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Z polskiego piasku dla co piątego samochodu w Europie
Konstruktorzy samochodów sprawili, że szyby stały się istotnym elementem strukturalnym karoserii. Te przednie zapewniają
sprawne działanie poduszki powietrznej. Uzbraja się je w systemy
aktywnego bezpieczeństwa – ADAS. Technologia stale rozwija się,
a bezpieczeństwo klientów warsztatów w dużym stopniu zależy od
jakości części, po jakie sięgamy.
Wiele wariantów szyb do jednego modelu samochodu – z takiej perspektywy postrzegamy zwykle problematykę warsztatową,
zanim wręczymy kluczyki kierowcy, życząc mu bezpiecznej drogi. Czy przywróciliśmy fabryczne ustawienia? Na szybie przedniej
mogą znajdować się uchwyty do różnego rodzaju czujników, anten,
sensorów i kamer. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że z każdym

wyższym pakietem katalogowego wyposażenia z salonu odjeżdża
samochód uzbrojony w coraz to bardziej spektakularne zdobycze
aktywnego wspomagania kierowcy (w skrócie ADAS) i komfortu.
Zamienność szyb? Jeżeli szyba jest jakości OE, a jej doboru dokonano bezbłędnie, to „potknąć się” można tylko na etapie montażu
i ewentualnie procedur związanych z kalibracją ADAS – o ile są
wymagane. System kamer ma niewielką tolerancję. Oznacza to, że
nowa szyba powinna mieć takie same parametry jak ta montowana fabrycznie. Dla skutecznej kalibracji istotne są nawet niewielkie
różnice w kształcie: głębokość bąbla, miejsce i sposób montowania
ramek na kamery, położenie względem karoserii po wymianie szyby,
a nawet właściwości i jakość szkła, z którego ją wyprodukowano.
Wzmiankowane zagadnienia stanowiły motyw przewodni naszej
wizyty w hucie szkła Pilkington w Sandomierzu i w fabryce szyb samochodowych w Chmielowie k. Tarnobrzega. Którzy producenci
szyb są w stanie dostarczać produkty zgodne z normą OE, by cieszyć się uzasadnioną renomą na rynku wtórnym, wśród warsztatów
montujących szyby samochodowe? Dobry produkt bierze początek z polskiego piasku i pozostałych surowców najwyższej jakości,
w 99% pochodzących od polskich dostawców – przekonują nasi
przewodnicy po hucie szkła w Sandomierzu.

Odprężanie szyb w fabryce Pilkington w Chmielowie – krótko po wyjściu z pieca nastąpią zaręczyny każdej z par (laminacja szyb przednich)

Więcej w NW 4/2018

Rośnie sprzedaż nowych aut
CEPiK wyraźnie pokazuje tendencję wzrostową. W lutym zarejestrowano
42 135 nowych osobówek (o 9,6% więcej
niż w lutym 2017 r.). To najwyższy lutowy
wynik w ostatnich 10 latach. 64,6% kupujących to firmy. Przez pierwsze dwa miesiące
2018 roku zarejestrowano w kraju 88 216
nowych aut (15,3% więcej r/r). Niezmiennie
najchętniej kupujemy škody, toyoty i volkswageny. Luty nie był już tak rekordowy

w przypadku sprzedaży pojazdów z alternatywnymi napędami. PZPM informuje, że
z salonów w Polsce wyjechało 1600 hybryd
(-1,4% r/r) i 90 aut elektrycznych (+1,9%
r/r). Zmniejszył się udział diesli (z 26,6% do
23%), a zwiększył silników benzynowych
(z 66,9% do 71,6%).
Eksperci Exact Systems zwracają uwagę
na sprzedaż w Niemczech. W ciągu dwóch
pierwszych miesięcy sprzedano tam ponad

530 tys. nowych aut osobowych. – Czyli tyle,
ile życzymy sobie, żeby u nas wyjechało z salonów w ciągu całego roku – komentuje Paweł
Gos, prezes zarządu Exact Systems. – Liczymy na rozwój elektromobilności i coraz
większą chęć Polaków do wymiany floty na
bardziej ekologiczną. Ale bez udogodnień dla
właścicieli, finansowych i infrastrukturalnych,
ciężko będzie o „rozbujanie” tego segmentu.

kliknij
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W branży brakuje handlowców
Blisko 5400 – tyle ofert pracy czeka na
przedstawicieli handlowych w serwisie Pracuj.pl. Wnikliwa analiza wakatów w poszczególnych branżach udowadnia, że sektor motoryzacyjny znajduje się wśród najbardziej
dotkniętych problemem ich niedoboru.
Dokładnie 250 ofert pracy na stanowisko przedstawiciela handlowego znalazło
się w podkategorii motoryzacja i transport.
To więcej niż w przypadku handlowców
poszukiwanych w finansach i bankowości,
marketingu i reklamie, energetyce i niewiele mniej niż w telekomunikacji i IT. Nic nie
wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości

sytuacja miała się poprawić. W obliczu braku pracowników branża może potrzebować
wsparcia operacji handlowych w postaci
technologii.
Jak wskazywał Artur Kobyliński z pracuj.
pl podczas wywiadu dla Polskiego Radia,
zauważalny wzrost liczby ofert pracy w obszarze przedstawicielstwa handlowego odpowiada nawet za 30% wszystkich ogłoszeń
publikowanych w serwisie. Taki stan rzeczy
wynika głównie z poprawiającej się kondycji gospodarki i wzrostu produkcji. Zapytany o konkretne branże, które najaktywniej
poszukują handlowców, na pierwszym

miejscu wskazał właśnie motoryzacyjną,
zaznaczając, że duże zapotrzebowanie na
specjalistów można zaobserwować także
w sektorze finansowym czy przemyśle farmaceutycznym.
– Biorąc pod uwagę zarówno bardzo dobre
wyniki sektora handlu częściami zamiennymi
i naprawy pojazdów, jak i rekordową liczbę
rejestracji aut użytkowych na początku roku,
nie ma wątpliwości, że pracy i zleceń w tym
sektorze będzie coraz więcej – tłumaczy Karol
Prozner, prezes zarządu i twórca platformy
Woop Automotive.

PGM inicjuje współpracę z Austriakami
w obszarze elektromobilności

Spotkanie, w którym udział wzięło ponad 40 osób z kierownictwa najważniejszych firm
należących do austriackiego klastera motoryzacyjnego ACstyria oraz Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, odbyło się 9 marca w Warszawie. Fot. B. Kosiński

W Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli austriackiego
klastera motoryzacyjnego ACstyria i Polskiej Grupy Motoryzacyjnej
(PGM). Głównym punktem programu była merytoryczna dyskusja

między przedsiębiorcami na temat współpracy w obszarze elektromobilności. Uczestnicy spotkania przybyli do gmachu Senatu RP
na zaproszenie wicemarszałek Senatu Marii Koc. Zostali też przyjęci
przez kierownictwo Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Spotkanie odbyło się 9 marca, a udział w nim wzięło ponad 40
osób z kierownictwa najważniejszych firm należących do obu organizacji. Było ono rezultatem inicjatywy podjętej przez polski
przemysł motoryzacyjny skupiony w PGM. Partnerstwo organizacji
branżowych, takich jak ACstyria i PGM, może stać się kołem zamachowym rozwoju współpracy między indywidualnymi podmiotami
gospodarczymi oraz gospodarkami Austrii i Polski.
Więcej w NW 4/2018

Drugie życie
w motoryzacji
Początki regeneracji części motoryzacyjnych sięgają lat czterdziestych ubiegłego wieku. W wyniszczonej wojną Europie
zwyczajnie brakowało nowych części. Dziś
na ich dostępność nie możemy narzekać,
a jednak regeneracja części i tak stała się
ważnym elementem rynku motoryzacyjnego. Jest ku temu kilka powodów, m.in. można zaoszczędzić sporo pieniędzy.
Po jakimś czasie nawet najlepsze jakościowo części ulegają uszkodzeniu lub zużywają się. Wtedy możemy kupić nową lub
zregenerować starą – katalog części, które
mogą zostać poddane temu procesowi, jest

długi, a części regenerowane są kilkadziesiąt
procent tańsze niż fabrycznie nowe. Coraz
większego znaczenie nabiera fakt, że regeneracja jest korzystna także ze względów
ekologicznych, bowiem pozwala na ponowne wykorzystanie surowców, ograniczenie
emisji zanieczyszczeń i znaczne zmniejszenie konsumpcji energii w porównaniu do
procesu produkcji nowych części.
Regeneracja mylona jest często z pobieżną naprawą będącą tymczasowym rozwiązaniem problemu. Być może to dlatego
ciągle pokutuje przekonanie, że części regenerowane są złej jakości.

– Regeneracja wymaga fachowej wiedzy, odpowiedniego sprzętu i doświadczenia
– mówi Marek Zabielski, dyrektor w Borg
Warner Poland. – W przypadku dużych firm
procesy regeneracji często odbywają się na
tych samych liniach produkcyjnych, gdzie powstają „nowe” podzespoły. Do jej przeprowadzenia wykorzystuje się te same komponenty
i narzędzia. Dlatego obecnie opinie o ich złej
jakości są nieuzasadnione.
Więcej w NW 4/2018
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Poradnik specjalistów
od instrukcji naprawczych
Autodata – zaufany światowy lider w zakresie informacji technicznych – udostępnia czytelnikom „Nowoczesnego Warsztatu”
rozwiązania powszechnych problemów występujących we współczesnych samochodach. W kwietniowym wydaniu przyglądamy się
czterem przypadkom: świecącej się lampce ostrzegawczej poziomu
płynu chłodzącego w Volkswagenie Golfie MK VII, problemom z uruchomieniem silnika w Škodzie Roomster i Peugeocie Bipperze oraz
wyciekowi płynu chłodzącego silnika z obszaru kolektora ssącego
w Mercedesie-Benz C-Class.

Skraplacze klimatyzacji samochodowej
Przeprowadzając diagnostykę niesprawnego układu klimatyzacji
w samochodzie, należy zwrócić szczególną uwagę na stan skraplacza klimatyzacji (chłodnicy). Części te pracują w ciężkich warunkach,
gdyż panują w nich wysokie ciśnienia i zmienne temperatury. Skraplacze umiejscowione są na przedzie auta, dlatego narażone są na
uderzenia kamieni, a także na sól i piasek, jakimi sypane są drogi
w zimie (szczególnie przy szybkiej jeździe autostradą). Skraplacz
wystawiony jest także na działanie chemii w myjniach samochodowych. Wszystko to sprawia, że w już kilkuletnim aucie oryginalna
chłodnica klimatyzacji może być mocno skorodowana i mieć pozaginane żaluzje od uderzeń mechanicznych (szczególnie najniżej
położona część), a przez to nie oddaje ciepła zgodnie z założeniami
konstruktora, zwiększając obciążenie klimatyzacji.
Więcej w NW 4/2018

Układ klimatyzacji z zaworem
rozprężnym, ze skraplaczem
zintegrowanym z filtrem-osuszaczem
(na niebiesko)

Przygotuj się na nowy sezon
Wiosna to jednocześnie początek sezonu bytowania kun. Stop&Go w swoim bogatym asortymencie oferuje skuteczne środki do
ich odstraszania, dostosowane do specyfiki tego gatunku zwierząt.

Produkty Stop&Go działają m.in. na wrażliwy zmysł węchu i słuch zwierząt

Innowacją sezonu jest Stop&Go 8 Plus-Minus SKT, nowe urządzenie
łączące wysokie napięcie i ultradźwięki.
Wielu kierowców korzysta już z ochrony Stop&Go. Aby zapewnić
dalszą skuteczność wykorzystywanych systemów, należy je regularnie konserwować. Po okresie zimowym nawet bateria guzikowa nie
jest już wystarczająco wydajna i kuna będzie mogła ponownie gryźć
bez ograniczeń!
Od profesjonalnego wstępnego przygotowania, przez odświeżenie odstraszacza zapachowego, po kontrolę działania urządzenia
pod wysokim napięciem lub urządzenia ultradźwiękowego – podczas wiosennego przeglądu wiele warsztatów i salonów samochodowych oferuje odpowiednią usługę. Aby dołączyć do tego grona,
warto zainteresować się ofertą firmy Stop&Go, o której piszemy
w kwietniowym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.
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Serwis
klimatyzacji
w 2018

Termometr cyfrowy z bagnetem

30 milionów
pojazdów
z czynnikiem
R1234yf
Wybór stacji do obsługi klimatyzacji
w dobie równoległego funkcjonowania
trzech czynników chłodniczych (R134a,
R1234yf, R744) nie jest sprawą łatwą. Postaramy się przedstawić kilka aspektów, które
mogą ułatwić wybór właściwego wyposażenia warsztatu, zwracając szczególną
uwagę na rosnący udział w rynku czynnika
R1234yf. Na łamach kwietniowego wydania
„Nowoczesnego Warsztatu” rozmawiamy
o tym z Mariuszem Wierzbickim z Texa Poland Sp. z o.o.

W pierwszej części cyklu poświęconego
klimatyzacji (NW 3/2018) przyglądaliśmy się
bieżącej sytuacji rynkowej i zawirowaniom
związanym z cenami czynników chłodniczych. Jak wiadomo wzrost cen gazu, a co
W Europie zarejestrowano już ponad 30 milionów pojazz tym związane – także kosztowniejsze usłudów z czynnikiem R1234yf
gi serwisowe – zmuszają serwisantów do
inwestycji w nowe rozwiązania sprzętowe.
Wyposażenie warsztatu w nowoczesne
stacje serwisowe i analizatory czynników
chłodniczych to jedno, ale wciąż nie wolno
E\áHP´,ZV]\VF\PXV]ąZLHG]LHüRMDNLH
Aby uniknąć
zapominać o podstawach skutecznej
dia- nieprawidłowego doboru części, prosimy o podawanie numeru
FKRG]L 1D GUXJLP ELHJXQLH Vą GXĪH
VIN samochodu – nie inaczej zachęca nas większość narzędzi internetowych, DXWR
ZDUV]WDW\NWyUHSRVLDGDMąRVREĊGRREVáXgnostyki i właściwej ścieżce postępowania,
Rok 1978, Poznań. Dwaj chemicy, Piotr miastem niewielki
zakład produkujący szpaktóre oddano fachowcom. Czy zawsze to skuteczna wyszukiwarka na czas JLNOLHQWD]DPDZLDMąFąUyZQLHĪF]ĊĞFL7Xktóra uchroni nas przed stratą czasu
i
błędNowakowski
i
Piotr
Olewiński,
otwierają
pod
chlówkę.
Lakiernicy
doceniają produkt, a to
WDMMXĪPDP\ZNRPSXWHU]HZJUDQHZV]\VWkompletacji niezbędnych w naprawach samochodów?
NLHNDWDORJLRVREDRGSRZLHG]LDOQDZLHMDN
nymi wnioskami. Pierwsza myśl pojawiająca
motywuje właścicieli
do rozszerzania asorZ\V]XNLZDüF]ĊĞFLLJG]LHMH]DPDZLDü7R
się w głowach większości diagnostów
klitymentu.
Rok
2018.
Zakład
w podpoznań]GHU]\P\ WH GZD ZVSyáF]HĞQLH RERZLą]XLVWRWQHERF]ĊVWRPDP\V\WXDFMĊZNWyUHM
:\V]XNLZDUND9,1MHVWQDU]ĊG]LHPGRmatyzacji – podchodzących do samochoskich Komornikach
sięgaMąFHSRGHMĞFLDF]DVZVSRPQLHüMDNHZDGR GDQHJRosiąga
PRGHOXprodukcję
Z\VWĊSXMą  OXE
 URERUXF]ĊĞFLSU]H]QDF]RQ\PGRNRQNUHWQHOXRZDáSU]HGPLRWQDV]HJR]DLQWHUHVRZDJR PRGHOX VDPRFKRGX 3RGREQR FKDUDNdu, który właśnie pojawił się w warsztacie
jącą 18 000 G]DMHWHMVDPHMF]ĊĞFL)LQDáE\ZDWDNLĪH
ton rocznie. W ofercie jest 1300
WHU\]XMH VLĊ EDUG]R Z\VRNą VNXWHF]QRĞFLą QLD 1R L]MDNąSUREOHPDW\NąEĊG]LHPLDá VSU]HGDZFDZ\V\áDZV]\VWNLHSDVXMąFHFR
ze wskazaniem na usterkę klimatyzacji
– to
różnych
które
eksportowane
są
GRF]\QLHQLDZDUV]WDWERWHĪUHDOLD
U\QNR- produktów,
QLHVWHW\ EXU]\
JRVSRGDUNĊ
PDJD]\QRZą
VLĊJDMąFą±ZRSLQLLSU]HS\W\ZDQ\FK±QDRSHUDFMHpolZ\GD :DUWR RF]\ZLĞFLH SRNXVLü VLĊ ZH EDUG]RVLĊ]PLHQLá\
podłączenie maszyny i kontrola ZHW
ciśnienia
do ponad 50L SRZRGXMH
krajów. QLHSRWU]HEQH
Novol, największy
QLH]ZURWLWS
RRJOąGV\WXDFMLERQDZHWÄW\ONR´SRw układzie. Czy zawsze jest to konieczne?
ski producent.RQNOX]MD"-HĞOLSRZV]HFKQ\GREyUZHrozwiązań dla lakiernictwa,
P\áHNWRQLHEDJDWHOQDVWUDWDZEUDQĪ\DXZacznijmy od podmiotu obchodzi wGáXJ
9,1 SR]ZROL
Z\HOLPLQRZDü
Czy to jedyna metoda na skutecznąWRPRWLYH
lokalizatymQXPHUX
roku swoje
40. urodziny.
RP\áNLZV]\VF\QDW\PVNRU]\VWDMą:V]DN
= MHGQHM VWURQ\ RUĊGRZQLF\ SU]HV]XNLzamawiającego
cję usterki? Odpowiedzi na te pytania
znajdą
NDĪG\SUDFRZQLNZDUV]WDWXFKFLDáE\VWRVRZDQLDSRQU9,1FKZDOąZ\JRGĊ$E\VNR=DPDZLDQLH F]ĊĞFL Z ZDUV]WDWDFK UyZPaństwo w drugiej części cyklu w kwietnioWięcej
w NW
4/2018
ZDü PHWRG\NĊ
± QDU]ĊG]LH
GRERUX
NWyUH
U]\VWDü]Z\V]XNLZDUNLDQDSHZQRQDF]DV QLHĪ G]LĞ Z\JOąGD UyĪQLH QDMF]ĊĞFLHM ]ZLąNovol, największy polski producent rozwiązań dla lakierJZDUDQWXMH

SHZQRĞFL
ĪH
QLH QDUD]L
NRPSOHWDFML
HOHPHQWyZ
PHFKDQLF]Q\FK
GR
]DQH
MHVW
]
SU]HZLG]LDQą
SU]H]
ZáDĞFLFLHwym wydaniu „Nowoczesnego Warsztatu”.
nictwa, obchodzi w tym roku swoje 40-lecie

Numer VIN

– jego40
zastosowanie
lat rozwoju na rynku wtórnym

firmy Novol

QDSUDZZ\VWDUF]\ZSLVDü]QDNRZ\QXPHULQG\ZLGXDOQ\GODNDĪGHJRSRMD]GX2G
NDĪGHMUHJXá\VąMHGQDNZ\MąWNL,PSRUWHU]\
L GLOHU]\ ] U\QNX FDUDYDQLQJRZHJR NRU]\VWDMąF]Z\V]XNLZDUHNSURGXFHQWyZNDPSHUyZ L SU]\F]HS NHPSLQJRZ\FK ZSLVXMą
RVWDWQLH  ]QDNyZ D ]DZĊĪDMą SU]HAby uniknąć nieprawidłowego W\ONR
doboru
części, prosimy o podaV]XNLZDQLHZJURF]QLNDPRGHORZHJR&yĪ
wanie numeru VIN samochodu – nie
inaczej
zachęca
nas większość
SRMD]G\
EXGRZDQH
ZLHORHWDSRZR
VWDQRZLą VZRLVW\
Z\MąWHN$Czy
PRĪHzawsze
WR ]QDN QDnarzędzi internetowych, które oddano
fachowcom.
to
V]\FKF]DVyZĪHQU9,1RND]XMHVLĊFRUD]
skuteczna wyszukiwarka na czas kompletacji
niezbędnych
w napraF]ĊĞFLHM QLHZ\VWDUF]DMąF\"
']LHMH
VLĊ WDN
ER URĞQLH ]DDQJDĪRZDQLH SRGGRVWDZFyZ
wach samochodów?
NRPSOHWXMąF\FKSRMD]G\DWHĪUHSUH]HQWDQWyszukiwarka VIN jest narzędziem
doboru części przeznaczoFL7LHU7LHUL7LHUWRFRUD]OLF]QLHMV]H
JURQR ± GRGDMP\
UR]SURV]RQ\FK
JHRJUDnym do konkretnego modelu samochodu.
Podobno
charakteryzuje
¿F]QLH¿UP
się bardzo wysoką skutecznością sięgającą
– w opinii przepytywa= GUXJLHM VWURQ\ Z\EUDQLH ZáDĞFLZ\FK
nych – nawet 98%. Warto oczywiście
pokusić się o ogląd sytuacji,
F]ĊĞFLZGRELHSRZV]HFKQHJRGRVWĊSXGR
LQWHUQHWX Z\GDMHstrata
VLĊ F]\PĞ
G]LHFLQQLHauáDbo nawet „tylko” 2% pomyłek to niebagatelna
w branży
WZ\P:LQWHUQHWRZ\FKNDWDORJDFKF]ĊĞFL
tomotive.
]DPLHQQ\FK Vą SU]HFLHĪ GRVWĊSQH RSFMH
Z\V]XNLZDQLDSRQXPHUDFK2(2(0RUD]
Z\V]XNLZDQLD ]DPLHQQLNyZ GDQHJR SRGWięcej
w NW 4/2018
]HVSRáX 6]XNDQLH
SR QXPHUDFK
Z\WZyUF\
F]ĊĞFL D QLH SRMD]GX  PD WDNĪH WĊ ]DOHWĊ
ĪH QS QLHNWyUH SRG]HVSRá\ Vą VWRVRZDQH

OD RUJDQL]DFMą SUDF\ :DUV]WDW\ PQLHMV]H
NWyU\FK ZáDĞFLFLHO ]DMPXMH VLĊ SUDNW\F]QLH
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20 miliardów dolarów do 2020 roku
Tyle warty będzie rynek sprzedaży części i akcesoriów motoryzacyjnych za pośrednictwem globalnej sieci w Europie i Ameryce
Północnej – donosi analiza firmy Frost & Sullivan. To jednocześnie
kolejny dowód na stopniowe przechodzenie dystrybutorów, producentów, ale także samych stacji naprawczych do wymiany handlowej w internecie.
Na popularności zyskiwał będzie także trend sprzedaży bezpośredniej za pomocą internetowych kanałów pozwalających pozyskiwać nowych partnerów i zwiększać wolumen sprzedaży komponentów do aut użytkowych i osobowych.
Więcej w NW 4/2018

Fabryczna regeneracja wtryskiwaczy
common rail w 6 krokach
Regeneracja wtryskiwaczy silników Diesla pracujących w systemie common rail to działanie przyjazne środowisku i kieszeni właścicieli pojazdów. Proces polegający na przywróceniu wtryskiwaczom
pełnej, fabrycznej funkcjonalności jest złożony i pracochłonny.
Profesjonalną regeneracją części zajmuje się firma Lauber, oferująca wtryskiwacze i pompy CR pod marką Daxtone. Odwiedziliśmy jej fabrykę, by poznać szczegóły wszystkich etapów regeneracji
wtryskiwacza.
Więcej w NW 4/2018

Poprawnie zmontowany wtryskiwacz, aby opuścić fabrykę firmy Lauber, musi przejść
szczegółowe testy

Kompleksowy remont motocykla (cz. 5)
Części wykonane ze stopów aluminium w motocyklach zabytkowych i współczesnych występują powszechnie. Zaczęły się one
pojawiać w konstrukcjach motocykli w momencie, gdy rozpoczęto
ograniczać masy własne pojazdów, a więc dość wcześnie.

Początkowo udział elementów aluminiowych dotyczył wyłącznie osprzętu kierownicy, dekoracyjnie zdobionych odlewanych pokręteł amortyzatora skrętu i tym podobnych detali. Oczywiście bloki
silników i skrzyń biegów także wykonywano ze stopów aluminium,
początkowo nie z chęci obniżenia masy, ale z uwagi na łatwość wykonania metodami odlewniczymi. Później doceniono także ich dobre przewodnictwo cieplne. Co ciekawe, tłoki silników pierwszych
motocykli odlewane były z żeliwa. Dążenie do ograniczenia masy
motocykli, a także rozwijające się techniki odlewnicze spowodowały, że w motocyklach zaczęły się pojawiać liczne elementy wykonane ze stopów aluminiowych, takie jak: tarcze kotwiczne hamulców
bębnowych, bębny, piasty i obręcze kół jezdnych oraz całe koła, golenie amortyzatorów przednich, elementy amortyzatorów tylnych,
ramy, wahacze, zbiorniki paliwa i inne elementy nadwozia, dźwignie
hamulca, korpusy pomp hamulcowych, zacisków, podnóżki itp.

Aluminiowa pokrywa silnika motocykla Kawasaki ER5, fabrycznie lakierowana i częściowo wytarta w procesie eksploatacji. Na bloku cylindrów widoczne ślady utlenienia

Więcej w NW 4/2018
The largest international trade exhibition for the
automotive service industry in the wider Middle East

1 – 3 May 2018

Register online to visit at
www.automechanikaDubai.com/WP
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Auto detailing
– sposób na samochód jak z salonu
Dla wielu może się to wydawać nierealne, ale dziś samochód używany przez lata
może wyglądać jak prosto z salonu. Wszystko dzięki auto detailingowi, który zyskuje na
popularności także w Polsce. Profesjonalne
mycie i czyszczenie to zaledwie ułamek
tego, co proponują salony specjalizujące się
w tej usłudze. Na czym ona polega i dlaczego warto?
Za granicą auto detailing zyskał popularność na początku dekady. W Polsce zainteresowanie tego typu usługami rośnie z dnia
na dzień, dlatego powstają nowe salony,
a firmy obecne na rynku od lat poszerzają
swoją działalność o profesjonalną obsługę
w tym zakresie. Co więcej, rośnie liczba wysokiej jakości produktów, które umożliwiają
opiekę nad samochodem. O auto detailingu

Detailing to, jak sama nazwa wskazuje, dokładna, skrupulatna opieka nad samochodem (ang. detail – szczegół).

opowiada na łamach kwietniowego „Nowoczesnego Warsztatu” Krzysztof Wyszyński,
product manager w firmie Würth Polska,

specjalizującej się w sprzedaży produktów
dla profesjonalistów m.in. z branży auto.

Jaki olej do amatorskiego ścigania?
Dobór oleju do silnika wykorzystywanego w sporcie amatorskim
to niełatwe zadanie. Największy problem pojawia się wtedy, kiedy
nasz bolid służy nam również podczas... dojazdów do pracy.
Dobór oleju do silnika w samochodzie cywilnym to dosyć prosta
sprawa. To, jaki produkt możemy zastosować, ściśle określa producent silnika i na dowolność nie ma tu miejsca. Wystarczy wejść na
www. liqui-moly.pl i wybrać rodzaj pojazdu, jego markę, rocznik i rodzaj silnika, a dostaniemy informację zwrotną na ten temat. Gdy zignorujemy zalecenia i użyjemy oleju „na oko”, może dojść do uszkodzenia silnika. Owe zalecenia dotyczą samochodów cywilnych, a co
z autami do KJS? Tego dowiedzą się Państwo na łamach kwietniowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Autogaz w dobie elektromobilności

Panel dyskusyjny podczas Warsaw Gas Days miał być poświęcony konkurencji (a może
budującej koegzystencji?) LPG i paliw metanowych. Dyskusja w praktyce sprowadziła
się do samochodów elektrycznych

Czy przyszłością motoryzacji są wyłącznie samochody elektryczne? Jak odpowiedzieć na trend elektromobilności (wspieranej nawet przez rządy) i proponować inne rozwiązania, także przyjazne
środowisku? To pytanie padało często podczas oficjalnych, ale też
kuluarowych dyskusji w trakcie Warsaw Gas Days 2018 (dawniej GasShow).
To najważniejsze w Polsce i liczące się na świecie wydarzenie branży gazowej. W tym roku spotkanie zyskało nową formułę.
Odbyło się już nie w halach centrum wystawienniczego Expo XXI,
a w hotelu Novotel Centrum. Charakter miało z jednej strony kameralny, ale z drugiej bardzo międzynarodowy.
Naszą relację z tego wydarzenia
znajdą Państwo w kwietniowym wydaniu
„Nowoczesnego Warsztatu”.
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Z myślą o rozwoju biznesu
Rosnący popyt na personalizację samochodów każe wróżyć
specjalistom od car-wrappingu niebywałą prosperity. Już debiutują
w naszym kraju usuwalne powłoki o tyle ciekawe, że aplikowane

w formie płynnej. Konkurencja to, a może okazja, by poszerzać zakres
oferty kojarzonej z konwencjonalnym rzemiosłem lakierniczym?
Lakierowanie tradycyjne zdaje się coraz bardziej ograniczać do
napraw powypadkowych i przywrócenia pojazdów do oryginalnego stanu. Uśredniony koszt lakierowania karoserii niedużego pojazdu to obecnie ok. 5,5 tys. zł netto. Marżowość usług nie powala,
skoro z informacji specjalistów wynika, że rokrocznie stawka dla
klienta rośnie o 3-4%.
Znudził się nam kolor nadwozia? Statystyczny zmotoryzowany,
a na pewno mieszkaniec Polski z dużą rezerwą podejdzie do pokusy powierzenia samochodu lakiernikowi.
– Jeśli chodzi o naprawy standardowe, to nasz rynek uwielbia oryginalność pojazdów, więc ciężko będzie zmienić podejście i mentalność
społeczeństwa – wyrokuje Łukasz Puzoń, menedżer w firmie Gakra,
która od 1994 roku jest generalnym przedstawicielem producenta
lakierów samochodowych holenderskiej firmy DeBeer. – Oklejanie
folią? Ten system jest wykorzystywany do zmian kolorów pojazdów na
określony czas, bo motywem przewodnim bywa troska o ochronę oryginalnego lakieru, co ma uzasadnienie na czas wynajmu długoterminowego, leasingu itp. Są również klienci, których nudzą kolory używanych
przez nich pojazdów, więc personalizacja wizualna idzie w parze z zachowaniem wyższej wartości auta na czas odsprzedaży, skoro lakier był
czy nadal jest pod folią zabezpieczony.

Car-wrapping (oklejanie folią samochodową) nie niweczy oryginalności powłok – to nie
bez znaczenia dla zmotoryzowanych, ale technologia ta nie jest tak bliska lakiernikom
jak aplikacja folii natryskowych

Więcej w NW 4/2018

PZPO: 28% samochodów w Polsce
ma problemy z kołami
Badania Komisji Europejskiej dowodzą, że średnio 20% samochodów w Europie posiada ogumienie z widocznymi wadami spowodowanymi złą eksploatacją. W Polsce w podobnej sytuacji może być
28% samochodów, co jest czwartym najgorszym wynikiem w UE.
Obok odpowiedniego doboru i prawidłowej eksploatacji opon –
kontroli ciśnienia i głębokości bieżnika – jednym z ważnych elementów zapobiegania usterkom związanym z oponami jest prawidłowe
wyważenie kół.
Z uwagi na przeciążenia, na jakie narażone są koła (podczas jazdy
z prędkością 130 km/h koło samochodowe w popularnym rozmiarze obraca się ponad 1000 razy na minutę), prawidłowe rozłożenie
masy jest bardzo istotne. Błędnie wyważone koła źle wpływają nie
tylko na drgania kierownicy, powodują też szybsze zużycie układu
kierowniczego i zawieszenia. Przyczyniają się również do nadmiernego zużycia opon.
Więcej w NW 4/2018

Jak podkreślają eksperci, istotne jest dokładne wyważanie wszystkich kół 2 razy w roku
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O renowacji „trudnych” pojazdów
Problematyka lakierowania głębokich, bo intensywnych czerwonych kolorów metalicznych stanowi dość nowe wyzwanie dla

kolorystów i aplikujących materiały lakiernicze w ramach prac wieńczących montaż nowego elementu czy w kontekście napraw karoseryjnych. Jeszcze łatwiej o pomyłkę, gdy chcieć odtworzyć „stabilne” powłoki z efektem fluorescencyjnym.
Na początku lat 70. było ok. 7000 kolorów, dzisiaj tylko jeden
z wiodących dostawców technologii ma ich w ofercie nawet 10-krotnie więcej. Nic dziwnego. Dla koncernu samochodowego kolor
stanowi argument trudny do przecenienia – odróżnia od konkurencji i nadaje pojazdowi niepowtarzalny wygląd.
Coraz więcej samochodów dla lepszego efektu wizualnego ma
fabrycznie nakładany lakier w trzech warstwach. Wyrazista głęboka
czerwień 134B Rosso Competizione jest dostępna m.in. w palecie
barw modelu Giulietta Alfa Romeo, a wyrazista czerwień Rouge
Flamme została opracowana wyłącznie dla modelu Clio IV. Daleko
idąca indywidualizacja – owszem, cieszy klienta, ale okupiona będzie niesamowitą trudnością na czas napraw typu refinish. Cóż, lakiernicy muszą być gotowi na dokonanie renowacji auta w nowym
kolorze, a w przypadku tzw. kolorów specjalnych z efektem, powłok
3-warstwowych, zadanie to może przysporzyć trudności i zająć
mnóstwo cennego czasu.

Podczas aplikacji lakierów trzywarstwowych i generalnie wielowarstwowych należy
mieć świadomość złożoności procesu

Więcej w NW 4/2018

Nissens: produkty do hybryd i aut elektrycznych
Park samochodów hybrydowych oraz elektrycznych dynamicznie rozwija się, powiększając swój udział w światowym parku samochodowym (nowe rejestracje najlepiej sprzedających się w Europie
hybryd typu plug-in oraz aut w pełni elektrycznych przedstawia
załączona tabela). Chłodnice przeznaczone do tego segmentu aut
sukcesywnie wprowadza do swojej oferty firma Nissens. Jedną
z ostatnich nowości jest chłodnica cieczy do Tesli Model S (ref. NisMarka/model

Typ napędu

sens 606454), dostępna w magazynach w Danii oraz w Polsce.
W ofercie firmy znajdziemy ponadto produkty do układów chłodzenia takich aut, jak BMW i8, BMW i3, VW Golf GTE, Toyota Prius oraz
wielu innych. Aktualna oferta obejmuje ponad 30 marek pojazdów
o napędach alternatywnych, co przekłada się na 240 referencji, które
pokrywają ok. 1500 numerów OE.
http://www.nissens.com.pl/katalog

Nowe
rejestracje (szt.)
Europa, 2017

Marka/model

Renault Zoe

Electric

31410

BMW X5 xDrive40e

BMW i3

Electric

20855

Kia Soul EV

Mitsubishi Outlander PHEV

Typ napędu

Nowe
rejestracje (szt.)
Europa, 2017

Plug-in hybrid

5944

Electric

5551

Plug-in hybrid

19189

Smart Fortwo ED

Electric

5191

Nissan Leaf

Electric

17454

Volvo V60 PHEV

Plug-in hybrid

4159*

Tesla Model S

Electric

15553

Renault Kangoo ZE

Electric

3900*

VW Passat GTE

Plug-in hybrid

13599

Audi Q7 e-Tron

Plug-in hybrid

3883*

VW e-Golf

Electric

12895

Nissan e-NV200

Electric

3614*

Tesla Model X

Electric

12630

Mercedes B250e

Electric

3508*

Mercedes GLC350e

Plug-in hybrid

11249

Porsche Cayenne S E-Hybrid

Plug-in hybrid

2955*

BMW 225xe

Plug-in hybrid

10805

VW e-Up!

Electric

2557*

BMW 330e

Plug-in hybrid

10117

Renault Twizy

Electric

2230*

VW Golf GTE

Plug-in hybrid

9267

Peugeot iOn

Electric

1894*

Audi A3 e-Tron

Plug-in hybrid

8356

Citröen C-Zero

Electric

1836*

Volvo XC90 T8

Plug-in hybrid

7847

BMW i8

Plug-in hybrid

1574*

Mercedes C350e

Plug-in hybrid

6861

StreetScooter Work

Electric

1502*

BMW 530e

Plug-in hybrid

6143

Mercedes GLE500e

Plug-in hybrid

1355*

Electric

6114

Hyundai Ioniq Electric

*dane z roku 2016 (pozostałe dane z roku 2017)
Źródło: opracowano na podstawie portalu EVObsession, https://evobsession.com, Europe Electric Car Leaders
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Elektryki w Genewie
Tegoroczna edycja Międzynarodowego Salonu Motoryzacyjnego w Genewie obfitowała w premiery samochodów elektrycznych.
– W Genewie zaprezentowano szereg nowych modeli, wśród których
nie zabrakło samochodów elektrycznych. Niektóre z zaprezentowanych
modeli mają przełomowe znaczenie – mówi Jan Wiśniewski z Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL. – Swoje pierwsze
pojazdy elektryczne zademonstrowały m.in. takie marki jak Jaguar
i Audi. Crossovery I-Pace i e-tron już niedługo pojawią się na drogach,
również w Polsce.
Porsche ujawniło rozwojową wersję Mission E, a Volkswagen flagowy model z elektrycznej rodziny I.D. Z kolei Nissan i Renault przedstawiły samochody koncepcyjne, wyposażone w nowatorskie tech-

nologie, które już za kilka lat mogą trafić do pojazdów seryjnych.
– Francuska marka zabrała do Genewy odświeżoną wersję ZOE,
najpopularniejszego modelu elektrycznego w Europie – dodaje Jan
Wiśniewski. – Przypomniał o sobie także południowokoreański SsangYong, demonstrując zeroemisyjnego crossovera.
Zaprezentowane w Genewie EV to samochody należące do
różnych klas i segmentów. Odwiedzająca targi publiczność mogła
obejrzeć zarówno Konę Electric – subkompaktowego SUV-a Hyundaia, luksusową Lagondę Vision Concept czy Rimaca C_Two, który
będzie w stanie rozpędzić się do 100 km/h w mniej niż 2 sekundy.
Na targach nie zabrakło też prototypów rodem z Chin – największego rynku samochodów elektrycznych na świecie.

Kamera i radar systemu wspomagania kierowcy
Dążenie do zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa
na drogach i idea autonomicznego pojazdu spowodowały, że wielu
producentów samochodów wyposaża je w systemy wspomagania
kierowcy.
Trend stosowania systemów wspomagania jest bardzo silny
i nieodwracalny. Dziś kierowca ma do dyspozycji układy rozpoznawania znaków drogowych, system informujący i/lub zabezpieczający przed opuszczeniem pasa ruchu, aktywny tempomat, różne
wersje systemów zabezpieczających przed kolizją w ruchu miejskim
czy systemy automatycznego parkowania. Wymienione układy to
tylko widoczna część góry lodowej. Rozwój trwa, a elektronika może
znacznie więcej – wkrótce będzie to widoczne w wyposażeniu najnowszych modeli aut.
Każdy z systemów wspomagania kierowcy korzysta z czujników,
zaawansowanego sterownika i systemów wykonawczych. Podstawowymi czujnikami są kamery instalowane na przedniej szybie i radary montowane w przedniej części pojazdu. Stosuje się także do-

Narzędzie CSC-Tool używane jest w procedurach kalibracji statycznej, którą zaleca ponad 70% producentów wyposażających swoje pojazdy w takie układy wspomagające

datkowe kamery (system 360 stopni), radary, czujniki laserowe i na
podczerwień – wszystko zależy od komplikacji i wielofunkcyjności
układu wspomagania kierowcy.
Więcej w NW 4/2018

Unikalne efekty w wielu warstwach
Wciąż zmieniające się trendy sprawiają, że na samochodach powstaje coraz więcej interesujących i skomplikowanych efektów. Można je
uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu lakierniczego.
Czy zastanawialiście się kiedyś, ile można wydać na lakier do
nowego samochodu? Pewnie od razu przychodzi wam do głowy
kolor, który się świeci, perłowy. Można powiedzieć, że hitem ostatnich lat jest biały, zwłaszcza ten z efektem perły. Wiemy, że tworzy
go powłoka z zawartością minerału górskiego o zdolnościach pryzmatycznych bądź związków syntetycznych. Najbardziej efektowny
uzyskuje się za pomocą naturalnej skały charakteryzującej się doskonałą łupliwością i odpornością m.in. na temperaturę czy czynniki chemiczne. Jest to kolor, który zadziwia w pełnym słońcu, dając
efekt mikropryzmatów odbijających promienie. Prawdą jest, że są to
lakiery drogie, ale to dlatego, że zastosowano w nich znacznie bardziej skomplikowane rozwiązania.
System mieszalniczy pozwala odwzorować nawet najtrudniejszy kolor

Więcej w NW 4/2018

