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branży,   

  

  wszystko
 dla branż

y!

„Raport Warsztatowy” został przygotowany przez redakcję gazety „Nowoczesny Warsztat”. 
Kontakt: red. naczelny Mirosław Giecewicz, redakcja@warsztat.pl, tel. 058 777 01 25.

Ekspert w dziedzinie technik i technolo-

gii oświetleniowych – Hella – rozpocznie we 

wrześniu br. szeroko zakrojoną akcję, która 

będzie zachęcać kierowców do kontroli 

oświetlenia w swoich autach. Oznacza to 

potencjał dodatkowych zarobków dla hur-

towników i warsztatów. 

Hella opracowała dla 

nich pakiet reklamowy 

obejmujący plakaty 

i ulotki, ukazujące 

wyraźnie wagę i ko-

nieczność dokonania 

kontroli technicznej 

oświetlenia samo-

chodu. Hurtow-

nicy i serwisanci 

otrzymają także wsparcie 

handlowe i techniczne w dziedzinie oświe-

tlenia samochodowego, by możliwa była 

szybka, łatwa i precyzyjna identyfi kacja pro-

duktowa, obejmująca zarówno refl ektory 

główne, jak i inne źródła światła oraz lampy 

sygnalizacyjne.

Informacje od Helli obejmują także od-

powiednie techniczne argumenty handlo-

we, numery katalogowe i dane wyposaże-

niowe różnych produktów, w tym szkice 

wymiarowe i przekroje. Aby maksymalnie 

uprościć procedury naprawcze, Hella do-

starczy również pomocne instrukcje tech-

niczne, wyjaśniające tekstowo i ilustracyjnie 

np. proces montażu lamp dodatkowych 

oraz pomocne podpowiedzi. Oczywiście, 

na stronie internetowej Helli będzie też 

dostępne non stop narzędzie interaktywne 

wspierające diagnostykę oświetlenia i po-

szukiwanie usterek.

Trasa rajdu - czyli Zielonego Konwoju 

LPG - prowadzić będzie z Gdańska, przez 

Poznań, Wrocław, Katowice do Warszawy. 

Także ze stolic wybranych krajów Europy 

wystartują zagraniczni partnerzy Pierwsze-

go E-GIFT, aby dołączyć do Konwoju w mia-

stach przez które będzie przejeżdżał.

Więcej www.lpgtour.pl

VII konkurs o tytuł Mechanika Roku od-

był się w terminie 16-18 lipca br., na terenie 

hotelu Platinum w Ostródzie. Zwycięzca 

konkursu otrzymał puchar i zdobył nagrody 

o łącznej wartości ponad 70 tysięcy złotych, 

w tym nowego Fiata 500. Warto wspomnieć, 

że po raz pierwszy jednym ze składników 

głównej nagrody w konkursie Mechanik 

Roku był samochód!

Do walki o tytuł Mechanika Roku przy-

stąpiło prawie dwa tysiące uczestników. 

Więcej o konkursie we wrześniowym 

wydaniu “Nowoczesnego Warsztatu”.

Akcja HelliE-GIFT
European Gas Independent Fuel Tour, 

czyli E-GIFT to nowy projekt propagujący 

branżę autogazu, który startuje już 14 wrze-

śnia br. Jest to połączenie rajdu różnych po-

jazdów zasilanych LPG przez wybrane mia-

sta wojewódzkie w Polsce z konferencjami, 

lokalnymi seminariami i innymi wydarzenia-

mi, takimi jak konkursy i okolicznościowe 

eventy, propagującymi zastosowanie gazu 

płynnego jako ekonomicznie i ekologicznie 

przyjaznego nośnika energii dostępnego 

od zaraz. Działania te zostaną poparte pre-

Mechanik Roku 2009 wybrany

Łukasz Bogus z warsztatu Auto-Bogus 

w Kamieńcu Ząbkowickim został Mechani-

kiem Roku 2009. Organizatorem konkursu, 

w którym najlepsi polscy mechanicy walczą 

o ten prestiżowy tytuł, jest Fota S.A.

zentacjami najnowszych rozwiązań tech-

nicznych i technologicznych na rynku LPG.
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W sierpniowych nowościach Nissens 

pojawiły się kolejne ciekawe produkty. Tym 

razem oferta została poszerzona o chłodni-

cę cieczy do BMW seria 5, E60 (02-), BMW 

seria 6, E63 (04-), w wersji z automatyczną 

skrzynią biegów oraz do Forda Mondeo 

(93-00) i Hyundaia Santa-Fe (06-). W nowo-

ściach pojawiła się również chłodnica cieczy 

do Nissana Qashqai (07-) w wersji silniko-

wej 1.3i-1.5i, 1.5-2.0 dCi, 1.6i-2.0i 16V, a tak-

że chłodnica cieczy do Toyoty Yaris/Echo 

w wersji silnikowej 1.3i-1.5i z automatyczną 

skrzynią biegów.

Do oferty wprowadzono również chłod-

nicę klimatyzacji do Toyoty Avensis (03-) 

w wersji RHD (kierownica z prawej strony) 

oraz osuszacz do Audi A8 (02-).

W zakresie samochodów ciężarowych 

w ofercie pojawiała się chłodnica do cięża-

rowego Mercedesa Axora (02-) w wersji bez 

ramy.

W ostatnim czasie w ofercie fi rmy NRF 

pojawiło się kilka nowości do Scanii, mo-

dele R420-620, P230-420 oraz serii P,G,T,R. 

Oferta została powiększona między innymi 

o chłodnice wody, skraplacze, osuszacze.

Zachęcamy do zapoznania się ze szcze-

gółami (patrz tabelka) oraz z pełną ofertą 

fi rmy na www.nrf.com.pl.

More than cooling partswww.nrf.eu

+(31) 485 47 64 76 +(34) 958 405030 + (43) 1259 3355 + (44) 1327 300242 + (32) 38877676

+ (33) 327 211717 + (48) 583432438 + (49) 2822 96740 + (39) 0 574 643388 + (41) 1 777 2292

Radiator

R 420-620 1741588, 1784616 09/04 > 509739 (core 860x1021x43)

R 420-620 1741588, 1784616 09/04 > with sidepiece 519739 (core 860x1021x43)

P 230-420 1766125, 1784615 09/04 > 509743 (core 860x712x43)

P 230-420 1766125, 1784615 09/04 > with sidepiece 519743 (core 860x712x43)

Condenser

P, G, R, T-series 1782207, 1790840 09/04 > 35762

Drier

P, G, R, T-series 1337496, 1516767 09/04 > 33094

Compressor

P, G, R, T-series 1376998, 1412263 09/04 > 32120

Evaporator

P, G, R, T-series 1323821, 1779202 09/04 > 36108

All original equipment, manufacturer’s names, numbers, symbols and descriptions used in this fl yer are for reference purposes only

 Beschikbaar voor Scania R en P modellen

 Disponibile per Scania serie R e P

 Modeles disponibles de la gamme Scania series R et P

 Productos disponibles para las series R y P de Scania

 Einsetzbar für Scania R und P Modelle

  Available for Scania R and P models

AxBxC

SCANIA

Inter Cars oferuje kosme-

tyki samochodowe marki 

Cartechnik. Wśród bogatej 

gamy produktów jest m.in. 

żel do usuwania owadów.

Silnie działający żel do usuwania owa-

dów czyści, pielęgnuje i chroni. Pozwala na 

szybkie całkowite usunięcie owadów i sil-

nych zabrudzeń z powierzchni szklanych, 

lakierowanych, chromowanych i z tworzyw 

sztucznych. Dzięki konsystencji żelu można 

go użyć w najbardziej zabrudzonych miej-

scach, co gwarantuje optymalne działanie.

Produkty Cartechnika dostępne już są 

w sieci sprzedaży Inter Cars S.A. Prosimy 

o kontakt z Przedstawicielem Handlowym 

bądź ze Sprzedawcą fi lii IC.

Nissens 
News

Nowości NRF Żel 
do usuwania 
owadów

o rozszerzonym zakresie badań. Te drugie 

nie wykonywały jednak wszystkich kontroli. 

Ustawa o swobodzie działalności gospo-

darczej zmieniła przepisy prawa o ruchu 

drogowym i zawęziła zakres badań wykony-

wanych przez stacje podstawowe głównie 

do badań okresowych. Teraz to właściciel 

SKP zdecyduje o zakresie wykonywanych 

badań.

SKP po 22 września
Właściciele podstawowych stacji kontro-

li pojazdów mogą z nadzieją oczekiwać 22 

września. Tego dnia wejdzie w życie znowe-

lizowana ustawa o ruchu drogowym i takie 

SKP będą mogły przeprowadzać wszystkie 

badania techniczne samochodów o ma-

sie do 3,5 tony, a więc także tych z instala-

cją gazową. Do 2004 roku funkcjonowały 

stacje okręgowe wykonujące pełny zakres 

kontroli technicznej pojazdów oraz stacje 

Szczególną uwagę specjalistów od rege-

neracji zwróci rdzeń chłodnicy cieczy do RVI 

Midlum (00-).

Wszystkie wymienione produkty dostęp-

ne są już w sprzedaży.

Produkty linii “First Fit”, zawierające wszyst-

kie niezbędne do montażu chłodnicy elemen-

ty, oznaczone są specjalnym logo “First Fit”.
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wej. Tymczasem zasadą powinna być wy-

miana uszkodzonych elementów, czyli np. 

prostowanie przełamanego fartucha błotni-

ka jest niezgodne z prawem. 

Powszechnie też pomija się dodatki pro-

centowe za czas poświęcony naprawie iden-

tycznych modeli dwóch aut, które różnią się 

tylko rocznikiem produkcji, choć oczywiście 

wykręcenie skorodowanego blachowkrę-

tu będzie trwało dłużej w kilkunastoletnim 

aucie niż w tym kilkuletnim. Zwykle też wy-

kręcony blachowkręt używany jest powtór-

nie, choć w systemie fabrycznego montażu 

utracił już swe własności antykorozyjne.

VAT od zakupów dokonywanych w innym 

państwie członkowskim. Prawdopodobnie 

po 1 stycznia 2010 roku polski podatnik 

ubiegający się o zwrot tego podatku, za-

płaconego w innym państwie członkow-

skim, będzie składał elektronicznie wniosek 

w swoim urzędzie skarbowym. Wniosek ten 

zostanie przekazany do właściwego pań-

stwa członkowskiego, co ma uprościć pro-

cedurę zwrotu VAT.

Plakat w specjalnym formacie 594 x 920 

mm zawiera wszystkie najpopularniejsze 

samochody używane w Europie – około 50 

modeli 15 producentów z różnymi silnika-

mi. Są one uporządkowane w przejrzystym 

układzie. Samochody są wymienione obok 

oznaczeń modeli i informacji o pojemno-

ści skokowej, z rozgraniczeniem według 

lat produkcji, z kodami silników w celu 

zapewnienia jednoznacznej identyfi kacji. 

Oprócz częstotliwości wymiany podane są 

zalecane przez poszczególnych producen-

tów przebiegi, po których należy sprawdzać 

mechanizmy paskowe, czyli tzw. terminy 

przeglądów. Plakat jest więc idealną pomo-

cą w codziennej pracy warsztatu.

Jest to plakat wielojęzyczny (niemiecki, 

angielski, francuski, włoski, rosyjski i hisz-

pański) i można go już bezpłatnie zamawiać 

pod adresem aam@ptg.contitech.de. 

Sp. z o.o. jest posiadanie dużej ilości pozycji 

występujących w nowych modelach samo-

chodów.

Dla właścicieli pojazdów tuningowych 

Sentech przygotował specjalną ofertę tarcz 

powlekanych.

Tanie nie jest bezpieczne

Prostsze transakcje

Nowy 
plakat

Tarcze Sentech

Dość powszechnym zjawiskiem jest po-

mijanie w likwidacji szkód z OC sprawcy 

wypadku prac dodatkowych i procesów 

lakierniczych. Firmy ubezpieczeniowe każą 

zwykle blacharzom naprawiać także strefy 

miękkie, czyli chłonniki energii uderzenio-

GG Profi ts Sp. z o.o. wprowadziła do sprze-

daży tarcze hamulcowe marki Sentech do 

samochodów osobowych i dostawczych.

Tarcze produkowane są z najwyższej 

klasy surowca, zgodnie z normami doty-

czącymi zarówno spójności wymiarowej, 

jak i parametrami technicznymi materiału. 

Dzięki prawidłowemu rozprowadzeniu ka-

nałów wentylacyjnych wykazują szczegól-

ną odporność na wysoką temperaturę, co 

znacznie zmniejsza ich zużycie. Zaawanso-

wana technologia produkcji poprawia sku-

teczność hamowania, niezawodność i bez-

pieczeństwo jazdy.

Obecnie dostępnych jest ponad 400 

referencji, co stanowi ponad 80 proc. zasto-

sowań. Bardzo istotne w ofercie GG Profi ts 

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli-

zacji ustawy o podatku od towarów i usług. 

Najważniejsza zmiana polegać ma na przy-

jęciu unijnej dyrektywy, że zasadniczo usłu-

gi będą opodatkowane w kraju, w którym 

siedzibę ma nabywające je fi rma. Takie roz-

wiązanie ma ułatwić przedsiębiorcom rozli-

czenia podatkowe. Obecnie miejscem opo-

datkowania usługi jest miejsce, w którym 

fi rma świadcząca usługę ma siedzibę. Ko-

lejna zmiana dotyczy ubiegania się o zwrot 

Terminy wymiany pasków rozrządu róż-

nią się znacznie w zależności od producen-

ta i modelu. Dlatego teraz fi rma ContiTech 

Power Transmission Group daje warsztatom 

do ręki praktyczną pomoc: nowy plakat 

umożliwia monterom szybkie i łatwe pano-

wanie nad wymaganymi terminami wymia-

ny pasków.
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grodzeń małoletnich pracowników składa 

się do 15 listopada każdego roku. W szcze-

gólnych przypadkach do pracy można też 

przyjąć osobę, która ma mniej niż 16 lat. 

Młodociany nieposiadający kwalifi kacji za-

wodowych może być zatrudniony tylko 

w celu przygotowania zawodowego. Przy-

gotowanie zawodowe występuje w postaci 

nauki zawodu lub przyuczenia do wykony-

wania określonej pracy.

fi lialnej i umawia klienta w warsztacie – kon-

sultant sprzedaje części do warsztatu za po-

średnictwem fi lii – fi lia dostarcza części do 

warsztatu, a warsztat montuje je i wystawia 

klientowi dokument sprzedaży.

www.motointegrator.pl

Witryna internetowa Klubu Hamowni 

(Grupa WSOP) zyskała nową szatę grafi czną. 

Strona klubhamowni.pl zawiera informacje 

o parametrach technicznych i możliwo-

ściach pomiarowych hamowni MAHA oraz 

ich użytkownikach w Polsce. To swego 

rodzaju platforma informacyjna umożli-

wiająca wymianę doświadczeń, informacji 

i kontaktów przede wszystkim pomiędzy 

użytkownikami, jak również osobami zain-

teresowanymi szeroko pojętym tuningiem. 

Zawarte na stronie informacje stanowią 

swoiste kompendium wiedzy o hamow-

niach, jak również możliwościach ich wyko-

rzystania i metodologii pomiarów.

klubhamowni.pl 
w nowej szacie

MOTOINTEGRATOR

Nie tylko na sezon ogórkowy
Pracodawca w sezonie urlopowym staje 

zwykle przed dylematem: zamknąć warsztat 

albo... zatrudnić pracownika sezonowego. 

Warto nie tylko wtedy rozważyć możliwość 

zatrudnienia młodocianego. Polskie prawo 

pozwala zatrudnić osobę, która ukończyła 

16. rok życia, a nie osiągnęła jeszcze pełno-

letności. Jest to tak zwany młodociany. Mo-

żemy też wtedy starać się o refundację jego 

pensji i składek ZUS oraz o zwrot kosztów 

kształcenia. Wniosek o refundację wyna-

Rynek detaliczny i sprzedaży internetowej 

stale się rozwija. Aby sprostać wyzwaniom 

jakie niesie rozwój nowoczesnej technologii 

dla warsztatów samochodowych, IC uru-

chomił platformę internetową pod nazwą 

MotoIntegrator (www.motointegrator.pl).

Jest to platforma internetowa skierowa-

na dla kanału detalicznego z zachowaniem 

ciągu logistycznego i współpracy z dotych-

czasowymi klientami – warsztatami samo-

chodowymi. Detalista za pomocą www.

motointegrator.pl znajduje towar i określa, 

gdzie chce wymieniać zamówione części – 

konsultant MI rezerwuje części w lokalizacji 

W związku z tym, że informacje tech-

niczne stanowią podstawę rozwoju nieza-

leżnych warsztatów samochodowych, fi rma 

Biuletyny techniczne Gates

Gates udostępnia wszystkie dotychczasowe 

biuletyny techniczne w postaci elektronicz-

nej. Biuletyny te dostępne są bezpłatnie na 

stronie internetowej www.gates.com/euro-

pe/biuletynytechniczne bez konieczności 

uprzedniej rejestracji. 

Opracowane przez specjalistów Gates, 

biuletyny zawierają opis rozwiązań proble-

mów dla poszczególnych typów silników. 

Oferują one szczegółowe informacje i wska-

zówki obsługowo-montażowe dla pasko-

wych systemów układu napędu.

Firma LAUNCH Polska sp. z o.o., gene-

ralny dystrybutor fi rmy LAUNCH Ltd. na 

polskim rynku, wprowadza do swojej oferty 

handlowej kolejne urządzenie do pomiaru i 

kontroli geometrii ustawienia kół pojazdu. 

W chwili obecnej dostępny jest już 

przyrząd do pomiaru i kontroli geometrii 

ustawienia kół KWA-300 3D. To zaawanso-

wane technologicznie urządzenie umożli-

wia wykonanie pełnego pomiaru w czasie 

zaledwie kilku minut. Przy wykonywanym 

pomiarze z użyciem tego typu przyrządu 

nie ma potrzeby unoszenia osi pojazdu oraz 

wykonywania kompensacji bicia obręczy. 

Dzięki zastosowaniu tzw. pasywnych głowic 

pomiarowych zakładanych na koła nie ma 

potrzeby ich kalibracji. 

Cena kompletnego przyrządu wynosi 39 

900 zł netto.

www.launch.pl

KWA
-300 3D


