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Polska liderem transportu
Ponad 2050 mln ton ładunków przetransportowali w ubiegłym
roku polscy przewoźnicy – wynika z najnowszych danych GUS.
W 2017 roku polski transport odnotował kilkunastoprocentowy
wzrost liczby przewożonych towarów. W ciągu 12 miesięcy wszystkimi środkami transportu wykonano pracę przewozową w wysokości ponad 430 mld tonokilometrów (wzrost o 12,8% w porównaniu
z rokiem poprzednim). O 9,5% zwiększyły się przychody ze sprzeda-

ży usług we wszystkich jednostkach transportu. Dodatkowo o ponad 2% wzrosła liczba samochodów ciężarowych – pod koniec 2017
roku wyniosła 3,2 mln sztuk.
Polski rynek transportowy z roku na rok odnotowuje wzrost,
cały czas zwiększając swoją konkurencyjność na tle innych krajów
europejskich. Potwierdzają to nie tylko dane Głównego Urzędu Statystycznego, ale również europejskie statystyki, przygotowywane
przez Eurostat. Zgodnie z nimi Polska jest jednym z największych
rynków logistycznych w Europie, a polski sektor transportu drogowego stanowi 15,7% całego rynku UE.
– Polski rynek od kilku lat dynamicznie się rozwija. Klienci są coraz
bardziej świadomi zmian, ale też możliwości, które pozwalają im zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki temu są w stanie inwestować w rozwój floty transportowej, zwiększać pracę przewozową, a jednocześnie
optymalizować wydatki, pomnażać przychody finansowe ze sprzedaży
usług i poprawiać wyniki finansowe swoich przedsiębiorstw. Takie podejście wynika z bardziej świadomego podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą takimi firmami – tłumaczy Paweł Wloczek, dyrektor
zarządzający WebEye Polska.

Liczba samochodów ciężarowych wzrosła o ponad 2% i pod koniec 2017 roku wyniosła
3,2 mln sztuk

Więcej w NW 11/2018

Relacje z klientem
kluczem do sukcesu
– Budowanie trwałych relacji z klientami
to klucz do rozwoju i sukcesu firmy – mówi
Katarzyna Banaszak-Zwierzycka, właścicielka warsztatu Bosch Car Service Banaszak
w Nakle nad Notecią (województwo kujawsko- pomorskie). Okazuje się, że zasady
networkingu doskonale sprawdzają się
w prowadzeniu warsztatu samochodowego. Serwis w Nakle to „Warsztat przyjazny
kobietom”, a co więcej – prowadzony przez

kobietę. Dużą wagę przykłada się tutaj do
kultury pracy i obsługi klienta, dbając o wysoki poziom napraw. Efekt? Nawet w niewielkim mieście może z powodzeniem
funkcjonować warsztat, którego możliwości
rozwoju ogranicza jedynie... ciasna zabudowa w centrum.
Jedną z zasad tego serwisu jest szczegółowa rozmowa na temat naprawy. Pracownicy biura obsługi klienta informują, co

należało wymienić w samochodzie, ile kosztowały części, a ile usługa, pokazują zużyte
elementy.
– Kiedyś, jeszcze jako klientce innych serwisów, bardzo mi tego brakowało podczas serwisowania auta. Dlatego w moim warsztacie
to oczywistość – podkreśla właścicielka.
Więcej w NW 11/2018
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Zdobycze IT dla warsztatów

]DSRPRFąJUD¿F]QHJRLQWHUIHMVX7DNLPL
NWyUH XPRĪOLZLDMą SU]\JRWRZDQLH Z\FHQ\
] PRĪOLZRĞFLą MHM DNFHSWDFML SU]H] NOLHQWD
Z WU\ELH RQOLQH &RUD] ZLĊNV]\P ]DLQWHUHVRZDQLHPFLHV]ąVLĊDSOLNDFMHQDXU]ąG]HQLDPRELOQHLIXQNFMRQDOQRĞüZSRVWDFLGRNXPHQWDFML¿OPRZHMF]\]GMĊü

RGRZD.RQIHUHQFMD)256
Programy wspierające prowadzenie warsztatów powinny sprzyjać efektywności pracy placówki, kojarzyć się z wygodą, oszczędnością czasu i z precyzyjnie wykonaną usługą warsztatową.
Decydując się na zakup programu, warto prześledzić oferowane na rynku produkty, zapoznając się z wersjami demonstracyjny±-DNRDNDGHPLNLRE\ZDWHO]DELHJDP
mi, sprawdzić warunki zakupu czy częstotliwość aktualizacji. Dla
E\ZáDG]DSRSURVWXQLHSU]HV]NDG]DáDER
jednych istotniejszy będzie dostęp do dokumentacji serwisowoLQDF]HMLQQDZáDG]DEĊG]LHPXVLDáDFKUR-naprawczej. Dla
drugich
aplikacje
planowania terminów naprawy
QLü SU]HGVLĊELRUFyZ
SU]HG
]DNXVDPL
WHM
SLHUZV]HM]ZáDV]F]DĪHPRZDWXREDUG]R
– terminarze online służące do umawiania klientów przez strony
VSDWRORJL]RZDQHMEUDQĪ\JG]LHW\PEDUG]LHM
internetowe. Znajdziemy też zaawansowane rozwiązania IT ułatwiaSRZLQQLĞP\ GRNRQ\ZDü DQDOL]\ NRV]WyZ
jące prowadzanie biznesu, włącznie z raportami pozwalającymi nie
LNRU]\ĞFL±DSHORZDáGU$UWXU%DUWRV]HZLF]
2Z]DMHPQHMZVSyáSUDF\VWDFMLGHPRQtyle zweryfikować sytuację finansową, co podnieść dochodowość
WDĪXLVNXWHF]Q\FKQDU]ĊG]LDFKNRQNXUHQFML
firmy.ZLFHSUH]HV
Te bardziej
zaawansowane
RSRZLDGDá
VWRZDU]\V]HQLD
$X- generują alerty i „uczą się” przyzwyWRPRWLYH5HF\FOHUV:ERJDWRLOXVWURZDQ\P
czajeń obsługujących.
UHIHUDFLH QLH ]DEUDNáR SR]\W\ZQ\FK SRP\Na pewno rośnie zainteresowanie aplikacjami do błyskawiczneVáyZVWRZDU]\V]HQLDUHF\NOHUyZ]$PHU\NL
go
przyjmowania zleceń, wygodnego i dokładnego określenia ich
3yáQRFQHMZZDOFH]V]DUąVWUHIą
±1LHZLHPMDNZ3ROVFHDOHP\Z86$
zakresu oraz wprowadzenia usterek za pomocą graficznego interfej-

Eá\VNDZLF]QHJR SU]\MPRZDQLD SRMD]GX GR
QDSUDZ\ Z\JRGQHJR L GRNáDGQHJR RNUHĞOHQLD]DNUHVX]OHFHQLDRUD]ZSURZDG]HQLD
XVWHUHN ]D SRPRFą JUD¿F]QHJR LQWHUIHMVX
8PRĪOLZLDMą UyZQLHĪ PHFKDQLNRZL V]\ENLGRVWĊSGR]DNUHVXQDSUDZ\RUD]GDQ\FK
VHUZLVRZRQDSUDZF]\FK QDJUDQLH ¿OPyZ
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ZąEĊH EDUQQLHZDONĊ
ZHUR]ąFH QD
FKEH]
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UDĪSRVSHNWRU
±3R]D
QDV]H
HFKQLN
]\ ]D]ZLĊNW\VGR

 V]DUą
U SRGG]LDáDOGRW\FKSROLFML
H VNXyGQR]HUV]H
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áRV]DVNLHJR
Z)XQZ\VWąRPLF]V]DUą
G]LDáDąV]NRPX]DZ W\P
DZLFLHĞZLHWOH
Ċ]QL-

Funkcjonalność, szybkość i pewność informacji pozwala zwiększyć efektywność prac
warsztatowych
Funkcjonalność, szybkość i pewność informacji pozwala zwiększyć efektywność prac warsztatowych

su. Takimi, które umożliwiają przygotowanie wyceny z możliwością

L ]GMĊü Z\NU\W\FK XVWHUHN L SU]\JRWRZDQLH
Czym
jest oprogramowanie
jej akceptacji
przez klienta w trybie Z\FHQ\
online.QDSUDZ\
Coraz ]większym
PRĪOLZRĞFLązainteMHM DNFHSWDFMLSU]H]NOLHQWD
RQOLQH i funkcjonalwarsztatowe?
resowaniem cieszą się aplikacje na urządzenia
mobilne

±3URJUDP\WDNLHMDNQS,QWHJUD&DU
2SURJUDPRZDQLH ZDUV]WDWRZH WR V]HnośćSRMĊFLH
w postaci
dokumentacji
czy zdjęć.
EĊGąFHNRPSOHNVRZ\PLUR]ZLą]DQLDPLSRURNLH
0RĪHP\
MH SRG]LHOLü ZJfilmowej
]DVWRVRZDQLD Z UyĪQ\FK W\SDFK VHUZLVyZ ]ZDODMą OHSLHM Z\NRU]\VWDü PRĪOLZRĞFL VHUZLVX FR EH]SRĞUHGQLR SU]HNáDGD VLĊ QD
QS RSRQLDUVNLH F]\ ZDUV]WDW\ EODFKDUVNRWięcej w NW 11/2018
]ZLĊNV]HQLH ]\VNyZ ¿UP\ ± GRGDMH 0DFLHM
ODNLHUQLF]H0DP\WHĪSURJUDP\GRZ\V]XEDUG]R PRFQR DQJDĪXMHP\ VLĊ Z NDPSD0LRGXV]HZVNL±,QWHJUD&DUMHVW]LQWHJURNLZDQLD
L
]DPDZLDQLD
F]ĊĞFL
]DPLHQQ\FK
QLH HGXNDF\MQH 1LF QLH VWRL QD SU]HV]NRF]\OLNDWDORJLF]ĊĞFL]V\VWHPDPL]DPyZLHG]LHE\VNRU]\VWDü]QDV]\FKGRĞZLDGF]HĔ Konferencja dotyczyła przeglądu najnowszych rozwiązań
technologicznych i legislacyjnych w sektorze recy- ZDQH]NDWDORJDPLZ\FHQ\QDSUDZNDWDORDZSLHUZV]\PU]ĊG]LH]RSUDFRZDQ\FK klingu pojazdów. Szacuje się, że w rozsianych po krajuQLRZ\PL0RĪHP\WDNĪHZ\UyĪQLüDSOLNDFMH
nielegalnych „dziuplach” demontuje się ok. 500 tys. JDPL F]ĊĞFL L GDQ\PL GRW\F]ąF\PL RNUHVRZ\FKSU]HJOąGyZ'RVWĊSGRRGSRZLHGQLFK
SODQRZDQLDdoWHUPLQyZ
PDWHULDáyZ±SRGNUHĞODá-RQDWKDQ0RUURZ samochodów rocznie. To połowa spośród wszystkich autGR
przeznaczonych
rozbiórki QDSUDZ\ ± WHUPLQDU]HRQOLQHVáXĪąFHGRXPDZLDQLDNOLHQWyZ GDQ\FK MHVW QLH]EĊGQ\ GR SUDZLGáRZHM NDOSRSU]H]
VWURQ\ LQWHUQHWRZH
:FKRG]ą
RQH NXODFML NRV]WyZ XVáXJ L XPRĪOLZLD ]QDF]QH
NRQLHF]QRĞü
VSRU]ąG]HQLD
ZWHJR
początkiem
wakacji
naszRSHUDWyZ
sejm
przyjął tzw. pakiet odpadowy, któZNROHMQ\VHJPHQWDSOLNDFMLÄZVSLHUDMąF\FK
SU]HFLZSRĪDURZ\FKZV\WXDFMLJG\SUyĪQR ]ZLĊNV]HQLH SU]\FKRGyZ VHUZLVX =DSHZrego
skutkiem
ma
być
uszczelnienie
przepisów oraz walka z patoQLDMąFVHUZLVDQWRPV]\ENLHLGRNáDGQHLQIRUEL]QHVRZR´SURZDG]HQLHZDUV]WDWyZ
V]XNDüMDNLFKNROZLHNZ\W\F]Q\FKERQDZHW
PDFMHRQDSUDZLHPRĪQDUyZQLHĪSRGQLHĞü
±7DNLHZHUVMHRSURJUDPRZDQLDVąRGlogiami
w
gospodarce
śmieciowej.
Szybka
ścieżka legislacyjna ma
QLHPDSURMHNWXUR]SRU]ąG]HQLDDZFLąJX
HIHNW\ZQRĞü LFK SUDF\ :DĪQ\P HOHPHQ]ZLHUFLHGOHQLHPSUDNW\F]Q\FKSRWU]HEUyĪURNXRGZHMĞFLDZĪ\FLHXVWDZ\WU]HEDWDNL
ukrócić
aktywność
mafii śmieciowej.
tak się stanie?
RSURJUDPRZDQLX
,QWHJUD MHVW UyZQ\FK
URG]DMyZ
VHUZLVyZtzw.
L SRZVWDMą
ZH WHP ZCzy
Z\PyJVSHáQLüQDZQLRVHNSU]HGVLĊELRUF\±
QLHĪRV]F]ĊGQRĞüF]DVXG]LĊNLHOHNWURQLF]ZVSyáSUDF\]W\PLZDUV]WDWDPLL]G\VWU\EXMinisterstwo
Środowiska
w
ekspresowym
tempie
przeforsowało
JURPLáD]DSLV\$JQLHV]ND0LVLHMXN±7RDEQHMZ\PLDQLHGDQ\FK]LQQ\PLSURJUDPDPL
WRUDPLF]ĊĞFL±Z\MDĞQLD0DFLHM0LRGXV]HZzmiany
aż dwóch
aktów prawnych
VXUG 3U]HFLHĪ
SVHXGRSU]HGVLĊELRUF\
G]LD- – ustawy o odpadach i Inspekcji
EUDQĪRZ\PLPLQ]NDWDORJDPLLV\VWHPDPL
VNLSUH]HV¿UP\,QWHJUD6RIWZDUH±3U]\NáDáDMąF\ EH] Środowiska
]H]ZROHQLD QLH(obie
EĊGązZSáDFDü
Ochrony
20 lipcaG\VWU\EXWRUyZ
br. – przyp.F]ĊĞFL
red.),]byRSURJUDPRZDQLHP
skutecznie
GRZRZDUV]WDWRPRIHUXMHP\SURJUDP,QWHJUD
]DEH]SLHF]HĔ¿QDQVRZ\FK
¿UP\%RVFK(6,>WURQLF@H&$7]V\VWHPDPL
&DUVHUZLVRPRSRQLDUVNLP±ZHUVMĊ7\UH
walczyć
z]H]ZROHQLD
patologiami
w RERZLą]HN
gospodarce odpadami. Mowa oczywiście
1RZH
WR WHĪ
¿UP7HF'RF$XWRGDWD+D\QHVV3UR$XGD6HUYLFH
VHUZLVRP
VDPRFKRGyZ
FLĊĪDURZVND]DQLD
PDNV\PDOQHM
PDV\
RGSDGyZ
o
zjawisku
pożarów,
jakie
nasiliły
się WH[(XURWD[&DU:HUW]V\VWHPDPL¿QDQVRw okresie wakacyjnym, i wojnie
Z\FK±V\VWHP,QWHJUD7UXFNMHVWUyZQLHĪ
] Z\SU]HG]HQLHP
FR RF]\ZLĞFLH
RNDĪH ZRNVLĊJRZ\PLWDNLPLMDN&RPDUFK2SWLPD
VSHFMDOQD
ZHUVMD
GOD VHUZLVyZ
EODFKDUVNRwydanej
„mafii
śmieciowej”.
Niedźwiedzia
przysługa? Nie brakuje
VLĊZLHOFHSUREOHPDW\F]QHVNRURRF]HNXMH
głosów,
że
przynosi
ona
szkodę
podmiotom
działającym uczciwie
VLĊ SU]HZLG\ZDQLD SU]\V]áRĞFL 1LHSRNyM
ĞURGRZLVNDEXG]LWHĪVNUyFHQLHPDNV\PDOna rynku recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nie inaWypychani
szarej– strefy...
dr. Artura Bartoszewicza
z dużym zaQHJRRNUHVXVNáDGRZDQLDRGSDGyZ]ODW
Wypychani
do szarejdostrefy...
prelekcja–dr.prelekcja
Artura Bartoszewicza
spotkała z dużymspotkała
zainteresowaniem
czej
wdrażane w pośpiechu akty legislacyjne oceniło środowisko
interesowaniem
GRURNXFRZSU]\SDGNXF]ĊĞFLVDPRFKRwokół
GRZ\FK NWyUH
QLH VąStowarzyszenia
QLHEH]SLHF]QH RND-Forum Recyklingu Samochodów
OLF]EĊ QLH]DUHMHVWURZDQ\FK SRMD]GyZ QD skupione
±Ä5HF\NOLQJRZDQHF]ĊĞFLVDPRFKRGRZHQLĪH VLĊ NáRSRWOLZH QLH W\ONR ]H Z]JOĊGX QD
RNPOQZLĊFMHVWHĞP\GRSLHURQDSRJG\QLHZ\FKRG]ą]PRF\´Ä:\GDZDMPQLHM
Program tegorocznego spotkania
poświęconego recyklingowi (FORS).
F]ąWNXGURJL±GRZRG]Lá-XOLR&HVDUSUH]HV SURFHV\ WHFKQRORJLF]QH DOH VDP IDNW ĪH
]GHF\GXMVLĊQDF]ĊĞFL]UHF\NOLQJX´±WRNLOpojazdów w kraju i na świecie zdominowały
wydarzenia ostatnich SU]HGVWDZLDMąRQHZGDQ\PF]DVLHRNUHĞORVWRZDU]\V]HQLD5HFLFOD$XWR
NDVORJDQyZMDNLHXNXWRQDSRWU]HE\NDPSD3U]\NáDGDPLUR]ZLą]DĔRJUDQLF]DMąF\FK
QLLZPHGLDFKVSRáHF]QRĞFLRZ\FK3RQLHZDĪ
kilku miesięcy – sposoby radzenia sobie
z nielegalną konkurencją. QąZDUWRĞüU\QNRZą
Więcej w NW 11/2018
6HULĊS\WDĔLRGSRZLHG]LLFKDGUHVDWyZ
V]DUąVWUHIĊG]LHOLáVLĊWHĪUHSUH]HQWDQW5HUHF\NOHU]\ SU]\F]\QLDMą VLĊ GR UHDOL]DFML ]DSXEOLNL &]HVNLHM :]RUHP XELHJáRURF]QHJR ±PLQ]'HSDUWDPHQWX.RQWUROL*RVSRGDVDGJRVSRGDUNLZRELHJX]DPNQLĊW\PGODWHURZDQLD2GSDGDPL*,2ĝ±]DNRĔF]\áDUHVSRWNDQLDLW\PUD]HPVSRURF]DVXSRĞZLĊJRWHĪPDP\FRUD]ZLĊNV]\ZSá\ZQDVWDQRÀHNVMDSUH]HVD)256&]\DE\QLHOHSV]\P
ZLHQLHSUDZDZQDV]\PNUDMXLGODWHJRáDWZLHM FRQR]DJDGQLHQLRPEH]SLHF]QHJRGHPRQWDSRP\VáHPE\áRE\NRU]\VWDQLH]GRW\FKF]DĪXVDPRFKRGyZK\EU\GRZ\FKDUHSUH]HQQDPZ\ZLHUDüSUHVMĊQDNRQFHUQ\VDPRFKRWDQWND$LRL1LVVD\'RZD,QVXUDQFH(XURSH VRZHJRNDWDORJXSU]HSLVyZLSRFK\OHQLHVLĊ
GRZHE\WHXGRVWĊSQLDá\SURFHGXU\NRQLHF]Szacunki mówią o nieco ponad
dwóch
i Rozwoju
oraz PolskiQDG
Fundusz
Rozwoju.
XV]F]HOQLHQLHP
V\VWHPX SU]HPLHV]Z\JáRVLáD
UHIHUDW dań
R NUDG]LHĪ\
VDPRFKRGyZ
QHZUHDOL]DFMLUR]ELyUNLNRPSRQHQWyZVDPRFKRGRZ\FKFRVWDMHVLĊQDGHULVWRWQHJG\
tysiącach pojazdów elektrycznychLPHWRG\FHSU]HFLZG]LDáDQLDWHMSODG]H
porusza- NFOŚiGW jest głównymF]DQLDRGSDGyZ"
dysponentem 10
±:\VWDUF]\Z\HJ]HNZRZDüF]\SRMD]G
3DQHO G\VNXV\MQ\ ± RVWDWQL SXQNW SURPLHüQDXZDG]HK\EU\G\LWHHOHNWU\F]QH
jących się w Polsce. Dla porównania
w Chimld zł,Z\VWąSLHQLH
które w ciągu
lat będą traPDZDĪQH2&DWDNĪHUR]OLF]\üF]\GRSHáJUDPX
± SRSU]HG]LáR
UDGF\ kolejnych
0RZDE\áDWHĪRFHUW\¿NRZDQLX¿UP]DQLRQRIRUPDOQRĞFLZ]ZLą]NX]IDNWHP]E\SUDZQHMUHSUH]HQWXMąFHMRUJDQL]DFMĊNWyDQJDĪRZDQ\FK
U\QNX UHF\NOLQJX
nach w QD
ubiegłym
roku VDPRsprzedano
takich fiać do polskich miast i gmin
w ramach tzw.
FKRGyZ 1D NRQLHF SDGáR ]DSURV]HQLH QD UD ]U]HV]D SU]HGVLĊELRUFyZ SURZDG]ąF\FK FLDQDE\FLDSRMD]GXOXEMHJRUHMHVWUDFMLSU]\
milion. U nas ciągle nie ma uregulowań Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. PieRND]ML VSURZDG]HQLD VSR]D JUDQLF 3RGHMMXELOHXV]RZą  NRQZHQFMĊ$XWRPRWLYH VWDFMHGHPRQWDĪXL]ELHUDQLDSRMD]GyZ
prawnych
i certyfikacji
dotyczących
ładowa- niądze zostaną przeznaczone
zarówno na
U]HZDPĪHWHGUREQH]DELHJLZ]XSHáQRĞFL
5HF\FOHUV
$VVRFLDWLRQ
RUJDQL]RZDQą
QD
E\Z\VWDUF]\á\±ĪDOLáVLĊ$GDP0Dá\V]NR
)ORU\G]LH
ZLĊFHMQDZZZDUDH[SRRUJ

nia takich samochodów. I nie tylko Szara
takich,strefa
bo poza
zakupkadrem
niskoemisyjnych pojazdów dla trans&yĪZĞUyGXF]HVWQLNyZVSRWNDQLD]DEUD.UyWNRSRWHPRKLVWRULLWZRU]HQLDUDP
także
np.
zasilanych
paliwem
wodorowym.
portu
publicznego
w miastach
i gminach,
NáRPLQLVWUDĞURGRZLVND+HQU\ND.RZDOF]\SUDZQ\FK GOD IXQNFMRQRZDQLD ¿UP QD U\Qkamer
jak i ZnaSROVNLP
budowę
niezbędnej
infrastruktury,
Misję rozwijania elektromobilności
ND =DPLDVW
WHJR PDP\ EDUG]R G\VNXV\MQ\
NXGHPRQWDĪXF]ĊĞFLVDPRFKRGRZ\FKRSR2VWDWQLH ]PLDQ\
SUDZLH
DUW]QRZHOL]RZDQHMXVWDZ\RRGSDGDFK
ZLDGDáJRĞü]$PHU\NL3RáXGQLRZHM±NUDMX
]ZáDV]F]D
VWURQLH
tym m.in.SR
stacji
ładowania.
w Polsce realizują trzy agendy rządowe:
Na- QRZHw RERZLą]NL
Szacuje się, że w przyszłym roku koszt energii elektryczSzacuje
się,]Dożekilkanaście
w przyszłym
rokua koszt
elekNWyU\ ZSURZDG]D RVáDZLRQ\ PRQLWRULQJ
Z NWyU\P GR  URNX SDQRZDáD GRVáRZSU]HGVLĊELRUFyZ±PLQPRQLWRULQJRSHnej
wzrośnie
procent,
już dziśenergii
poważnym
rodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i GoSRPRFą XU]ąG]HĔ WHFKQLF]Q\FK
JZDUDQWXQLHÄZROQDDPHU\NDQND´7DNDV\WXDFMDPLDUDWSU]HFLZSRĪDURZ\F]\]DEH]SLHF]HQLD¿problemem
jest słabość
infrastruktury
niezbędnej
dla
trycznej
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QDQVRZH±RPyZLáDZLFHSUH]HV)2563RWięcej
w NW 11/2018 szybkich ładowarek
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Bariery in
dla „elek

Szacunki mówią o nieco ponad dwóch tysią
poruszających się w Polsce. Dla porównania
sprzedano takich milion. U nas ciągle nie ma
tyfikacji dotyczących ładowania takich samo
także np. zasilanych paliwem wodorowym.

Bariery infrastruktury dla „elektryków” (cz. 2)
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Auto Land Expo 2018
Auto Land Expo to jednodniowe, ale imponujące liczbą atrakcji
wydarzenie. W Ostródzie było miejsce na pokazy motocyklowe, drift
i monster trucki, ale też szkolenia techniczne dla mechaników i właścicieli warsztatów. Uwagę przykuwała wystawa części zamiennych
i wyposażenia warsztatowego w jednym z pawilonów nowoczesnego centrum ekspozycyjnego Expo Mazury.
– Spełniamy pewnego rodzaju misję społeczną, bo przybliżamy ludziom świat motoryzacji, dajemy też mechanikom samochodowym
możliwość bezpośredniego spotkania z producentami części i urządzeń
do warsztatu – mówił nam w Ostródzie Janusz Andrzejewski, prezes
zarządu firmy Auto Land, która zorganizowała targi. Relację z tego
wydarzenia publikujemy na łamach listopadowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.

Pokazy motocyklowe, drif, monster trucki. Imponująca jak na jednodniową imprezę
liczba atrakcji

Nagrody odebrane
Chociaż od zakończenia konkursu Young
Car Mechanic i jego międzynarodowego
finału minęło już kilka miesięcy, to nadal
dostarcza on ogromnych emocji. Konkurs
to inicjatywa realizowana przez Inter Cars,
skierowana do młodzieży. Od kilku lat spółka współpracuje ze szkołami z całej Polski
w ramach projektu Młode Kadry. Wyposaża
je w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach oraz dostarcza wiedzę, niezbędną do kształcenia
przyszłych mechaników.
12 października br. przedstawiciele szkół,
których uczniowie zwyciężyli w konkursie
Young Car Mechanic, spotkali się w centrum szkoleniowym Inter Cars w Cząstko-

wie Polskim, aby oficjalnie odebrać nagrody
ufundowane przez organizatorów inicjatywy. Była to znakomita okazja do wymiany
spostrzeżeń na temat tegorocznej edycji
i zebrania podpowiedzi na kolejne lata.
Przedstawiciele placówek z Białegostoku
i Radomia zgodnie podkreślali, jak ważny
jest dla nich sprzęt, który przyjechali odebrać.
– Maszyny, które wybraliśmy, są niezbędnym elementem potrzebnym do kształcenia
nowych pokoleń mechaników. Prawdopodobnie gdyby nie zwycięstwo w konkursie,
nigdy nie moglibyśmy pozwolić sobie na jego
zakup. Skupiliśmy się na sprzęcie do naprawy
motocykli i uzupełnieniu już posiadanych na-

rzędzi. Każdy, kto ma chociaż odrobinę styczności z branżą, wie, że bez ciągłego udoskonalania urządzeń nie da się rozwijać biznesu.
Podobnie jest w przypadku nauki zawodu
mechanika – mówił Krzysztof Czerech, reprezentujący Zespół Szkół Mechanicznych
w Białymstoku.
– Jestem przekonany, że urządzenia, które
wybraliśmy, doskonale się sprawdzą, pomogą
naszym uczniom w nauce. Inicjatywy takie
jak Young Car Mechanic są dla nich dodatkowym motorem napędowym, których ich motywuje i mobilizuje do ciągłego pozyskiwania
wiedzy – dodaje nauczyciel Dariusz Stępniewski z Zespołu Szkół Samochodowych
z Radomia.

25. edycja targów Automechanika Frankfurt (cz. 2)

Helmut Ernst, dyrektor działu ZF Aftermarket, przedstawiał założenia projektu „Vision
Zero”, czyli motoryzacji bez emisji i wypadków

Narzędzia do diagnostyki, urządzenia wspierające codzienną
pracę w warsztacie, innowacje w częściach zamiennych – na tym
skupiamy się w drugiej części relacji z targów Automechanika Frankfurt (11-15 września). Organizator podał w międzyczasie oficjalne
statystyki, które potwierdziły nieoficjalne przypuszczenia wystawców. Targi były rekordowe! Wydarzenie zgromadziło 136 000 odwiedzających ze 181 krajów. Swoją ofertę zaprezentowało ponad 5000
wystawców (w 2016 roku: 4843). Automechanikę odwiedziło 3427
osób z Polski. Wystawiło się natomiast 185 naszych firm. Co pokazali
wystawcy? O tym na łamach listopadowego wydania „Nowoczesnego Warsztatu”.
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Motoryzacyjne stereotypy
„Chcesz jeździć szybko i niedrogo, tankuj
benzynę wysokooktanową”, „Samochody
amerykańskie to kanapy na kółkach. Bardzo
wygodne, ale nieskutecznie hamujące”, „Stary automat będzie wymagał kosztownych
napraw” – to jedne z powszechnie funkcjonujących przekonań, które postanowiła
zweryfikować marka ProfiAuto.
W ramach „Rankingu awaryjności samochodów według polskich mechaników”,
badania przeprowadzonego wśród 1300
mechaników pracujących w polskich serwisach samochodowych, nie tylko ułożono
klasyfikację najmniej awaryjnych modeli,
zapytano także o popularne, obiegowe opi-

nie, pojawiające się m.in. na forach internetowych.
– Motoryzacja to jedna z tych dziedzin,
o której niemal każdy ma coś do powiedzenia.
Nierzadko są to jednak opinie zbudowane na
podstawie pojedynczych doświadczeń albo
bezrefleksyjnie powtarzane oceny, zasłyszane od innych. Pokazaliśmy, jak odnoszą się
do nich fachowcy, odsialiśmy prawdę od
postprawdy, proponując polskim kierowcom
sprawdzone źródło informacji – mówi Michał
Tochowicz, dyrektor ds. strategii i rozwoju
ProfiAuto.

Pracochłonność
operacji
manualnych

Więcej w NW 11/2018

Laser Tools pod śrubę wymyśloną przez producentów
pojazdów – bez takiego klucza nie odkręcimy mocowania zacisków hamulców w Audi A8, S6, Porsche
Cayenne

samochodu po serwisowaniu jest już standardem. A może dołożyć do tego usługę
pielęgnacji? To nie musi być czasochłonne.
Przy użyciu odpowiedniej chemii pielęgnacja samochodu może być szybkim, wygodnym zabiegiem, dającym nadspodziewanie
dobre efekty.
Szeroką ofertę produktów w tym zakresie ma Würth Polska. Przyjrzeliśmy się kilku
z nich. Potwierdziło się, że przy stosunkowo
niewielkim nakładzie pracy można osiągnąć
bardzo zadowalające efekty. To na co od
razu zwróciliśmy uwagę, to skład wszystkich
preparatów. Są bezpieczne, nie zawierają
rozpuszczalników czy związków AOX.

Inżynierowie, którym koncerny samochodowe powierzyły opracowanie nowych
komponentów, bazują na specyfikacji, gdzie
„widzą” najczęściej tylko punkty graniczne
gabarytów danego układu. Swobodny dostęp w komorze silnika? Schodzi na dalszy
plan, skoro z debiutem nowego modelu
auta można anonsować specjalistyczne narzędzia dla mechaników.
Tak jak współczesne samochody są efektem pracy zespołowej, tak rośnie znaczenie
globalnych dostawców bezpośrednich (Tier
One supplier), na potrzeby których pracują
firmy Tier 2 i Tier 3. Od założeń wstępnych –
samochód ma mieć 4 m długości i możliwie
dużą kubaturę przedziału pasażerskiego –
zaczyna się modelowanie jego architektury
i projektowanie części składowych. Inżynierowie bazują na specyfikacji, w której koncern określa tylko maksymalne wymiary, by
taki układ kierowniczy zmieścił się w komorze silnikowej. Dostawcy bezpośredni nie
znają założonych punktów mocowania rozlicznych części w komorze silnikowej. Skądinąd, w dobie globalizacji trudno, by jeden
układ – kierowniczy czy zawieszenia – nie
trafił do typoszeregu pojazdów różniących
się finalnie detalami karoserii.

Więcej w NW 11/2018

Więcej w NW 11/2018

Auto detailing
coraz popularniejszy

Würth Polska oferuje interesujące produkty do auto detailingu

Kilkuletni samochód naprawdę może
wyglądać jak nowy. Zachęcamy, by zainteresować się usługą auto detailingu i być
może dołączyć ją do swojej oferty. Mycie

RAPORT WARSZTATOWYQHMVSUĊĪ\Q\UXFKXRGELFLDOXEVWRVRZDQLH
PHWRGLSUDNW\NQLHGR]ZRORQ\FKVWZDU]DMą-

Najnowsze propozycje komponentów składowych układu zawieszenia zdają
się dowodzić oddalenia w czasie wizyt w warsztacie. A że mowa o częściach
podlegających badaniu technicznemu pojazdów, to bardzo istotną kwestią
pozostaje: czy i jak kierowca angażuje się w utrzymanie i serwisowanie
swojego samochodu.
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F\FKGXĪH]DJURĪHQLHLQLHEH]SLHF]HĔVWZR
SRGF]DV SUDF QDSUDZF]\FK ± GRGDMH$QGU]HM&KPLHOHZVNL
-DNMXĪZVSRPQLDQRREHFQRĞüVSUĊĪ\Q\UXFKXRGELFLDF]ĊĞFLRZRRJUDQLF]DSHáQHZ\VXQLĊFLHWáRF]\VND]REXGRZ\DPRUW\]DWRUD
:HGáXJ GDQ\FK *L3$ 3ROVND Z RVWDWNLSUĊGNRĞFL]DPRQWRZDQHZMH]GQL:SU]\= GRĞZLDGF]HĔ V]NROHQLRZFyZ ILUP\
QLFKODWDFKRNNLHURZFyZFRURNXZ\SDGNXWDNLFKV\WXDFMLJG\NRáDVDPRFKRGX
.<%Z\QLNDĪHSRGF]DVPRQWDĪXLZWUDNPLHQLDáR DPRUW\]DWRU\ W]Q  Z\PLHQLRGU\ZDMąVLĊRGQDZLHU]FKQLGURJLVSUĊĪ\áR SU]\QDMPQLHM  DOER SDUĊ QLHNRQLHF]QLH QD ]DZLHV]HQLD UR]FLąJD VLĊ SRZRGXMąF FLHSUDFQDSUDZF]\FKPRĪHWRSRZRGRZDü
ZV]\VWNLH FRGDMHĞUHGQLRRNDPRUW\SHáQHZ\VXQLĊFLHWáRF]\VNDDPRUW\]DWRUDDĪ GRGDWNRZHXWUXGQLHQLDRUD]]ZLĊNV]DüSR]DWRUDQDZ\PLDQĊ7UHQGGRW\F]ąF\VDPRGR RJUDQLF]QLND VNRNX 5ROą RJUDQLF]QLND WHQFMDOQH U\]\NR SRSHáQLHQLD EáĊGX %\ZD
LWDNĪHSRPLPRPDNV\PDOQHJRĞFLĞQLĊFLD
G]LHOQHMZ\PLDQ\MHVWZW\PSU]\SDGNXWDNL VNRNXMHVW]DSRELHJDQLHFDáNRZLWHPXZ\VXRozruch to jeden z najbardziej obciąVSUĊĪ\Q\ ]DZLHV]HQLD ]PRQWRZDQLH FDáHM
VDPMDNGODRJyáXHXURSHMVNLFKU\QNyZF]\QLĊFLXVLĊWáRF]\VND]DPRUW\]DWRUD:RSLżających
momentów w życiu każdego
NROXPQ\ MHVW QLHPRĪOLZH 3U]\F]\Qą WDNLHOLPDOHMąF\2EHFQLHRNZ\PLDQ]RVWDVDQHMV\WXDFMLXGHU]DRQ]GXĪąVLáąRSURáRZ\NRQDQ\FKSU]H]NLHURZFyZVDPRG]LHOZDGQLFĊ WáRF]\VND FR PRĪH SRZRGRZDü JR VWDQX U]HF]\ MHVW ]D]Z\F]DM EUDN PRĪsilnika. Może się zdarzyć, że podczas tego
OLZRĞFL ]DPRQWRZDQLD JyUQHJR ]HVWDZX
QLHDZSR]RVWDá\FKSU]\SDGNDFKGRNRQDá ]ZLĊNV]RQH U\]\NR MHM XV]NRG]HQLD =MDZLMHM SURIHVMRQDOLVWD FKRFLDĪ SURGXNW PyJá VNX WHPX F]ĊVWR WRZDU]\V]\ QLHSU]\MHPQ\ PRQWDĪRZHJR L ]DNUĊFHQLD JyUQHM QDNUĊWNL
procesu – szczególnie zimą – spod maski
WU]SLHQLDWáRF]\VND]SRZRGXMHJRQLHGRVWDE\üNXSLRQ\SU]H]NLHURZFĊ MHV]F]HODWD FKDUDNWHU\VW\F]Q\ GĨZLĊN SU]\SRPLQDMąbędą dochodzić odgłosy przypominające
WHPXE\áRWR5\QHN]DNXSXLZ\PLDF\ VWXNL 8V]NRG]HQLX PRĪH XOHF UyZQLHĪ WHF]QHJRZ\VXQLĊFLD
&yĪ ]DDZDQVRZDQ\ SURGXNW Z\PDQ\DPRUW\]DWRUyZMHVW]GRPLQRZDQ\SU]H] ZLHORZDUJRZ\XV]F]HOQLDF]ROHMRZ\F]HJR
piszczenie. Mogą one ustąpić po rozgrzaZDUV]WDW\QLH]DOHĪQH SRQDGWHJRU\QVNXWNLHPEĊG]LHZ\FLHNROHMXDZUH]XOWDFLH JDVSHFMDOQ\FKQDU]ĊG]L:ZLHOXSU]\SDGNDFKPRQWDĪNROXPQ\DPRUW\]DWRUDZ\SRNX $62PDMąPQLHMQLĪU\QNX5HV]XV]NRG]HQLHDPRUW\]DWRUD
niu się jednostki do temperatury roboczej,
VDĪRQHJRZZHZQĊWU]QąVSUĊĪ\QĊZ\PDJD
WDWRJáyZQLHNDQDá\VSU]HGDĪRZH VNOHS\
5HPHGLXP QD WDNLH SU]\SDGNL MHVW ]DKXUWRZQLHLWS 
VWRVRZDQLH Z NRQVWUXNFML DPRUW\]DWRUyZ LFKXĪ\FLD1DU]ĊG]LHWDNLHVNáDGDVLĊ]NLOale niekoniecznie. Gdzie szukać przyczyn
'RZRG]L WR MHGQHJR ± ZLHOX ]PRWRU\ZHZQĊWU]QHM VSUĊĪ\Q\ UXFKX RGELFLD DQJ NXHOHPHQWyZ-HGQ\P]QLFKMHVWVSHFMDOQD Działanie wewnętrznej sprężyny ruchu odbicia umieszczonej wokół podstawy pręta tłoczyska w amortyzatotakich pisków podczas uruchamiania silni]RZDQ\FK SROHJD QD IDFKRZRĞFL QDV]\FK UHERXQG VSULQJ  *G]LH WNZL LFK SU]HZDJD EORNDGD]ZNáDGNąWHÀRQRZąNWyUDSRGF]DV rach typu rebound spring
EORNRZDQLDWáRF]\VNDFKURQLMHJRFKURPRZą
ZDUV]WDWyZ$ VNRUR WDN WR SR]QDMP\ SURQDGWUDG\F\MQ\PLDSOLNDFMDPL"
ka i o czym pamiętać
w trakcie naprawy?
VSUĊĪ\Q\]DZLHV]HQLDZWUDNFLHRGNUĊFDQLD
SRZLHU]FKQLĊSU]HGXV]NRG]HQLHP
SR]\FMH NWyUH SU]\MG]LH QDP ÄZ]Ląü QD
– KYB w wielu konstrukcjach swoich
-DNáDWZRVLĊGRP\ĞOLüVNXWNXMHWRJHQHQDNUĊWNLWU]SLHQLDWáRF]\VND
±3R]RVWDáHHOHPHQW\VąWDNVNRQVWUXZDUV]WDW´3URGXFHQFLLNRQVWUXNWRU]\DPRUamortyzatorów stosuje specjalnie zaproUDOQLHZLĊNV]\PNRV]WHPQDSUDZZVSyáF]HO tym na łamach listopadowego wydania
Piszczenie
spod maski
zazwyczaj
rozruchu.
Jego przyczyną jest bardzo często pasek wielorowRZDQHDE\GDüPRĪOLZRĞüZ\VWDUF]DMąFHW\]DWRUyZ NRU]\VWDMąF
] SRVLDGDQHM
ZLH- zgłaszane
MHNWRZDQąjest
VSUĊĪ\QĊ
UXFKXpodczas
RGELFLD NWyĞQLHSURGXNRZDQ\FKSRMD]GyZ3RVLDGDF]D
„Nowoczesnego
Warsztatu”.
kowy osprzętu
JRĞFLĞQLĊFLDZHZQĊWU]QHMVSUĊĪ\Q\SRZRG]\FLąJOHXGRVNRQDODMąVZRMHSURGXNW\
UD ]DEH]SLHF]D DPRUW\]DWRU SU]HG XV]NRIDEU\F]QLHQRZHJRVDPRFKRGXFLHV]\üEĊŁożyska
–
coraz
droższe
na
czas
:SURZDG]DMą RSW\PDOQH UR]ZLą]DQLD SRG]HQLHP ± Z\MDĞQLD$QGU]HM &KPLHOHZVNL GXMąFW\PVDP\PZ\VXQLĊFLHWáRF]\VNDQD
G]LHRF]\ZLĞFLHDUFKLWHNWXUDPRGXáRZD]DRGSRZLHGQLąGáXJRĞü3RVWĊSRZDQLH]JRGSUDZLDMąFH NRPIRUW L EH]SLHF]HĔVWZR MD]SURGXFW DQG WHFKQLFDO VSHFLDOLVW .<% (XZLHV]HQLD ER JZDUDQWXMH RQD X]\VNDQLH
wymiany
G\ RUD] ]DSHZQLDMąFH NRQVWUXNFML WUZDáRĞü URSH *PE+ ± -HVW WR PHWDORZD VSUĊĪ\QD QH ] LQVWUXNFMą SR]ZDOD ]DNUĊFLü JyUQą
ZLĊNV]HMSUHF\]MLSUDF\]DZLHV]HQLDVNR1D SU]HVWU]HQL RVWDWQLFK ODW WDNĪH áRQDNUĊWNĊ WU]SLHQLD WáRF]\VND L ]PRQWRZDü Ī\VND Nyá VDPRFKRGyZ RVRERZ\FK L GRV]F]HJyOQLH Z HNVWUHPDOQ\FK ZDUXQNDFK XPLHV]F]RQDZRNyáSRGVWDZ\SUĊWDWáRF]\URWRZIDEU\FHNDOLEUXMHVLĊSDVRZDQLHáRHNVSORDWDFML : SLHUZV]\P U]ĊG]LH RPyZVND ZHZQąWU] REXGRZ\ DPRUW\]DWRUD -HM FDáąNROXPQĊ']LĊNLWHPXSUDFDPHFKDQLVWDZF]\FK XOHJá\ ]QDF]Q\P WHFKQLF]Q\P Ī\VN0QLHMV]DOLF]EDSRáąF]HĔUHDOL]RZDP\ DPRUW\]DWRU\ ] ZHZQĊWU]Qą VSUĊĪ\Qą ]DGDQLHP MHVW ]DEH]SLHF]HQLH SURZDGQLF\ NDVWDMHVLĊRZLHOHEH]SLHF]QLHMV]DLHOLPLQDZZDUXQNDFKZDUV]WDWRZ\FK":áDĞQLH
XOHSV]HQLRP : PLHMVFH SURVW\FK ER NXOUXFKX RIHUXMąFH NOLHQWRP QDMOHSV]H PRĪOLWáRF]\VND L ZLHORZDUJRZHJR XV]F]HOQLDF]D QXMHU\]\NRSRSHáQLHQLDEáĊGXRUD]XV]NRNRZ\FKEąGĨVWRĪNRZ\FKáRĪ\VNWRF]Q\FK WDN VNRUR RERZLą]XMąF\P SDUDG\JPDWHP
G]HQLD DPRUW\]DWRUD ± ]DSHZQLD $QGU]HM SRZV]HFKQLHMV]\P UR]ZLą]DQLHP Vą NRQZRĞFLHNVSORDWDF\MQHQLH]DOHĪQLHRGZDUXQROHMRZHJR SU]HG SRWHQFMDOQ\PL XV]NRG]HVą]DZĊĪRQHWROHUDQFMH'RVNRQDá\PSU]\Auto Partner S.A.,
jeden z największych wzrost
sprzedaży r/r, zwiększającVWUXNFMH
przychody
dwucyfrowe wzrosty
sprzedaży. Rozwijamy się
NyZGURJRZ\FK
QLDPLSRZVWDá\PLZVNXWHNG]LDáDQLDGXĪ\FK &KPLHOHZVNL
GZXU]ĊGRZ\FK VNRĞQ\FK áRĪ\VN NáDGHPHZROXFMLFRUD]WREDUG]LHMSUHF\]\M1DU]ĊG]LHVSHFMDOLVW\F]QHSRZLQQRE\ü
7HFKQRORJLDZ\NRU]\VWXMąFDZHZQĊWU]VLá L QDSUĊĪHĔ SU]\i SHáQ\P
Z\VXQLĊFLX WáR- do 861,3
Q\FK
áRĪ\VNdzięki
MHVW LQWHJURZDQLH
SLDVW\ SU]H]
NXONRZ\FK
OXE VWRĪNRZ\FK
UyĪQ\FK
ZHUna rynku polskim importerów
dystrybutomln zł z 674,8 mln zł rok
wcześniej.
wRtak
szybkim
tempie
realizowanej
straVWRVRZDQHSRGF]DVPRQWDĪXDMHJREORNDQąVSUĊĪ\QĊUXFKXRGELFLDVWRVRZDQDE\áD F]\VNDZWUDNFLHSUDF\DPRUW\]DWRUD.RQLQĪ\QLHUyZ¿UP\6.)3RF]ąZV]\RGáRĪ\VMDFKEXGRZ\=LQWHJURZDQLHNROHMQ\FKHOHczęści
samochodowych,
kolejny
miesiąc
III kwartale 2018 r. grupa PHQWyZWDNLFKMDNSLDVWDNRáDNRáQLHU]áRodnotowała tegii rozwoju wVNDW\SX+%8WRNROHMQHMJHQHUDFML
Polsce i za granicą. DodatkoMXĪ SRG NRQLHF ODWrów
 ;;
ZLHNX Z
QLHNWyVWUXNFMD WD SRSUDZLD
G]LDáDQLH
L SDUDPHWU\ WGDUyZQLHĪSU]\GHPRQWDĪXNROXPQ\DPRU+%8
W\]DWRUD Z\SRVDĪRQHJR Z VSUĊĪ\QĊ UXFKX Ī\VNDHQNRGHU\LF]XMQLNL$%6SR]ZDODMH  VNU\ZDSLHUĞFLHĔ$%6]QDMGXMąF\VLĊSRG
U\FKPRGHODFKSRMD]GyZDOHJáyZQLHQD SUDF\ DPRUW\]DWRUD =DSHZQLD OHSV]ą VWDodnotowuje
dwucyfrowe
wzrosty
sprzedasprzedaż
na
poziomie
303,9
mln
zł,
co
oznawo
sprzyja
nam
rynek
części
samochodowych
RGELFLD 3RGNUHĞOP\ ± Z WUDNFLH GHPRQWDRU\JLQDOQ\P Z\SRVDĪHQLX IDEU\F]Q\P ELOQRĞü SRMD]GX Z ]DNUĊWDFK SRSU]H] GRXV]F]HOQLHQLHP D V]F]\WRZ\P G]LĞ SU]\RNUHĞODü MDNR PRGXá\ áRĪ\VN Nyá &R LVWRWĪXNROXPQ\0F3KHUVRQDVSUDZG]HQLHF]\
2(0  ']LĞ" 1Dży.
U\QNX
DIWHUPDUNHWRZ\P
NáDGHPLQWHJUDFMLF]\PRGXáRZRĞFLMHVWSLDQLHMV]H QRZH NRQVWUXNFMH
We
wrześniu br.GDWNRZ\RSyUZPRPHQWDFK]ZLĊNV]RQHJR
przychody grupy rok do cza
wzrost o 29% r/r.
wZ\PDJDMą
Polsce,QR-napędzany
przez import, a także
DPRUW\]DWRUMHVWZ\SRVDĪRQ\ZZHZQĊWU]Qą Z\FKWHFKQLNPRQWDĪXLGHPRQWDĪX
.<%RIHUXMHMHGRZLHOXSRMD]GyZE\ZNRSU]HFK\áXQDGZR]LDGDMąFRGF]XFLHNRPVWD W\SX +%8  7R ZV]DN QLF LQQHJR MDN
VSUĊĪ\QąMHVWU]HF]ąSUDNW\F]QLHQLHPRĪOLOHMQRĞFLDOIDEHW\F]QHMZ\PLHQLüWDNLHPDUSRáąF]HQLHSLDVW\WU]HFLHMJHQHUDFML]SU]H*G\ PRZD
R XáRĪ\VNRZDQLX
VNáDGR- sprzedaży
roku wzrosły o 26%IRUWXLEH]SLHF]HĔVWZDZWUDNFLHMD]G\']LĊ– do 95,5 mln zł.
– Trzy kwartały tego roku pokazują
dynaprzez wzrost
nowych aut – mówi
Zą$E\]DSRELHFSRZVWDZDQLXQDSUĊĪHQLD Z\FK XNáDGX ]DZLHV]HQLD WR JHQHUDOQ\P JXEHPQDSĊGRZ\P
NL MDN$XGL %0: &KHYUROHW &LWURsQ 'DNLWHPXFKURQLDPRUW\]DWRUSU]HGXV]NRG]HNarastająco od QLHPLZ\GáXĪDMHJRĪ\ZRWQRĞü
stycznia do września br. miczny
skali działalnościWUHQGHPMHVWNRQVWUXRZDQLHPRGXáyZZLĊF
grupy Auto Aleksander Górecki,
prezes
zarządu]HVSROH
Auto
SRPLĊG]\ wzrost
JyUQ\P]HVWDZHPPRQWDĪRZ\P
LKDWVX«DVNRĔF]\üQD9RONVZDJHQLH-HVW
6áyZ ZLĊFHM
R ]LQWHJURZDQ\P
D VSUĊĪ\Qą ]DZLHV]HQLD ]DOHFD VLĊ ]DáRZLĊFRF]\PPyZLü
:HZQĊWU]QD VSUĊĪ\QD MHVW ] RF]\ZLZ\PLHQQRĞüSRG]HVSRáDPL&RUD]U]DG]LHM SLDVW\NRáDJHQHUDFML+%8NRQVWUXNFML
grupa Auto Partner
odnotowała
28-proc.
Partner.
Kolejny
kwartał
i
kolejny
rok
notujemy
Partner
S.A.
VW\FK Z]JOĊGyZ ± ] UDFML ]DEXGRZDQLD MHM ĪHQLH EORNDG\ QD WáRF]\VNR DPRUW\]DWRUD SU]\MG]LHPHFKDQLNRZLZ\PLHQLüW\ONRáRĪ\QDW\OHSRZV]HFKQHMĪHVWRVRZDQHMZV]HSU]HG UR]SRF]ĊFLHP SURFHVX =ZLĊNV]D WR VNR &RUD] F]ĊĞFLHM SU]\MG]LH ]HWNQąü VLĊ URNLP VSHNWUXP PRGHOL DXW SRF]ąZV]\ RG
ZHZQĊWU]XDPRUW\]DWRUD±HOHPHQWHPQLHAmortyzatory typu rebound
ZLGRF]Q\P JRá\P RNLHP =LGHQW\¿NRZDQLH EH]SLHF]HĔVWZR SUDF\ L ]DSRELHJD HZHQ]PRQREORNLHPQLHU]DGNRZ\PDJDMąF\P PLHMVNLFK QS 9: /XSR âNRGD )DELD 
SURGXNWX Z\SRVDĪRQHJR Z WDNą VSUĊĪ\QĊ WXDOQHPX QLHNRQWURORZDQHPX UR]SUĊĪHQLX XĪ\FLDGHG\NRZDQ\FKQDU]ĊG]L
SU]H] NRPSDNWRZH )RUG )RFXV L &0D[ 
spring
QLHMHVWWUXGQ\P]DGDQLHP
3RGF]DV FRG]LHQQHM MD]G\ NLHURZFRP
3RWHQFMDOQLH Z\VWĊSXMą GZD VSRVRE\
]GDU]DVLĊZMHĪGĪDQLHVDPRFKRGHPQDUyĪVSUDZG]HQLDGDMąFHSHZQRĞüĪHPDP\GR
QHJRURG]DMXXVNRNLZ\ERMHOXERJUDQLF]QLF]\QLHQLD ZáDĞQLH ] WDNLP UR]ZLą]DQLHP
: SU]\SDGNX DPRUW\]DWRUyZ
.<% Z\VWDUNajnowsze propozycje
komponentów
F]\ ZSLVDü QXPHU F]ĊĞFL Z HOHNWURQLF]składowych układuQ\PNDWDORJX]DVWRVRZDĔ]QDMGXMąF\PVLĊ
zawieszenia zdają się
QD VWURQLH LQWHUQHWRZHM N\EHXURSHFRP
dowodzić oddalenia
w czasie wizyt w warszSROVNDNDWDORJ 3R Z\V]XNDQLX SURGXNWX
GRGDWNRZ\Ppodlegających
RSLVLH F]ĊĞFL XPLHV]F]Rtacie. A że mowa o Zczęściach
QD MHVW LQIRUPDFMD R WUHĞFL ± ÄDPRUW\]DWRU
badaniu technicznemu
pojazdów,
to bardzo
]H VSUĊĪ\Qą
RGELFLD´ 'UXJLP
VSRVREHP
MHVWVSUDZG]HQLHPHFKDQLF]QH:W\PFHOX
istotną kwestią pozostaje:
czy
i
jak
kierowca
Z\VWDUF]\ MHGQą UĊNą SU]\WU]\PDü REXGRZĊDPRUW\]DWRUDQDWRPLDVWGUXJąUĊNąáDangażuje się w utrzymanie
i serwisowanie
SLąF]DMHJRWáRF]\VNRQDOHĪ\Z\FLąJQąüMH
PDNV\PDOQLHGRJyU\-HĞOLWáRF]\VNRZ\VXswojego samochodu.
ZD VLĊ D SR ]ZROQLHQLX XFKZ\WX SRZUDFD
Według danychGR SR]\FML
GiPA Z\MĞFLRZHM
Polska PDP\
w ostatGR F]\QLHQLD
nich latach ok. 8%]WDNLPZáDĞQLHSURGXNWHP
kierowców
co
roku
wy±%UDNZLHG]\ZW\PWHPDFLHMHVWSU]\F]\Qą
ZLHOX
QLHSRUR]XPLHĔ
L
SUREOHPyZ
mieniało amortyzatory (tzn. 8% wymieniło
SRGF]DVPRQWDĪXFRNRĔF]\VLĊF]ĊVWRZ\- Technologia wykorzystująca wewnętrzną sprężynę ruchu odbicia stosowana była już pod koniec lat 90. Ostatnie lata
niemająca
precedensu
ewolucja
zintegrowanej
przynajmniej
1 albo
parę, niekoniecznie toTechnologia
PLDQąDPRUW\]DWRUDQDSURGXNWLQQHM¿UP\±
Narzędzie specjalistyczne
do montażu amortyzatowykorzystująca
wewnętrzną
sprężynępiasty
ruchu odbicia
stosowana była już pod koniec lat 90. Ostatnie lata to niemająca precedensu ewolucja piasty zinte]D]Z\F]DMWDNLNWyU\QLHSRVLDGDZHZQĊWU]rów z wewnętrzną sprężyną ruchu odbicia
growanej

Piszczenie spod maski
podczas rozruchu silnika

26-procentowy wzrost sprzedaży

Ewolucja układu zawieszenia

wszystkie), co daje średnio ok. 2,5 amortyzatora na wymianę. Trend dotyczący samodzielnej wymiany jest w tym przypadku taki
sam jak dla ogółu europejskich rynków, czyli
malejący. Obecnie ok. 18% wymian zostało
wykonanych przez kierowców samodzielnie, a w pozostałych przypadkach dokonał
jej profesjonalista (chociaż produkt mógł
być kupiony przez kierowcę), jeszcze 4 lata
temu było to 25%. Rynek zakupu i wymiany amortyzatorów jest zdominowany przez
warsztaty niezależne (ponad 50% tego ryn-

ku), ASO mają mniej niż 10% rynku. Reszta
to głównie kanały sprzedażowe (sklepy, hurtownie itp.).
Dowodzi to jednego – wielu zmotoryzowanych polega na fachowości naszych
warsztatów. A skoro tak, to poznajmy propozycje, które przyjdzie nam „wziąć na
warsztat”. Producenci i konstruktorzy amortyzatorów, korzystając z posiadanej wiedzy, ciągle udoskonalają swoje produkty.
Wprowadzają optymalne rozwiązania po-

prawiające komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz zapewniające konstrukcji trwałość
szczególnie w ekstremalnych warunkach
eksploatacji. W pierwszym rzędzie omówmy amortyzatory z wewnętrzną sprężyną
ruchu, oferujące klientom najlepsze możliwości eksploatacyjne niezależnie od warunków drogowych.
Więcej w NW 11/2018
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Czy Europa zahamuje swój przemysł motoryzacyjny?
Kiedy Komisja Europejska opublikowała
plany dotyczące redukcji emisji CO2, przedstawiciele przemysłu motoryzacyjnego w zasadzie jednym głosem twierdzili, iż obniżka
o 15% do 2025 r. i 30% do 2030 r. to plany
zbyt ambitne, a nawet nierealne. Obecnie
debata w Europie toczy się jednak nie wokół
tego, by obniżyć dopuszczalną emisję CO2,
dyskutuje się już o tym, o ile wyższe cele finalnie wejdą w życie. Pozostaje więc pytanie
nie czy, tylko jak? I co dalej m.in. z polskim
przemysłem motoryzacyjnym?
Jeżeli propozycja Komisji Europejskiej
zelektryzowała przedstawicieli przemysłu
motoryzacyjnego, to postulaty niektórych
państw członkowskich, a także decyzja
komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego dosłownie poraziły. 20% w 2020 r. i 45%
w 2030 r. proponowane przez Komisję ENVI
oraz propozycje niektórych państw członkowskich dochodzące do 60% zmieniły ciężar debaty. Nikt już nie marzy o złagodzeniu
i tak ambitnej propozycji Komisji Europejskiej. Na stole pozostały tylko mocniejsze
karty.
Dodatkowe procenty to w zasadzie
sztuczne odchodzenie od technologii silników konwencjonalnych, które także oferują
swój udział w redukcji emisji CO2, wyłącznie
w stronę pojazdów elektrycznych, na które
obecnie pomimo dużego szumu medialnego nie ma wielkiego popytu. W więk-

szości państw europejskich, w tym
w Polsce, wciąż nie
ma także odpowiedniej infrastruktury
do ładowania tych
pojazdów. Są za to
wysokie ceny, jakie
Alfred Franke,
trzeba za nie zapłaprezes SDCM
cić. Pomimo to komisja ENVI wprost określiła obowiązkowy
pułap pojazdów o niskiej (poniżej 50 g CO2/
km) i zerowej emisji, tak by stanowiły 20%
udziału sprzedaży producentów pojazdów
w 2025 r. i 40% w 2030 r.
Więcej w NW 11/2018

Wybór i montaż haków holowniczych
Haki holownicze to jedne z najbardziej
przydanych akcesoriów motoryzacyjnych.
Na przestrzeni lat, ze względu na mnogość
ich zastosowań, zdobyły uznanie wielu użytkowników samochodów. Nie każdy jednak
wie, z czego się składają i o czym warto pamiętać, decydując się na ich montaż. Konstrukcja haka i wybór odpowiedniej wiązki
elektrycznej są kluczowe z punktu widzenia
bezpieczeństwa i niezawodności.
Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów
haków holowniczych: haki z kulą odkręcaną, wypinane automatycznie, półautomatycznie i haki chowane. Pierwsze z nich to
popularne rozwiązanie, gdzie kula haka
mocowana jest do korpusu za pomocą śrub

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego
wykluczają jego dalszą eksploatację

montażowych. Kulę można zdemontować,
odkręcając śruby za pomocą klucza.
– Standardowy hak holowniczy zbudowany jest z kilku połączonych elementów – tłumaczy Mariusz Fornal, kierownik działu kon-

strukcyjnego w firmie Steinhof. – Ze względu
na zmiany w budowie samochodów, w tym
podwozia i systemu mocowań, musi być
dopasowany do konkretnego modelu auta.
Podstawowym elementem konstrukcyjnym
haka jest korpus, w skład którego wchodzą:
belka główna, wsporniki mocujące i uchwyty
kuli. Korpus haka zazwyczaj schowany jest za
zderzakiem, w którym często należy wykonać
wycięcie na elementy mocujące kulę. Belki nie
muszą być proste – mogą być wygięte, szczególnie na dwóch skrajnych końcach. Ich długość waha się od kilkudziesięciu centymetrów
do prawie dwóch metrów.
Więcej w NW 11/2018

Schaeffler otwiera Centrum Biznesu i Usług IT
Firma Schaeffler rozszerza swoją aktywność na polskim rynku
i otwiera we Wrocławiu Centrum Biznesu i Usług IT dla Europy Do-

Wspólna konferencja prasowa z okazji otwarcia nowego oddziału Schaeffler we Wrocławiu. Od lewej: dr Lars Najda – head of shared services Schaeffler, Rafał Dutkiewicz
– prezydent Wrocławia, Anna Berczyńska – dyrektor zarządzająca Schaeffler Wrocław,
Dietmar Heinrich – CFO Schaeffler AG

celowo ma w nim pracować nawet 800 osób.
– Wrocław oferuje firmie Schaeffler znakomite warunki – mówi
Dietmar Heinrich, dyrektor finansowy Schaeffler AG. – Można tu
znaleźć zmotywowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników
władających różnymi językami oraz dobrą infrastrukturę. W Centrum
Biznesu i Usług IT chcemy udoskonalać nasze usługi wewnętrzne dla
koncernu i w ten sposób zwiększyć konkurencyjność firmy.
We wrocławskim centrum zlokalizowane zostanę centra usług
Grupy Schaeffler w obszarach finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zakupów, logistyki i IT. W kolejnych pięciu latach koncern planuje stworzyć w mieście nawet 800 nowych miejsc pracy.
Więcej w NW 11/2018

Kontynuując temat „hamulcowy” zainicjowany w artykule w zeszłym miesią
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7 zwią
poprawy niezawodności i parametrów motocykli, chcę poruszyć kwestie

waniem zacisków hamulcowych i poprawą skuteczności hamowania. Jak wiad
mulcowy
odpowiada za bezpieczeństwo jazdy i dlatego wszystkie działania zw
Zimowy serwis
zacisków
skuteczność i niezawodność są pożądane.

hamulcowych w motocyklu

Kontynuując temat „hamulcowy” zainiwiadomo, wilgoć
i sól drogowa wpływają
-HĪHOLSU]HFLZS\áRZHRVáRQ\WáRF
cjowany w artykule w zeszłym miesiącu,
zgubnie naQHWRWU]HEDZ\PLHQLDüMHZNRPS
materiały, z których wykonadotyczącym poprawy niezawodności i pane są zaciski
hamulcowe, a obecność tam
SLHUĞFLHQLDPLXV]F]HOQLDMąF\PL:W
rametrów motocykli, chcę poruszyć kwedwóch lub więcej różnych metali powoduje
EĊG]LH UR]V]F]HOQLHQLH ]DFLVNX L Z\
stie związane z serwisowaniem zacisków
korozję elektrochemiczną.
hamulcowych i poprawą skuteczności haNiewieluNyZ-HĪHOLXV]NRG]RQDMHVWRVáRQD
użytkowników zdaje sobie
NDZ]DFLVNXZLHORWáRF]NRZ\PQDOHĪ
mowania. Jak wiadomo, układ hamulcowy
sprawę z tego, jak szybko brudzi się zacisk
odpowiada za bezpieczeństwo jazdy i dlahamulcowy.L XV]F]HOQLHQLD
Intensywność ZV]\VWNLFK
hamowania, WáRF]NyZ
tego wszystkie działania zwiększające jego
a więc także
odkładania się pyłu i brudu,
FLZS\áRZHVWRVXMHP\VSHFMDOQ\VPDU
skuteczność i niezawodność są pożądane.
zależy od techniki
jazdy i masy motocykla.
QLDP\SU]\NDĪG\PSU]HJOąG]LH]DFL
Zimowy postój motocykla następująMotocykl ciężki -HĪHOLRVáRQ\SU]HFLZS\áRZHWáRF
i szybki będzie potrzebował
cy po sezonie intensywnej eksploatacji to
częstszej wymiany klocków i częstszego serVą QLHXV]NRG]RQH D PLPR WR REVH
doskonały moment na dokładny przegląd Nierównomiernie wysunięte tłoczki w symetrycznym wisu zacisków (niekiedy nawet co 3-4 tys.
UyZQRPLHUQRĞüZ\S\FKDQLDWáRF]Ny
Nierównomiernie
wysunięte
tłoczki
w
symetrycznym
sześciotłoczukładu i skrupulatny serwis zacisków hamul- sześciotłoczkowym zacisku hamulcowym. Dwa nie po- km), a motocyklowi
lekkiemu i legitymująruszyły się nawet o milimetr. Prawdopodobnie nie obejSUDF\]DFLVNX]Z\PRQWRZDQ\PLNOR
kowym
zacisku
hamulcowym.
Dwa
nie
poruszyły
się
nawet
o
micowych. Nawet jeśli w trakcie sezonu letnie- dzie się bez wymiany uszczelnień i osłonek tłoczków
cemu się przeciętnymi osiągami, przy tym
QDOHĪ\delikatnie,
UR]V]F]HOQLü
]DFLVN Z\PR
Prawdopodobnie nie obejdzie się bez wymiany uszczelnień
go wykonywana była wymianalimetr.
klocków
eksploatowanemu
w zupełności
hamulcowych, to warto wykorzystać
okrestłoczków
raz w roku lub nawet raz
przebiegiem i tym eksploatowanym wy- wystarczy serwis
WáRF]NLVNRQWURORZDüLFKVWDQDXV]
i osłonek
przestoju na pieczołowity przegląd, czysz- łącznie w słoneczne dni, a na pewno bardzo na 2 lata. 'R PRQWDĪX QDOHĪ\ RF]\ZLĞFLH XĪ\
czenie i smarowanie zacisków. Taki przegląd
przyda się motocyklom eksploatowanym
QLHĔLRVáRQJXPRZ\FK3RGREQLHQ
=LPRZ\SRVWyMPRWRF\NODQDVWĊSXMąF\SRVH]RQLHLQnie zaszkodzi motocyklom z niewielkim intensywnie i niezależnie od pogody. Jak
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GXEH]SLHF]\FLHOL

WHQV\ZQHMHNVSORDWDFMLWRGRVNRQDá\PRPHQWQDGRNáDGQ\ ĪHOL ZLG]LP\ Z\UDĨQH XV]NRG]HQLD
ERF]\FK SRZLHU]FKQLDFK WáRF]Ny
SU]HJOąGXNáDGXLVNUXSXODWQ\VHUZLV]DFLVNyZKDPXOFRZ\FK1DZHWMHĞOLZWUDNFLHVH]RQXOHWQLHJRZ\NRQ\ZDQD 3DPLĊWDMP\ ĪH VHUZLV ]DFLVNX KDP
Q\]MHJRUR]V]F]HOQLHQLHP]DZV]H
E\áDZ\PLDQDNORFNyZKDPXOFRZ\FKWRZDUWRZ\NRU]\Od czego zacząć dochodzenieVWDüRNUHVSU]HVWRMXQDSLHF]RáRZLW\SU]HJOąGF]\V]F]Hroszczeń od ubezpieczycieli przy
Od września 2016 roku trwa spór]Z\PLDQąSá\QXKDPXOFRZHJRZXN
o zmianę wartości tzw. koszyka
rozliczaniu szkód komunikacyjnych?
Co
zmienia
reaktywacja
Ogólmateriałów
lakierniczych
obliczanego
przez firmę AZT Automotive
QLHLVPDURZDQLH]DFLVNyZ7DNLSU]HJOąGQLH]DV]NRG]L U]HMHVLĊLZFKáDQLDZRGĊ=DZDUWRĞü
nopolskiej Motoryzacyjnej Rady Technicznej?
GmbH z Niemiec i używanego w kalkulacjach
szkód
PXOFRZ\P
QLHkomunikacyjSRZLQQD SU]HNUDF]D
PRWRF\NORP]QLHZLHONLPSU]HELHJLHPLW\PHNVSORDWRnych. Poprzez bezzasadne, w ocenie naszej branży, wprowadzenie
Z
K\GUDXOLF]Q\FK
XNáDGDFK KDPXOF
ZDQ\PZ\áąF]QLHZVáRQHF]QHGQLDQDSHZQREDUG]R
do koszyka nieautoryzowanych przez producentów samochodów
Z\FKSRZLQLHQE\üZ\PLHQLDQ\SU]\
SU]\GD VLĊ PRWRF\NORP HNVSORDWRZDQ\P
LQWHQV\ZQLH
materiałów lakierniczych
wartość koszyka
została obniżona o kilkaLQLH]DOHĪQLHRGSRJRG\-DNZLDGRPRZLOJRüLVyOGURJRnaście procent, co spowodowało nieuzasadniony spadek wysokości
ZDZSá\ZDMą]JXEQLHQDPDWHULDá\]NWyU\FKZ\NRQDQH
kosztów materiałów lakierniczych w kalkulacjach likwidacji szkód.
Straty warsztatów blacharsko-lakierniczych są ogromne.
Vą]DFLVNLKDPXOFRZHDREHFQRĞüWDPGZyFKOXEZLĊAnalizy
prawne dokonane przy okazji tego sporu pokazały, że
FHM UyĪQ\FK PHWDOL SRZRGXMH NRUR]MĊ
HOHNWURFKHPLF]Qą
brakuje podstaw prawnych do opierania wyceny szkód komuni1LHZLHOXXĪ\WNRZQLNyZ]GDMHVRELHVSUDZĊ]WHJR
kacyjnych na polskim rynku tylko na subiektywnych, niejasnych
MDNV]\ENREUXG]LVLĊ]DFLVNKDPXOFRZ\,QWHQV\ZQRĞü
wskaźnikach i wyliczeniach AZT Automotive GmbH, które nie podKDPRZDQLDDZLĊFWDNĪHRGNáDGDQLDVLĊS\áXLEUXGX
legają żadnej kontroli i weryfikacji. Wydaje się niepojęte, że przy
]DOHĪ\ RG WHFKQLNL MD]G\ L PDV\
PRWRF\NOD
0RWRF\NO
istniejącym
na rynku
zróżnicowaniu w klasach warsztatów, w stoFLĊĪNL L V]\ENL EĊG]LH SRWU]HERZDá
F]ĊVWV]HM
Z\PLDQ\
sowanych
technologiach
czy wreszcie w samych naprawianych pojazdach, całaQLHNLHG\QDZHW
branża od lat stosuje jeden „koszyk”, w dodatku ustalaNORFNyZLF]ĊVWV]HJRVHUZLVX]DFLVNyZ
ny przez nie wiadomo kogo, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo na
FRW\VNP DPRWRF\NORZLOHNNLHPXLOHJLW\PXMąFHjakiej podstawie prawnej. A przecież takich „osobliwości” na polskim
PXVLĊSU]HFLĊWQ\PLRVLąJDPLSU]\W\PHNVSORDWRZDQHrynku można znaleźć więcej.
PXGHOLNDWQLHZ]XSHáQRĞFLZ\VWDUF]\VHUZLVUD]ZURNX
Problemy z rozliczaniem szkód mają w zasadzie
wszystkie warsztaty, zarówno autoryProwadnice
zacisku
niesymetrycznego
Problemyzowane,
z rozliczaniem
szkód mają w zasadzieOXEQDZHWUD]QDODWD
wszystkie warsztaty, zarówno autoryzowane, jak i nieWięcej
w NW 11/2018
jak i niezależne
zależne
weryfikacji i nasmarowania przed zamon
Przygotowanie
do serwisu
serwisie
Co dalej?
WHN9$7RUD]SURFHQWRZDSURZL]MDRGVXN:UDPDFKVHUZLVXQDOHĪ\RGNUĊFLü]DFLVNRGHOH7RQLHMHG\QHNZHVWLHMDNLPL]DMPLHVLĊ
FHVXNDĪGRUD]RZRXVWDODQDLQG\ZLGXDOQLH
PHQWyZ]DZLHV]HQLDLZ\PRQWRZDüNORFNL=DOHĪQLHRG
2JyOQRSROVND 0RWRU\]DF\MQD 5DGD 7HFK]DOHĪQDJáyZQLHRGZROXPHQXVSUDZLWHJR
QLF]QD : FKZLOL REHFQHM SURZDG]RQH Vą
F]\ZDUV]WDWPDRVREĊ]DMPXMąFąVLĊSU]\NRQVWUXNFML]DFLVNXZ\MĊFLHNORFNyZPRĪHZ\PDJDüZ\SUDFH QDG NROHMQ\PL WU]HPD UHNRPHQGDJRWRZ\ZDQLHPGRNXPHQWDFMLGRVSUDZ
ELFLDFMDPL%ĊGąRQHGRW\F]\üW]ZQRUPDOLyZ
OXE Z\NUĊFHQLD VZRU]QL SURZDG]ąF\FK 1LHNLHG\
GRVWĊSGRVZRU]QLPRĪHE\üEORNRZDQ\SU]H]]DĞOHSNL
NRV]WyZ XW\OL]DFML RGSDGyZ SR QDSUDZLH

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli

F]\FK

RFL
ĪX
ZĊ
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ĪDG
Lü
RZ
QW
D
X
W\
VW
D\
\-

Co zmieniają rekomendacje
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Z wizytą w ośrodku technicznym Denso
Wszystkie części Denso produkowane na rynek wtórny charakteryzują się jakością OE. Co to właściwie znaczy? Udaliśmy się do
jednego z ośrodków technicznych Denso, by się o tym przekonać.
Brytyjski ośrodek techniczny Denso w Coventry funkcjonuje od

25 lat. Jego pracownicy zajmują się opracowywaniem i testowaniem części samochodowych Denso. Obecnie zespół liczy ponad
60 inżynierów i techników, którzy realizują wiele różnych zadań,
w tym wewnętrzne i zewnętrzne projekty badawczo-rozwojowe,
testy jakości, opracowują oprogramowanie i testują części silników
benzynowych, wysokoprężnych i komponenty ceramiczne.
Wszystkie prace, które toczą się w ośrodku, mają pozwolić firmie upewnić się, że części OE spełniają najwyższe standardy jakości
określone przez producentów pojazdów, międzynarodowe ustawodawstwo i wewnętrzne specyfikacje Denso. Te same części trafiają
potem na rynek wtórny, dlatego możesz mieć pewność, że części
Denso, które montujesz w swoim warsztacie, zostały poddane rygorystycznym testom podczas opracowywania ich dla rynku OE.
Mamy na myśli naprawdę wymagające testy.

:\PLDQDXNöDGXKDPXOFRZHJ
1DG\VWDQVLHRNRáRNPSR]DPRQWR-

W\FK HOHPHQWDFK OXE ZVNXWHN GáXJRWUZDáHJR REFLąĪHQLD WHUPLF]QHJR GRSURZDG]Lü
GRW]Z]HV]NOHQLD'RGDWNRZR]E\WFLHQND
Więcej w NW 11/2018
i pasażera. W ramach testów przeprowadzonych na zlecenie Auto Partner SA QD WDUF]Ċ VZRMą SRZLHU]FKQLą FLHUQą SR- WDUF]D KDPXOFRZD PRĪH GRSURZDG]Lü
GR
niezależna grupa ekspertów oceniła stan zestawów hamulcowych Quaro na ZRGXMHWZRU]HQLHVLĊ]DJáĊELHĔW]ZWRUyZ Z\SDGQLĊFLD NORFND KDPXOFRZHJR ] MDU]dystansie 15 tys. km, na którym w wyniku intensywnej eksploatacji większość QDSRZLHU]FKQLWDUF]\6WRVRZDQLHVWDU\FK PDKDPXOFRZHJR
NORFNyZGRQRZ\FKWDUF]LRGZURWQLHSRZR&]\QQLNL NWyUH NLHURZFD VDPRG]LHOQLH
zestawów hamulcowych renomowanych producentów osiąga zużycie na po- GXMH QLHUyZQRPLHUQH ]XĪ\FLH D SRGF]DV PRĪH ]DREVHUZRZDü L NWyUH ZVND]XMą QD
ziomie ponad 50% lub nadaje się do wymiany.
GáXJRWUZDáHJR XĪ\WNRZDQLD QDUDĪD QRZ\ ]XĪ\FLHXNáDGXKDPXOFRZHJRWRPLQ
HOHPHQWQD]QLV]F]HQLH
RGF]XZDOQHGUĪHQLHNLHURZQLF\

:DUWR]ZUyFLüXZDJĊQDIDNWĪHSUDZLLNORFNLKDPXOFRZH:DUWRMHGQDNRGZLHSXOVRZDQLHSHGDáXKDPXOFD
– Po przejechaniu ok. 30-40 tys. km

Jakość
wybieranych
części
układu
hamulcowego
wpływa
na
na
którym
w
wyniku
intensywnej
eksploatacji większość zestawów
G]DüZDUV]WDWQDF\NOLF]QHNRQWUROHERQLH GáRZR]DPRQWRZDQHLHNVSORDWRZDQHXNáDÄSLVNL´GRFKRG]ąFH]RNROLFNyá
ZDUWR VSUDZG]Lü Z ZDUV]WDFLH VWDQ NORF
G\ KDPXOFRZH
SR GHPRQWDĪXrenomowanych
QLH SRZLQQ\ 
ZV]\VWNLH
]PLDQ\ F]\iXV]NRG]HQLD
Vą Z\- na
JZDáWRZQ\Z]URVWWHPSHUDWXU\XNáDGXKDków i tarcz –jego
mówi Leszek
Zegrodnik,
dysprawność
działania,
poziom
eksploatacji
tym samym
hamulcowych
producentów osiąga zużycie na poE\ü SU]HJU]DQH ZLGRF]QH ĞODG\ SU]HEDUProdukty marki Quaro poddawane są
PXOFRZHJR Z\F]XZDOQ\ SU]H] NLHURZUHNWRUG]LDáXZVSyáSUDF\]ZDUV]WDWDPL$XWR F]XZDOQH GOD NLHURZFyZ 6SHFMDOLĞFL SRGbezpieczeństwo
kierowcy
pasażera.
W ramach testów przeprowa-ZLHĔQDSRZLHU]FKQLFLHUQHMWDUF]\
ziomie ponad 50%DNORFlub nadajeFĊsię
do wymiany.
cym testom sprawnościowym w proces
SRZLHG]ąF]\GDQDF]ĊĞüMHVWGRZ\PLDQ\
Z RNROLFDFK
Nyá SU]HGQLFK SRMD]GX
3DUWQHU 6$ ± =Z\NOH
SU]\ WDNLP iSU]HELHNLKDPXOFRZHZLQQ\E\üPDWRZH EUDN]Horaz testom obciążeniowym w proce
F]\MHG\QLHGUREQHMQDSUDZ\
JXZLĊNV]RĞü]HVWDZyZKDPXOFRZ\FKZ\dzonych
na
zlecenie
Auto
Partner
SA
niezależna
grupa
ekspertów
–
Po
przejechaniu
ok.
30-40
tys.
km
warto
sprawdzić
w
warsztacie
V]NOLZLHQLDSRZLHU]FKQLFLHUQHM 
dukcyjnym
:EUHZZLHOXRSLQLRPWDUF]HLNORFNLKDPDJD NRQWUROL L F]ĊVWR Z\PLDQ\ 1LH PD
Jakość i trwałość
PXOFRZHQDOHĪ\Z\PLHQLDüUD]HP'ODF]HNRQNUHWQHM
SU]HELHJX
SU]\ NWy-DNRĞüF]ĊĞFLXNáDGXKDPXOFRZHJRGRoceniła
stanZDUWRĞFL
zestawów
hamulcowych
Quaro na dystansie 15 tys. km, stan klocków i tarcz – mówi Leszek
Zegrodnik, dyrektor działu współ7UZDáRĞü]HVWDZyZKDPXOFRZ
UHM QDOHĪ\ EH]Z]JOĊGQLH Z\PLHQLü WDUF]H JR" 7DUF]H L NORFNL ZVSyáSUDFXMą ]H VREą
W\F]\]DUyZQRSUHF\]MLZ\NRQDQLDMDNLXĪ\Sygnały
wskazujące
na zużycie
pracy
z warsztatami
Auto Partner
SA. – Zwykle przy takim Ī\ZGXĪHMPLHU]HRGVSRVREXH
przebiegu
W\FKGRSURGXNFMLPDWHULDáyZ-DNZ\ND]Dá\
SRMD]GX3á\QQDLVSRNRMQDMD]GD
VSHFMDOLVW\F]QH
EDGDQLDkontroli
Z\NRQDQH QD
G\tarcz iwiększość
klocków zestawów hamulcowych
wymaga
i często
wymiany.
VWDQVLHW\VNPLSU]HSURZDG]RQHSU]H] JZDáWRZQHJRSU]\VSLHV]DQLDLUyZ
± =XĪ\FLH WDUF] Z WUDNFLH HNVSORDWDNie maE\ü
konkretnej
wartości QLH]DOHĪQ\FKHNVSHUWyZ
przebiegu, przy której
należy bezwzględnie
WRZQHJRKDPRZDQLDGHOLNDWQH
%LXUR(NVSHUW\]
FML QLH SRZLQQR
ZLĊNV]H QLĪ GRSXV]7HFKQLF]Q\FKL6]NROHĔ]5DGRPLD WDUF]H KDPXOFDW]ZKDPRZDQLHVLOQLN
F]RQH SU]H] SURGXFHQWD SRMD]GX FR PRĪwymienić
tarcze
i
klocki
hamulcowe.
Warto
jednak
odwiedzać
warsztat
ZSá\ZDMą QD Z\GáXĪHQLH
QDVSUDZG]LüZSURIHVMRQDOQ\PZDUV]WDFLH 4XDUR±NWyU\FKZ\áąF]Q\PG\VWU\EXWRUHP F]ąFR
MHVW
$XWR 3DUWQHUzmiany
6$ ± FKDUDNWHU\]XMą
VLĊ XNáDGXKDPXOFRZHJR
VDPRFKRGRZ\P
QS VLHFL
0D;VHUZLVbo
– nie
na cykliczne
kontrole,
wszystkie
czy uszkodzenia
są wy:DUWRSDPLĊWDüĪHQLHW\ONRMD
QDMZLĊNV]ąJUXERĞFLąVSRĞUyGWDUF]SRGGDPyZL VSHFMDOLVWD $XWR 3DUWQHU – Zestawy
czuwalne
dla kierowców.
podpowiedzą, czy danaĞFLczęść
jest NLHURZF\ ZSá\ZDM
L VW\O MD]G\
Q\FKDQDOL]LHWHFKQLF]QHM
KDPXOFRZH
QDOHĪ\ QLH]ZáRF]QLH
Z\PLH- Specjaliści
: Z\QLNX SU]HSURZDG]RQHJR EDGDQLD HNVSORDWDFML WDUF]\ L NORFNyZ ]
QLüZPRPHQFLHJG\WDUF]HRVLąJDMąPLQLdo wymiany, czy jedynie drobnej naprawy.
PDOQąJUXERĞüFRSU]HNáDGDVLĊQDVSDGHN JUXERĞüWDUF]4XDURSRSU]HMHFKDQLXW\V PDMą WDNĪH NRQVWUXNFMD VDPRFKR
REFLąĪHQLH3U]\NáDGRZRSRMD]G\
NP]PQLHMV]\áDVLĊR]DOHGZLHPLOLPHWU
HIHNW\ZQRĞFLKDPRZDQLDSRMD]GX=XĪ\WH
Wbrew wielu opiniom tarcze
i klocki hamulcowe należy
wymie8NáDG\KDPXOFRZHWHMPDUNLFKDUDNWHU\]XMą QLąDXWRPDW\F]QąZ\ND]XMąV]\E
WDUF]H V]\EFLHM VLĊ QDJU]HZDMą D WR ]Dniać
razem.
Dlaczego?
M.in.
o
tym
na
łamach
listopadowego
wydaDecydując się na wymianę elementów układu hamulcowego, warto wziąć pod uwagę częstotliwość i sposób,
FLHXNáDGXKDPXOFRZHJRQLĪZWH
RZRFRZDü PRĪH VáDEV]ą VNXWHF]QRĞFLą VLĊUyZQLHĪQLVNLPELFLHPRVLRZ\P±]DQRWRDecydując się na wymianę elementów układu hamulcowego, warto wziąć pod uwagę
w jaki użytkowany jest pojazd mechaniczny
QLąPDQXDOQą
KDPRZDQLD SRMD]GX RGNV]WDáFHQLDPL QD ZDQRRGFK\OHQLHRZDUWRĞFLU]ĊGXPP

Jakość wybieranych części układu hamulcowego wpływa na sprawność jego

Wszystkie
podzespoły
Denso
– zarówno
OE, jak i na rynek
wtórny ZDQLXQRZHJR]HVWDZXSRGOHJDMąSURFH–
działania,
poziom oferowane
eksploatacjiprzez
i tym
samym
na bezpieczeństwo
kierowcy
VRZLW]ZXNáDGDQLDVLĊ.ORFHNQDFLVNDMąF
poddawane są kompleksowym testom

Wymiana układu hamulcowego

częstotliwość i sposób, w jaki użytkowany jest pojazd mechaniczny

nia „Nowoczesnego Warsztatu”.

Kolor podnosi wartość samochodu
Tokyo Motor Show, SEMA, Paris Show,
Frankfurt Motor Show czy Auto China to tylko kilka z wielkich imprez motoryzacyjnych,
których uczestnicy mają niepowtarzalną
okazję podejrzeć najnowsze auta koncepcyjne, nowe technologie i rozwiązania oraz
– oczywiście – nowe kolory samochodów.
Ostateczny wygląd pojazdu jest bowiem
rezultatem nie tylko wielu lat szkiców, omawiania koncepcji i kolejnych etapów produkcji, ale również efektem odpowiedniego
dobrania koloru (często nowego), którego
przygotowanie jest dużym wyzwaniem.
Producentom bardzo zależy na efekcie

pierwszego wrażenia. Blisko 60% klientów
kupujących samochód bierze pod uwagę
kolor, z kolei 75% sprzedawanych samo-

Branża motoryzacyjna prze do przodu, a lakiernik musi
za nią nadążać

chodów ma kolor biały, czarny, szary lub
srebrny. Jest to jeden z powodów dużej
gamy wzorów wymalowań w tych barwach
funkcjonujących w ramach dokumentacji
kolorystycznej, np. ColorTool marki Profix.
Co ciekawe, kolory z tej grupy nie dominują
podczas wspomnianych imprez wystawienniczych – przeważają raczej barwy nowatorskie, które nie pojawiają się zbyt często na
drogach. Zamiar jest oczywisty – rozpalenie
wyobraźni. Kupujemy oczami, a producenci
doskonale o tym wiedzą.
Więcej w NW 11/2018
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Jaka strategia oceny pass/fail
jest odpowiednia dla ciebie?
Ludzki narząd wzroku posiada doskonałą umiejętność oceny
jakościowej, umożliwiającą określenie, czy dwie próbki barw są do

siebie podobne, czy nie. Niestety, nasze oczy nie potrafią określić
stopnia różnicy pomiędzy barwami ani stwierdzić, czy dana barwa
mieści się w granicach tolerancji.
Za każdym razem gdy wytwórca produktu, w którym kolor
odgrywa istotną rolę, i jego klient muszą odwołać się tylko do wizualnej oceny barw, może łatwo dojść do pomieszania dwóch rodzajów percepcji – minimalnej zauważalnej różnicy i maksymalnej
akceptowalnej różnicy pomiędzy standardem i próbką. Prowadzi to
często do niespójnych decyzji, nieporozumień i konfliktów. Dzięki
przyrządom pomiarowym różnice barw można wyrazić za pomocą wartości liczbowych. Oznacza to, że można precyzyjnie określić
granice akceptowalności barw, a następnie powielać je w sposób
zdecydowanie przewyższający ludzką wrażliwość.

Przenośny spektrofotometr/połyskomierz Konica Minolta CM-25cG

Więcej w NW 11/2018

Premium pod napięciem
Ofertę samochodów elektrycznych
w Polsce uzupełnił Jaguar I-Pace. To nie niespodzianka, natomiast prezentacja modelu
zbiega się w czasie z niespodziewaną informacją o tym, że producent wypowiedział
umowę dotychczasowemu importerowi.
Od 2020 roku to hinduski koncern nad Wisłą
będzie kontrolował sprzedaż aut o brytyjskim rodowodzie.
Jak przystało na jaguara, elektrycznej odmianie drapieżności odmówić nie można.
Jest to w pewnym sensie „skutek uboczny”
elektryfikacji samochodów i wynika wprost
z charakterystyki silników elektrycznych. Za
dynamikę pojazdu odpowiada moment
obrotowy. W silnikach spalinowych zmienia
się on wraz ze zmianą obrotów, a w elektrycznych dostępny jest zawsze – w całym
zakresie ich pracy. Bez względu na to, czy
prędkość jest duża, czy niewielka, w każdym
momencie samochód przyspiesza bez dławienia się, duszenia czy turbodziury. Co więcej, w Jaguarze I-Pace kierowca ma do dyspozycji podwójny układ silnikowy. To dwa
silniki elektryczne napędzające dwie osie
pojazdu – moment obrotowy przenoszony
jest na wszystkie koła. Baterie umieszczone

O znakomitych właściwościach jezdnych I-Pace mieliśmy okazję przekonać się na torze Jastrząb pod Radomiem

centralnie pod podłogą zapewniają równy
rozkład masy pomiędzy osiami i obniżają
środek ciężkości. Jeśli do tego dodać, że IPace posiada najbardziej sztywne nadwozie
w palecie dostępnych jaguarów, to okazuje
się, że auto wyglądające jak SUV, oferujące
komfort limuzyny klasy wyższej i zupełnie
ciche, daje kierowcy poczucie pewności
i wręcz perfekcyjne prowadzenie w każdych

warunkach. Warto dodać, że zgodnie z danymi producenta I-Pace przyspiesza do setki
w 4,8 sekundy, a łączna moc zestawu napędowego to 700 Nm momentu obrotowego
dostępnego dosłownie zawsze. A przecież
jest to samochód luksusowy, nieprojektowany do sportowych wyczynów.
Więcej w NW 11/2018

