RAPORT
WARSZTATOWY

SPECJALNY
NEWSLETTER
BRANŻY
WARSZTATOWEJ

3

(71) 2017

RAPORT ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ REDAKCJĘ GAZETY

Układ zawieszenia
Proces sprzedaży samochodu nie kończy się z chwilą jego wydania, wówczas dopiero się... zaczyna. Stały nadzór nad produktem
powinien więc leżeć w interesie wszystkich stron decydujących
o oddaleniu w czasie przedwczesnej degradacji produktu.
Układ zawieszenia stanowi sztandarowy przykład zależności.
Składowe są rozliczne, a niemal każdy element uzależniony od pozostałych, bo zawieszenia pojazdów są różnorakimi kombinacjami
kinematycznymi i podlegają zwyczajowemu zużyciu. Podstawowym jego zadaniem jest natomiast odizolowanie nadwozia pojazdu
od drgań powstających podczas toczenia się kół po nawierzchni
oraz zapewnienie odpowiedniego kontaktu opony z jezdnią.
Wahacze, sworznie, amortyzatory, sprężyny – elementy te muszą być sprawne i wykonane z materiałów zgodnych ze specyfikacją
producenta. Myliłby się jednak ten, kto uważa, że decydujący wpływ
na niepogorszenie produktu – jakim jest sprawny układ zawieszenia – ma system badań technicznych. W literaturze przedmiotu
– gdy prześledzić dogłębną analizę zaangażowanych w stworzenie nowych ram dla obowiązywania takiego w krajach UE – coraz
częściej pojawiają się wątpliwości, która każą wnosić, że drastyczne
podnoszenie wymagań wobec systemu badań technicznych jest
nieuzasadnione. Na marginesie dodajmy, że np. w kraju o wysokiej

kulturze motoryzacyjnej, w Stanach Zjednoczonych od czasu kryzysu ekonomicznego wiele stanów zrezygnowało w ogóle z badań
technicznych pojazdów.
Więcej w NW 3/2017

Pierwszym krokiem przy diagnozowaniu usterek powinna być wzrokowa kontrola poszczególnych elementów składowych zawieszenia

Wizyta w Bosch Service Polanowski w Toruniu
– Prowadzimy własny, niezależny biznes
pod szyldem znanej marki, którą klienci kojarzą z wysoką jakością – mówią Karolina

Pierwszym miejscem, które odwiedza właściciel auta,
jest punkt obsługi klienta. Tutaj wyceniana jest naprawa
(roboczogodzina plus koszt części zamiennych) oraz
wystawiane jest zlecenie. Tu działa też sklep z częściami
samochodowymi firmy Bosch

i Tomasz Polanowscy, którzy w Toruniu
prowadzą serwis samochodowy należący
do sieci Bosch Car Service. – Z każdym miesiącem rośnie liczba naszych stałych klientów.
Współpraca z siecią to dla nas przede wszystkim możliwość ciągłego rozwoju w każdym
aspekcie, dlatego decyzja o przynależności
była najlepszą, jaką mogliśmy podjąć.
Pięć dni to średni czas oczekiwania przez
klientów na naprawę lub serwis auta w Centrum Obsługi Pojazdów Bosch Service Polanowski w Toruniu. Zakres usług – wszystko

poza pracami blacharsko-lakierniczymi.
Mimo kolejek liczba regularnie powracających klientów cały czas rośnie. BS Polanowski
to dzisiaj sześć stanowisk samochodowych,
siedmiu mechaników, kilkoro praktykantów
z miejscowych szkół samochodowych oraz
trzy osoby w biurze obsługi klienta. Średni
wiek auta w serwisie – 4 lata. Koszt roboczogodziny w cenniku – 100 złotych netto. 30%
czasu pracy to obsługa flot. To dane, których
pozazdrościć może niejeden warsztat.
Więcej w NW 3/2017
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Platforma porozumienia
producentów i dystrybutorów
70% przepisów prawa dotyczących rynku motoryzacyjnego,
a w szczególności producentów i dystrybutorów części, tworzone jest
nie w Polsce, ale w Brukseli. Bardzo ważne okazuje się zatem pytanie, czy
nasz kraj ma w tej kwestii coś do powiedzenia, czy polski głos liczy się

w Parlamencie Europejskim? W marcowym wydaniu
„Nowoczesnego Warsztatu” rozmawiamy na ten temat
z prezesem towarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Alfredem Franke.
Alfred Franke

Poszukiwanie możliwości zdywersyfikowania eksportu
W marcowym NW rozmawiamy z Gazi Bilikozenem, dyrektorem
Automechaniki Dubai, o nadchodzącej edycji targów. Automechanika Dubai (7-9 maja br.) to znacząca impreza w grupie targów orga-

Ponad 50% targowych gości pochodzi spoza Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Polska w tym rankingu plasuje się wysoko. Rośnie liczba i jakość wystawców

nizowanych przez Messe Frankfurt. To trzecie pod względem wielkości targi Automechanika, po Frankfurcie i Szanghaju. Ale uchodzą
za największe i najważniejsze w swoim regionie. Naszego rozmówcę
spytaliśmy m.in. o to, jaki obecnie jest potencjał targów?
– Wciąż widzimy mnóstwo możliwości rozwoju naszych targów
w różnych sekcjach. Duży rozwój przewidujemy w sektorach pielęgnacji aut, opon oraz akumulatorów. Wciąż są możliwości, aby nasze
wydarzenie było jeszcze bardziej imponujące. Rozmawiamy z przedstawicielami różnych instytucji, zapraszamy do uczestnictwa w targach
m.in. przedstawicieli rządu, co może również znacząco zmienić nasze
wydarzenie. Przepisy prawne muszą nadążać za zmieniającą się motoryzacją. Na przykład temat tuningu – dziś kierowca zmodyfikuje swój
samochód, a potem może mieć problem z jego rejestracją.
Tradycyjnie mocnymi punktami Automechaniki Dubai są działy
„części i akcesoria” oraz „elektroniczne części zamienne i podzespoły”.
W tych sektorach już mamy potwierdzony udział największych rynkowych graczy.
Więcej w NW 3/2017

Uczniowie „samochodówek”
zmierzą się po raz kolejny
Już po raz dwudziesty trzeci odbędzie się Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Samochodowej, którego uczestnikami są uczniowie szkół
o profilu samochodowym. Finaliści konkursu spotkają się 7 kwietnia
br. podczas targów Motor Show w Poznaniu (6-9 kwietnia 2017 r.).
Jak co roku turniej będzie przebiegał w trzech etapach. Etap
pierwszy to wewnątrzszkolna rywalizacja, w której każda placówka
wyłoni po maksymalnie trzech uczniów (trzech uczniów technikum
i trzech szkoły zasadniczej), którzy reprezentować ją będą w etapie drugim. Etapy II i III odbędą się na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich, przy czym do trzeciego (zadania praktyczne)
zakwalifikowują się uczniowie z największą liczbą punktów uzyskanych w teście pisemnym (etap II).
Kandydat na zwycięzcę powinien umieć posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami diagnostyczno-kontrolnymi stosowanymi
w motoryzacji oraz znać budowę i zasadę działania poszczególnych
podzespołów pojazdu. Niezbędna jest także umiejętność korzystania
z narzędzi pomiarowych. Dotychczasowi uczestnicy radzą również,
aby starać się nadążać za zmianami w technice motoryzacyjnej.
Zwycięzca otrzyma roczne stypendium, ufundowane przez
Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej. W ubiegłym roku do naj-

Zeszłoroczny test nie był prosty...

lepszych szkół i uczniów trafiły ponadto tak wartościowe trofea, jak
montażownica, wyważarka, dźwignik kanałowy, prostowarka do
felg, wyposażenie szkoleniowe i wiele więcej – lista, zarówno nagród, jak i ich fundatorów, była długa (na marginesie dodajmy, że do
grona sponsorów dołączyła firma Novol – producent m.in. lakierów
samochodowych – w związku z czym w pytaniach egzaminacyjnych pojawią się zagadnienia dotyczące podstaw lakierowania).
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Oprogramowanie dla warsztatu
Aby przetrwać na rynku, właściciele
warsztatów samochodowych muszą podążać za nowinkami technicznymi, uzupełniać
park maszyn i podnosić kwalifikacje. Niezwykle ważne w tym procesie jest odpowiednie oprogramowanie, które kompleksowo
wspiera zarówno warsztat, jak i jego usługi
dodatkowe, np. komis samochodowy. Takim programem jest 1ims, gdzie za pomocą
jednego kliknięcia eksportujemy ogłoszenia
pojazdów na wiodące portale internetowe.
Bezproblemowe, bo automatyczne jest
również generowanie umów komisowych,

umów sprzedaży, faktur VAT i wielu innych
codziennie wystawianych dokumentów.
Każdy warsztat, który równolegle zajmuje się sprzedażą aut, zazwyczaj wcześniej
pojazdy te remontuje, uzupełniając braki
techniczne itp. – ten program pomaga
sprecyzować koszty naprawy i odpowiednio wycenić auto.
W 1ims nie zabrakło ani funkcji obsługi
klienta, ani wspierających pracę mechanika.
Dodatkowo, jak zapewniają twórcy, oprogramowanie jest łatwe w obsłudze, wręcz intuicyjne – nie ma w nim żadnej zbędnej funkcji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat
1ims, zadzwoń pod numer telefonu 533
132 347.
Cena standardowa: 1599 zł netto
Cena promocyjna: 999 zł netto

Rewolucja w urządzeniach do klimatyzacji?
Firma Mahle udowodniła, że urządzenia do serwisowania układów klimatyzacji
można jeszcze udoskonalić, a wręcz zrewolucjonizować. Technologia E3 (Fill, Pump,
Connect) czyni urządzenia ArcticPRO ACX
jeszcze bardziej ekonomicznymi, ekologicznymi i efektywnymi. E3 Fill gwarantuje
napełnienie układu w pojeździe niezależnie
od temperatury otoczenia. E3 Pump to specjalny automatyczny proces oczyszczania
oleju w pompie próżniowej, który pozwala
wydłużyć odstęp pomiędzy jego wymianami do 1000 roboczogodzin, co daje mniej
przestojów i niższe koszty utrzymania. Peł-

powietrza do zbiornika w maszynie oraz
zapobiegają stratom czynnika podczas
odłączania ich od układu, generując realne
oszczędności.
Urządzenia Mahle dostępne są w wersji do obsługi czynników R134a i R1234yf.
Decydując się na model do obsługi starego
czynnika (ArcticPRO ACX 150), producent
zapewnia możliwość późniejszej konwersji
do obsługi nowego czynnika chłodniczego.
ny odzysk czynnika z węży oraz złączek zapewnia z kolei E3 Connect. Opatentowane
szybkozłączki uniemożliwiają zaciąganie

Dystrybucją maszyn w Polsce zajmuje się
firma Sosnowski z Gdańska
(www.sosnowski.pl).

Myjka warsztatowa
Oferowane przez firmę Ekosystem Chemia myjki warsztatowe do mycia i czyszczenia części lub detali metalowych znajdują
zastosowanie w warsztatach remontowych,
mechanicznych, elektrotechnicznych, rusznikarniach oraz serwisach naprawczych.
US-9 to jeden z najpopularniejszych modeli, pracujący zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mobilnym (przemieszczanie myjki
ułatwiają dodatkowe kółka).
Parametry:
powierzchnia płyty roboczej:
800 x 670 mm,

KONFORT 705
OFF ROAD – R134a

8 749,00

lub 234,38
PLHVLĊF]QLH

płyta robocza wykonana ze specjalnego
sita,
maks. obciążenie płyty roboczej: 200 kg,
płyn w obiegu zamkniętym
– beczka 60 l,
zabudowana komora na beczkę
z płynem,
mycie poprzez wąż elastyczny zakończony pędzlem przepływowym,
mycie i odtłuszczanie odbywa się w obiegu zamkniętym myjki,
ciśnienie regulowane za pomocą
zaworu,
35=<=$.83,(85=ø'=(1,$
.21)257'58.$5.$
7(50,&=1$:35202&<-1(-&(1,(

455,00 1 300,00

specjalny filtr siatkowy w wężu
zasilającym,
wysokość:
ok.
930
mm,
waga: ok. 60 kg,
zasilanie:
230
V/50 Hz.

Kontakt: tel. 882 713 835
sprzedaz@ekosystemchemia.pl

www.europart.net
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Skaner bieżnika opon
szerokości opony, a wykonywany jest nie
punktowo czy liniowo – mierzone jest pasmo o szerokości 26 mm. Metoda ta eliminuje błędy wynikające z niemiarodajnych
pomiarów lub też ich przypadkowości.
Wyniki są widoczne natychmiast na no-

Tyre Scanner mierzy głębokość bieżnika
i nierównomierność jego zużycia. Pomiar
polega na zeskanowaniu bieżnika na całej

śniku mobilnym (laptop, smartfon), zarówno w wersji graficznej, jak i opisowej. Możliwy jest również wydruk w formie graficznej.
Urządzenie dedykowane jest serwisom
oponiarskim i przechowalniom kół, ale zastosowanie znajdzie również u dealerów samochodów i w firmach flotowych. Korzyści?
Wzrost sprzedaży opon oraz usług wymiany
opon i ustawienia geometrii.
Więcej informacji na www.italcom.com.pl
lub pod numerem telefonu 601 468 320.

Wiosna w warsztacie
Wiosna to pora roku, w której właściciele samochodów coraz liczniej odwiedzają
warsztaty. To także czas wytężonej pracy dla
mechaników, gdyż jak to w sezonie – wszyscy chcą wszystko jednocześnie, tu i teraz.
„Wiosnę w warsztacie” spędzimy wraz
z naszymi czterema partnerami. Pierwszy
z nich – firma AC – zwraca uwagę na to, że
po zimie nie tylko wymiana opon jest ważna. Sugeruje, że warto dokonać także przeglądu auta z LPG. Kolejny nasz partner, firma

Multichem, pisze o tym, iż wraz z przyjściem
ocieplenia praca staje się łatwiejsza. Nasz
specjalista od lakierowania dzieli się z czytelnikami wiedzą ze swej „działki”. Z kolei
Tedgum, producent części gumowych
i metalowo-gumowych, wskazuje, że liczne urządzenia i narzędzia, np. ściągacze
tulei, pomagają zoptymalizować czas pracy
w warsztacie. Czas na branżę narzędziową
i wyposażenie warsztatu, które reprezentuje Yato. W marcu firma prezentuje sprzęt

Klimatyzacja
samochodowa
Obecnie po naszych drogach jeździ niewiele aut bez układu klimatyzacji, choć i takie jeszcze się zdarzają. Zdecydowana większość
wyposażona jest w „klimę”, a tę – jak wiadomo – należy regularnie
serwisować. Dlatego jednym z wiodących działów marcowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu” jest ten właśnie sektor. Publikujemy m.in. pierwszy odcinek artykułu poświęconego budowie i funkcjonowaniu układu klimatyzacji. Uzupełnieniem są inne teksty, takie
jak „Nietuzinkowa wiedza – 12 pytań do specjalistów”, w którym
eksperci udzielają odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Ponadto: montaż i uruchomienie sprężarki klimatyzacji (porady Nissens),
a także kilka słów do serwisujących układy klimatyzacji w kontekście sprawozdań w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych
(tzw. f-gazów) i substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO)
za rok 2016.
Więcej w NW 3/2017

 

do wymiany silnika, przypominając, że nieumiejętny demontaż może przyczynić się
do poważnych „kontuzji”.
Część pierwszą „Wiosny w warsztacie”
znajdą Państwo w marcowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

Wyposażamy
serwis oponiarski
Firma PHU Szczepan przygotowała zestawienie propozycji wyposażenia warsztatowego na sezon wiosenny. W najnowszej ofercie
znalazły się:
Montażownica ATS MT-26 (cena netto PLN: 11 870,-),
Wyważarka WT-200 (cena netto PLN: 5 670,-),
Montażownica ATS M-250-3D2 (cena netto PLN: 7 970,-),
Wyważarka ATS W-770 (cena netto PLN: 7 970,-)
Podnośnik dwukolumnowy ATS L-200 (cena netto PLN: 3 970,-)
Podnośnik nożycowy ATS L-520 (cena netto PLN: 3 870,-)
Podnośnik bałwankowy 3,5 T (cena netto PLN: 589,-)
Ciężarki cynkowe Fivestars 10 G (cena netto PLN: 17,95,-)
Kontakt: tel. 81 565 71 76
e-mail: sklep@phu-szczepan.pl
www.sklep.phu-szczepan.pl
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Oleje silnikowe
O olejach silnikowych powiedziano i napisano wiele, można by nawet sądzić, że
wszystko. Okazuje się jednak, że nie jest to
prawda. Pojawiające się na rynku nowe jednostki napędowe wymuszają na producentach olejów silnikowych tworzenie coraz
to bardziej zaawansowanych produktów.
Każdy nowy olej musi zostać poddany wielu testom, a to proces skomplikowany i długotrwały. Wiedza olejowa „rodzi się” zatem
w zaawansowanych laboratoriach, a my
staramy się, aby za pośrednictwem „No-

woczesnego Warsztatu” docierała ona do
Państwa. Podkreślić należy, że informacje te
pochodzą „z pierwszej ręki” od najlepszych
fachowców.
W marcowym wydaniu „Nowoczesnego
Warsztatu” publikujemy sondę, w której zadajemy naszym partnerom cztery istotne,
według nas, pytania. Podejmujemy m.in.
temat olejów przeznaczonych do różnych
rodzajów silników, piszemy o olejach do
pojazdów ciężarowych, zwracamy uwagę
na to, jak często wymieniać to medium, in-

formujemy o fałszerstwach przy produkcji
i sprzedaży oraz o podpisanej 10 lutego br.
ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.
Więcej w NW 3/2017

Uwolnij posadzkę

Podnośnik dwukolumnowy łączony dołem

Szacunkowe określenie wykorzystania wyposażenia w warsztacie to okazja, by pokusić się o dogłębniejszą kalkulację: co zarabia na
siebie, a co tylko zajmuje cenną powierzchnię! Ciekawym wątkiem
dyskusji byłoby z pewnością porównanie popytu i podaży na sprzęt,
który rewolucjonizuje podejście do zasobooszczędnego wykorzystania powierzchni (przestrzeni) w warsztacie.
Czy i kiedy warto kupić, a kiedy np. pożyczać lub wyręczać się
zakupem w ramach sąsiedzkiej współpracy? Jaki sprzęt nie ma już
racji bytu, bo np. reżim napraw ASO nie pozwala go używać, więc
warto uwolnić powierzchnię posadzki? Artykuł, który trafił na łamy
marcowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”, stanowi ledwie
próbę opisu problematyki związanej z przemyślanymi inwestycjami
w wyposażenie warsztatu w podnośniki samochodowe, tym niemniej zachęcamy do jego lektury.

Wymiana stacyjki w motocyklu
Nowa stacyjka potrzebna jest w przypadku awarii starej lub gdy modyfikujemy
czy przebudowujemy motocykl oraz zastosowaną w nim instalację elektryczną. Typowa stacyjka motocyklowa składa się z sekcji
mechanicznej, w której występuje najczęściej bębenek zamka z zapadkami i profilowaną szczeliną kluczyka, oraz z sekcji elektrycznej ze stykami i ruchomą zworą.
Najstarsze stacyjki motocyklowe posiadały bardzo uproszczoną konstrukcję sekcji
mechanicznej, a ich kluczyki były wzajemnie wymienne. Nie stosowano tam zapadek
pozwalających na zróżnicowanie wzorów

kluczyków. Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe zastosowane w tych stacyjkach ogra-

Kostka stacyjki wyposażonej w cztery styki

niczało się do profilowanej szczeliny kluczyka. Posiadacz kluczyka do Jawy lub Junaka
mógł uruchomić każdy motocykl tej marki.
Producenci współczesnych motocykli stosują lepsze zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i oprócz zróżnicowanych wzorów
kluczyków instalują często immobilisery
oraz mechaniczne blokady kierownicy zintegrowane z mechaniczną sekcją stacyjki.
Jeżeli konstrukcja motocykla nie pozwala
na zastosowanie stacyjki zintegrowanej
z blokadą, wówczas montuje się oddzielną
mechaniczną blokadę kierownicy.
Więcej w NW 3/2017
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DWDSRGZUDĈHQLHP
Aktywna
recepcja
Najlepsi kierowcy świata
pod wrażeniem

- moda
czy biznes?
HMLGHV]F]RZHM.DOLIRUQLL
Palm Springs, miasto w Kalifornii w USA, zbudowane na pustyni
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RW0LFKHOLQ

Z\ERUXZáDĞFLZHJRSRMD]GX
ELHU]H F]\QQ\ XG]LDá Z SU]HJOąG]LH SRZLDU\JRGQRĞüSRPLDUX

3RUR]PDZLDMP\ R WHVWDFK RSRQ\ 0LFKHOLQ 3LORW 6SRUW  6 Z NWyU\FK EUDâ 3DQ

3HáQ\ SRPLDU XVWDZLHQLD JHRPHWULL Nyá
MD]GXSU]\MĊWHJRQDUHFHSFMĊNRQVXOWXMąF
XG]LDâ:\GDMHPLVLċīHGOD]Z\NâHJRNLHURZF\Z\NU\FLHUyīQLFSRGF]DVWHVWyZRSRQ
LRVLWUZDPDNVPLQ:\PDJDMHGQHMGR]H VSHFMDOLVWą GRGDWNRZH VSRVWU]HĪHQLD
1DMFLHNDZV]H]HZ]JOĊGXQDZZNU\WHPRJâRE\E\ýWUXGQH'RNRQXMĆFNLONXSU]HMD]GyZPRīQDVLċQLH]RULHQWRZDýZF]\P
PRĪH WHĪ SRGMąü GHF\]MĊ R UR]V]HU]HQLX ULDDWDNĪHV]\ENL]ZURWLQZHVW\FMLZ\GDMąVLĊ GDWNRZHMF]\QQRĞFLVNUĊWXNyáRVLSU]HGQLHM
WNZLVHGQRVSUDZ\-HGQDNVĆG]ċīHGODWDNLHJRNLHURZF\MDN3DQZ\VWDUF]\QLHZLHOH
XVáXJVHUZLVRZ\FK
E\üVWDQRZLVNDGRZVWĊSQHJRVSUDZG]DQLD FHOHPSRPLDUXNąWyZSRFK\OHQLDLZ\SU]HF]DVXDE\Z\âDSDýWHZV]\VWNLHQLXDQVH
G]HQLDRVLVZRU]QLD]ZURWQLF\
7HQ VSRVyE QD VSU]HGDĪ GRGDWNRZ\FK JHRPHWULLRUD]WHVWHU\VWDQXELHĪQLNDRSRQ
6\VWHP$UJRVMHVWÄRGSRUQ\´QDQLHUyZXVáXJ]RVWDáEDUG]RNRU]\VWQLHSU]\MĊW\SU]H]
=UDFMLPRMHJR]DZRGXRZLHOHáDWZLHMMHVWZ\áDSDüUyĪQLFHWDNĪHWHGUREQH-HVWHPEDUQRĞFL VWDQRZLVND SRPLDURZHJR =DUyZQR
VHUZLV\1DOHĪ\MHGQDNSDPLĊWDüDE\Z\NRKontrola
geometrii
Podczas QDZHW
targów
Motor Show
wZPoznaniu
do uczniów.
G]R Z\F]XORQ\
QD QLHZLHONLH
]PLDQ\
]DFKRZDQLDFK
RSRQ
: .DOLIRUQLL PLHOLĞP\
U]\VWXMąFWHGRGDWNRZHQDU]ĊG]LDGRVSU]H'RVWĊSQH
QD U\QNX
XU]ąG]HQLD
PRĪQD Z SU]\SDGNX SRVDG]NL MDN L SRGQRĞQLND
RND]MĊ VSUDZG]Lü 0LFKHOLQ Z UyĪQ\FK ZDUXQNDFK
QD WRU]H
GURJDFK
odbędzie
się I Turniej
Lakierników.
OrganizaCo]QDZLHU]FKQL
dalej? Ci,VXFKHM
którzy
najlepiej poradzą soQDMD]GRZHJRMHVWZVWDQLHVNRPSHQVRZDü
GDĪ\
GEDü R U]HWHOQRĞü
L SURIHVMRQDOL]P
SRG]LHOLü
QD NRQZHQFMRQDOQH
NDPHUDPL
LPRNUHM0XV]ĊSU]\]QDüĪHMHVWHPSRGZLHONLPZUDĪHQLHP0LFKHOLQZ\NRQDáNDZDáGREUHM
QDZHWGRĞü]QDF]QHRGFK\áNLRGSR]LRPX
.OLHQWPXVLPLHüSHZQRĞüĪHGRUDGFDVHU&&'RUD]SUDFXMąFHZW]ZWHFKQRORJLL'
torem jest, obok Akademii Rozwoju Motory- bie z testem (15 zespołów dwuosobowych),
URERW\LVWZRU]\áQDSUDZGĊĞZLHWQHRJXPLHQLH
ZLVRZ\ SU]HGH ZV]\VWNLP ]DJZDUDQWXMH
=XZDJLQDVSRVyESRPLDUXUR]ZLą]DQLH :\HOLPLQRZDQRUyZQLHĪNRQLHF]QRĞüRNUHzacji, czasopismo Nowoczesny Warsztat!
trafią do drugiego
etapu rozgrywanego już
VRZHMNDOLEUDFMLXU]ąG]HQLD']LĊNLWHPXĪH
XWU]\PDQLHQLH]DZRGQRĞFLLVSUDZQRĞFLVD]NDPHUDPL&&'SUDNW\F]QLHQLHQDGDMHVLĊ
7HVWRZDâ3DQRSRQċPLQQDGURJDFKSDUNXNUDMREUD]RZHJR-DNZUDīHQLD"

V\VWHP QLH ]DZLHUD SU]HQRĞQ\FK HOHPHQPRFKRGXNOLHQWDRUD]MHJREH]SLHF]HĔVWZD QD W]Z V]\ENą UHFHSFMĊ 3RPLDU MHVW UHODZałożenia
turnieju
są
proste:
kilka
miesięna
targach
Motor
Show
w Poznaniu 7 kwiet%\áR WR
FRĞ QLHVDPRZLWHJR
V]\ENLH VDPRFKRG\$VHNXURZDQL E\OLĞP\
WyZ SRPLDURZ\FK QDUDĪRQ\FK QD XSDGNL
1DMOHSV]ą
PHWRGą
QD ]GRE\FLH WHJRSLĊNQH
]DXID- ZLGRNL
W\ZQLHF]DVRFKáRQQ\LZLąĪHVLĊ]ZLHORPD
SU]H]SROLFMDQWyZGURJDRF]\ZLĞFLHE\áD]DPNQLĊWD%\á\WRĞZLHWQHZDUXQNLGRWHVWRZDQLD
F]\ XGHU]HQLD
RUD] G]LĊNLprzebrnąć
VDPHM NRQVWUXNQLDZĞUyGNOLHQWyZMHVWXWU]\PDQLHZ\VRNLHM
F]\QQRĞFLDPLREVáXJRZ\PL7HFKQRORJLD'
cy wcześniej rozesłana została specjalna
in- nia. To właśnie tam
będą musieli
W\PEDUG]LHMĪHVSDGáGHV]F]LRSRQ\PRJOLĞP\VSUDZG]LüZUyĪQ\FKZDUXQNDFK
MDNRĞFL
VHUZLVX L VSRVyE SU]HND]\ZDQLD LQZ SHZQ\P VWRSQLX SU]\VSLHV]\áD SRPLDU FMLJG]LHNDĪGDNDPHUDMHVWSUHF\]\MQLHORformacja do wielu szkół. Te, które
były chęt-REVáXJĊprzez
teoretyczny
i ten najbardziej efekNDOL]RZDQDZSU]HVWU]HQLSU]H]GZLHNDPHIRUPDFML'ODWHJRZáDĞQLHNOLHQWREHFQ\QD
:\HOLPLQRZDQR
JáRZLFtest
SRPLDURU\]QDSU]HFLZNDV\VWHPDXWRNDOLEUXMHVLĊ
UHFHSFML
PRĪH udział,
VDPRG]LHOQLH
]ZHU\¿NRZDü
3RâĆF]HQLH
LGHDOQHM
MD]G\
QD
VXFKHMZ\FKDOHZGDOV]\PFLąJXWU]HED]DNáDGDü
QDZLHU]FKQL
] MHM QLHSU]HFLċWQ\PL
PRīOLZR
ne
wziąć
złożyły
deklarację
poprzez
towny
–
test
praktyczny.
6WDW\VW\F]QLH U]HF] ELRUąF ]DNáDGDMąF
]DSURSRQRZDQHSU]H]GRUDGFĊGRGDWNRZH
QDNRáDXFKZ\W\LHNUDQ\SDV\ZQHSU]HSURğFLDPLSRGF]DVMD]G\QDPRNUHMGURG]HWRV]F]\WPDU]HĕNLHURZFyZ-DNLHVĆ3DQD
ĪH SU]H]kilka
VWDQRZLVNR
G]LHQQLH SU]HMHG]LH
XVáXJL
6ą WHĪ RF]\ZLĞFLH
SRG]HVSRá\
NWyZDG]DüNRPSHQVDFMĊLWS2GNLONXODWPRĪrejestrację
w systemie.
Uczniowie
otrzymali
– Przygotowaliśmy
konkurencji
zwiąRGF]XFLDSRSU]HMD]GDFK"
 SRMD]GyZ ] GXĪą GR]ą SUDZGRSRGRU\FKQLHGDVLĊSUHF\]\MQLHRFHQLüPHWRGąRUQDREVHUZRZDüSUyE\SU]HELFLDVLĊQDU\Q2SRQDPDEDUG]RGREUąVWDELOQRĞüLUHDNF\MQRĞü1DWRU]HPRĪQDE\áRSRV]DOHü1DZHW
drogą
elektroniczną
specjalny
pakiet
szkozanych
np.
z
kolorymetrią
i
prawidłowym
JDQROHSW\F]Qą=SRPRFąSU]\FKRG]ąZWHG\ NXW]ZDXWRPDWyZGRNRQWUROLJHRPHWULL6ą ELHĔVWZDPRĪQD]DáRĪ\üĪHZRNRáR
QDPRNUHMQDZLHU]FKQL366JZDUDQWXMHĞZLHWQąSU]\F]HSQRĞüLUHZHODF\MQLHRGSURZDG]D
D ZLĊF 
SRMD]GDFK ]RVWDQą
Z\NU\WH MDVSHFMDOLVW\F]QHXU]ąG]HQLDZDUV]WDWRZH
WR SU]HUyĪQHnie
UR]ZLą]DQLD
F]ĊVWR ]LQWHJUR- barw,
leniowy. To właśnie na jego podstawie
postrzeganiem
składaniem
pistoletu
ZRGĊ]DSHZQLDMąFGXĪHSRF]XFLHEH]SLHF]HĔVWZDSRGF]DVMD]G\
,P EDUG]LHM UHQRPRZDQD PDUND W\P ZDQH]SRGQRĞQLNLHPQDMD]GRZ\PSRSU]H] NLHĞ QLHSUDZLGáRZRĞFL -HĪHOL SU]\QDMPQLHM
tylko Z\PRJL
poszerzają
swoją
wiedzę
techniczną, lakierniczego (sprawnościowe),
pomiarem
SRáRZD ] W\FK NOLHQWyZ ]GHF\GXMH
VLĊ RG
ZLĊNV]H
GRW\F]ąFH
HVWHW\NL
RUD] ]DPRFRZDQLHZNRQVWUXNFMLQDMD]GXJáRZLF
&]DVQDGHVHULMD]Gċ366QDWRU]H:MDNLFKSRMD]GDFKWHVWRZDâ3DQWHQPRGHO

]DNUHVX
L MDNRĞFL XU]ąG]HĔ VWDQRZLąF\FK SRPLDURZ\FK F]\ V\VWHPyZ REUDFDMąF\FK UD]X QD XVáXJĊ UHJXODFML EąGĨ GRGDWNRZR
ale
także
przygotowują
się
do
pierwszego
grubości
powłoki,
prawidłowym
dozowaniem
RSRQ\"
Z\SRVDĪHQLHWDNLHJRVWDQRZLVND
NRáD FHOHP DXWRPDW\F]QHJR SRPLDUX NRP3RGVWDZRZHVNáDGRZHWDNLHMUHFHSFMLWR
SHQVDFML 7DN QDSUDZGĊutwardzacza.
ZLĊNV]RĞü ] W\FK Do dyspozycji będzie również
etapu
– testu internetowego. Organizatorzy
3RWRU]HMHĨG]LOLĞP\JáyZQLHVXSHUVSRUWRZ\PL%0:0007RQDSUDZGĊGUDSLHĪm.in.:
V\VWHPyZZGDOV]\PFLąJXZ\PDJD]DáRĪHQHLPRFQHDXWD0XV]ĊSU]\]QDüĪHQRZDRSRQDEDUG]R]EOLĪ\áDVLĊGRVSRUWRZ\FKRSRQ
XVáXJmłodych
XVáXJL fachowców
XVáXJL
zapowiadają,
że już na dniach pytania
trafią ściana lakiernicza, więc
QLDQDNRáDMDNLHJRĞSXQNWXRGQLHVLHQLDZLSRGQRĞQLN ]UHJXá\QRĪ\FRZ\OXEVWHP
Z\F]\QRZ\FKF]XüWRE\áRZáDĞQLHV]F]HJyOQLHQDWRU]HJG]LHMHG]LHVLĊQDJUDQLF\PRĪOLGRF]QHJRGODNDPHUSRPLDURZ\FK'RSLHUR
SORZ\

ZRĞFLQLHRV]F]ĊG]DMąFDXWD
SR]DáRĪHQLXZV]\VWNLFKF]WHUHFKÄWDUJHWyZ´
URONLKDPXOFRZH

PRĪOLZ\MHVWSRPLDUNRPSHQVDFMLDQDVWĊSĞZLDWáD

&]\PWDRSRQDZHGâXJ3DQDUyīQLVLċRGLQQ\FKSRGREQ\FKPRGHOL":F]\PWNZL

QLHZáDĞFLZDNRQWURODXVWDZLHQLDJHRPHWULL
WHVWHUGLDJQRVW\F]Q\

WDMHPQLFDVXNFHVX"
)LUPD &(0% ZSURZDG]LáD QD U\QHN QR:LGDüĪH0LFKHOLQZáRĪ\áRZWHQSURGXNWRJURPSUDF\LFDáHVZRMHGRĞZLDGF]HQLH2GODW
ZDWRUVNLH L LQQRZDF\MQH XU]ąG]HQLH R QD'RGDWNRZR
Z VNáDG VWDQRZLVND ZFKRMHVWHPNLHURZFą]DZRGRZ\PLP\ĞODáHPĪHMXĪQLFPQLHQLH]DVNRF]\DOHPXV]ĊSU]\]QDü
P
P
P
zwie Argos SR]ZDODMąFH QD ZVWĊSQą NRQG]LüPRĪHSá\WDGR]ELHĪQRĞFLF]\DQDOL]DZdecydowany wzrost tempaWUROĊJHRPHWULLNyáZFLąJX5
i standardu o utrzymanie
stanu techniczsekund. Pomiar jego dobrego
WRUVSDOLQ
ĪHWDRSRQD]URELáDQDPQLHQDSUDZGĊVSRUHZUDĪHQLH6]F]HJyOQLHMHMZVSDQLDáDVWHURZ2NUHV]ZURWXNRV]WX]DNXSX ZPLHVLąFDFK
GRNRQ\ZDQ\ MHVW ]D SRPRFą
VWDFMRQDUQ\FK
2F]\ZLĞFLHZPRPHQFLHSRMDZLHQLDVLĊ
QRĞüLZ\VRNDUHDNF\MQRĞüNRPIRUWMDNL]DSHZQLDSRGF]DVMD]G\QDPRNUHMQDZLHU]FKQL
życia
w Polsce spowodował, że statystyczny
nego,
oczekując niezawodności. Tendencja
NROXPQ3ROHJDRQQDDQDOL]LHSU]HVWU]HQQHM Okres zwrotu kosztu zakupu urządzenia w zależnoZ\PRJX
DNW\ZQHM UHFHSFML SLHUZV]ą UHDN:LGDüĪHRSRQD]RVWDáDRSUDFRZDQDQDSRGVWDZLHGRĞZLDGF]HĔ]HVSRUWyZPRWRURZ\FK
kierowca
zwraca
większą
uwagę
na
jakość
ta
doprowadziła
powstania
w6)serFMąE\ZDáDNU\W\NDQLHFKĊüGRSRQRV]HQLD QLHZLG]LDOQHMGODOXG]NLHJRRNDZLą]NLĞZLDścim.in.
od liczby do
dodatkowych
usług (2, 4 lub
generoWáDHPLWRZDQHMSU]H]NROXPQ\SRPLDURZHQD wanych przez szybki test geometrii w ciągu jednego
NROHMQ\FKNRV]WyZQDVWRVXQNRZRGURJąLQ3RGVXPXMP\MDNLH]DOHW\DMDNLHZDG\PD366"

nieodłącznego
elementu
swojego
życia,
wisach
tzw.
stanowisk
recepcyjnych,
któNRáDSRMD]GX
ZHVW\FMĊ F]\ SU]HOLF]DQLH RNUHVX MHM ]ZURdnia roboczego

Turniej Młodych Lakierników

Aktywna recepcja

6WDELOQRĞüLGHDOQDSU]\F]HSQRĞüHIHNW\ZQHRGSURZDG]DQLHZRG\EH]SLHF]HĔVWZRWR
jakim
stał się samochód, i w rezultacie dba rych założeniem jest,
JáyZQH]DOHW\3660RLP]GDQLHPMHVWWRREHFQLHQDMOHSV]DGRVWĊSQDQDU\QNXRSRQD
GRDXWVSRUWRZ\FK%DUG]RVLĊFLHV]ĊĪHPLDáHPPRĪOLZRĞüSU]HWHVWRZDQLDWDNZVSDQLDáHJRSURGXNWX=DNRFKDáHPVLĊZ366LQDSHZQR]DPRQWXMĊWRRJXPLHQLHZVZRLPDXFLH

aby w trakcie każdej

']LċNXMċ]DUR]PRZċ

5R]PDZLDâ0LURVâDZ*LHFHZLF]

Firma CEMB wprowadziła na rynek urządzenie o nazwie Argos, pozwalające na wstępną kontrolęgeometrii kół w ciągu
5 sekund

Firma CEMB wprowadziła na rynek urządzenie o nazwie Argos, pozwalające na wstępną kontrolę geometrii kół w ciągu 5 sekund

GDQ\FKSRMD]GyZVWZLHUG]RQRZDG
EDUG]R GRNáDGQLH GLDJQR]XMąF\ VWDQ WHFKQLF]Q\ RJXPLHQLD VDPRFKRGyZ 6NDQHU PQLHMMHGQHMRSRQ\2]QDF]DWRĪH
MHVWáDWZ\ZREVáXG]HDZ\QLNLSRPLDUyZVą FR F]ZDUW\ SRMD]G EĊG]LH NZDOL¿N
QDW\FKPLDVW GRVWĊSQH Z ZHUVML JUD¿F]QHM GR]DRIHURZDQLDGRGDWNRZ\FKXVáX
:SU]\SDGNXZLĊNV]\FKVHUZLV
LRSLVRZHM3RPLDUSROHJDQD]HVNDQRZDQLX
ZIRUPLH' JáĊERNRĞFLELHĪQLNDQDFDáHM G]LHQQLH RGZLHG]D RNRáR  VDPR
V]HURNRĞFLRSRQ\3RPLDUZ\NRQ\ZDQ\MHVW RNRáRNLHURZFyZEĊG]LHPXVLDáR
QLHSXQNWRZRF]\OLQLRZRDOHPLHU]RQHMHVW ĞOHüGHF\]MĊRZ\PLDQLHRSRQOXE
ZLHQLX JHRPHWULL : SHV\PLVW\F]
SDVPRRV]HURNRĞFL26 mm0HWRGDWDHOLPLQXMHEáĊG\Z\QLNDMąFH]QLHPLDURGDMQ\FK ULDQFLHRVRE\]GHF\GXMąVLĊQDGR
XVáXJĊFRSU]\WDNLP]DáRĪHQLXSR
SRPLDUyZOXEWHĪLFKSU]\SDGNRZRĞFL3R]ZURWLQZHVW\FMLZPQLHMQLĪPLHV
QDGWRSHáQDGRNXPHQWDFMDZZHUVMLHOHNWUR7HJRW\SXREOLF]HQLDVąRF]\ZL
QLF]QHMQDGRZROQ\PQRĞQLNXOXEWHĪZIRUPLHZ\GUXNXF]\QLJREDUG]RZLDU\JRGQ\P G]R RJyOQH QDWRPLDVW WU]HED PL
GRPRĞü ĪH Z\NRU]\VWDQLH 7\UH
LRJUDQLF]DGRPLQLPXPPRĪOLZRĞüPDQLSXUDPRĪHE\ü]QDF]HQLHZLĊNV]H:
ODFMLZ\QLNLHPOXEWHĪSRSHáQLHQLHEáĊGX
*UD¿F]Q\ REUD] ]HVNDQRZDQHM RSRQ\ ]DOHĪ\RGSRP\VáRZRĞFLVHUZLVX
SR]ZDOD QD GLDJQR]Ċ SU]\F]\Q\ QS F]\ MHVWQS]RUJDQL]RZDQLHDNFMLSURP
SRGF]DV NWyUHM RGGHOHJRZDQ\ SU
Z\VWąSLáR QRUPDOQH UyZQRPLHUQH ]XĪ\PRĪH SRGMąü VLĊ RSHUDFML ]HVND
FLH F]\ ZLQQH E\áR QLHSUDZLGáRZH FLĞQLHQLHZRSRQLHOXEWHĪ]áDJHRPHWULD3RPLDU VWDQX RJXPLHQLD VDPRFKRGyZ Z
Q\PUHMRQLHQSQDSDUNLQJXVXSH
WUZD NLOND VHNXQG L SROHJD QD SU]HVXQLĊFLXSU]\U]ąGXRGMHGQHMNUDZĊG]LRSRQ\GR WXJG]LHZ\GUXN]EDGDQLDZUD]]
NRQWDNWRZ\PL ¿UP\ RUD] GRáąF]R
GUXJLHM NRáR ]GHPRQWRZDQH
OXE QD SRMHĨzobaczymy
też przy aplikacji
poszczególnych
G]LH DZ\QLNQDW\FKPLDVWMHVWZLGRF]Q\QD PRFMą E\áE\ XPLHV]F]DQ\ Z ZLG
lakierów
– mówi Adam Niedzwiedzki,
jeden
GOD NOLHQWD
PLHMVFX 7DND IRUPD
VPDUWIRQLHOXEWDEOHFLH'DQHWHRF]\ZLĞFLH
E\ü SU]HV\áDQH DUFKLZL]RZDQH F]\ VHUZLVXPRJáDE\SU]\F]\QLüVLĊG
zPRJą
organizatorów.
QHJR ]ZLĊNV]HQLD OLF]E\ NOLHQWyZ
GUXNRZDQH5DSRUW\PRJąE\üWDNĪHZ]ERZLüEDUG]RGREUąPHWRGĊQDUR]
JDFRQH
R GDQH ZDUV]WDWX
]DOHFHQLD
GLD- Turnieju
Wszelkich
informacji
na temat
udzieVH]RQXRSRQLDUVNLHJR
JQRVW\F]QHF]\SURPRF\MQHRIHUW\
la Pan
Adam Niedzwiedzki (tel. 601 625:UDFDMąFGRVWDW\VW\NZ
347).
:]DáRĪHQLXNOLHQWNWyUHPXSU]HGVWDZL
VDPRFKRGRZ\FKMHVW]ZLą]DQ\FK
VLĊWHJRW\SXU]HWHOQąLQIRUPDFMĊ]SHZQRVWDQHP RJXPLHQLD 3RPLPR ĪH MD
ĞFLą SU]HP\ĞOL ]DOHFDQą Z\PLDQĊ RJXPLHQLDOXEUHJXODFMĊJHRPHWULLNyá'RNáDGDMąF SRĞUHGQLąSU]\F]\QĊZ\SDGNyZSR
F]ĊĞFLHM SRGDMH ÄQLHGRVWRVRZDQLH
EH]SáDWQLHZ\GUXNRZDQ\UDSRUWVHUZLVEĊĞFLGRZDUXQNyZGURJRZ\FK´WRZ
G]LHPyJá]DVWRVRZDüUyĪQHJRURG]DMXDNFMHPDUNHWLQJRZHQSSURPRFMĊQD]DNXS ZáDĞQLHRGSRZLHGQLVWDQWHFKQLF]Q
SRPyFZXQLNQLĊFLX]GDU]HQLD1LN
RJXPLHQLDMHJRZ\PLDQĊOXEZVSRPQLDwizyty
samochodu
w serwisie
było
QLHMHVWZVWDQLH]PLHU]\üZMDNLP
Qą UHJXODFMĊ
JHRPHWULL SU]\NáDGRZR
SU]H] można
QLHUyZQRPLHUQLHQDGPLHUQLH ]XĪ\W
PLHVLąFRGRWU]\PDQLDUDSRUWX.OLHQWZWHQ
przeprowadzić
szybki przegląd techniczny,
SRZRGXMąFH QLHSUDZLGáRZą NLHUR
VSRVyE EĊG]LH PyJá VSRNRMQLH SRGMąü GHinformując
o wykrytych
usterkach
SU]\F]HSQRĞü L XWUD
F\]MĊ QLH F]XMąFklienta
SUHVML ]H VWURQ\
VHUZLVX ]PQLHMV]RQą
QRĞFLZSá\ZDMąQDQDV]HEH]SLHF
Z]URĞQLHZWHQVSRVyEUyZQLHĪMHJR]DXIDlub
o
zbliżających
się
wymianach.
-DNR VSHFMDOLĞFL ZLHP\ ĪH ZSá\Z
QLHRUD]RJyOQDRFHQDSURIHVMRQDOL]PXLZL]HUXQNX¿UP\
W rezultacie klient nie musiRJURPQ\3UREOHPHPMHVWW\ONRWR
już przejG]LDáRW\PWDNĪHNOLHQWLWXWDM]SR
/XG]LH OXELą WHJR W\SX QRZLQNL WHFKQRmować
się
koniecznością
samodzielnego
ORJLF]QH V]F]HJyOQLH MHĪHOL SRPDJDMą RQH UR]ZLą]DQLH7\UH6FDQQHU
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