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Cofanie liczników
będzie przestępstwem
Związek pracodawców Business Centre Club przedstawił uwagi
do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy Pra-

Czy przygotowywane zmiany zapobiegną przestępstwom związanym z cofaniem liczników? Wszystko na to wskazuje

wo o ruchu drogowym z 7 grudnia 2017 r. BCC pozytywnie ocenia
planowane zmiany, jako dające narzędzie do skuteczniejszego ścigania przestępstw związanych z cofaniem licznika przebiegu pojazdu mechanicznego.
Obecnie ingerowanie w licznik przebiegu pojazdu mechanicznego nie jest penalizowane. Dopiero jego cofnięcie, mające na
celu uzyskanie wyższej ceny sprzedaży pojazdu mechanicznego
poprzez wprowadzenie nabywcy w błąd co do jego rzeczywistego
stanu technicznego, wypełnia znamiona oszustwa stypizowanego
(art. 286 kodeksu karnego). Jednak takie zachowania są trudne do
udowodnienia, głównie z uwagi na identyfikację sprawcy w sytuacji, gdy pojazd miał więcej niż jednego właściciela. Organy ścigania mają również problem z ustaleniem czasu popełnienia takiego
przestępstwa.
Zapobiec temu mają szykowane zmiany w przepisach, o których
piszemy w lutowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

24. OTWS już niedługo
Trwają przygotowania do 24. edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej – konkursu, którego uczestnikami są uczniowie szkół o profilu samochodowym, a jego finaliści spotkają się
podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej
w Poznaniu (5-8 kwietnia 2018 r.). Zapisy na:
www.otws.pl.
Jak wygrać? Praktyka, praktyka i jeszcze
raz praktyka – bez tego na miejsce na podium nie ma co liczyć. Z pomocą przychodzą opiekunowie grup, którzy przygotowują podopiecznych do udziału w turnieju
drogą zajęć pozalekcyjnych. Sam turniej

przebiega 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 będą ją
reprezentować 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).
Specjalnym, dla wybranych najlepszym
„etapem” turnieju będzie rozdanie nagród.
Do najlepszych szkół i uczniów trafiają tak

wartościowe trofea, jak montażownice, wyważarki, prostowarki do felg, wyposażenie
szkoleniowe i wiele więcej – co ogromnie
nas cieszy, liczba sponsorów turnieju stale
wzrasta, coraz większa jest też pula nagród,
coraz więcej zaangażowanych osób i firm.
Głównym organizatorem OTWS jest ZSS
w Gdańsku, a patronują mu: Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej, Politechnika
Poznańska, Jazda Polska i Targi Techniki
Motoryzacyjnej. „Nowoczesny Warsztat” jest
patronem medialnym i współorganizatorem tego wydarzenia.
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Kompleksowy
remont
motocykla
– regeneracja
zawieszeń

Targi Techniki
Motoryzacyjnej 2018

Podczas generalnego remontu klasycznego lub zabytkowego motocykla często
wykrywamy nadmierne luzy pomiędzy
współpracującymi elementami zawieszeń.
Wynika to z dużego przebiegu i związanego
z tym zużycia, zaniedbań serwisowych lub
jest skutkiem działania korozji.

Targi Techniki Motoryzacyjnej odbywają się co dwa lata

Już tylko niespełna dwa miesiące dzielą
nas od święta branży motoryzacyjnej, jakim
są Targi Techniki Motoryzacyjnej. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 5-8 kwietnia, niezmiennie w stolicy Wielkopolski.
Ekspozycja wystawców to tylko jedna
ze stron TTM-u, drugą są liczne wydarzenia
towarzyszące. Naszym oczkiem w głowie
jest Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej – wydarzenie, które odbywa się w
klimacie zdrowej i integrującej środowisko
rywalizacji, a które propaguje wiedzę samochodową poprzez lekturę specjalistycznej
prasy motoryzacyjnej i wydawnictw. Doskonali umiejętności praktyczne, zapoznaje
z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w motoryzacji, sprawdza zaawansowanie umiejętności manualnych wśród uczestników na nowoczesnym sprzęcie z zakresu
elektromechaniki i mechatroniki pojazdów
samochodowych.
Już po raz siódmy będziemy mieli okazję
obserwować rywalizację i kibicować uczestnikom Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Organizatorzy zapowiadają szereg nowych atrakcji w konkurencjach praktycznych,
jak i nacisk na wiedzę z zakresu najnowszych
technologii w motoryzacji. Organizatorami konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie i Fundacja Cooperatio, zrzeszająca
ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
promujących rozwój edukacji technicznej.

Sporych emocji dostarczy również Ogólnopolski Turniej Diagnostów Samochodowych, którego celem jest podniesienie rangi
zawodu diagnosty i stacji kontroli pojazdów
oraz prezentacja najnowocześniejszych
rozwiązań technicznych w motoryzacji.
Konkursem interesują się przede wszystkim
diagności i przedsiębiorcy posiadający stacje kontroli pojazdów, ale także miłośnicy i
fachowcy z branży techniczno-motoryzacyjnej.
Na imponującej powierzchni zaprezentowana zostanie interaktywna przestrzeń
specjalna Żywy Warsztat. Każdy zwiedzający będzie miał okazję nie tylko zobaczyć z
bliska, jak wygląda praca w różnego typu
zakładach w obrębie napraw i kosmetyki
pojazdów, ale także własnoręcznie wypróbować najnowszy sprzęt.
Organizatorzy TTM-u zapowiadają również kolejne odsłony Mistrzostw Młodych
Mechaników, Młodych Lakierników, a także
liczne konferencje i panele – również międzynarodowe, a to za sprawą nowego pawilonu pod nazwą „International Hall”.
Tradycyjnie już targom towarzyszyć będzie Poznań Motor Show, czyli ekspozycja
najnowszych samochodów, motocykli i
kamperów. Organizatorzy przygotowują się
na przyjęcie ponad 150 tys. pasjonatów motoryzacji i podróży.
Więcej na:
ttm.mtp.pl/pl

Tylne zawieszenie suwakowe w motocyklu M-72 ze zdemontowanymi osłonami

Zawieszenia starszych motocykli różnią
się od zawieszeń współczesnych, w których
wykorzystuje się najczęściej wahacz wleczony w zawieszeniu tylnym i teleskopy pracujące w układzie odwróconym w zawieszeniu przednim. Zabytkowe jednoślady mają
najczęściej sztywno zamocowane tylne
koło i przednie koło zawieszone na widelcu
trapezowym. Te nieco nowsze mają klasyczny widelec teleskopowy przy przednim kole
i znany z motocykli współczesnych wahacz
wleczony w zawieszeniu tylnym, z tą różnicą, że wahacze pojazdów klasycznych są
podparte najczęściej na dwóch elementach
resorująco-tłumiących, zwanych potocznie
teleskopami. Nieco rzadziej spotykamy motocykle z suwakowym zawieszeniem tylnego koła.
Więcej w NW 2/2018
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Z Europart Polska do Woop Automotive
Karol Prozner, prezes zarządu polskiego
przedstawicielstwa jednego z największych
europejskich dystrybutorów części zamiennych, po 9 latach rezygnuje ze stanowiska.
Zamierza poświęcić się rozwojowi własnego, internetowego biznesu – chce stworzyć
platformę internetową Woop Automotive,

pośredniczącą w kontaktach pomiędzy producentami, dystrybutorami i warsztatami
samochodowymi.
Rezygnację z zarządzania przedstawicielstwem działającej w 28 krajach Europy
firmy dystrybucyjnej tłumaczy zamiarem
skoncentrowania się na realizacji swojego

pomysłu – rewolucyjnej, internetowej platformy dla warsztatów, dostawców części
samochodowych i producentów.
Więcej w NW 2/2018

Zgubne patenty
Zima to czas wybitnie trudny dla rozlicznych odbiorników mocy.
Niedziałający centralny zamek, brak alarmu, podgrzewania foteli

czy sterowania szybami bocznymi – najprostsze moduły komfortu
odpowiadały za podstawowe systemy, natomiast współcześnie lista
obsługiwanych jest bardzo długa, sposób wymiany danych również
uległ ewolucji.
Często wina leży po stronie komunikacji z modułem komfortu po
długotrwałym odłączeniu akumulatora. Czasem wystarczy zmierzyć
napięcie na wtyczce zasilającej moduł. Zanim zagłębimy się w diagnostykę sensu stricto, warto oczywiście przyjrzeć się tak podstawowej rzeczy jak „masa”. Połączenia z karoserią z biegiem lat rdzewieją,
a w nowych egzemplarzach śniedzieją i utleniają się. Niestety są one
odkryte i narażone bezpośrednio na czynniki atmosferyczne w przeciwieństwie do bieguna dodatniego, który zawsze ma wtyczkę i jest
osłonięty od wilgoci.

Coraz więcej aut wyposażonych jest w skomplikowane układy zarządzania energią elektryczną, co ogranicza też swobodę w doborze akumulatora na podstawie tylko takich
danych jak jego napięcie, pojemność i gabaryty

Więcej w NW 2/2018

Kolor w realu czy RAL-u?
Przyzwyczailiśmy się, że otaczają nas
przedmioty i rzeczy w tych samych kolorach.
Rzadko zastanawiamy się, jak to się dzieje, że
produkty wytworzone w różnych miejscach
za pomocą różnych technik zachowują ten
sam wygląd. W danej branży istnieją bardziej lub mniej popularne wzorniki kolorów,
ale na pewno większość z nas – niezależnie
od branży – zna ten jeden – RAL. Ciekawe
jest, jak szerokie zastosowanie znalazł ten
akurat standard kolorów.
Obecnie stosowany skrót RAL wywodzi
się od niemieckiej nazwy instytutu ReichsAusschuss für Lieferbedingungen, który został założony w kwietniu 1925 roku. Wtedy
powstały pierwsze karty do wzornika RAL,

Wzornik RAL

które stały się podstawą „języka kolorów”
wykorzystywanego w przemyśle. Dzięki
ustandaryzowaniu są one zrozumiałe i popularne na całym świecie. Ten system pole-

ga na oznaczeniu barwy poprzez porównanie z wzorcem.
Za produkcję wzorników przez dziesięciolecia odpowiadała jedna firma. Ponieważ
były one malowane ręcznie, pomijano możliwe błędy związane z różnymi dostawcami
i metodami natrysku. Obecnie dzięki rozwojowi metod druku cyfrowego są już wzorniki
RAL tak wydrukowane. Powstanie standardów podstawowych kolorów przemysłowych było rewolucją, od tego momentu
definiowano kolory stosowane w produkcji
na podstawie porównywania próbek farby
otrzymywanej od producenta.
Więcej w NW 2/2018
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Rośnie rynek aut używanych
Według rocznego raportu AAA Auto
opartego na analizie danych dotyczących
sprzedaży aut używanych w komisach, na
stronach internetowych i u dealerów pojazdów używanych w 2017 roku w Polsce
pojawiło się 1 996 000 ofert sprzedaży, czyli
blisko 40 000 więcej niż w roku 2016.
Polacy w 2017 roku zgłaszali na sprzedaż najstarsze samochody w krajach Grupy

Wyszehradzkiej, w której swoje oddziały ma
Grupa AAA Auto. Średni wiek wynosił 11,9
lat, podczas gdy w Czechach średni wiek
aut używanych z ogłoszeń wynosił 10,4 lat,
na Węgrzech 11,6 lat, a na Słowacji – 9 lat.
Auta oferowane na sprzedaż w Polsce miały
również największy przebieg – aż 176 214
km. Dla porównania: średni przebieg samochodów z ofert w Czechach wynosił 154 442

km, na Węgrzech – 172 820 km, a na Słowacji – 144 736. Polacy ogłaszali do sprzedaży
samochody w stosunkowo atrakcyjnych cenach. Średnia cena auta używanego w Polsce wynosiła 5702 euro, w Czechach – 8034
euro, na Węgrzech – 7342 euro, a na Słowacji
– 15 372 euro. Średni przebieg samochodu
używanego w Polsce w 2017 roku wynosił
176 214 km, zaś średni wiek 11,9 lat.

Co charakteryzuje średnie niezależne warsztaty?

Laureaci trzeciej edycji konkursu „Bezpieczny Warsztat”

W listopadzie 2017 r. poznaliśmy zwycięzców trzeciej edycji konkursu „Bezpieczny Warsztat”. W ramach inicjatywy niezależne serwisy
podzielono na trzy kategorie: małe, średnie i duże. Jak wynika z au-

dytów przeprowadzonych przez firmę Dekra Polska Sp. z o.o., średniej wielkości warsztaty, posiadające od 4 do 6 stanowisk naprawczych, świadczą wysokiej jakości usługi i dobrze wiedzą, jak sprostać
wymaganiom klientów.
Średnie warsztaty przywiązują wagę do wielu aspektów swojej
działalności. Dbają o stałe poszerzanie oferty, prowadzą bieżącą
dokumentację, monitorują poziom zadowolenia klientów. Inwestują nie tylko w wyposażenie niezbędne, ale również w takie, które
zaprocentuje w perspektywie długofalowej: pozwoli im na rozwój,
podniesienie kwalifikacji i pozyskanie pracowników – fachowców.
W kategorii „warsztat średni” pierwsze miejsce zajął Autoservice
Sanecznik. Na drugim miejscu uplasował się Auto Service DAP, natomiast jako trzeci sklasyfikowany został serwis Laver Anna Szachnowska. Przyznano również wyróżnienie dla warsztatu Auto Serwis
Telgum.
Więcej w NW 2/2018

Inwestycja znikoma, a zysk niebagatelny
Efektywność świec zapłonowych, gdy chcieć porównywać konkurencyjne propozycje przemysłu motoryzacyjnego, należy rozwa-

Wnikliwe testy drogowe udokumentowane pomiarami na hamowni w opolskiej firmie
dowiodły, że Brisk Premium Evo to rewolucja na rynku świec zapłonowych

żać w możliwie szerokim zakresie pracy silnika, dokonując pomiarów w funkcji czasu i przestrzeni. I między innymi z tych powodów
specjaliści z firmy 44tuning wzięli na warsztat najbardziej obciążony
element układu zapłonowego.
Świece zapłonowe? Najtańszy to detal i choćby z tego powodu
traktowany po macoszemu. Tymczasem, gdy skupić się na konwersji ciepła w energię, to właśnie świeca zapłonowa w silniku benzynowym pełni niebagatelną rolę, skoro sprawność najnowocześniejszych jednostek z rzadka kiedy przybliża się do magicznego
pułapu 40%.
– Na warsztat wzięliśmy najnowszą technologię świec zapłonowych
Brisk Premium Evo – mówi Robert Halicki, kierowca rajdowy opolskiego 44tuning Performance Center. – Wyczerpujące testy odbywały się
w naszym 44tuning Performance Center, zarówno w warunkach na hamowni obciążeniowej, jak i w warunkach drogowych. Wyniki? Przeszły
nasze najśmielsze oczekiwania.
Więcej w NW 2/2018
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Prototyp polskiego „elektryka” coraz bliżej
Niemal dwieście podmiotów chce zbudować prototyp polskiego samochodu
elektrycznego. Do ElectroMobility Poland,
które w tym roku planuje rozpocząć budowę prototypów, wpłynęło kilkanaście projektów e-aut, przedstawiających autorskie
wizje transportu przyszłości. Konsorcja, jakie
zgłosiły się do EMP, muszą wykazać się zarówno szerokim know-how z zakresu prototypowania e-samochodu, jak i konkretną
propozycją biznesowego rozwoju projektu.
– Budujące jest to, że przedsiębiorcy, projektanci i konstruktorzy połączyli siły, by wystartować w naszym postępowaniu. Stworzyli
konsorcja złożone łącznie z prawie dwustu
podmiotów o różnych, uzupełniających się
kompetencjach. Dzięki temu zmaksymalizowali swój potencjał, a do EMP trafiły warto-

ściowe propozycje – mówi Piotr Zaremba,
dyrektor zarządzający ElectroMobility Poland. – Poziom zgłoszeń jest – jak się spodziewaliśmy – zróżnicowany, ale wiemy już, że zawierają one ciekawe rozwiązania, które będą
mogły zostać przez nas praktycznie wykorzystane w pracach nad e-autem.
Obecnie trwa etap wstępnej selekcji
otrzymanej dokumentacji oraz ich oceny
pod kątem potencjału biznesowego i zgodności z wymogami technicznymi. Zakończy
się on wyborem projektów, które w opinii
ekspertów z komisji oceniającej stwarzają
realną szansę na uruchomienie produkcji
seryjnej polskiego samochodu elektrycznego. W skład komisji, powołanej do oceny i selekcji najlepszych projektów, weszło
12 ekspertów z różnych dziedzin. W gronie

tym znaleźli się przede wszystkim specjaliści z branży motoryzacyjnej, projektanci
i konstruktorzy pojazdów, a także przedstawiciele branży badawczo-rozwojowej, naukowej i technicznej związanej z tematyką
automotive. W komisji zasiadają również
osoby odpowiedzialne za ocenę potencjału
rynkowego zaprezentowanych koncepcji
i możliwości ich komercjalizacji.
Rok 2018 będzie przełomowy dla ElectroMobility Poland. Już w pierwszym kwartale
rozpoczną się zaawansowane prace nad wybranymi w toku postępowania prototypami.
Potrwają one kilkanaście miesięcy. Wiosną
2019 roku spółka ma dysponować jeżdżącymi prototypami osobowych samochodów
elektrycznych kategorii L7e lub M1.

Podłącz i zapomnij o akumulatorze!
Jesteśmy w środku kalendarzowej zimy.
Kierowcy i ich auta poddawani są ciężkiej
próbie, jeżeli chodzi o umiejętność jazdy
w trudnych warunkach i pracę poszczególnych podzespołów silnika w niższych temperaturach. Odpowiednie przygotowanie
pojazdu jest kluczowe, aby nie być narażonym na przykre niespodzianki.
I tak jak dobre opony zimowe zapewniają nam odpowiednie bezpieczeństwo
jazdy, tak dobry stan akumulatora pozwoli

na bezproblemowe uruchomienie pojazdu. A co jeżeli akumulator jednak zawiódł
i samochód nie chce odpalić?! Z pomocą
przychodzą współczesne urządzenia rozruchowe i do ładowania. Przyjrzyjmy się zatem, co oferuje rynek. Aktualnie do wyboru
mamy dwie grupy urządzeń i już na wstępie
należy zdecydować, co jest nam potrzebne.
Ładowarka czy buster? Wyboru na łamach
lutowego NW pomaga dokonać Remigiusz
Sylwestrzak ze SNA Europe-Poland.

Ładowarka BBCE w akcji

Samochodowy Kolor Roku 2018
Axalta Coating Systems ogłosiła StarLite
Samochodowym Kolorem Roku 2018. Ten
nowoczesny kolor klasy premium idealnie
wpisuje się w świat technologii, a sprawdzi
się zarówno na samochodach współczesnych, jak na pojazdach przyszłości.
StarLite to jasny i błyszczący lakier, stanowiący część linii ChromaDyne opracowanej

Już siódmy rok z rzędu biel jest najpopularniejszym kolorem na świecie

dla producentów samochodów. Produkt
aplikuje się w trzech warstwach. Zawiera
syntetyczne ziarno, które zapewnia fantastyczny perłowy efekt. StarLite jest kolorem
wyrafinowanym, który doskonale prezentuje się na pojazdach z każdego segmentu. Lakier oprócz walorów estetycznych ma również znakomite właściwości funkcjonalne.
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Warsztat ogniwem elektromobilności
Przepisy dyrektywy 2014/94/UE nakazują państwom członkowskim rozmieścić publicznie dostępne punkty ładowania. Skądinąd
punkt ładowania to kluczowa definicja w przygotowywanym akcie
prawnym – mowa o rządowym projekcie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, jaki na początku stycznia trafił pod
obrady sejmu.
W założeniu projektu infrastruktura do ładowania pojazdów
elektrycznych w pierwszym okresie (2019 i 2020) ma być rozwijana
w oparciu o zasady rynkowe, a zainteresowany podmioty będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe z projektowanego Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu. A to tylko jeden z powodów zainteresowania treścią ustawy stymulującej rozwój elektromobilności
w Polsce. Drugi to aparat pojęciowy.
Więcej w NW 2/2018

Trzy hybrydy na tapecie
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Elektryzująca wizja przyszłości motoryzacji każe uczestnikom rynku automotive roz-
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Szybki tester to podstawa

Tester diagnostyczny to urządzenie niezbędne w nowoczesnym
warsztacie, które nie tylko usprawnia codzienną pracę, ale przede
wszystkim jest magnesem na klientów.
Firma Por-Lex z Lipnicy koło Wołowa (woj. dolnośląskie) to oblegana placówka serwisowa. Warsztat położony przy drodze nr 340
– wiodącej z zakładów chemicznych Rokita do Zagłębia Miedziowego – istnieje zaledwie od półtora roku, ale jego obłożenie oceniane jest na zaledwie 10%... tego, co dostarczają do napraw klienci.
Aby zwiększyć swoje moce przerobowe, zarząd firmy postanowił
zainwestować w tester diagnostyczny SUN PDL 5500. Jak urządzenie sprawuje się w warsztacie i na ile usprawniło jego pracę? O tym
w lutowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.
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Czy odszedł do lamusa?
O rzekomym rozwoju rynku tankowania
CNG, wykorzystywanego jako paliwo dla
samochodów, mówi się w Polsce od kilkunastu lat. Przed rokiem 2010 PGNiG (Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) otworzyło 24 sztandarowe stacje tankowania,
zlokalizowane głównie na terenie obiektów
tego operatora gazowego. Mijają kolejne
lata, stacji nie przybywa, a te wspomniane
24 dostępne są na ogół w godz. 8.00-16.00,
o ile w ogóle są otwarte. Czy Polska ma
szansę na rozwój tego sektora? Zapewne
nikłe, chociażby z racji zakusów na rozwój

rynku samochodów elektrycznych.
– Producenci samochodów „odrobili lekcje” w obu przypadkach już dawno – mówi
Roman Kantorski, prezes Polskiej Izby Motoryzacji. – Dostępne są zarówno nowe pojazdy elektryczne, jak i samochody z fabrycznie
wmontowanymi instalacjami CNG. Wspólnym mianownikiem w obu przypadkach jest
brak infrastruktury. Fakt, że łatwiej i taniej postawić słupek do ładowania akumulatorów
niż stację tankowania gazem ziemnym.
Więcej w NW 2/2018

Samodzielne tankowanie paliwa CNG w Polsce jest zabronione. Czynność tę mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające specjalne przeszkolenie

Motocykle przyszłości według Boscha
– Urbanizacja i zrównoważony rozwój zasadniczo zmienią przyszłość mobilności i motocykli, jakie znamy dzisiaj. Musimy sprawić,
aby motocykl odpowiadał wymaganiom czasu: po pierwsze – czyniąc go bezpieczniejszym,
po drugie – podnosząc efektywność układu
napędowego – mówi dr Dirk Hoheisel, członek zarządu Robert Bosch GmbH. Według
wizji Boscha mobilność przyszłości ma być
bez wypadków, bez stresu i bez emisji. Motocykl odgrywa w niej ważną rolę.
Wzrasta zapotrzebowanie na jednoślady z silnikiem, i to niezależnie od tego, czy

mówimy o elemencie mobilności multimodalnej w wielkich miastach, czy też o środku
transportu masowego na rynkach wschodzących. Do 2021 roku ich roczna globalna

ABS eBike pozwala zapobiec blokowaniu przedniego
koła, a także ograniczać podnoszenie koła tylnego

produkcja ma osiągnąć około 160 milionów
sztuk – o jedną trzecią więcej niż obecnie.
To sprawia, że technologia motocyklowa
jest siłą napędową dla biznesu. Dział Two-Wheeler & Powersports Bosch z siedzibą
w Yokohamie (Japonia) wykazał wzrost
sprzedaży o ponad 20% w porównaniu z rokiem 2016 – dwukrotnie szybszy niż rynek.
Do roku 2020 Bosch ma osiągnąć sprzedaż
rozwiązań technicznych dla jednośladów
na poziomie jednego miliarda euro.
Więcej w NW 2/2018

Dyskusja o przyszłości motoryzacji
Warsztat 4.0, czyli odpowiedź branży
warsztatowej na czwartą rewolucję przemysłową. Pod takim hasłem we włoskiej Bolonii
odbędzie się w czerwcu konferencja poświęcona najnowszym technologiom, które
zmieniają motoryzację i jej aftermarket. Chodzi oczywiście o samochody elektryczne
i hybrydowe, ale też pojazdy autonomiczne czy wykorzystanie internetu – zarówno
w budowie, jak i serwisie samochodów.
Autopromotec Conference odbędzie się

w 13-14 czerwca 2018 r. w Unipol Arena Casalecchio di Reno w Bolonii. Będzie to druga
konferencja z cyklu „Stan Przemysłu”.
W jaki sposób wprowadzane zmiany
wpłyną na sektor napraw samochodów
i części zamiennych? Jak przygotować się
do tych zmian? Jakie będą trendy w motoryzacji? Jakie innowacje wdrożyć we własnej firmie, by na nie szybko odpowiedzieć?
Ciekawa będzie z pewnością dyskusja o materiałach wykorzystywanych do budowy sa-

mochodów i ich wadze (to ważne z punktu
widzenia wagi całego pojazdu – akumulatory samochodów elektrycznych są ciężkie).
W spotkaniu wezmą udział czołowi eksperci branżowi: producenci samochodów,
komponentów samochodowych, międzynarodowi specjaliści z instytutów badawczych i uniwersytetów, przedstawiciele
europejskich stowarzyszeń handlowych.
Więcej informacji o spotkaniu na www.autopromotec.com/conference.
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Car-sharing coraz popularniejszy?
Czy w naszym kraju usługa car-sharingu, czyli wypożyczania auta
na minuty, rzeczywiście ma sens? Czy statystyczny Polak jest w stanie
zostawić swoje auto (lub w ogóle się go wyzbyć) na rzecz pojazdu
„przechodniego”? Patrząc na to, że kolejne tego typu usługi są uruchamiane i zdobywają coraz większą popularność, odpowiedź na te
pytania jest oczywista. A jeżeli połączymy wypożyczalnię aut na minuty z pojazdami elektrycznymi? Taka usługa (pierwsza w Polsce) uruchomiona została we Wrocławiu. Mieliśmy okazję ją przetestować.
Wrocław od dawna stawia na zrównoważony rozwój. Może się
pochwalić wieloma kilometrami ścieżek rowerowych, setkami rowerów w miejskiej wypożyczalni, dobrze zorganizowaną komunikacją
miejską (na czele z tramwajami, które są szybkie, nie stoją w korkach
i nie emitują spalin). Jakie rozwiązanie zaproponować tym, którzy
nie wyobrażają sobie podróżowania bez samochodu?
Pozornie po otwarciu maski widzimy podobny układ jak w rozwiązaniach tradycyjnych.
Technologia jest jednak zupełnie inna. Czy warsztaty kiedyś będą serwisować takie auta?

Więcej w NW 2/2018

Wygodna diagnostyka tylko z oprogramowaniem
Trudno wyobrazić sobie warsztat samochodowy pracujący bez
wsparcia oprogramowania. W dużym uogólnieniu programy stosowane w warsztatach możemy podzielić na dwa rodzaje: oprogramowanie do zarządzania warsztatem i jego zasobami oraz oprogramowanie wspierające warsztat pod kątem diagnostyki, danych
technicznych i doboru części.
Fakturowanie, magazynowanie, dobór części, rejestracja zleceń,
edytory biurowe, dane techniczne, diagnostyka itd. Różnorodność
jest naprawdę zaskakująca, a dobór programów determinuje specyfika danego warsztatu. Jednakże ze względu na zaawansowanie
technologiczne nowoczesnych pojazdów jednym z narzędzi, bez
którego świadczenie usług serwisowych byłoby wręcz niemożliwe,
jest oprogramowanie do diagnostyki pojazdów.
Co zyskujemy, korzystając z profesjonalnej platformy do wielomarkowej diagnostyki pojazdów? Na to pytanie odpowiadamy na
łamach lutowego NW na przykładzie oprogramowania Texa IDC5.

Zaawansowanie technologiczne pojazdów osiągnęło już tak wysoki poziom, że nawet
rutynowe czynności wymagają użycia testera diagnostycznego

Samochód z LPG – traci czy zyskuje?
Każdy, kto myśli o kupnie auta, zastanawia się nie tylko nad wyborem marki i mocy
silnika, ale także nad rodzajem paliwa. Olej
napędowy, benzyna, a może LPG? Coraz
więcej użytkowników decyduje się na to
ostatnie rozwiązanie, licząc przede wszystkim na oszczędność finansową. Niektórzy
obawiają się wadliwości instalacji gazowych
i ograniczeń narzucanych posiadaczom takich aut. Czy w ostatecznym rozrachunku
auto z LPG straci, a może zyska?

W perspektywie długofalowej montaż instalacji LPG to
oszczędność nie tylko czasu, ale i pieniędzy

Od lat 90. popularność LPG rośnie –
szczególnie teraz, kiedy firmy z segmentu
instalacji gazowych inwestują w produkcję
zaawansowanych technologicznie rozwiązań, a ceny paliwa tradycyjnego są coraz
wyższe. Jednak przeciwnicy argumentują
często, że gaz zmniejsza dynamikę samochodu, nie nadaje się do nowych aut, a
ubezpieczenie OC kosztuje więcej. Jak jest
w rzeczywistości? O tym w lutowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.

