

my starali się zdobywać jak najwięcej cennych dla nas punktów. 

Jesteśmy realistami i nie mierzymy zbyt wysoko, bo po prostu 

nas na to jeszcze nie stać. Będziemy chcieli się trochę zrehabili-

tować za ubiegłoroczny sezon, którego niezwykle dramatyczna 

i pechowa druga połowa pozbawiła nas bardzo dobrego wyniku” 

– powiedział przed sezonem Maciej Oleksowicz. 

Niestety zła passa nie omija naszego zespołu, bo Maciek 

z Andrzejem dość pechowo zakończyli udział w Rajdzie Ma-

zurskim. Po pierwszym etapie warszawski duet zajmował trzy-

nastą pozycję. Niestety na trzecim odcinku drugiego dnia ich 

Subaru Impreza padła ofi arą śnieżnej pułapki, z której nie można 

było się uwolnić. Oto jak całe zdarzenie komentuje kierowca: 

„Wszystko zdarzyło się na blisko dwa kilometry przed metą od-

cinka nr 6, gdzie był dość stromy zjazd. Na dohamowaniu do 

lewego zakrętu, zamiast trzeciego biegu wszedł mi piąty. Tym 

samym zabrakło siły hamowania silnikiem i „wystrzeliliśmy” 

w śnieżną bandę. Podobne problemy z biegami mia-

łem już wcześniej, ale nie skończyło się to w taki sposób. 

Niestety specyfi ka tego rajdu jest taka, że większa część 

trasy jest nie dostępna dla kibiców z powodu braku do-

jazdu. W związku z tym tam gdzie wypadliśmy nie było 

dosłownie nikogo, kto mógłby nam pomóc w wydosta-

niu się z tej pułapki. Później okazało się, że jazda byłaby 

i tak niemożliwa, bo uszkodzeniu uległa skrzynia biegów. 

Tak czy inaczej, nie dane nam było dotrzeć do mety rajdu. 

Szkoda, bo to wspaniały rajd w rewelacyjnymi odcinkami 

o nigdzie niespotykanych długich zakrętach. Cóż, takie są 

rajdy i nie zawsze jest się na mecie”.

Następny rajd odbędzie się na przełomie marca 

i kwietnia. Zgodnie z tradycją będzie to Rajd Mazowiecki, 

będący eliminacją Rajdowego Pucharu PZM. 

Impreza rozgrywana będzie w okolicach Otwocka to nasz 

niemal domowy rajd, który bardzo lubimy.

Zgodnie z zapowiedzią załoga zadebiutuje w nim w nowym 

samochodzie i będzie to idealna okazja do sprawdzenia go 

w bojowych warunkach przed dalszą częścią sezonu. 

O szczegółowych planach i startach dowiecie się Państwo 

z naszej strony internetowej www.castrol.q-service.pl.

Przygotował:

Dominik Kalamus
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