
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
LIPIEC 2017

OTWARTY 
NA ŚWIAT

500 000 szt.
TOWARU W 24 H

6000 szt.
 PACZEK W 24 H

99,9 %
PEWNOŚCI W SORTOWANIU

ILS 
PROFESJONALNIE
NA NARODOWYM!

NOWY PREZES 
INTER CARS 

JESTEŚMY 
SYNERGIĄ

PROFESJONALNIE
NA NARODOWYM!

NOWY PREZES 
INTER CARS 

JESTEŚMY 
SYNERGIĄ





1

02  Aktualności

17  Informacje z branży

18  Produkty 

48  Feber

50  Sieci serwisowe

56  Świat wokół nas

62  Technika

69  Warto wiedzieć 

70  Historia

72  Bio Service

SPIS TREŚCI

INTER TRUCK
Adres Redakcji:	 	ul.	Gdańska	15,	05-152	Czosnów, 

tel.:	22	714	14	12 
www.truck.intercars.com.pl 
www.truck.q-service.com.pl

Redaktor Naczelny:  Sławomir	Rybarczyk

Redaktor Prowadzący:  Joanna	Król

Redaktorzy: Liliana	Lewandowska,	Ryszard	Polit 

Współpraca: Piotr	Bilski,	Jerzy	Dziedziczak,	Jerzy	Dźwigała,	 
	 Adam	Fąk,	Piotr	Filipiuk,	Krzysztof	Kwiatek,	 
	 Andrzej	Kopera,	Adam	Możdżonek,	 
	 Katarzyna	Nolbert,	Agnieszka	Pęter,	 
	 Rafał	Pierzgała,	Joanna	Sokołowska,	 
	 Józef	Stefaniszyn,	Patryk	Szarpak,	 
	 Sylwia	Wysocka

Projekt layoutu:	 mediagrafika.pl

Korekta:	 Karolina	Kuczyńska

Skład i Druk:	 Drukarnia	Millenium

Reklama:	 	Emilia	Banasiak,	 
ebanasia@intercars.eu,	tel.	22	714	14	25

Nakład:	 10000	egz.

to	elektroniczna	forma	gazety	papierowej.
Zapraszamy	na:	
www.truck.intercars.com.pl 
www.truck.q-service.com.pl

WYDANIE

SPIS TREŚCI

Szanowni Klienci
W dniu 27 czerwca, w wyniku międzynarodowego ataku hakerskiego, nastąpiła prze-
rwa w działaniu systemów sprzedażowych Inter Cars oraz podmiotów zależnych. Nasi 
pracownicy w Polsce oraz spółkach zagranicznych wraz partnerami współpracującymi 
dołożyli wszelkich starań, by przywrócić funkcjonalność systemów. Jednakże skala 
ataku poważnie utrudniała funkcjonowanie procesów sprzedażowych w szczególności 
w pierwszych dniach. Chciałbym podziękować naszym Klientom za okazałą wyrozu-
miałość i jednocześnie przeprosić za powstałe niedogodności. 

„Jesteśmy synergią!” – hasło, pod którym odbyła się niedawno konferencja dotycząca 
relacji inwestorskich, towarzyszy nam również w  trakcie codziennej pracy na rzecz 
rozwoju segmentu ciężarowego w Inter Cars. A to dlatego, że wiemy, jak bardzo nasze 
decyzje mają wpływ na Państwa biznes. 

W  ostatnim czasie zainaugurowaliśmy działalność Europejskiego Centrum Logistyki 
i Rozwoju ILS. Olbrzymia powierzchnia obiektu i wykorzystywane w nim najnowsze 
technologie to czynniki, które sprawią, że będziemy w stanie obsługiwać Państwa jesz-
cze lepiej, szybciej, minimalizując praktycznie do zera ryzyko pomyłek. Otwarcie Cen-
trum to ważny krok w przyszłość nie tylko dla nas, ale i dla Państwa. 

Przed nami wspólne spotkanie podczas największego wydarzenia organizowanego dla 
branży usług warsztatowych. We wrześniu serdecznie zapraszam Państwa na 16. Targi 
Części Zamiennych, Narzędzi i Wyposażenia Warsztatów. Dążymy do tego, abyście pod-
czas imprezy mieli mnóstwo okazji do poznawania nowych produktów, owocnych roz-
mów i konstruktywnej wymiany poglądów. W tym celu po raz kolejny stworzymy osob-
ną strefę ciężarową, skupiającą dostawców części do pojazdów z tego segmentu. Będzie 
to przestrzeń, gdzie wszyscy specjaliści tej branży spotkają się i podzielą doświadcze-
niami. Tegoroczne Targi będą tym bardziej wyjątkowe, że po raz pierwszy naszym klien-
tom z rynku ciężarowego wręczymy certyfikaty Ambasadorów Sieci Warsztatowych. 

Segment ciężarowy jest dla nas bardzo istotny. Sukcesywnie dążymy do tego, aby być 
liderem jakości oferowanych usług już nie tylko w Polsce, ale również na arenie europej-
skiej. Osiągnięcie tego wyniku nie jest możliwe bez rozwoju i Państwa zaangażowania. 
Dlatego też, poprzez struktury dedykowane do rynku ciężarowego, wsłuchujemy się 
w Wasze uwagi i propozycje. Są one dla nas kierunkowskazem na wspólnej autostradzie 
do sukcesu. 

Życzę ciekawej lektury najnowszego wydania Inter Truck!

Redaktor Naczelny
Prezes Zarządu Q-Service Truck, 

Dyrektor Handlowy Inter Cars

SŁAWOMIR RYBARCZYK 

Sławomir Rybarczyk jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukoń-
czył na Wydziale Transportu. Jego życie zawodowe od samego początku zwią-
zane jest z branżą motoryzacyjną.

Karierę rozpoczął w  1997 roku. W  Inter Cars zatrudniony jest od 2008 roku. 
Wcześniej, od 2003 roku, pracował w JC Auto. Tam odpowiedzialny był za roz-
wój oferty. Z kolei w Inter Cars od samego początku zajmował się produkt ma-
nagementem. Obecnie piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Q-Service Truck 
Sp. z  o.o. oraz Dyrektora Handlowego rynku pojazdów użytkowych w  spółce 
Inter Cars. 

Poza pracą, w czasie odpoczynku od motoryzacji, oddaje się przede wszystkim 
sportom wodnym. Hobby, którym zaraża rodzinę, jest nurkowanie oraz kaja-
karstwo. Kolejną jego pasją jest kultura azjatycka, która skłoniła Sławomira do 
nauki języka chińskiego. „Jest to umiejętność, która opanowana nawet w nie-
wielkim stopniu, potrafi zbliżać i budować relacje między ludźmi z tak różnych 
kultur” - mówi Sławomir. 



 Gdzie? Błonia PGE Narodowego w Warszawie 
 Kiedy? 22-24 września 2017
 16 Targi piątek 9:00-15:00, sobota 9:00-16:00, niedziela 9:00-15:00
 Motor Show sobota i niedziela 11:00-15:00

16. Targi Części Zamiennych i Wyposa-
żenia Warsztatów – zarówno dla produ-
centów części, jak i dla klientów - są wy-
darzeniem ważnym i wyczekiwanym. 
To doskonałe miejsce do branżowych 
spotkań, podczas których przekazywane 

są informacje na temat nowości produk-
towych, nowych technologii i wiedzy 
technicznej.
Od wielu lat Targi Inter Cars gromadzą 
entuzjastów rynku usług warsztato-
wych. Każdy przedsiębiorca wie, że aby 
dobrze prowadzić swój biznes, musi być 

na bieżąco z nowinkami produktowymi, 
powinien śledzić sytuację na zmieniają-
cym się rynku i elastycznie podchodzić 
do klienta. Rynek samochodowy jest 
tego idealnym przykładem. Coraz now-
sze modele samochodów wyposażonych 

w najnowocześniejsze systemy i coraz 
bardziej zaawansowana elektronika 
wymuszają na właścicielach warsztatów 
i mechanikach posiadanie odpowiedniej 
fachowej wiedzy, a także coraz większej 
liczby narzędzi i urządzeń do naprawy. 
Targi Inter Cars są odpowiedzią na pro-

blemy, z którymi spotykacie się Państwo 
w swojej pracy. Wiemy, jak ogromne są 
Państwa potrzeby w zakresie nowych 
części i urządzeń do napraw, jak bardzo 
przydatne są dla Was szkolenia oraz 
programy wsparcia, dlatego już we wrze-
śniu wszystko to zgromadzimy specjal-
nie z myślą o Was na Błoniach Stadionu 
Narodowego w Warszawie! Przed nami 
wiele godzin planowania, mnóstwo 
energii i zaangażowania dostawców 
oraz firm współpracujących z Inter Cars.  
Wszystko po to, abyście Państwo w jed-
nym miejscu przez trzy targowe dni 
mogli korzystać z ofert i ekspozycji 
rozmieszczonej na 20 000 m2. Na po-
wierzchni wystawowej znajdziecie Pań-
stwo ofertę 200 dostawców z najnowszy-
mi produktami, ofertą do samochodów 
osobowych i pojazdów ciężarowych oraz 
motocykli wraz z akcesoriami. Wiele 
miejsca poświęcimy także na profesjo-
nalne wyposażenie warsztatu.

STADION  PGE  NARODOWY W WARSZAWIE • ŚWIETNA LOKALIZACJA • DOSKONAŁA

22-24 WRZEŚNIA 2017 ROKU ODBĘDĄ SIĘ 16. TARGI INTER CARS.  
PO RAZ KOLEJNY ZAPRASZAMY NASZYCH GOŚCI  
NA PGE NARODOWY!

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

AKTUALNOŚCI

TARGI INTER CARS SĄ WAŻNYM 
ŹRÓDŁEM INFORMACJI 
O PREMIERACH 
NA RYNKU AFTERMARKET 

STREFA
TARGI
CZĘŚCI, NARZĘDZIA  
WARSZTAT

PROFESJONALNIE
NA PGE NARODOWYM!
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Targi części zamiennych, narzędzi i wy-
posażenia warsztatów to organizowane 
z ogromnym rozmachem wydarzenie, 
podczas którego spotykają się profesjo-
naliści branży warsztatowej oraz pa-
sjonaci motor sportu. Od kilku lat Targi 
Inter Cars mają charakter międzynaro-
dowy, a więc i tym razem nie zabraknie 
klientów z wielu krajów Europy. 
W tym roku przygotowaliśmy dla Pań-
stwa trzy strefy: Targi, Moto i Dance. Ser-
decznie zapraszamy do skorzystania ze 
wszystkich propozycji. Jesteśmy prze-

konani, że każdy z Państwa znajdzie dla 
siebie wiele ciekawostek oraz mnóstwo 
pomysłów na usprawnienie swojego biz-
nesu. A przy okazji zachęcamy Państwa 
do udziału w panelach dyskusyjnych, 
szkoleniach i konferencjach, które po-
mogą Państwu poszerzyć własne kom-
petencje, zdobyć nową wiedzę i podnieść 
umiejętności Państwa kadry.
Zapraszamy do odwiedzenia strony 

 www.targi.intercars.com.pl
Zaproszenia na 16. Targi Inter Cars znaj-
dą Państwo w tym wydaniu Inter Truck.

 INFRASTRUKTURA • BOGATA OFERTA • MOC ATRAKCJI

STREFA
MOTO

MOTOR
SHOW

22-24 WRZEŚNIA 2017 ROKU ODBĘDĄ SIĘ 16. TARGI INTER CARS.  
PO RAZ KOLEJNY ZAPRASZAMY NASZYCH GOŚCI  
NA PGE NARODOWY!

STREFA
DANCE
ROZTAŃCZONY
NARODOWY

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

Targi Inter Cars  
to impreza  
z rozmachem.  
Świadczy o tym już 
samo miejsce, w którym 
zostaną zorganizowane. 
Wracamy na  
PGE Narodowy  
w Warszawie!

20 000 m2 
powierzchni wystawowej

200  
wystawców

AKTUALNOŚCI

• ATRAKCYJNA OFERTA 
TARGOWA

• KONFERENCJE
• SZKOLENIA
• PANELE DYSKUSYJNE
• BEZPOŚREDNIE 

SPOTKANIA  
Z PRODUCENTAMI

• KORZYSTNE RABATY 
PODCZAS TARGÓW

• KONKURSY
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AKTUALNOŚCI

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Wydzielenie osobnej strefy ciężarowej 
podyktowane jest przede wszystkim wygo-
dą uczestniczących w Targach, właścicieli 
i pracowników firm oraz serwisów zwią-
zanych z tym segmentem rynku. Dzięki 
temu mogą oni w jednym miejscu znaleźć 
stoiska tych wszystkich dostawców, któ-
rymi są zainteresowani, bez konieczności 
szukania ich wśród ogromu stoisk, również 
osobowych. 
- Targi mają na celu m.in. nawiązanie kon-
taktów i wymianę doświadczeń. Łatwiej 
jest to zrobić, jeśli wszyscy specjaliści - 
i dostawcy, i klienci – oraz my, jako pośred-
nik łączący te dwa obszary, jesteśmy w jed-
nym miejscu – podkreśla Piotr Nazorek, 
Dyrektor Działu Produktu RPU w Inter Cars. 
Rynek ciężarowy jest mniejszy od rynku 
osobowego, a co za tym idzie reprezentu-
jący go klienci zazwyczaj znają się i utrzy-
mują ze sobą kontakt. Strefa ciężarowa na 
Targach Inter Cars to więc kolejne miejsce, 
w którym mogą spotkać się, podzielić 
doświadczeniami i porozmawiać o napo-
tykanych w codziennej pracy problemach. 
To także okazja, by wymienić się wskazów-
kami czy doradzić choćby w zakresie wy-
korzystywanych w warsztacie urządzeń.
Strefa ciężarowa zostanie wydzielona na 
Targach Inter Cars już po raz trzeci. Ta for-
muła sprawdziła się zarówno w 2014 roku, 
jak i podczas jubileuszowych Targów 
w 2015 roku. 
- To rozwiązanie chwalone przez klien-
tów. Podkreślają oni, że dobrze czują się 
w towarzystwie, złożonym ze specjalistów 
z tego rynku. Co ważne, również dostawcy 

zaakceptowali taką formę. Jak słyszymy, 
są zadowoleni, że przychodzący do ich 
stanowiska goście targowi nie są już tak 
różnorodni, ale że trafia do nich właśnie 
wyłącznie klient ciężarowy – mówi Da-
mian Kostro, Dyrektor Sprzedaży RPU 
w Inter Cars. 
Poza stoiskami dostawców w strefie cię-
żarowej na Targach na klientów będzie 
czekać osobna strefa przygotowana przez 
Inter Cars z udziałem pracowników dzia-
łów sprzedaży i zamówień. Będzie repre-
zentowana tam również sieć serwisowa 
Q-Service Truck.
Ostatnie Targi Inter Cars odbyły się 
w 2015 roku. Od tego czasu spółka odnoto-
wała bardzo dynamiczny rozrost swojego 
asortymentu ciężarowego, a szerokością 
oferty przegoniła konkurencję. Jednocze-
śnie miało miejsce kilka ważnych zmian 
m.in. w strukturze firmy. Jedną z nich jest 
oddelegowanie dyrektorów regionów tylko 
do rynku pojazdów użytkowych. Wcześniej 
były to stanowiska wspólne również dla 
rynku osobowego. 
- Samo rozdzielenie strefy ciężarowej na  
Targach Inter Cars jest powiązane ze struk-
turą sprzedażową spółki. Segment ciężaro-
wy został wydzielony, ponieważ są w nim 
zupełnie inni klienci, którzy mają zupełnie 
inne potrzeby. W związku z tym zaistniała 
konieczność stworzenia oddzielnej strefy 
ciężarowej dla ludzi, specjalizujących się 
w tej branży. W naszej strukturze sprze-
dażowej są to też oddzielne siły: oddzielne 
działy na filiach, oddzielni opiekunowie 
regionów. Wszystko to jest zrobione stricte 

pod klienta ciężarowego, więc osobna 
strefa to konsekwencja tych działań 
– zauważa Piotr Nazorek.
W ciągu ostatnich 2 lat powstały również 
Centra Kompetencji Ciężarowej, czyli 
wyspecjalizowane filie, które zajmują się 
obsługą klientów z rynku ciężarowego. 
- Dodatkowo wszystkie nasze grupy 
filialne starają się dążyć do standardu, 
wypracowanego przez strukturę sprze-
daży, zgodnie z którym w filiach musi być 
odpowiednia liczba sprzedawców, odpo-
wiedni poziom magazynu, przedstawi-
ciele handlowi, menadżer zarządzający. 
Co ważne, nasi filianci uwierzyli w suk-
ces związany z „ciężarówką” i widzą dużą 
szansę wzrostu w tym obszarze – pod-
kreśla Damian Kostro. 
W całej Polsce jest obecnie ok. 150 filii 
Inter Cars, które zajmują się sprzedażą 
asortymentu ciężarowego. 
- To, że podczas najbliższych Targów 
organizujemy oddzielną strefę ciężarową, 
to także informacja płynąca na zewnątrz 
o tym, że rozwijamy się w tym rynku 
bardzo dynamicznie. Jesteśmy w tej 
chwili liderem w Polsce, ale wiadomo, że 
Targi nie są kierowane tylko do klientów 
krajowych, ale również do naszych filii 
zagranicznych i ich klientów. Wydziele-
nie strefy ciężarowej to dla nich sygnał, 
że jest to dla Inter Cars obszar ważny 
i na tyle duży, że należy go oddzielić, by 
podkreślić jego wielkość i niezależność, 
a także naszą, coraz większą specjaliza-
cję – podkreśla Piotr Nazorek, Dyrektor 
Działu Produktu RPU w Inter Cars. 

STREFA CIĘŻAROWA 
– MIEJSCE DLA WAS
PODCZAS 16. TARGÓW INTER CARS SPORO MIEJSCA ZAJMIE OSOBNA 
STREFA CIĘŻAROWA, SKUPIAJĄCA DOSTAWCÓW CZĘŚCI DO POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH. 
TO MIEJSCE, W KTÓRYM SPECJALIŚCI Z BRANŻY BĘDĄ MOGLI SPOTKAĆ SIĘ, 
PODZIELIĆ DOŚWIADCZENIAMI I POROZMAWIAĆ O NAPOTYKANYCH 
W CODZIENNEJ PRACY PROBLEMACH.

4



STABILIZACJA  
I WZROSTY
1 MAJA 2017 ROKU STANOWISKO PREZESA  
ZARZĄDU INTER CARS OBJĄŁ  
MACIEJ OLEKSOWICZ.

SZANOWNI PARTNERZY!
Z  dniem 1 maja 2017 r. Rada Nadzorcza powierzyła mi pełnienie funkcji  
Prezesa Zarządu Spółki Inter Cars SA. Część z Państwa miałem już okazję  
poznać osobiście podczas dotychczasowej pracy w Inter Cars i w trakcie  
rajdowych zmagań. Wierzę, że obecnie będę miał jeszcze więcej okazji  
do wspólnych spotkań i wymiany poglądów z Wami. 

„CO SIĘ TERAZ ZMIENI?” – to pytanie zadano mi już wiele razy. 
Na początku chciałbym potwierdzić, że Zarząd spółki pozostaje w niezmienionym 
składzie. Daje to gwarancję kontynuacji dotychczasowej polityki firmy i stabilności 
rozwoju biznesu na wszystkich obszarach. Jako zarząd wierzymy w idee pracy ze-
społowej i tak chcemy działać w przyszłości. Filarem naszej działalności jest współ-
praca. System filialny wraz z niezależnymi warsztatami są kluczowymi czynnikami 
naszego sukcesu. Filie, dostawcy, firmy usługowe, instytucje finansowe oraz klienci 
to nasi partnerzy, z którymi wspólnie budujemy przyszłość Inter Cars SA.
Inter Cars zmienia się cały czas jako organizacja. Zmieniają się bowiem oczekiwa-
nia klientów, zmienia się otoczenie, w którym funkcjonujemy i zmienia się też sposób 
prowadzenia biznesu. Jesteśmy coraz większą firmą, więc wprowadzanie zmian 
jest niezbędne, aby zapewnić sprawne podejmowanie decyzji i przepływ informacji. 
Osobiście postrzegam zmiany jako szansę dla dalszego rozwoju.
W ostatnich latach wdrożyliśmy wiele nowych pomysłów, stworzyliśmy nowocze-
sne rozwiązania biznesowe, które ułatwiły nam współpracę z Państwem. Jestem 
przekonany, że to dzięki nim i Waszemu zaufaniu jesteśmy stabilną i przewidywalną 
organizacją. Dysponujemy gronem wartościowych i zaangażowanych pracowników 
i współpracowników. Pragniemy rozwijać firmę, zmieniać siebie, a przy okazji popra-
wiać też mały kawałek świata, na który mamy wpływ. 
Przykładami niech będą inwestycje w logistykę i modernizację kluczowych  
systemów IT. 13 maja odbyło się oficjalne otwarcie Europejskiego Centrum Logistyki 
i Rozwoju ILS – logistycznej spółki z Grupy Kapitałowej Inter Cars. 
To najnowocześniejszy taki obiekt branży automotive w Europie. Aż 2,5 tysiąca osób, 
klientów z Warszawy i okolic wzięło udział w tym uroczystym wydarzeniu. 
Zaproszeni goście przyjechali, aby na własne oczy zobaczyć magazyny wysokiego 
składowania o łącznej powierzchni 40 tys. m2, najnowocześniejsze sortery i taśmo-
ciągi. Nowoczesne centrum logistyczne to nasza wspólna przyszłość. Dzięki tej in-
westycji zyskają przede wszystkim nasi klienci. Działalność Centrum ILS na pewno 
wpłynie na znaczną poprawę jakości i szybkości dostaw do naszych odbiorców.
Ideą, która przyświeca działalności Inter Cars, jest wyznaczanie nowych trendów 
i poprawianie standardów. Pragniemy, abyście Państwo wspólnie z nami, każdego 
dnia aktywnie uczestniczyli w tworzeniu nowej jakości i najwyższych standardów 
w naszej branży. 
Cieszę się niezmiernie, że będę miał okazję współpracować z Wami, czyli z niesa-
mowitymi ludźmi, od których mogę czerpać inspirację. Traktuję Was również jako 
nauczycieli w tematach, w których to Wy jesteście specjalistami. Cieszę się też, że mój 
Ojciec, Krzysztof Oleksowicz, który ponad 27 lat temu rozpoczął budowę i rozwój Inter 
Cars, cały czas aktywnie doradza w wyborze najlepszych rozwiązań biznesowych.
Wszystkim Klientom, Partnerom Biznesowym i Pracownikom, 
życzę wielu sukcesów i  inspiracji do rozwoju.

MACIEJ OLEKSOWICZ

Prezes Zarządu Inter Cars SA

Od	1	maja	2017	roku	Prezes	Zarządu	
Inter	Cars.
Z	branżą	motoryzacyjną	związany	od	
najmłodszych	lat.	W	spółce	Inter	Cars	
zatrudniony	od	2000	roku.
Odpowiadał	za:
• stworzenie	działu	części	do	pojazdów 
sportowych	oraz	tuningu,	

• wdrażanie	systemów	
informatycznych	ERP,

• wdrażanie	systemów	hurtowni	danych,	
• wdrażanie	systemów	logistycznych,
• wdrażanie	systemów	planowania 
zapasów	magazynowych.

Od	2015	roku	odpowiedzialny	za	
zarządzanie	Spółką	i	Grupą	Kapitałową	
Inter	Cars	SA	w	obszarze	nowych	
technologii	oraz	IT.	
Od	2001	do	2015	roku	członek	Rady	
Nadzorczej	Spółki.	Od	2016	roku	członek	
Zarządu	Inter	Cars.
Wieloletni	właściciel	firmy	zajmującej	się	
obsługą	serwisową	i	sprzedażą	części	
zamiennych	do	pojazdów	rajdowych.	
Kierowca	rajdowy	-	w	latach	2010-2011	
startował	w	Rajdowych	Samochodowych	
Mistrzostwach	Europy,	zaś	w	roku	2012	
w	cyklu	mistrzostw	świata	SWRC.
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O CENTRUM
Cały teren inwestycyjny Europejskiego 
Centrum Logistyki i Rozwoju ILS zajmu-
je 15 ha. 40 tys. m2 to łączna powierzch-
nia magazynowa, na którą składają się 
obecnie 3 hale. Główna, zbudowana od 
zera hala ma 30 tys. m2 i znajduje się 
w niej 14 tys. m2 4- poziomowej zabudo-
wy regałowej. Dwie mniejsze hale, o po-
wierzchni po 5 tys. m2 każda, powstały 
w zaadaptowanych na ten cel, już wcze-
śniej istniejących budynkach. 
W głównej hali znajduje się system prze-
nośników o długości 11 km. W obiektach 

ILS wykorzystywana jest nowoczesna 
technologia w postaci specjalnie zapro-
jektowanego systemu do sortowania to-
warów. Składa się on ze stacji przyjęcia 
dostaw i zwrotów, taśmociągów, sortera 
towarów (crossbelt sorter, dzielącego 
towar na klientów) i sortera opakowań 
wysyłkowych (shoe sorter, dzielącego 
opakowania wysyłkowe na kierunki). 
Crossbelt to sorter o poprzeczno-taśmo-
wej konstrukcji. Towary są układane 
na szerokich taśmach, które poruszają 
się w pętli. W przewidzianym miejscu 
taśma kieruje je w prawo lub w lewo do 

odpowiedniej destynacji. Operacja prze-
kazania do właściwego zrzutu odbywa 
się poprzez mechaniczne obracanie 
taśmy. Praktycznie do zera zminimali-
zowane jest ryzyko pomyłek – crossbelt 
sorter daje bowiem 99,9% pewności 
prawidłowego sortowania produktów. 
W ciągu godziny może posortować na-
wet 30 tys. sztuk towaru. Towar może 
być jednocześnie sortowany nawet dla 
720 klientów.
Z kolei shoe-sorter zapewnia wysoką 
wydajność oraz dokładność sortowania 
wielu rodzajów produktów (w przypadku 

IMPONUJĄCE EUROPEJSKIE 
CENTRUM LOGISTYKI 
I ROZWOJU ILS OTWARTE

6

2,5 TYS. OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W UROCZYSTYM OTWARCIU EUROPEJSKIEGO 
CENTRUM LOGISTYKI I ROZWOJU ILS DLA KLIENTÓW. GOŚCIE MIELI OKAZJĘ NA WŁASNE 
OCZY ZOBACZYĆ TEREN INWESTYCYJNY O POWIERZCHNI 15 HA, 40 TYS. M2 ŁĄCZNEJ 
POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ I SYSTEM PRZENOŚNIKÓW O DŁUGOŚCI 11 KM. 
WSZYSCY BYLI POD OGROMNYM WRAŻENIEM OBIEKTU. 
CENTRUM IMPONUJE BOWIEM SWOIM ROZMIAREM I NOWOCZESNOŚCIĄ. 
JEST TO JEDYNY TAKI MAGAZYN W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W EUROPIE. 

15 ha
CAŁY TEREN 
INWESTYCYJNY

11 km
DŁUGOŚĆ 
PRZENOŚNIKÓW 
W HALI GŁÓWNEJ

>500 000 szt.
TOWARU DZIENNIE BĘDZIE 
W STANIE WYSŁAĆ ILS

>2 500 szt.
PACZEK WYDA ILS  
W CIĄGU GODZINY

99,9 %
PEWNOŚCI 
PRAWIDŁOWEGO 
SORTOWANIA 
PRODUKTÓW
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ILS są to jednak wyłącznie paczki bądź 
pojemniki wysyłkowe). To poziomy sys-
tem, którego przenośnik wykonany jest 
z tłoczonych profili aluminiowych. Kon-
strukcja przenośnika stanowi zamknię-
tą powierzchnię, więc żaden obiekt 
nie może spaść lub utknąć. Elementy 
ślizgowe przesuwają się wzdłuż profili 
nośnych, zmieniając delikatnie kierunek 
transportowanych produktów w stronę 
pochylni prowadzącej do punktu odbio-
ru. Liczba zastosowanych elementów 
ślizgowych zależy od długości sortowa-
nych towarów. System umożliwia segre-
gowanie na jedną lub na obie strony li-
nii. Sorter maksymalnie może obsłużyć 
nawet 2,5 tys. paczek w ciągu godziny 
i podzielić je na 50 różnych destynacji 
(np. na 50 różnych tras filialnych).
Przy zastosowaniu sorterów ILS będzie 
w stanie przesortować nawet do 500 tys. 
sztuk towaru oraz wydać 60 tys. paczek 
w ciągu 24 godzin. 
- Centrum logistyczne to nasza przy-
szłość. Po co je zbudowaliśmy? Można 
powiedzieć, że dla siebie, dla redukcji 
kosztów, by zoptymalizować nasze pra-
ce. To oczywiście prawda, ale dzięki nie-
mu zyskują też nasi klienci, bo na pewno 
znacznie wpłynie ono na jakość obsługi. 
Inter Cars zawsze starał się być liderem, 
wyznaczał nowe standardy i trendy. 
Magazyn w Zakroczymiu jest jedynym 
tego typu w naszej branży w Europie. 
Cała maszyneria - sorter – bardzo 
usprawnia proces i redukuje liczbę po-
myłek. Stoi za nim olbrzymia ilość pracy 
programistów, naszych ludzi, którzy 
projektowali, jak to wszystko ma dzia-
łać – mówi Maciej Oleksowicz, Prezes 
Zarządu Inter Cars. - Centrum obsługuje 
kilkanaście krajów Europy. Jest to w tej 
chwili nasz największy magazyn, z naj-
większą ilością asortymentu, ale oprócz 
niego mamy jeszcze kilka magazynów 
regionalnych w Polsce. Nie ukrywam, 
że nasze myśli po raz kolejny wybiegają 
w przyszłość. Już zastanawiamy się, 
gdzie zbudować kolejny taki obiekt jak 
ten, tylko jeszcze lepszy, jeszcze większy 
– zapowiada.

IMPONUJE ROZMIAREM 
I NOWOCZESNOŚCIĄ
W uroczystym otwarciu Europejskiego 
Centrum Logistyki i Rozwoju ILS wzięło 
udział ok. 2,5 tys. klientów Inter Cars 
z rynku warszawskiego i okolic. Goście 
nie ukrywali, że obiekt imponuje rozma-
chem, wielkością i wykorzystywanymi 
technologiami. 

CENTRUM ZAPEWNIA 
PEŁNĄ UTOMATYZACJĘ NAJISTOTNIEJSZYCH 
PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ 
DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW.

NOWOCZESNY SYSTEM 
MINIMALIZUJE 

DO 99,9%
RYZYKO POMYŁEK PODCZAS 
SORTOWANIA PRODUKTÓW.
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https://youtu.be/2nv6IUOBIvk

FILM, POKAZUJĄCY JAK 
POWSTAWAŁO EUROPEJSKIE 
CENTRUM LOGISTYKI I ROZWOJU ILS 
MOŻNA ZOBACZYĆ POD TYM LINKIEM:
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- Nie wyobrażałem sobie takiej po-
wierzchni i zaawansowanej technologii. 
Nigdy nie byłem w tak dużych komplek-
sach logistycznych, które dostarczają 
nam części. Największe wrażenie robi na 
mnie cała sieć zaawansowanych urzą-
dzeń, które zajmują się segregowaniem 
części i kierowaniem do wysyłki – tak, 
by dojechały one do właściwego klienta 
– mówił Tomasz Skorupski, właściciel 
serwisu Automax. 
- Bardzo fajnie jest zobaczyć magazyn 
centralny, widzieć, jak to wszystko działa. 
Myślę, że w przyszłości będziemy mieć 
dzięki temu większe pojęcie o tym, co ta 
logistyka nam daje. Widzimy bowiem, od 
samego początku, jak ten proces wyglą-
da – podkreślał Filip Szelenbaum z firmy 
Wiking Serwis.
Celem inwestycji Inter Cars było m.in. 
usprawnienie obsługi. Szanse i korzyści, 
wynikające z funkcjonowania tak nowo-
czesnego centrum, dostrzegają również 
sami klienci spółki. 
- Nowe centrum logistyczne jest przy-
tłaczające. Kiedy człowiek patrzy na tak 
olbrzymi areał, to nogi się uginają. Wcho-
dząc tu po raz pierwszy, potrzebny jest 
przewodnik. Nowe technologie, taśmo-
ciągi, elektronika – to na pewno uspraw-
ni działanie. Mam nadzieję, że dzięki tak 
dużej powierzchni, będą dostępne nowe 
brandy i nowe towary w jeszcze większej 
ilości. Wierzę również, że ta inwestycja 
pomoże funkcjonować mi, jako zwykłe-
mu warsztatowcowi – zaznaczał Krzysz-
tof Śmigiera, właściciel serwisu Moto 
Usługi. 
- Nowe centrum ILS podoba mi się bar-
dzo. Pokazuje profesjonalizm firmy Inter 
Cars. Myślę też, że będzie ono zwiększało 
zaufanie klientów do nas, serwisów. 
Widzą bowiem, na jakim to jest poziomie 
i tak samo odnoszą się później do nas, 
zakładając, że i u nas jest taki standard – 
zauważyła Dominika Bajron, reprezentu-
jąca firmę Auto Service Tadeusz Bajron. 

BIESIADA BEZ GRANIC
Otwarciu Europejskiego Centrum Logi-
styki i Rozwoju ILS towarzyszyła „Bie-
siada bez Granic”. Najpierw wszystkich 
gości powitał Radosław Grześkowiak, 
Prezes Zarządu Inter Cars Marketing 
Services. Następnie Wojciech Aleksan-
drowicz, Prezes Zarządu ILS Sp. z o.o., 
przybliżył pokrótce historię powstania 
centrum. Jak podkreślał, wszystko 
zaczęło się od pomysłu Krzysztofa Olek-
sowicza, założyciela i byłego Prezesa 
Zarządu Inter Cars. W jego realizację 
zaangażowanych było jednak wiele 

osób, którym szczególnie dziękowano 
podczas otwarcia. 
Po krótkiej części oficjalnej goście 
uroczystości zostali zaproszeni już na 
główną, zabawową część „Biesiady bez 
Granic”, którą poprowadził Krzysztof Ty-
niec. W podróż przez świat europejskich 
i amerykańskich przebojów zabrała ich 
Orkiestra Zbigniewa Górnego, której 
towarzyszyli tacy artyści, jak m.in. Rudi 
Schubert, Elżbieta Zającówna, Włady-
sław Grzywna, Grupa VOX czy Kwartet 
Rampa. Gwiazdą wieczoru była Małgo-
rzata Ostrowska. Nie było osoby, która 
przy dźwiękach jej największych hitów 
stałaby obojętnie. Było wspólne śpiewa-
nie i tańce. Tłumy szalały również przy 
muzyce zespołu Young Band. 
Jak na prawdziwą biesiadę przystało, 
uzupełnieniem świetnej zabawy, były 
stoły uginające się od pysznego jedze-
nia, na których znaleźć można było 
zarówno tradycyjne dania, jak i bardziej 
nowoczesne potrawy. 
- Wrażenia z biesiady mam wspaniałe. 
Ludzie się bawią. Są wspaniali goście. 

Wodzirej bawi ślicznie, pociąga tłum. Re-
welacja! – komentował podczas imprezy 
Krzysztof Śmigiera, właściciel serwisu 
Moto Usługi. 
- Jesteśmy po raz pierwszy na imprezie 
Inter Cars. Wrażenia są bardzo pozy-
tywne. Zaskoczyła nas miła atmosfera 
i przede wszystkim wielkość tego obiek-
tu, cała ta automatyka i nowoczesność. 
Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem 
– zaznaczał Paweł Kurek, jeden z właści-
cieli PMP Service. 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA 
ZDJĘĆ I RELACJI FILMOWEJ 
NA STRONIE INTER CARS NA 
FACEBOOKU         , 
KANALE INTER CARS 
NA YOUTUBE         ORAZ NA 
       WWW.INTERCARS.COM.PL

8



TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

AKTUALNOŚCI 9



TRUCK.INTERCARS.COM.PL

AKTUALNOŚCI10

JESTEŚMY 
SYNERGIĄ!
KILKA DNI PO OTWARCIU DLA KLIENTÓW, INTER CARS ZAINAUGUROWAŁ DZIAŁALNOŚĆ 
EUROPEJSKIEGO CENTRUM LOGISTYKI I ROZWOJU ILS PRZY UDZIALE WSZYSTKICH 
PARTNERÓW STRATEGICZNYCH SPÓŁKI. KONFERENCJA, ODBYWAJĄCA SIĘ POD HASŁEM 
„JESTEŚMY SYNERGIĄ”, BYŁA RÓWNIEŻ OKAZJĄ DO ZAPREZENTOWANIA WYNIKÓW 
FINANSOWYCH SPÓŁKI ORAZ PLANÓW DALSZEGO ROZWOJU.

Na zdjęciu (od lewej): Piotr Zamora, 
Członek Zarządu Inter Cars, 
Krzysztof Soszyński, Wiceprezes 
Zarządu, Tomas Kastil, Członek 
Zarządu, Maciej Oleksowicz, Prezes 
Zarządu, Krzysztof Oleksowicz, 
Członek Zarządu, Robert Kierzek, 
Wiceprezes Zarządu, Wojciech 
Twaróg, Członek Zarządu
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ZDJĘCIA I RELACJĘ Z KONFERENCJI MOŻNA 
ZOBACZYC NA STRONIE INTER CARS
NA NASZYM KANALE 
ORAZ NA          WWW.INTERCARS.COM.PL

W dniu 31 maja odbyło się uroczyste spo-
tkanie, w którym udział wzięli wszyscy 
strategiczni partnerzy biznesowi Inter 
Cars. 
Europejskie Centrum Logistyki i Roz-
woju ILS zapewnia pełną automatyzację 
najistotniejszych procesów związanych 
z obsługą dystrybucji produktów zamó-
wionych przez klientów z całego świata. 
Daje możliwość wysłania niemal 10 mi-
lionów paczek rocznie i spakowania do 

nich prawie 130 milionów sztuk towarów. 
Wspomagane będzie ośmioma regional-
nymi centrami dystrybucji, trzema w Pol-
sce i po jednym na Łotwie, Ukrainie, na 
Węgrzech, w Rumunii i w Chorwacji.
Inter Cars posiada 462 filialne punkty 
dystrybucyjne w całej Europie, w tym 
236 poza Polską. Spółka oferuje części do 
aut osobowych, ciężarówek i motocykli, 
dystrybuuje opony, oleje, akumulatory, 
elementy karoserii i wyposażenie warsz-
tatów. Eksport na koniec 2016 roku stano-
wił 36 procent całkowitej sprzedaży grupy. 
W ciągu czterech lat ma wzrosnąć do 45 
procent. Dalszy skokowy rozwój oferty 
i wzrost skali działania firmy nie byłby 
możliwy bez inwestycji w logistykę.
- Nasza sieć logistyczna jest przygotowa-
na do ekspansji. Każdego dnia wysyłamy 
trzysta samochodów we wszystkich 
kierunkach - powiedział Wojciech Alek-
sandrowicz, prezes ILS Sp. z o.o., operatora 
logistycznego Inter Cars. - Jako że kolejne 
segmenty oferty Inter Cars dynamicznie 
się rozwijają, wciąż trwa rozbudowa cen-
trum o kolejne powierzchnie – dodał.
Uruchomienie centralnego magazynu, 
który znajduje się na terenie Warmińsko-
-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, pozwoli na optymalizację kosztów 
logistyki – będą one rosły wolniej niż 
przychody i marże. Najnowocześniejsze 
sortery i systemy magazynowe przełożą 
się na wzrost wydajności spółki. Inwesty-
cja jest korzystna nie tylko z perspektywy 
Inter Cars, ale i regionu - stworzyła ponad 
250 nowych miejsc pracy. 

Uroczystemu otwarciu towarzyszyły 
spotkania partnerów biznesowych spółki 
– filiantów, właścicieli warsztatów samo-
chodowych, dostawców, przedstawicieli 
instytucji rządowych i samorządowych, 
a także inwestorów i reprezentantów 
instytucji finansowych.
- Z wielką przyjemnością składam na 
ręce przedstawicieli zarządu Grupy Inter 
Cars serdeczne gratulacje i wyrazy uzna-
nia. Pełniąc zasłużoną rolę lidera, spółka 

wyznacza strategiczne kierunki rozwoju 
dla swojej branży. Kreuje innowacyjne 
rozwiązania. Wspiera rozwój polskiej go-
spodarki, efektywnie działając także poza 
granicami kraju oraz UE - poinformował 
Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu Minister-
stwa Infrastruktury i Budownictwa. 
- Raduje mnie, że wraz z zarządem Inter 
Cars udało nam się połączyć w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej potrzebę inwestora 
z potrzebami regionu, w którym powstała 
ta inwestycja. Dumą napawa mnie świa-
domość, że otwarcie Centrum to nie finał 
wielkiego przedsięwzięcia, lecz dopiero 
początek jego wspaniałego rozwoju. 
A także że właśnie tutaj, w naszym regio-
nie, powstało miejsce, z którego na cały 
świat trafiać będą produkty rodzimych 
producentów. Bo wiem, że ponad połowa 
produktów oferowanych przez Inter Cars 
pochodzi od krajowych wytwórców i dys-
trybutorów - powiedział Wojciech Fedko, 
Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji 
i Handlu. 
Podczas uroczystości dziesięciu przedsta-
wicieli spośród ponad 50 tysięcy współ-
pracujących ze spółką w całej Europie 
warsztatów otrzymało certyfikaty Amba-
sadora Osobowych Sieci Warsztatowych 
w Polsce. Wyróżniono partnerów zapew-
niających najwyższe standardy usług 
i kierujących się troską o klienta. Już 
we wrześniu, podczas 16  Targów Części 
Zamiennych, Narzędzi i Wyposażenia 
Warsztatów Inter Cars, certyfikaty zostaną 
również wręczone Ambasadorom Sieci 
Warsztatowych klientom spółki, reprezen-
tującym rynek ciężarowy. 

- Dla naszych partnerów sukces Inter 
Cars stanowi wartość i element własnego 
sukcesu – powiedział Maciej Oleksowicz, 
nowy Prezes Zarządu Spółki. - Spotkanie 
odbywało się pod hasłem synergii, która 
najlepiej definiuje sposób w jaki Inter 
Cars postrzega swoją rolę na rynku oraz 
funkcję uczestnika życia społecznego. Bo 
synergia to współdziałanie. Połączenie 
inicjatyw, które dzięki współpracy generu-
ją wyższe zyski niż każdy z uczestników 

biznesowej kooperacji mógłby wypraco-
wać samodzielnie – dodał.
Inter Cars, poza dystrybucją części samo-
chodowych, działa również w obszarze 
produkcji naczep, regeneracji części sa-
mochodowych i usług logistycznych. Fir-
ma poszukuje kolejnych nisz rynkowych, 
które zapewniłyby dalszy rozwój grupy. 
Obecnie jest w trakcie testowania progra-
mu „Auto w warsztacie”, w ramach którego 
na preferencyjnych warunkach zaopa-
truje warsztaty w samochody zastępcze 
dla klientów. Rozwija się też w segmencie 
maszyn rolniczych i przygląda się rynko-
wi marine. 
W momencie debiutu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych, w 2004 roku, Inter Cars 
generował sprzedaż na poziomie 613 mln 
zł. Zeszły rok grupa zamknęła już niemal 
6 mld zł przychodów. Kolejny cel sprzeda-
żowy to osiągnięcie minimum 10 mld zł 
sprzedaży w 2020 roku. 
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Otwarcie w Szczecinie
13 lutego rozpoczęła działalność filia Inter 
Cars w Szczecinie. Zlokalizowana jest ona 
w bardzo charakterystycznym punkcie – 
przy Stoczni. W oddziale można znaleźć 
części zarówno do pojazdów ciężarowych, 
jak i ciężarówek. Na tych, którzy wybiorą 
się na zakupy osobiście, czeka duży par-
king. Z kolei tym, którzy preferują zamó-
wienia na odległość, całą procedurę ułatwi 
z pewnością call center, dzięki któremu 
mają pewność, że dodzwonią się do sprze-
dawcy. Codziennie z filii wyjeżdżają samo-
chody z dostawami w trzech kierunkach. 
Realizują one od 4 do 6 tras dziennie. Punkt 
przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie dyspo-
nuje magazynem o powierzchni 830 m2, 
20-metrowym biurem i 75-metrową salą 
sprzedaży. Pracuje w nim 12 osób.

Dane kontaktowe:
ul. Dębogórska 35 C, 71-717 Szczecin
czynne: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 9.00-14.00
tel. 91 88 02 310

Największy magazyn w Małopolsce
Tego samego dnia działalność w nowej 
lokalizacji rozpoczęła krakowska filia 
Inter Cars. Została ona przeniesiona 
z ul. Zakopiańskiej na ul. Jabłoniową. 
Obecnie mieści się w pobliżu drugi wylo-
towej do Zakopanego. O przeprowadzce 
zadecydowała m.in. chęć powiększenia 
magazynu oraz parkingu dla klientów. 
Obecnie więc filia posiada aż 1000 m2 
powierzchni magazynowej, w której 
zainstalowano zjeżdżalnię grawitacyj-
ną i wykorzystuje się tzw. pełne radio. 
Warto wspomnieć, że jest to największy 
magazyn części osobowych i ciężaro-
wych w Małopolsce. Ponadto filia może 
pochwalić się 450 m2 biura oraz salą 
sprzedaży o wielkości 150 m2. Dla klien-
tów przygotowano również salę szkole-
niową, w której mogą korzystać z bogatej 
oferty szkoleń Inter Cars. Przed budyn-
kiem czeka na nich natomiast parking 
aż na 80 miejsc. Kolejnym argumentem, 
który zdecydował o nowej lokalizacji, Przeprowadzka w Zgierzu

27 lutego pod nowym adresem rozpoczę-
ła pracę filia w Zgierzu. Obecnie mieści 
się ona przy ul. Aleksandrowskiej, gdzie 
została przeniesiona z ul. Dąbrowskiego. 
Nowa lokalizacja została wybrana ze 
względu na dogodniejszy dojazd (oddział 
znajduje się przy drodze krajowej nr 71). 

SZCZECIN 1 LIBERTÓW 2

ZGIERZ 3

było rozszerzenie asortymentu filii. W tej 
chwili w ofercie są części do samocho-
dów osobowych, pojazdów ciężarowych, 
a także opony. Punkt obsługuje 12 tras 
dziennie, dostarczając towar klientom 
z Krakowa oraz rozwożąc go w kierunku 
Skawiny, Alwerni, Dobczyc, Myślenic, 
Gdowa i Zakopanego. 

Dane kontaktowe:
ul. Jabłoniowa 23, 30-444 Libertów k. Krakowa
czynne: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00
tel. 12 275 07 50
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OTWARCIA NOWYCH I PRZEPROWADZKI JUŻ ISTNIEJĄCYCH FILII – INTER CARS NIEUSTANNIE 
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Szczecin po raz drugi
13 marca została otwarta również filia 
Inter Cars przy ul. Kablowej w Szczecinie. 
Znajduje się na terenie po byłej fabryce 
kabli „Załom”. Obiekt pełni funkcję mini 
hubu i zaopatruje w towar wszystkie 
filie wchodzące w skład Grupy Filialnej 
Szczecin. Ponadto oddział obsługuje 
również klientów z takich miejscowo-
ści, jak Świnoujście, Kamień Pomorski, 
Międzyzdroje, Wolin, Nowogard, Gryfino, 
Pyrzyce i Banie.
Filia dysponuje magazynem o po-

Dołączył Mińsk Mazowiecki
22 marca sieć Inter Cars powiększyła się 
o filię w Mińsku Mazowieckim. W ofercie 
ma ona części do aut osobowych, samo-
chodów ciężarowych, akcesoria i opony. 
Punkt mieści się przy drodze krajowej 
nr 50. Posiada magazyn o powierzch-
ni 650 m2, 200-metrowe biuro i blisko 
50-metrową salę sprzedaży. Ta ostatnia 
jest przejrzyście oznakowana, co ułatwia 
poruszanie się po filii i zakupy. Na ze-
wnątrz natomiast przygotowano parking 
z ponad 20 stanowiskami. Innym udo-
godnieniem dla klientów jest call center. 
4 razy dziennie w 4 kierunkach z fili wy-
jeżdżają samochody z dostawami. 

Dane kontaktowe:
ul. Warszawska 75A, 05-300 Mińsk Mazowiecki
czynne: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00
tel. 25 785 67 67

W Czeladzi na Wiosennej 
Nowa filia Inter Cars w Czeladzi rozpo-
częła swoją działalność 3 kwietnia. Punkt 
został zlokalizowany na ulicy Wiosennej 
31, nieopodal drogi krajowej nr 86. 
Asortyment sprzedaży dostępny w tej 
lokalizacji, to części do samochodów 
ciężarowych, osobowych i motocykli. Po-
nadto w ofercie znaleźć można akcesoria, 
a także narzędzia i wyposażenie warsz-
tatowe. Wszystko zostało rozlokowane na 
800 m2 powierzchni magazynowej oraz 
100 m2 areału sprzedażowego. Zostało 
również wydzielone dodatkowe 80 m2 
przestrzeni biurowej. Warto wspomnieć 
też o parkingu, który znajduje się przed 
budynkiem. Został on tak zaprojekto-
wany, aby w jednym momencie mogło 
na nim zaparkować aż 30 pojazdów. 
Kolejnym elementem zasługującym na 
wyróżnienie jest możliwość uzyskania 
potrzebnych informacji poprzez spraw-
nie funkcjonujące call center, a także 
realizacja dostaw poprzez 4 trasy kursu-
jące w 3 kierunkach.

Dane kontaktowe:
ul. Wiosenna 31, 41-253 Czeladź
czynne: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-16.00
tel. 32 775 97 77

SZCZECIN 4

MIŃSK MAZOWIECKI 5

CZELADŹ 6
Innym powodem było powiększenie 
magazynu. W tej chwili ma on 450 m2 
powierzchni. Do tego filia dysponuje 
60-metrowym biurem i 90-metrową, 
oznakowaną salą sprzedaży. W punkcie 
znajduje się także sala szkoleniowa dla 
klientów. Przed budynkiem czeka na nich 
natomiast parking. 
W ofercie filii są produkty przeznaczone 
do samochodów ciężarowych i osobo-
wych, jak również akcesoria. Dzięki wy-
korzystaniu call center, klient ma pew-
ność, że dodzwoni się i złoży zamówienie 
przez telefon. Towar jest dowożony do 
warsztatów 3 razy dziennie na 4 różnych 
trasach. 

Dane kontaktowe:
ul. Aleksandrowska 63, 95-100 Zgierz
czynne: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-13.00
tel. 42 714 14 30

wierzchni 4700 m2, na którym wykorzy-
stywany jest taśmociąg oraz terminale 
radiowe. W oddziale jest także 60-metro-
wa sala sprzedaży i 40-metrowe biuro. 
Na zewnątrz dla klientów przygotowano 
parking z 15 miejscami. 
W szczecińskiej filii znaleźć można 
pełny asortyment dostępny w Inter 
Cars, a także produkty gabarytowe, jak 
AdBlue czy oleje w dużych opakowa-
niach. Codziennie, od 2 do nawet 4 razy 
dziennie, z punktu wyjeżdżają dostawy 
do klientów w obsługiwanych miastach 
(6 kierunków). Ponadto z taką samą 
częstotliwością obsługiwane są również 
wahadłowe połączenia między filiami 
Grupy Filialnej Szczecin. 

Dane kontaktowe:
ul. Kablowa 1, 70-895 Szczecin
czynne: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 9.00-14.00
tel. 91 880 23 30
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Wielka przeprowadzka we Włocławku 
3 kwietnia, dotychczas działająca przy 
ul. Kujawskiej 6, filia we Włocławku zo-
stała przeniesiona do nowej lokalizacji, 
przy ulicy Zielnej 37/39. Argumentami 
przemawiającymi za zmianą adresu, 
były chęć powiększenia powierzchni 
magazynu, zwiększenie liczby miejsc 
parkingowych oraz polepszenie jako-
ści dostaw, wykorzystując do tego celu 
specjalną rampę. Nowy obiekt składa 
się z imponującego dwupoziomowego 
magazynu, którego łączna powierzchnia 
wynosi aż 1740 m2. Oprócz tego budy-
nek posiada także 150 m2 przestrzeni 
zaaranżowanej na potrzeby organizacji 
sprzedaży oraz 30 m2 wyodrębnionej na 
funkcjonowanie biura. Obecnie placów-
ka zatrudnia 30 osób, które dbają o to, 
aby klienci mogli bez trudu zaopatrzyć 
się w potrzebne im towary. Wśród do-
stępnego asortymentu znaleźć można 
części do samochodów osobowych, cię-
żarowych, motocykli, a także opony i ak-
cesoria. Elementami, które dodatkowo 
zasługują na wyróżnienie są funkcjonu-
jące call center, wdrożona komunikacja 
radiowa wewnątrz magazynu, a także 
szeroka realizacja dostaw - 2 trasy po 6 
wyjazdów na terenie Włocławka, a także 
5 tras po 3 wyjazdy poza granice miasta. 

Dane kontaktowe:
ul. Zielna 37/39, 87-800 Włocławek
czynne: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00
tel. 54 231 64 90

Nowy punkt w centrum Słubic 
4 kwietnia w centrum Słubic otwarty 
został nowy punkt sieci Inter Cars. Fi-
lia oferuje swoim klientom części do 
samochodów osobowych, ciężarowych 
i akcesoria. Oddział posiada magazyn 
o powierzchni 500 m2, 300-metrowe 
biuro i blisko 180-metrową salę sprze-
daży. Co warte podkreślenia wszystkie 
pomieszczenia przeznaczone dla klien-
tów są przejrzyście oznakowane, co 
znacząco ułatwia cały proces zakupów. 
Ponadto wewnątrz budynku znajduje 
się specjalnie wydzielone miejsce, prze-
znaczone do organizacji szkoleń. Innym 
udogodnieniem przeznaczonym dla 
klientów jest możliwość kontaktu z call 
center. Filia organizuje również dostawy 
dla swoich klientów, które poruszają się 
po 15 trasach w 7 kierunkach. 

Dane kontaktowe:
Ul. Krótka 10, 69-100 Słubice
czynne: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00
tel. 95 788 74 80

Nowa filia w Lubartowie
Filia w Lubartowie otwarta została w po-
łowie kwietnia i oferuje swoim klientom 
produkty do samochodów ciężarowych 
i osobowych, jak również wszystkie nie-
zbędne akcesoria. 
Punkt zlokalizowany nieopodal obwod-
nicy miasta posiada 900-metrowy maga-
zyn, a także 400 m2 powierzchni sprze-
dażowej. Ponadto do dyspozycji klientów 
jest również parking, mogący pomieścić 
jednocześnie 15 aut. Obecnie punkt za-
trudnia 7 osób. 
Aby wszystkie prace w magazynie były 
jak najbardziej efektywne, punkt korzy-
sta z terminali radiowych. Filia 5 razy 
dziennie dowozi towar do klientów na 
2 trasach. 

Dane kontaktowe:
Ul. Lipowa 53, 21-100 Lubartów
Czynne: pn.- pt. 8:00 – 18:00, sob. 8:00 – 14:00
tel. 81 454 63 90

W Skierniewicach od maja na Łowickiej
Zwiększenie powierzchni magazynowej 
i chęć ciągłej poprawy standardów to 
dwa najważniejsze elementy, które były 
impulsem do przeniesienia filii Inter Cars 
w Skierniewicach. Nowy obiekt, zloka-
lizowany przy ul. Łowickiej, to dobrze 
znana wszystkim lokalizacja, która zo-
stała zagospodarowana tuż przy drodze 
krajowej nr 70. Nowy obiekt to 550 m2 
hali magazynowej, 70 m2 powierzchni 
sprzedażowej, a także 25 m2, które zostały 
wykorzystane pod organizację niezbęd-
nej przestrzeni biurowej. Ponadto klienci 
odwiedzający obiekt mają możliwość 
skorzystania z parkingu. Co ważne, aby 
maksymalnie ułatwić cały proces za-
kupowy wewnątrz budynku, wszystkie 
elementy wyposażenia i asortymentu 
zostały specjalnie oznakowane. Filia 
oferuje pełny asortyment do części 
samochodowych, ciężarowych i akceso-
riów. W ciągu dnia realizowane są łącznie 
22 trasy dostawcze, które realizowane są 
w 6 kierunkach. 

Dane kontaktowe:
ul. Łowicka 125, 96-100 Skierniewice
Czynne: pn.- pt. 8:00 – 18:00, sob. 8:00 – 14:00
tel. 46 834 34 60

WŁOCŁAWEK 7 SŁUBICE 8

LUBARTÓW 9

SKIERNIEWICE 10
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Nowa filia tuż przy samej granicy 
2 maja w Cieszynie otwarta została nowa 
filia Inter Cars. Punkt zlokalizowany tuż 
przy drodze S52 oferuje swoim klientom 
części do ciężarówek, aut osobowych 
i motocykli. Ponadto w asortymencie są 
też akcesoria, narzędzia i wyposażenie 
warsztatowe. Obiekt składa się z 800 m2 
magazynu, 100 m2 powierzchni biuro-
wych i 100 m2 przeznaczonych na salę 
sprzedaży. Całość tej ostatniej przestrze-
ni została dokładnie oznaczona w taki 
sposób, aby maksymalnie ułatwić cały 
proces zakupowy. Dla komfortu klientów, 
przed budynkiem wydzielony został 
parking, który bez trudu pomieści jedno-
cześnie 14 aut. Ponadto kupujących filia 
wyposażona została w linię call center. 
Warto również zaznaczyć, że 4 razy 
dziennie w 5 kierunkach z fili wyjeżdżają 
samochody z dostawami do klientów. 

Dane kontaktowe:
Ul. Bielska 233, 43-400 Cieszyn
czynne: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00
tel. 33 444 88 99

Od maja 3 poziomy w Kielcach
900 m2 hali magazynowej rozmiesz-
czone na 3 poziomach. Do tego 400 m2 
powierzchni przeznaczonej na sprzedaż 
i 125 m2 przestrzeni biurowej - wszyst-
ko to wymiary fili, która wystartowała 
4 maja w Kielcach. Klienci odwiedzający 
osobiście nową placówkę mają do dyspo-
zycji parking, mogący pomieścić 10 aut. 
Dla osób zainteresowanych możliwością 

Większe możliwości w Nowym Targu
8 maja została otwarta po przeprowadzce 
filia w Nowym Targu. Dotychczasowy 
obiekt, zlokalizowany przy ulicy Ludź-
mierskiej 25a, został przeniesiony na 
ulicę Kolejową 169. Zmiana adresu po-
dyktowana była koniecznością powięk-
szenia powierzchni magazynowej, która 
obecnie wynosi 1000 m2. Nowa placówka 
dysponuje również areałem 175 m2 prze-
znaczonych na aranżację pomieszczeń 
biurowych i 175 m2 sali sprzedaży. Na wy-
różnienie zasługuje również fakt, iż przy 
projektowaniu uwzględniono specjalną 
salę, w której klienci mogą korzystać 
z bogatej oferty szkoleń Inter Cars. 

CIESZYN 11

KIELCE 12

NOWY TARG 13

W poszukiwaniu części do ciężarówek, 
można wybrać się również do osobowych 
filii Inter Cars. Odpowiadając na potrzeby 
klientów, sprowadzają one bowiem wszystko, 
co ma w swojej ofercie sieć.
Przypominamy również, że dla klientów 
z rynku ciężarowego wprowadzono osobny 
numer infolinii: 801 98 01 90. Telefon 
odbiorą wykwalifikowani konsultanci, 
którzy są specjalistami w doborze części 
do pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep, 
autobusów oraz akcesoriów. Pomogą oni 
w wyborze odpowiedniego asortymentu 
klientom i przedstawią najlepszą ofertę. 
Poprzez infolinię można kupić części bądź 
akcesoria oraz umówić się na ich odbiór 
w wybranej filii Inter Cars. 

WARTO 
PAMIĘTAĆ

10

10

13

dostawy, kielecki oddział zaplanował 
15 tras, które realizowane są codziennie 
w 5 kierunkach. 
Wśród asortymentu dostępnego w tej 
placówce klienci znajdą części do sa-
mochodów osobowych, ciężarowych 
i motocykli. 

Dane kontaktowe:
ul. Zagnańska 149A, 25-563 Kielce
czynne: pn.- pt. 8:00 – 18:00, sob. 8:00 – 14:00
tel. 41 314 20 01

12

Osoby odwiedzające nowy obiekt znaleźć 
w nim mogą wszystkie niezbędne części 
do ciężarówek, a także osobówek i moto-
cykli. Dla ich wygody tuż przed budyn-
kiem został stworzony specjalny parking, 
który bez trudu może pomieścić 20 aut. 
Dla usprawnienia pracy w magazynie 
wykorzystuje się tzw. pełne radio. Filia 
realizuje także dostawy dla swoich klien-
tów - 3 trasy w 9 kierunkach. 

Dane kontaktowe:
ul. Kolejowa 169, 34-400 Nowy Targ
czynne: pn.-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-15.00
tel. 18 261 17 10

13

Dane kontaktowe:
Godziny funkcjonowania infolinii:
poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00 
sobota 9:00 - 13:00
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SZKOLENIA NA 
NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Certyfikat SUS 2.0, a dokładniej Nowy 
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwo-
jowej SUS 2.0, jest sygnowany przez 
Polską Izbę Firm Szkoleniowych, orga-
nizację branżową, która zrzesza firmy 
oferujące usługi szkoleniowo-rozwojowe. 
Otrzymanie certyfikatu potwierdza 
najwyższą jakość usług świadczonych 
przez Dział Szkoleń Inter Cars. 
Certyfikat SUS 2.0 został stworzony 
przez specjalistów z branży szkolenio-
wej w oparciu o doświadczenia rynkowe 
i eksperckie całego środowiska. Określa 
wymagania wobec firm prowadzących 
usługi szkoleniowe, coachingowe, dorad-
cze, e-learningowe, itp. w zakresie przy-
gotowania, realizacji i ewaluacji ofero-
wanych usług. Nadanie certyfikatu jako-
ści następuje po pozytywnym wyniku 
audytu czterech obszarów funkcjonowa-
nia jednostki szkoleniowej: zarządzanie, 
sposób świadczenia usług, kompetencje 

kadr oraz organizacja i logistyka usług. 
Audyt przeprowadza Dekra Certification 
- profesjonalna i niezależna organiza-
cja certyfikująca o międzynarodowej 
renomie, specjalizująca się w audytach 
systemów zarządzania.
SUS 2.0 jest jedynym standardem 
w branży szkoleniowej zorientowa-
nym na rezultaty. To oznacza, że nie 
koncentruje się na samym spełnieniu 
wymagań, lecz na rozwoju i ciągłym do-
skonaleniu usług. W tym celu dostarcza 
w formie rekomendacji szereg narzędzi, 
które tę jakość i rozwój wspierają. Certy-
fikat pokazuje, jakie praktyki firm szko-
leniowych prowadzą do zamierzonych 
rezultatów i zapewniają wysoki poziom 
wykonywanych świadczeń. 
Centrum Szkoleniowe Inter Cars znajdu-
je się przy ul. Gdańskiej 27 w Cząstkowie 
Polskim (województwo mazowieckie). 
Na powierzchni ponad 200 m2 zlokali-

zowane są sale wykładowe i stanowiska 
wyposażone w najnowocześniejsze 
sprzęty warsztatowe i diagnostyczne. 
Tu prowadzone są szkolenia praktyczne 
oraz te z elementami teoretycznymi dla 
mechaników z serwisów naprawiają-
cych samochody osobowe i pojazdy cię-
żarowe. Ponadto do zainteresowanych 
rozwojem, aktualizacją wiedzy i umie-
jętności motoryzacyjnych, do dowolnego 
zakątka kraju, docierają trzy ciężarówki 
Show Car, czyli nowoczesne mobilne 
centra szkoleniowe. Dział Szkoleń Inter 
Cars prowadzi też szkolenia z zakresu 
organizacji i zarządzania warsztatem, 
doskonalenia technik sprzedaży i obsłu-
gi klienta. 
Aktualny kalendarz wszystkich szkoleń 
organizowanych przez Inter Cars można 
znaleźć na stronie 

  www.szkolenia.intercars.com.pl. 
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INFORMACJE Z BRANŻY

System monitorowania może opóź-
nić dostawy niektórych produktów do 
warsztatów. Monitorowaniem zostały 
objęte m.in. paliwa silnikowe, oleje opa-
łowe i smarowe, preparaty smarowe, 
biodiesel czy skażony alkohol etylowy. 
Przepisy dotyczą także przewozów 
między dystrybutorem a warsztatem 
samochodowym, ale określonych ilości 
przewożonych paliw. Np. nie wymaga 
rejestracji przewóz oleju w pojemnikach 
o objętości do 11 l, ale już transport oleju 
w opakowaniach powyżej 11 l musi być 
zgłoszony, jeśli przekracza 500 l lub 
500 kg. Zwolniony z monitoringu jest 
przewóz towarów między magazynami 
należącymi do tego samego podmiotu 
gospodarczego. 
Systemem monitoringu zostały objęte 
wszystkie podmioty biorące udział 
w procesie przewozu kontrolowanych 
towarów, a więc nadawca towaru, od-
biorca i przewoźnik, bez względu na 
formę prowadzonej działalności (spółka, 

jednoosobowa działalność gospodarcza). 
Zgłoszenie do systemu monitorowania 
wymaga założenia konta przez osobę 
fizyczną, która będzie dokonywała zgło-
szeń do systemu w imieniu podmiotu, 
który reprezentuje. Chodzi o podmioty 
dokonujące m.in. dostawy towaru, we-
wnątrzwspólnotowej dostawy towarów 
czy eksportu.
System monitoringu działa w oparciu 
o system teleinformatyczny prowadzony 
przez szefa Krajowej Administracji Skar-
bowej (KAS), który jest administratorem 
danych w rozumieniu ustawy o ochronie 
danych osobowych. Firma wysyłająca 
towar wprowadza odpowiednie zgło-
szenie do systemu teleinformatycznego 
według określonego wzoru, za pośred-
nictwem Platformy Usług Elektronicz-
nych Skarbowo-Celnych. Przewóz uzy-
ska indywidualny numer, który będzie 
niezbędny w razie ewentualnej kontroli. 
Całą dokumentację związaną z danym 
przewozem powinien posiadać kierow-

ca. Zgłoszenie zawiera m.in. informacje 
o przewożonym towarze, jego ilości oraz 
czas przejazdu i dane pojazdu. Kontrolę 
samochodu przewożącego towar mogą 
przeprowadzać policja, straż graniczna 
i Inspekcja Transportu Drogowego. W ra-
zie stwierdzenia nieprawidłowości po-
jazd i towar zostaną zatrzymane, a kie-
rowca uiści kaucję w wysokości 1 tys. 
zł. Przewidywane kary mogą dochodzić 
nawet do 46% wartości przewożonego 
towaru. 
Oprócz ustawy wydano stosowne rozpo-
rządzenia, np. Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów z 27 lutego 2017 r. 
w sprawie wyznaczenia organów Kra-
jowej Administracji Skarbowej do wy-
konywania niektórych zadań Krajowej 
Administracji Skarbowej oraz określenia 
terytorialnego zasięgu ich działania 
(Dz.U z 2017 r. poz. 448). Obowiązuje ono 
w całości od 1.04.2017 (część postano-
wień obowiązuje od 1.03.2017). 

PAKIET PRZEWOZOWY

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

USTAWA O SYSTEMIE MONITOROWANIA DROGOWEGO TRANSPORTU TOWARÓW 
NAKŁADA NOWE OBOWIĄZKI M.IN. NA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWOŻĄCYCH 
WYMIENIONE W USTAWIE PRODUKTY. JEJ CELEM JEST USZCZELNIENIE 
SYSTEMU PODATKOWEGO M.IN. W ZAKRESIE OBROTU PALIWAMI CIEKŁYMI. 
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PRODUKTY

ATRAKCYJNE PROMOCJE 
W INTER CARS
W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU BLISKO 4 TYSIĄCE NAGRÓD 
ROZDAŁ INTER CARS SWOIM KLIENTOM Z RYNKU 
POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH. WŚRÓD NICH BYŁY M.IN. 
WARTOŚCIOWE ZEGARKI. 
Od lutego 2016 roku Inter Cars zorganizo-
wał dla swoich klientów z rynku pojazdów 
ciężarowych kilkanaście akcji promocyj-
nych. Za skumulowane zakupy odpowied-
nich produktów bądź grup produktowych 
warsztatowcy otrzymywali atrakcyjne 
nagrody. Tych spółka rozdała w ostatnich 
miesiącach prawie 4 tysiące sztuk. 

CO MOŻNA BYŁO WYGRAĆ?
Nagrody, które czekały na klientów Inter 
Cars, biorących udział w akcjach promo-
cyjnych, były bardzo różnorodne. W lutym 
2016 roku spółka rozdała np. 494 zestawy 
Castrol, w skład których wchodził kombi-
nezon warsztatowy oraz ręczna pompka do 
oleju. 284 kombinezony trafiły do uczestni-
ków sprzedaży premiowej również 2 mie-
siące później. Do klientów powędrowało też 
486 bezrękawników Shell czy 254 koszulki 

NRF. Inną z nagród była torebka 
na ramię Contitech, z której 

cieszyć się może 238 
osób. Udział w ak-
cjach promocyj-
nych premiowano 
również praktycz-
nymi produktami, 

takimi jak płyn 
do układu chło-
dzenia silnika 
(rozdano ich 
969 sztuk) czy 
letni płyn do 
spryskiwaczy 
(883 sztuk). 

Bardzo atrakcyjną akcją promocyjną 
dla klientów reprezentujących rynek 
pojazdów ciężarowych była kwietniowa 
promocja Inter Cars, która obejmowała 
oleje Castrol. Za skumulowane zakupy 
odpowiedniej ilości wybranych olejów 
tej marki klienci otrzymali zegarek Az-
torin za 1 zł netto. W ramach tej promocji 
rozdano 188 zegarków. 
Atrakcyjne promocje kierowane do 
klientów z rynku pojazdów ciężarowych 
trwały również w maju. Jedna z nich 
dotyczyła olejów Shell Rimula. W jej 
ramach za jednorazowy zakupów olejów 
tej marki, w zależności od wielkości wy-
branego opakowania, klient mógł nabyć 
za złotówkę koszulkę lub bezrękawnik. 
Do 31 maja obowiązywała też sprzedaż 
premiowa olejów RWJ. Za jednorazo-
wy zakup oleju RWJ o pojemności 20 l 
klient miał możliwość zakupu za 1 zł 
uniwersalnego smaru 
Jasol 0,9 kg, a za nabycie 
oleju o pojemności 205 l 
- miał możliwość za-
kupu, również za zło-
tówkę, takiego smaru 
w wersji 4,5 kg. Z kolei 
za jednorazowy zakup 
kompletu klocków 
hamulcowych Lumag 
za min. 600 zł netto, 
w okresie obowiązy-
wania akcji, klient 
mógł nabyć za 1 zł 
netto polar.

O PROMOCJACH
W sprzedażach premiowych Inter Cars 
mogą wziąć udział wszyscy klienci krajo-
wi zarejestrowani w sieci sprzedaży spół-
ki o statusie warsztat, sklep z warsztatem, 
sklep, firma transportowa, wulkanizacja, 
blacharnia. Promocje dostępne są w od-
działach spółki oraz w sprzedaży przez  

Katalog Online. 
Oprócz promocji typowo cięża-
rowych Inter Cars regularnie 
organizuje wspólne akcje 
promocyjne dla klientów 
z rynku osobowego i ciężaro-
wego, a także takie obejmujące 
swoim zakresem asortyment 

z zakresu wyposażenia warsz-
tatowego. Informacje o wszyst-
kich aktualnych akcjach 

promocyjnych Inter Cars klienci 
z rynku pojazdów użytkowych 
można znaleźć na stronie 

  www.truck.intercars.com.pl. 

18



Wyróżniki produktów widoczne 
są zarówno dla użytkowników 

korzystających z widoku pełnego, 
jak i dla użytkowników korzystających 

z widoku uproszczonego. Istnieje możliwość 
filtrowania promocji w module „Pełna 

oferta”. Wystarczy, że wybierzemy listę 
rozwijaną „Promocje”, aby zobaczyć 

dostępne promocje.

Niektóre produkty mogą 
mieć podwójne oznaczenie: 

zarówno „Wartość dodana”, jak 
i „Promocja”. Oznacza to, że poza 

dodatkowymi informacjami dostarczonymi 
przez producenta („Wartość dodana”), dany 
produkt objęty jest akcją promocyjną przez 

Inter Cars („Promocja)”. Szczegóły 
obu akcji dostępne są w zakładce 

„Szczegóły”.

Logując się na 
swoje konto w Katalogu 

Online, w kafelku Marketing 
można znaleźć podgląd aktualnych 
promocji przypisanych do danego 

konta. W przypadku akcji, w których 
określone są progi zakupowe, w tym 
miejscu można znaleźć informację 

o bieżącym stopniu realizacji 
zakupów.

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

PRODUKTY

JAK NIE PRZEGAPIĆ 
PROMOCJI
W TYM, BY NIE PRZEGAPIĆ AKTUALNIE 
OBOWIĄZUJĄCYCH PROMOCJI, POMAGA KLIENTOM 
KATALOG ONLINE. WSZYSTKO TO ZA SPRAWĄ 
PRZYDATNEJ FUNKCJONALNOŚCI W POSTACI 
ETYKIETY „PROMOCJA”. 
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Zapis „Wartość dodana” oznacza, że do danego indeksu dodano 
dodatkowe informacje (np. producencki program lojalnościowy, itp.). 
W Szczegółach po prawej stronie okna, przy wartości dodanej znajdziemy 
ikonę z przekierowaniem do strony, która poda więcej szczegółów 
odnośnie wybranego towaru.

DLACZEGO CZĘŚĆ PRODUKTÓW 
ZAWIERA OZNACZENIE 
„WARTOŚĆ DODANA”?
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PRODUKTY

INTER CARS 
PIONIEREM ELEKTRONIZACJI 
USŁUG FINANSOWYCH 
DLA KLIENTÓW

PŁATNOŚCI ONLINE PRZEZ 
PRZELEWY24
Nawiązana w 2014 roku współpraca 
z firmą DialCom24 Sp. z o.o. (operatorem 
platformy płatności online Przelewy24) 
zaowocowała uruchomieniem w styczniu 
2015 roku możliwości opłacania faktur 
VAT wystawianych przez Inter Cars bez-
pośrednio z poziomu Katalogu Online 
i przeglądarki internetowej. Po dokonaniu 
płatności w banku zostanie ona zaksięgo-
wana w systemie finansowo-księgowym 
spółki w ciągu maksymalnie 15 minut 
(w praktyce poniżej minuty) i odblokowuje 
limit kredytowy. Tym, co przede wszyst-
kim doceniają klienci, jest prostota reali-
zacji zapłaty, szeroki wachlarz dostępnych 
sposobów płatności, a przede wszystkim 
szybkość realizacji. W ciągu ponad dwóch 
lat od uruchomienia usługi skorzystało 
z niej ponad 5 tys. klientów, którzy zreali-
zowali przeszło 200 tys. wpłat.

FAKTURA ELEKTRONICZNA
Uruchomiona w maju 2016 roku możliwość 
pobierania faktur w wersji elektronicznej 
to odpowiedź na liczne zgłoszenia od 

klientów oraz potwierdzenie proekolo-
gicznego podejścia Inter Cars do biznesu. 
Każdy krajowy klient spółki bezpośrednio 
z poziomu programu Katalog Online może 
samodzielnie aktywować otrzymywanie 
wszystkich faktur w formie elektronicznej 
(pliku pdf podpisanego certyfikowanym 
podpisem). Oferujemy szeroki wachlarz 
możliwości pobierania e-faktur: z poziomu 
Katalogu Online, strony internetowej - IC 
e-Dokumenty, wiadomości e-mail (która 
jest wysyłana zawsze po wystawieniu 
nowej faktury i zawiera link do pobrania 
dokumentu). Dostęp do strony internetowej 
IC e-Dokumenty może mieć również firma 
księgowa klienta poprzez dedykowany 
login. Z faktur elektronicznych korzysta na 
co dzień ponad 2 tys. naszych klientów. 

KSIĘGOWOŚĆ ONLINE WE WSPÓŁPRACY 
Z TAX CARE
Jest to najnowszy projekt Inter Cars pro-
wadzony wspólnie z Tax Care – liderem 
na rynku księgowości online z indywidu-
alną księgową w całej Polsce. Głównym 
zamierzeniem, jakie nam przyświeca, jest 
zapewnienie klientom bezpieczeństwa fi-

nansowego związanego z minimalizowa-
niem ryzyka błędów na przykład w Jedno-
litych Plikach Kontrolnych, które od 1 lipca 
2018 r. będą obowiązkowe dla wszystkich 
przedsiębiorców. Od maja 2017 roku każdy 
klient Inter Cars ma możliwość przejść ze 
swoją księgowością na preferencyjnych 
warunkach do Tax Care, a co za tym idzie 
skorzystać z przywilejów, takich jak:
- automatyczne księgowanie faktur kosz-

towych z Inter Cars, bez konieczności 
drukowania i wysyłania księgowej,

-  integracja z platformą bankową, szybkie 
i łatwe przelewy za faktury Inter Cars, 
ZUS i US - są generowane automatycznie,

-  opieka księgowej wyspecjalizowanej 
w branży motoryzacyjnej,

-  odbiór dokumentów przez kuriera w ce-
nie abonamentu,

-  reprezentacja w kontaktach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS – kontrole skarbowe 
odbywają się w placówce Tax Care,

-  dostęp do systemu księgowości online - 
podgląd zaksięgowanych zdarzeń go-
spodarczych, gotowe raporty finansowe,

-  możliwość złożenia dokumentów 
w 110 placówkach na terenie całej Polski.

PROGRAM KATALOG ONLINE TO PODSTAWOWE 
NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z INTER CARS DLA ODBIORCÓW 
HURTOWYCH. OPRÓCZ FUNKCJONALNOŚCI ZWIĄZANYCH 
Z WYSZUKIWANIEM I ZAMAWIANIEM CZĘŚCI, OFERUJE 
SZEREG MOŻLIWOŚCI UŁATWIAJĄCYCH CODZIENNĄ 
OBSŁUGĘ FINANSOWĄ.
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NORMA EURO 6 DOTYCZĄCA EMISJI SPALIN TO KOLEJNA Z SERII DYREKTYW WYDANYCH 
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. NOWE PRZEPISY PONOWNIE OBNIŻAJĄ WARTOŚCI MAKSYMALNE 
DLA EMISJI CZĄSTEK STAŁYCH I TLENKÓW AZOTU W POJAZDACH.

ADBLUE A NORMA EURO 6
PRODUKTY

SCR WYMAGA STOSOWANIA 
PŁYNU ADBLUE
Silniki z technologią SCR wykorzystują 
wodny roztwór mocznika - AdBlue, który 
jest magazynowany w pojeździe oddziel-
nym zbiorniku i wtryskiwany do układu 
wydechowego pojazdu. Następnie w kata-
lizatorze SCR mocznik reaguje chemicznie 
i przekształca szkodliwe gazy w nieszko-
dliwy azot i parę wodną. AdBlue to roztwór 
mocznika (32,5%) o bardzo wysokiej czy-
stości, stworzony i wynaleziony specjalnie 
dla zastosowania w przemyśle motoryza-
cyjnym. Podając AdBlue do katalitycznego 
transformatora SCR, dochodzi do szybkiej 
zamiany szkodliwych tlenków azotu (NOx) 
w azot (składnik powietrza) i parę wodną. 

JAKIE ZMIANY WYMUSZA 
NORMA EURO 6?
Samochody z silnikami Diesla przeszły 
małą rewolucję techniczną, której celem 
było dostosowanie układu oczyszczania 
spalin tak, by osiągnąć emisje niższe od 
wartości granicznych przewidzianych 
w normie Euro 6. Konstruktorzy zostali 
zmuszeni do zastosowania różnych sys-
temów zmniejszających zanieczyszcze-
nie. Zmiany objęły m.in. wprowadzenie 
elektronicznego sterowania pracą silni-
ka, zastosowanie bezpośredniego wtry-
sku paliwa w systemie Common Rail 
z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi, 
używanie turbosprężarek ze zmienną 
geometrią oraz wdrożenie recyrkulacji 

spalin (EGR). Ponadto pojawiły się ka-
talizatory oksydacyjne minimalizujące 
emisję tlenku węgla (CO) i niespalonych 
węglowodorów (HC) oraz filtry cząstek 
stałych. Wszyscy producenci zamieścili 
też w swoich nowych pojazdach Selek-
tywną Redukcję Katalityczną – SCR – 
technologię pozwalającą redukować do 
postaci wody i azotu szkodliwe tlenki 
azotu. Umożliwia ona zmniejszenie, 
emitowanego przez silniki Diesla, pozio-
mu szkodliwych dla człowieka i środo-
wiska związków. Układ redukuje tlenki 
azotu (NOx do 90%) węglowodory (do 
90%) i cząstki stałe (do 50%).  SCR to je-
dyne rozwiązanie, które spełnia wymogi 
normy emisji spalin Euro 6 i normy EPA.
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Od 1 września 2014 roku nowe samochody z silnikiem Diesla mogły emitować jedynie 
80 miligramów tlenków azotu na kilometr (samochody z silnikami benzynowymi - 60 
miligramów na kilometr). Wcześniej dopuszczalna wartość była wyższa o 100 miligramów. 
Z kolei od 1 września 2015 roku spełnienie normy Euro 6 jest konieczne do rejestracji 
wszystkich nowych pojazdów osobowych kategorii M1 i ciężarowych kategorii N1 Klasy 1.
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AdBlue jest zalecany przez prawie 
wszystkich producentów produkujących 
nowe samochody ciężarowe. Uzupełnia-
nie płynu nie jest rzeczą wymagającą 
i przeciętny użytkownik może dokonać 
tego samodzielnie. Trzeba tylko pamię-
tać o tym, że płyn AdBlue należy wlewać 
do osobnego, przystosowanego do tego 
celu zbiornika w pojeździe. Nowoczesne 
samochody posiadają elektroniczne 
systemy informujące o konieczności 

dolania płynu. Trzeba tego przestrzegać, 
ponieważ w przypadku, kiedy zabraknie 
AdBlue, ponowne uruchomienie silnika 
będzie niemożliwe.
Nie da się ukryć, że dolewanie AdBlue 
na stacjach serwisowych jest drogie, 
ponieważ jest traktowane jako usługa 
serwisowa. 
Na stacjach benzynowych AdBlue 
z dystrybutora można kupić w cenach 
detalicznych. Inter Cars oferuje płyn 

w opakowaniach od 1,5-litrowych (kiero-
wanych do samochodów osobowych) do 
paletopojemników o pojemności 1000 li-
trów (głównie dla baz transportowych). 
Ceny AdBlue są bardzo zróżnicowane: 
im większe opakowanie, tym niższa 
cena za 1 litr. 
AdBlue można znaleźć w sieci dys-
trybucyjnej Inter Cars pod indeksem 
AD BLUE M.

ENGINE PIPING
CATALYST

ADBLUE TANK

EXHAUST PIPE

PRODUKTY

 COMMON
RAIL

FILTR CZĄSTEK 
STAŁYCH SCR EGR PODWÓJNA 

TURBOSPRĘŻARKA

DAF X X X X  

Iveco X X X   

MAN X X X X X

Mercedes X X X X  

Renault X X X X  

Scania X X X X  

Volvo X X X X  

Systemy oczyszczające używane przez głównych 
konstruktorów pojazdów ciężarowych w Euro 6

Systemy oczyszczające używane przez głównych 
konstruktorów pojazdów ciężarowych w Euro 6ZALETY TECHNOLOGII SCR:

REALIZACJA NORMY 
EMISJI SPALIN EURO 4, 5 I 61
REDUKCJA PRAWIE DO ZERA 
ZANIECZYSZCZEŃ W SPALINACH 
PRZY ZACHOWANIU OSIĄGÓW 
SILNIKA

2
GOSPODARNOŚĆ 
PALIWA3
SCR NIE POTRZEBUJE 
DODATKOWEGO OBIEGU GAZÓW 
W SILNIKU, JEDNOCZEŚNIE 
ZAPEWNIAJĄC CZYSTOŚĆ SPALIN

4
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Idealny silnik spalinowy powinien zamie-
niać energię chemiczną mieszanki paliwo-
wo – powietrznej w energię mechaniczną, 
a produktami spalania byłby wtedy CO2 

i para wodna. Niestety tak się nie da. 
Powietrze w ok. 70 % to azot, a proces spa-
lania w silniku jest też daleki od ideału 
i dlatego produkują one bardzo dużo za-
nieczyszczeń, które są szkodliwe dla ludzi 
i środowiska. Dwie najbardziej szkodliwe 
substancje powstające w procesie spala-
nia to tlenki azotu (NOx) i cząstki (PM). 
Pierwsza jest dla człowieka trująca, a druga 
rakotwórcza. Dlatego Parlament Europejski 
wprowadzał już od 1993 roku dyrektywy 
ograniczające emisje szkodliwych sub-
stancji w spalinach. 
Przez lata zmuszało to 
konstruktorów pojaz-
dów do ciągłego mo-
dyfikowania silników 
i układów oczyszczania 
spalin. 
W 2008 roku Parlament 
Europejski uchwalił 
dyrektywę 2007/715/
EC wprowadzającą, jako 
obowiązująca od po-
czątku 2014 roku, normę 
EURO VI dotyczącą po-
ziomu zanieczyszczeń 
emitowanych przez 
pojazdy ciężarowe. Dopuszczalna wartość 
emisji tlenków azotu (NOx) może wyno-
sić 400 mg/kWh, a więc o 80% mniej niż 
w normie EURO V. Limity emisji cząstek 
stałych (PM) zostały zmniejszone o 66% 
i mają wynosić 10 mg/kWh. Porównując 
zaś do normy EURO III, która wprowadzo-
na została tak całkiem niedawno bo na 
przełomie wieków, w roku 2000, ilość NOx 
w normie EURO VI zmniejszyła się ponad 
sześciokrotnie co stanowi zaledwie 16% 
tego, co mogłoby być w spalinach w 2000r. 
W przypadku cząstek stałych - PM wyma-
gania wzrosły jeszcze bardziej. Ilość czą-
stek w spalinach musiała zmniejszyć się 
20 krotnie, co w przypadku normy EURO VI 
stanowi zaledwie 5% w porównaniu do 
normy EURO III.
Już w przypadku wcześniejszej normy 

EURO IV (rok 2006 niewystarczające 
okazały się modyfikacje w konstrukcjach 
silnika i należało zastosować dodatkowe 
układy oczyszczania spalin. Większość 
konstruktorów wybrała rozwiązanie 
w postaci zastosowania w układzie wyde-
chowym systemu SCR (Selectife Catalitic 
Reduction). W uproszczeniu wygląda to 
tak, że w strumień spalin wtryskiwany 
jest płyn zawierający amoniak (NH3), który 
reagując z tlenkami azotu NOx, reduku-
je je do azotu i wody, czyli neutralnych 
i powszechnie występujących substancji. 
Ta metoda nie wymuszała żadnych zmian 
w stosowanych olejach silnikowych. Inni 
zaś w celu oczyszczenia spalin zastoso-

wali filtr cząstek stałych 
(DPF, FAP, itd.). Przy tym 
rozwiązaniu okazało się, 
że olej silnikowy odparo-
wujący z komory spala-
nia osadza się w filtrze 
DPF i proces biernej, czy 
wymuszonej regene-
racji filtra nie usuwał 
niektórych związków, 
które były stosowane 
jako dodatki do oleju. 
To powodowało znaczne 
skrócenie żywotności 
filtra (zatkanie) i ko-
nieczność przedwcze-

snej, kosztownej jego wymiany. Wymusiło 
to zmianę formulacji olejów silnikowych 
na olej Low SAPs (potocznie zwane oleje 
niskopopiołowe) aby w znacznym stopniu 
zmniejszyć zatykanie filtra DPF. Producen-
ci olejów zamuszeni byli opracować nowa 
technologię dodatków stosowanych do ole-
ju silnikowych, które miały być stosowane 
do pojazdów wyposażonych w filtr DPF. 
Europejskie Stowarzyszenie Konstrukto-
rów Samochodowych ACEA opracowało 
specjalne procedury, normy i testy ACEA 
E6 i E9 w celu badania jakości olejów z ro-
dziny LOW SAPs a producenci pojazdów 
opracowali swoje, nowe, specjalne homo-
logacje. Od momentu wprowadzenia DPF 
konstruktorzy pojazdów zaczęli zalecać 
czy nawet nakazywać, pod groźbą utraty 
gwarancji, stosowanie olejów spełniają-

cych odpowiednie homologacje czy normy 
ACEA. 
Obowiązująca norma EURO VI i jej rygory-
styczne wymagania i ograniczenia emisji 
spowodowała, że w większości przypad-
ków konstruktorzy pojazdów ciężarowych 
zmuszeni są stosować oba układy oczysz-
czania spalin. Układy zwierają połączone 
systemy SCR i DPF. System DPF wymaga 
stosowania olejów Low SAPs, więc ozna-
cza to, że w większości przypadków do 
silników EURO VI należy stosować oleje 
Low Saps. Konstruktorzy pojazdów zaczęli 
stawiać również nacisk na zużycie paliwa 
(mniejsze zużycie paliwa to mniejsza ilość 
zanieczyszczeń), dlatego też większość 
konstruktorów zaczyna zalecać stosowa-
nie olejów syntetycznych o lepkości SAE 
5W30 czy półsyntetycznych o lepkości SAE 
10W30 z gamy FE (Fuel Eco). 
Firma TOTAL, od wielu lat, specjalizuje się 
w produkcji specjalnych olejów silniko-
wych spełniających najwyższe wymaga-
nia jakościowe i homologacje konstrukto-
rów. Total jest również prekursorem olejów 
FE (Fuel Eco), które w połączeniu z gamą 
olejów przekładniowych FE pozwalają 
zaoszczędzić paliwo na poziomie 1l na 
każde 100 km.

Poniżej homologacje konstruktorów po-
jazdów ciężarowych do silników EURO 
VI i produkty TOTAL posiadające daną 
aprobatę:
MAN M 3677 – RUBIA TIR 9900 FE 5W-30
Mercedes MB 228.51 - RUBIA TIR 9900 FE 
5W-30, RUBIA TIR 8900 FE 10W-30, RUBIA 
TIR 8900 10W-40
DAF ACEA E6 lub E9 (zależy od typu silnika 
i przebiegu między wymianami) - RUBIA 
TIR 9900 FE 5W-30, RUBIA TIR 8900 FE 
10W-30, RUBIA TIR 8900 10W-40, RUBIA 
TIR 7900 FE 10W-30
Volvo VDS-4 - RUBIA TIR 9900 FE 5W-30, 
RUBIA TIR 8900 FE 10W-30, RUBIA TIR 
7900 FE 10W-30
Renault-Trucks RLD-3 - RUBIA TIR 9900 FE 
5W-30, RUBIA TIR 8900 FE 10W-30, RUBIA 
TIR 7900 FE 10W-30
SCANIA LDF-3 (wyjątek, norma ta nie jest 
normą Low Saps) – RUBIA TIR 8600 10W40

PRODUKTY

NALEŻY STOSOWAĆ DO SAMOCHODÓW
SPEŁNIAJĄCYCH NORMĘ EMISJI SPALIN EURO VI?

JAKIE OLEJE 
SILNIKOWE
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TERAZ TO WSZYSTKO I JESZCZE WIĘCEJ 
W HAYNESPRO WORKSHOPDATA 
ULTIMATE TRUCK

WorkshopData Truck
Indeks IC: HAYNESPRO TRUCK U4

Skontaktuj się z przedstawicielem lub doradcą Inter Cars 
w celu otrzymania dostępu do wersji demonstracyjnej już dziś.

Baza WorkshopData dostępna w językach: bułgarski, chorwacki, czeski, polski, słowacki, słoweński, rumuński, węgierski, rosyjski

WSZYSTKODLAWARSZTATU.PL/#/OPROGRAMOWANIE

CENA PROMOCYJNA
netto: 1 849,00 zł
z VAT: 2 274,27 zł

Cena katalogowa:  2 700,00 zł
NETTO

HAYNES PRO WORKSHOPDATA
BAZA DANYCH TECHNICZNYCH POJAZDÓW 

Program występuje w dwóch wersjach: WorkshopData™ Truck, skierowanej do ciężarówek oraz Workshop Data™ Car, przeznaczo-
nej dla samochodów osobowych. Inter Cars w swojej ofercie posiada je w pakiecie Ultimate, a więc najbogatszym i najbardziej 
kompletnym spośród wszystkich dostępnych na rynku. WorkshopData™ Truck Edition to wielojęzykowa baza danych cięża-
rówek wielu producentów, opracowana specjalnie dla niezależnych warsztatów naprawiających i konserwujących ciężarówki 
głównych marek. Aby wspomóc mechaników warsztatów ciężarówek, WorkshopData™ Truck dostarcza instrukcje napraw 
różnego rodzaju komponentów takich, jak osie, silniki, przekładnie i sprzęgła, hamulce czy układy elektroniczne. Wszystkie 
schematy wykorzystują symbole standardowe. Dostępne są w grafice wektorowej w pełnych kolorach i można je łatwo druko-
wać. Baza danych zawiera szczegółowe informacje o pojazdach wszystkich najważniejszych marek samochodów ciężarowych 
w Europie (MAN, DAF, Iveco, Isuzu, Mercedes-Benz, Nissan, Mitsubishi, Renault, Scania, Volvo).

WIĘCEJ 
NIŻ TYLKO 
INSTRUKCJA

DEKODER VIN 
POJAZDÓW
CIĘŻAROWYCH

DANE USTAWIANIA 
KÓŁ I CIŚNIENIA 
W OPONACH

HaynesPro	WorkshopData™	-	Truck	
Edition	oferuje	najszerszy	zakres	danych	
dotyczacych	ustawienia	kół,	a	obecnie	
równiez	tabele	cisnienia	powietrza	
w	oponach	dla	poszczególnych	modeli.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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WIĘCEJ 
NIŻ TYLKO 
INSTRUKCJA

DEKODER VIN 
POJAZDÓW
CIĘŻAROWYCH

DANE USTAWIANIA 
KÓŁ I CIŚNIENIA 
W OPONACH

Nowa	funkcjonalność	–	dekoder	numeru	VIN	-	może	się	
okazać	pomocna	w	identyfikacji	pojazdu	trafiającego	
do	warsztatu.	Dla	każdej	z	marek	opiera	się	on	na	innym	
algorytmie.	
Przykładem	może	być	Mercedes	-	funkcja	odkodowywania	
numeru	VIN	opiera	się	o	model,	tonaż,	konfigurację	układu	
jezdnego,	typ	(wariant)	budowy;	w	niektórych	przypadkach	
również	silnik.

Prosimy	pamiętać,	ze	funkcja	ta	przede	wszystkim	polega	
na	filtrowaniu	danych;	dekoder	nie	zawsze	jest	w	stanie	
podać	jednoznacznego	wyniku	na	podstawie	posiadanej	
przez	nas	listy	typów.

WIĘCEJ 
NIŻ TYLKO 
INSTRUKCJA

DEKODER VIN 
POJAZDÓW
CIĘŻAROWYCH

DANE USTAWIANIA 
KÓŁ I CIŚNIENIA 
W OPONACH

HaynesPro	WorkshopData™	-	Truck	Edition	zawiera	instrukcje	napraw	
dla	szerokiej	gamy	podzespołów,	w	szczególnosci	silników,	skrzyn	
biegów	i	sprzegieł.

Aby	dodatkowo	ułatwic	prace	mechanikom,	wszystkie	istotne	
informacje	dotyczace	napraw	sa	przedstawiane	na	jednym	widoku.

WorkshopData™
Truck Edition

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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WIODĄCE WYCIERACZKI 
NA RYNKU – CZYSTA SZYBA 
TO PODSTAWA BEZPIECZEŃSTWA

Dobra widoczność jest niezbędna w pra-
cy kierowcy samochodu ciężarowego 
lub autobusu. Tysiące kilometrów tras 
przemierzanych w różnych strefach 
klimatycznych i warunkach pogodowych 
to prawdziwy poligon do testowania 
części samochodowych. Właśnie wte-
dy najbardziej docenia się doskonałe 
oczyszczanie szyby, cichą pracę i zwięk-
szoną żywotność piór wycieraczek. 
W tak zmiennych i trudnych warunkach 
jak deszcz, śnieg, lód, czy kurz lub inne 
zanieczyszczenia doskonale spełniają 
swoje zadanie wycieraczki Bosch. Róż-
norodność oferty Boscha spełnia oczeki-
wania nawet najbardziej wymagających 
użytkowników, jakimi niewątpliwie są 
kierowcy ciężarówek.
Wycieraczki, które oferuje Bosch do sa-
mochodów użytkowych to linie Aerotwin 
oraz Twin truck. 

AEROTWIN Z POLIMEROWĄ 
POWŁOKĄ PPP
Linia Aerotwin to wycieraczki płaskie, 
wprowadzone przez Boscha na rynek 
jako przełomowa innowacja już w 1999 
r. W ofercie dostępne są długości od 450 
mm do 800 mm. Wyróżnia je skuteczne 
oczyszczanie szyb dzięki równomierne-
mu rozłożeniu docisku pióra. Właściwe 

rozłożenie siły docisku dopasowane do 
ramienia np. typu hak w pojazdach użyt-
kowych zapewnia szyna stabilizująca 
Evodium wykonana ze stali odpornej na 
korozję. 
Do produkcji piór wycieraczek Aerotwin 
Bosch stosuje wysokiej jakości synte-
tyczną gumę EPDM, która zapewnia dłuż-
szą żywotność wycieraczki (nawet o 25%) 
i doskonałe oczyszczanie bez smug, 
brudu i innych pozostałości na szybie. 
Natomiast innowacyjna polimerowa 
powłoka PPP – Power Protection Plus, 
czyli trwała warstwa ochronna na gumie 
zmniejsza tarcie i zapewnia cichą pracę 
bez pisków i przeskakiwania w szerokim 
zakresie temperatur. Wycieraczki Bosch 
wyposażone są w system adapterów 
pasujący zarówno do małego (9x4), jak 
i dużego haka (12x4).

WYCIERACZKI TWIN – JAKOŚĆ 
PREMIUM W KLASYCZNYM WYDANIU
Linia Twin to wycieraczki 
szkieletowe, przegubowe 
przeznaczone do monta-
żu na hak. Dostępne są 
w długościach od 400-
1000 mm. Szkielety tych 
wycieraczek są wykonane 
w całości z lakierowanego i cyn-

kowanego metalu, co gwarantuje solidne 
wykonanie, odporność na korozję i długą 
żywotność.
Pióra wycieraczek wykonane są z dwóch 
rodzajów gumy pokrytych powłoką 
grafitową, co zapewnia wysoką jakość 
oczyszczania szyby i cichą pracę. 
Klasyczne wycieraczki szkieletowe są 
nadal bardzo popularne na wyposażeniu 
fabrycznym samochodów. Przykładem 
mogą tu być nowe modele Renault serii 
C, D, K i T z nietypowym mocowaniem na 
hak 14 mm. Również do tych samocho-
dów Bosch posiada nowe, dostępne już 
rozwiązanie to jest wycieraczkę N68 nr 
(3 397 015 182) o długości 650 mm.
Aby ułatwić dobór wycieraczki na każ-
dym opakowaniu wycieraczek Bosch 
znajduje się informacja o zastosowa-
niach a także prosta instrukcja montażu 
wycieraczek. Wysoka jakość wycieraczek 
to dobra widoczność bez konieczności 
częstej wymiany oraz bezpieczeństwo 
i komfort jazdy.

WYCIERACZKI BOSCH AEROTWIN I TWIN TRUCK TO KOMPLETNA 
OFERTA DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ 
wprowadziło niedawno do sprzedaży 
nową zespoloną lampę tylną W150. Pro-
dukt wyróżnia nie tylko duża wydajność, 
ale również interesujący design. Nowo-
czesna lampa ma charakterystyczny 
kształt światła pozycyjnego i dynamicz-
ny bądź stały kierunkowskaz. LED-owe 
moduły światła pozycyjnego wykonane 
są ze specjalnego tworzywa, dzięki cze-
mu nie widać poszczególnych punktów 
świetlnych, a jedynie ogólny kształt 
z przyjemną dla oka łuną świetlną 
o efekcie neonu. Dynamiczny kierun-
kowskaz natomiast to efekt wędrującego 
światła kierunku jazdy, w którym każda 
z 8 diod zapala się z nieco większym 
opóźnieniem, przez co kierunkowskaz 
nie tylko pulsuje, ale też wydaje się rów-
nież „płynąć.”
Lampa spełnia najnowsze normy 
ISO 13207 i ISO 4082, co oznacza, że 
pomimo niskiej rezystancji lampy dio-
dowej, kierunkowskaz nie jest odczyty-
wany jako błąd. Wręcz przeciwnie - nie 
są wywoływane zakłócenia, przez co 
komputer samochodowy ma możliwość 
poprawnego odczytu, a w przypadku 
awarii wskazuje właściwy komunikat. 
Lampa może pracować w instalacjach 

12 V i 24 V, posiada homologacje kompa-
tybilności elektromagnetycznej i stopień 
ochrony IP 66/68. Lampy W150 dostępne 
są w 32 wariantach.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych 
WAŚ jest wiodącym producentem lamp 
samochodowych nie tylko w Polsce, 
ale również na skalę międzynarodową. 
Firma stawia na najwyższej jakości pro-
dukty, stały rozwój technologiczny oraz 
innowacyjność, szczególnie zwracając 
uwagę na aktualne trendy oraz potrzeby 
klientów, przy zastosowaniu najnowo-
cześniejszych norm i regulacji obejmu-
jących produkty branży motoryzacyjnej. 
Stałe inwestycje w potencjał technolo-
giczny i przeprowadzane badania nad 
każdą z lamp gwarantują klientom do-
skonałą jakość oraz ciągle udoskonalane 
walory użytkowe.
Obecnie oferta WAŚ liczy ponad 
3000 produktów. W asortymencie można 
znaleźć lampy diodowe i żarówkowe, 
lampy zespolone, lampy hamowania/
stopu, cofania, lampy obrysowe, kierun-
kowskazy, odblaski, oświetlenia tablic 
rejestracyjnych, lampy przeciwmgielne, 
lampy do jazdy dziennej, lampy drogo-
we, klosze, lampy pozycyjne, a także 
lampy robocze czy oświetlenia wnętrza. 

Rozszerza się też oferta lamp typu LED, 
które cechuje długa żywotność, wysoki 
współczynnik oddawania barw, znacz-
na skuteczność świetlna oraz znikomy 
pobór energii. Coraz większą popularno-
ścią cieszą się również lampy typu LED 
z efektem neonu.
Doskonała jakość produktów firmy 
WAŚ, wysokie standardy, efektywność 
oraz walory użytkowe są potwierdzone 
wieloma nagrodami przyznawanymi 
zarówno w bieżącym roku, jak i w latach 
poprzednich. Są to m. in. wygrana w pre-
stiżowym konkursie „Teraz Polska” czy 
liczne złote medale Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. Przede wszystkim 
jednak świadczy o tym stale wzrastają-
ce zainteresowanie produktami klientów 
zarówno z Polski, jak i z całego świata.

NAJNOWSZA LAMPA TYLNA 
W150 MARKI WAŚ WYRÓŻNIA 
SIĘ NIE TYLKO DUŻĄ 
WYDAJNOŚCIĄ, ALE RÓWNIEŻ 
INTERESUJĄCYM DESIGNEM. 
MA CHARAKTERYSTYCZNY 
KSZTAŁT ŚWIATŁA POZYCYJNEGO 
I DYNAMICZNY BĄDŹ STAŁY 
KIERUNKOWSKAZ.

NOWOŚĆ W 32 WARIANTACH

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
1102 L/P W150
1114 DD L/P W150DD
1123 DD L/P W150DD
1112 L/P WAS 7 W150
1111 L/P W150
1124 DD L/P W150DD
1123 DD L/P WAS 7 W150DD
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INDEKS OPIS TECHNICZNY

DELVAC CITYLOG F 5W30 208 5W30 API SL; ACEA A1; A5; B1; B5; FORD WSS-M2C913-C; FORD WSS-M2C913-D

DELVAC CITYLOG F 5W30 4 L 5W30 API SL; ACEA A1; A5; B1; B5; FORD WSS-M2C913-C; FORD WSS-M2C913-D

DELVAC CITYLOG M 5W30 208 5W30 API SL; SM; ACEA C3; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; VW 505.00

DELVAC CITYLOG M 5W30 4 L 5W30 API SL; SM; ACEA C3; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; VW 505.00

DELVAC CITYLOG P 5W30 208 5W30 API SL; SM; ACEA C3; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; VW 505.00

DELVAC CITYLOG P 5W30 4 L 5W30 API SL; SM; ACEA C3; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52; VW 505.00

DELVAC CITYLOG V 5W30 208 (208 L) 5W30; ACEA C3; VW 504.00; VW 507.00

DELVAC CITYLOG V 5W30 4L 5W30; ACEA C3; VW 504.00; VW 507.00

DELVAC LCV E 10W40 208 L 10W40 API SL; ACEA A3; B3; MB 229.1; VW 501.01; VW 505.00

DELVAC LCV E 10W40 4L 10W40 API SL; ACEA A3; B3; MB 229.1; VW 501.01; VW 505.00

Obecnie w sektorze samochodów do-
stawczych stosuje się środki smarne 
przeznaczone dla samochodów oso-
bowych lub ciężarowych. Mobil, wpro-
wadzając na rynek serię Delvac Light 
Duty, oferuje produkty doskonale dopa-
sowanych do potrzeb tego, intensywnie 
rozwijającego się rynku. Oleje te charak-
teryzują się zarówno doskonałą jakością, 
jak również konkurencyjnymi cenami.
Więcej informacji na temat olejów Mobil 
Delvac Light Duty w ofercie Inter Cars 
można znaleźć w filiach spółki w całej 
Polsce. 

NOWOŚĆ 
W OFERCIE
ASORTYMENT INTER CARS 
ZOSTAŁ ROZSZERZONY O NOWĄ 
GAMĘ OLEJÓW SILNIKOWYCH 
DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH 
- MOBIL DELVAC LIGHT DUTY.

W ofercie Inter Cars pojawiły się produkty o następujących specyfikacjach:
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Takie wymagania są standardem w ca-
łej Unii Europejskiej, wynikającym z dy-
rektywy maszynowej i norm zharmoni-
zowanych oraz szczegółowych regulacji 
prawnych. Choć różnią się od siebie 
w każdym kraju wspólnoty, to mają ten 
sam cel - zapewnić bezpieczną eksplo-
atację urządzeń technicznych.
W Polsce obowiązują Ustawa o dozorze 
technicznym oraz Ustawa o uprawnie-
niu zakładów do wytwarzania, moder-

nizacji i napraw niektórych urządzeń 
technicznych, w tym do transportu 
osób i ładunków. Przepisy te powołały 
3 jednostki: Urząd Dozoru Technicznego 
(UDT), Transportowy Dozór Techniczny 
(TDT) i Wojskowy Dozór Techniczny 
(WDT). Każda z nich prowadzi właściwe 
działania na obszarze, w którym funk-
cjonuje – są to odpowiednio sektory: 
publiczny, kolejowy, portowy i wojsko-
wy. Warto zwrócić uwagę, że polski 

dozór techniczny (UDT) posiada ponad 
105 lat doświadczenia i zatrudnia wie-
lu ekspertów. Prowadzi też jednostkę 
notyfikowaną JN, która m.in. dokonuje 
oceny zgodności maszyn i urządzeń. 
W świetle obowiązujących przepisów 
właściciel urządzeń powinien zapewnić 
do ich obsługi i konserwacji uprawnio-
ny personel, prowadzić przeglądy oraz 
zgłaszać urządzenia do badań tech-
nicznych, realizowanych przez jedną 

KAŻDE URZĄDZENIE TECHNICZNE POWINNO BYĆ CERTYFIKOWANE PRZEZ WŁAŚCIWĄ 
JEDNOSTKĘ, A NASTĘPNIE OBSŁUGIWANE ORAZ SERWISOWANE PRZEZ OSOBY 
UPRAWNIONE. DZIĘKI TEMU MINIMALIZUJE SIĘ RYZYKO WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ. 
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z jednostek. Inspektorzy pracujący 
w oddziałach terenowych UDT wyko-
nują badania urządzeń i sprawdzają 
kwalifikacje przeszkolonego persone-
lu, który na dalszym etapie powinien 
być recertyfikowany w cyklu 5-letnim 
według wymagań wewnątrzwspólnoto-
wych UE oraz standardów ISO.
Właściciel urządzenia jest również zo-
bowiązany do zapewnienia właściwych 
warunków technicznych przy eksplo-
atacji urządzeń służących do prze-
mieszczania osób lub ładunków. W fazie 
eksploatacji obowiązek ten w pewnym 
zakresie spoczywa także na osobach 
obsługujących i konserwujących. Pod-
stawowym obowiązkiem personelu 
obsługującego urządzenia jest prze-
strzeganie instrukcji obsługi dotyczącej 
eksploatacji. Z kolei na uprawnionym 
personelu konserwującym spoczywa 
znacznie więcej obowiązków, na przy-
kład prowadzenia przeglądów i orga-
nizacji badań przez wykwalifikowane 
osoby. 

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I EGZAMINÓW 
Istnieje możliwość organizacji szkoleń 
na konserwatora urządzeń transportu 
bliskiego dla klientów Inter Cars. Takie 
szkolenie trwa 4 dni robocze, z czego 
3 dni poświęcone są na wykłady i część 
praktyczną, natomiast czwartego dnia 
odbywają się egzaminy: pisemny i prak-
tyczny. Więcej informacji na ten temat, 
w tym dotyczących terminów oraz kosz-
tów, można uzyskać u przedstawicieli 
handlowych w filiach Inter Cars oraz pod 
adresem pbilski@intercars.eu

WARUNKI DLA KANDYDATÓW
Nabór na szkolenie należy zgłaszać do 
naszej centrali w celu łączenia grup oraz 
według procedur ośrodka. Kandydat 
ubiegający się o sprawdzenie kwalifika-
cji/certyfikację powinien: 
1)  mieć ukończone 18 lat,
2)  stosownie do wnioskowanego zakre-

su:
 −  posiadać wiedzę i umiejętność prak-

tycznego wykonywania czynności 
obsługi lub konserwacji urządzenia 
transportu bliskiego lub napełniania 
zbiorników przenośnych,

−  posiadać wiedzę w zakresie warun-
ków technicznych dozoru techniczne-
go, norm i przepisów prawnych odno-
szących się do sprawdzonego zakresu 
kompetencji,

3)  posiadać praktykę w charakterze ser-
wisanta urządzeń technicznych lub 
stosowne wyksztalcenie techniczne.

ZASADY DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZE-
PROWADZANIA EGZAMINÓW KONSER-
WATORÓW I WAŻNOŚCI WYDANYCH 
CERTYFIKATÓW. 
Na całkowity czas egzaminu składa się 
część teoretyczna i praktyczna, które 
łącznie mogą trwać maksymalnie 3 go-
dziny. Zazwyczaj jednak kończy się on 
już po godzinie. 
Podczas etapu teoretycznego członko-
wie komisji zadają̨ egzaminowanemu 
10 pytań - 6 dotyczących zagadnień 
technicznych oraz 4 ogólne. Wynik testu 
uważa się za pozytywny, jeżeli kandydat 
odpowie prawidłowo na minimum 80% 
pytań. W części praktycznej członkowie 
komisji zlecają zdającemu 2 zadania, 
które obligatoryjnie musi wykonać, aby 
cieszyć się zdanym egzaminem. 
Zaświadczenia kwalifikacyjne wydawa-
ne są bezterminowo, natomiast certyfika-
ty ISO po szkoleniu ważny jest przez 5 lat. 
Po upływie tego czasu konieczne jest 
jego przedłużenie. Warunkiem, aby było 
to możliwe, jest odbycie seminarium, 
pozytywna weryfikacja wiedzy i umiejęt-
ności, złożenie oświadczenia o ciągłości 
praktyki, a także ważne zaświadczenie 
od lekarza medycyny pracy o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych.

PRZEGLĄDY WINDY
Przegląd windy musi być prowadzony 
co 180 dni, chyba że producent urządze-
nia zalecił w instrukcji krótszy okres. 
Jeśli chodzi o ocenę konstrukcji nośnej, 
w szczególności połączeń spawanych, 
nitowanych oraz ochrony przeciwporaże-
niowej, powinna ona być wykonana nie 
rzadziej niż raz do roku, przy założeniu, 
że producent nie zalecił tej czynności 
częściej. Ocena może być zrealizowana 
w ramach przeglądu.
Co 2 lata, chyba że dozór techniczny za-
leci inaczej, istnieje konieczność wyko-
nania odpłatnego badania technicznego 
kontrolnego przez pracownika z UDT. 

USZKODZENIA WIND
Najczęściej uszkodzeniu w windach 
ulega elektronika. Elementy, które naj-
częściej trzeba wymieniać, to m.in płytki 
sterowania, oświetlenie lub przewody. 
Bardzo często zdarzają się też awarie 
mechaniczne, spowodowane nieuwagą 
osoby lub niewłaściwą obsługą windy.

Inter Cars rozbudowuje ofertę części do 
wind załadowczych. Towar dostępny 
jest w centrali spółki oraz największych 
magazynach regionalnych.
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Postęp technologiczny w produkcji ma-
szyn i pojazdów rolniczych wymusza na 
producentach środków smarnych ciągłą 
poprawę jakości oferowanych produk-
tów. Specjalistyczne pojazdy rolnicze  
każdego dnia muszą mierzyć się z mak-
symalnymi obciążeniami w bardzo 
trudnych, często skrajnych warunkach. 
Podstawą ich niezawodnego działania 
jest smarowanie odpowiednimi płynami 
eksploatacyjnymi silników, przekładni 
oraz układów hydrauliki. Dlatego też na 
rynku rolniczych środków smarnych 
parametry i jakość produktów mają naj-
większe znaczenie. Muszą one nie tylko 
wydłużać żywotność poszczególnych 
podzespołów w maszynach, ale także 
zachowywać swoje wysokie parametry 

i unikalne właściwości przy zmiennych 
warunkach eksploatacyjnych oraz kli-
matycznych, a nawet przy coraz rzad-
szej wymianie. 
Warto podkreślić także, że rewolucja ja-
kościowa na rynku rolniczych środków 
smarnych, która dotyczy przede wszyst-
kim olejów silnikowych, ma związek nie 
tylko z coraz nowszymi technologiami  
czy wprowadzanymi na rynek urządze-
niami kolejnej generacji, ale także z co-
raz bardziej restrykcyjnymi normami 
środowiskowymi dotyczącymi emisji 
spalin. 

PÓŁSYNTETYCZNE OLEJE SILNIKOWE
Rolnicy, którzy mają w swoich gospo-
darstwach specjalistyczne urządze-

nia, maszyny i pojazdy, wiedzą, że dla 
niezawodnego działania ich silników 
potrzebują odpowiedniego oleju. Z po-
wodów ekonomicznych nadal najbar-
dziej popularne jest stosowanie olejów 
mineralnych, jednak w nowoczesnych 
maszynach lub w przypadkach, gdy 
urządzenia muszą pracować w ekstre-
malnie ostrych warunkach, w szerokim 
zakresie temperatur lub gdy chcemy 
bardzo wydłużać przebiegi między 
kolejnymi wymianami, konieczne jest 
stosowanie olejów syntetycznych lub 
półsyntetycznych. Dobrymi przykłada-
mi takich produktów są Shell Rimula R5 
LE, Shell Rimula R5 E oraz najbardziej 
zawansowany technologicznie olej „low-
-SAPS”, czyli Shell Rimula R6 LME 5W-

OLEJE I SMARY 
DO MASZYN ROLNICZYCH
DOBÓR ODPOWIEDNIEGO ŚRODKA 
SMARNEGO DLA DANEGO URZĄDZENIA CZY 
KONKRETNEGO MECHANIZMU JEST BARDZO 
WAŻNY, SZCZEGÓLNIE W NOWOCZESNYCH, 
PRECYZYJNYCH KONSTRUKCJACH 
URZĄDZEŃ ROLNICZYCH. 
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30. Są one zalecane do silników speł-
niających normy niskiej emisji spalin 
EURO 4, 5 i 6. Oleje te są zaprojektowane 
tak, aby zapewnić ochronę w pełnym 
zakresie temperatur i ciśnień wystę-
pujących w nowoczesnych silnikach. 
Półsyntetyczne środki smarne Shell Ri-
mula bazują na unikatowej technologii, 
dzięki której ich właściwości fizyczne 
i chemiczne dostosowują się do zmie-
niających się warunków pracy jednostki 
napędowej. Połączenie syntetycznych 
olejów bazowych z zaawansowanymi 
zestawami dodatków ma kluczowe zna-
czenie dla ochrony silników w niskich 
temperaturach. 

OLEJ MINERALNY DLA STARSZYCH 
POJAZDÓW
Do starszych konstrukcji turbodołado-
wanych silników Diesla ekonomiczne 
jest stosowanie olejów mineralnych. 
Olejem silnikowym rekomendowanym 

UTTO (Universal Tractor Transmission 
Oil), spełniające specyfikacje różnych 
producentów. Produktem odpowiada-
jącym takim wymaganiom jest Shell 
Spirax S6 TXME, a także inne oleje, 
które mieszczą się w normach i specy-
fikacjach API GL-4, Ford New Holland 
M2C-134D, FNHA-2-D.201.00, John Deere 
JDM-J20C, Massey Fergusson M1143, 
Volvo VB 101, ZF TE-ML 03E, 05F, Cater-
pillar TO-2. Warto podkreślić, że oleje 
przekładniowo-hydrauliczne najwyższej 
jakości są odporne na działanie niskich 
i wysokich temperatury, wilgoci, a tak-
że utlenianie. Ponadto nie osadzają się 
w układach, ułatwiają rozruch maszyn 
oraz doskonale smarują układ już od 
momentu zapalenia silnika.

szczególnie polecany do łożysk pracu-
jących w wysokich temperaturach pod 
wysokimi obciążeniami. 
Każdy rolnik doskonale wie, jak ważne 
jest stosowanie odpowiednich środków 
smarnych do maszyn i pojazdów rol-
niczych. Okres ich bezawaryjnej pracy 
zależy, oprócz warunków pracy, jako-
ści paliwa czy profesjonalnej obsługi 
serwisowej, od odpowiedniego doboru 
środków smarnych pracujących w po-
szczególnych podzespołach, zespołach 
i układach maszyny rolniczej. Dzięki 
nim można uniknąć kosztownych awa-
rii, a co za tym idzie zminimalizować 
ryzyko przestoju, który również generuje 
straty. 

przez wielu producentów maszyn rolni-
czych oraz spełniającym normy ograni-
czonej emisji zanieczyszczeń na pozio-
mie EURO 4, EURO 5 i US 2017, zarówno 
do nowoczesnych, jak i do starszych 
modeli, jest Shell Rimula R4 X 15W-40. 
W silnikach nie najnowszych, ale w do-
brym stanie technicznym, polecany jest 
również Shell Rimula R4 X 15W-40. Dzię-
ki innowacyjnej technologii i te jednost-
ki napędowe są utrzymywane w dobrym 
stanie, a nowoczesny olej zapewnia 
odpowiednie smarowanie przez długie 
godziny pracy, w ciężkich warunkach.

WAŻNY NIE TYLKO SILNIK
W maszynach i pojazdach rolniczych 
stosowane są specyficzne układy 
przekładni. Są to m.in. dyferencjały 
z mokrymi hamulcami, przekładnie 
z wydzielonymi układami hydrauliczny-
mi, hydrauliczne układy przeniesienia 
napędu czy przekładnie z hamulcami 
hydraulicznymi. Do ich obsługi należy 
stosować specjalne uniwersalne oleje 

W maszynach rolniczych montowane są 
także wydzielone systemy hydrauliczne, 
które wymagają specjalistycznego ole-
ju hydraulicznego najwyższej jakości. 
Jeżeli maszyna pracuje w miarę stałej 
temperaturze, można stosować olej 
klasy ISO HM, jak np. Shell Tellus S2 
VX. W przypadku, gdy pojazd pracuje 
w zmiennych warunkach klimatycz-
nych, warto używać produktów klasy 
ISO HV, np. Shell Tellus S2 VX, które 
zapewniają stabilną lepkość w szerokim 
zakresie temperatur.
Istotną rolę w utrzymaniu maszyny 
rolniczej w dobrym stanie odgrywają 
również smary. W zależności od pro-
ducenta środek smarny może posiadać 
bazę mineralną i być wzbogacony o do-
datki uszlachetniające, które zapewniają 
znakomitą odporność na utlenianie 
w wysokiej temperaturze oraz zwiększa-
ją właściwości przeciwzużyciowe i anty-
korozyjne. Dobrym przykładem jest tutaj 
Shell Gadus S3 V220C - zaawansowany, 
wielozadaniowy smar posiadający 
bazę mineralną o wysokim wskaźniku 
lepkości oraz zagęszczacz litowo-kom-
pleksowy. Shell Gadus S3 V220C jest 
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Inter Cars, będąc największym dystrybuto-
rem części zamiennych, posiada w swoim 
asortymencie również bogatą ofertę skie-
rowaną do branży Agro. Dzięki temu jest 
w stanie zaspokoić potrzeby warsztatów, 
które zajmują się naprawą maszyn rolni-
czych. Oferta ta systematycznie 
powiększa się o części 
i akcesoria eksploatacyj-
ne do ciągników, kom-
bajnów, maszyn rolni-
czych i budowlanych. 
Znaleźć w niej można 
więc takie produkty, 
jak filtry, akumulatory, 
paski, chłodnice cieczy 
i klimatyzacji, części silniko-
we, elementy układu kierowniczego, 
hamulcowego, oleje, smary, narzędzia 
ręczne, pneumatyczne, elektryczne, opony. 

W ostatnich miesiącach oferta spółki 
została m.in. powiększona o ponad 50 in-
deksów rozruszników i ponad 80 indeksów 
alternatorów marki Letrika, która jest czę-
ścią koncernu Mahle. Warto wiedzieć, że 
korzystając ze strony producenta 

(  http://www.letrika-iskra.pl/), 
można dobrać alternator 

lub rozrusznik w bar-
dzo wygodny sposób, 
a przeglądarka działa 
w sposób intuicyjny. 
W ostatnim kwartale 
Inter Cars wprowadził 

do oferty również ponad 
470 nowych indeksów 

uszczelniaczy firmy Cor-
teco, czyli światowego producenta 

uszczelnień do silników, skrzyń biegów 
i mostów. 

Jednocześnie spółka rozwija asorty-
ment z zakresu mechanicznych pompek 
paliwa. Można w niej znaleźć m.in. 
produkty Engitech oraz Delphi Diesel, 
czyli producenta całego systemów pali-
wowych. Bardzo szeroka jest dostępna 
w Inter Cars oferta filtrów kabinowych 
Bosh Filters. W ostatnim czasie asorty-
ment ten został rozszerzony i obecnie 
liczy ponad 160 indeksów. 
Poza bogatym asortymentem Inter Cars 
może pochwalić się również najszerszą 
siecią dystrybucji, na którą składa się 
ponad 230 filii w Polsce. Rozwinięty 
system dostaw daje gwarancję szybkie-
go dostarczenia zamówionego towaru 
w wybrane miejsce.

RODZAJ POJAZDU TYP SILNIKA POJEMNOŚĆ NUMER TURBOSPRĘŻARKI

Deutz BF4M2012C 4,0 L 318279

Deutz TCD2013 7,2 L 12709880050

Perkins T440 JCB, 1004 4,0 L 466854-5001S

Perkins CA4236 3,9 L 465778-5016S

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

NOWE PRODUKTY 
W OFERCIE AGRO

TURBOSPRĘŻARKI 
DO SPRZĘTU AGRO 

INTER CARS STALE ROZWIJA OFERTĘ PRODUKTÓW 
SKIEROWANĄ DO BRANŻY AGRO, ROZSZERZAJĄC 
JĄ O NOWE LINIE I INDEKSY.

SZEROKO STOSOWANE W MOTORYZACJI 
TURBODOŁADOWANIE DOTYCZY NIE TYLKO RYNKU 
POJAZDÓW OSOBOWYCH CZY CIĘŻAROWYCH, ALE 
TAKŻE MASZYN ROBOCZYCH WYKORZYSTYWANYCH 
W PRZEMYŚLE ROLNICZYM, WYDOBYWCZYM CZY 
BUDOWLANYM. 
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PRZYKŁADOWE REFERENCJE:

Duże obciążenia oraz mocno zanie-
czyszczone kurzem i pyłem powietrze 
stwarzają turbosprężarkom takich silni-
ków niejednokrotnie ekstremalne wa-
runki pracy. Stosowanie coraz lepszych 
materiałów oraz zaawansowane techno-
logicznie systemy wykorzystywane do 

produkcji turbosprężarek, umożliwiają 
producentom pojazdów dostarczanie 
wytrzymałych i bardziej wydajnych 
jednostek napędowych. 
Turbosprężarki Honeywell Garrett czy 
BorgWarner, produkowane na rynek 
części zamiennych, posiadają wydaj-

ność, jakość i niezawodność zgodną ze 
standardami OE. 
Turbosprężarki przeznaczone do pojaz-
dów Agro są już dostępne w sieci Inter 
Cars.





TURBO-KONTROLA: 
WSZYSTKO PO KOLEI
PRACE PRZY SILNIKACH Z TURBODOŁADOWANIEM ORAZ WYMIANA 
TURBOSPRĘŻAREK Z OSPRZĘTEM TO SKOMPLIKOWANE OPERACJE, WYMAGAJĄCE 
DUŻEGO DOŚWIADCZENIA I WYCZUCIA DIAGNOSTYCZNEGO ORAZ DUŻYCH KOMPETENCJI 
I STARANNOŚCI ZE STRONY WARSZTATU.

Szczegóły naprawy 
turbosprężarki: należy 
sprawdzić także wkład 
sitowy w śrubie drążonej 
w przewodzie zasilania 
oleju do turbosprężarki.

Aby zapewnić trwałe efekty naprawy 
nie wystarczy tylko jej przeprowadzenie 
dokładnie według specyfikacji. Należy 
także z góry wykonać cały szereg kontroli 
wzrokowych i sprawdzianów działania, 
przestrzegając przy tym wielu opcji typu 
jeżeli – to, oraz sprawdzić odpowiednie 

parametry, aby w oparciu o stwierdzone 
usterki wysnuć wnioski o szkodach po-
średnich. (W przeciwnym razie pozostaje 
poważne ryzyko ponownego wystąpienia 
usterki po naprawie!)
Na przykład przy każdej awarii turbosprę-
żarki należy dokonać pomiaru ciśnienia 

oleju i sprawdzić natężenie przepływu, 
gdyż zbyt małe natężenie przepływu 
wskazuje na zatkany obieg oleju. Przyczy-
ną może być z kolei zatkanie znajdującego 
się w obiegu oleju małego sitka, co ozna-
cza, że konieczne jest również dokładne 
zbadanie układu ssania oleju.

FAZA 1:
BADANIE WSTĘPNE

FAZA 2: 
WŁAŚCIWA NAPRAWA

FAZA 3: 
PIERWSZE URUCHOMIENIE

KROK PO KROKU 
DO OPTYMALNYCH 
WYNIKÓW NAPRAWY
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Hengst to niemiecki producent rozwią-
zań filtracyjnych, który projektuje i wy-
twarza w swoich zakładach zarówno 
oryginalne filtry montowane w pojaz-
dach na pierwszy montaż, jak i artykuły 
skierowane na rynek wtórny. Od marca 
2016 roku produkty tej marki dostępne 
są w szerokim asortymencie Inter Cars, 
skierowanej na rynek samochodów 
ciężarowych. Wśród nich znaleźć moż-
na nie tylko filtry powietrza, kabiny, ale 
również oleju i paliwa. 
Części opracowane i produkowane 
przez Hengst Automotive to niezwykle 
kompaktowe moduły, które charakte-
ryzują się wysoką funkcjonalnością 
oraz trwałością wykonania. Wśród nich 
można znaleźć rozwiązanie opracowa-
ne wspólnie z inżynierami koncernu 
MAN w dziale badawczo-wdrożenio-

wym Hengst - moduł filtracyjny paliwa 
montowany w silnikach MAN D3876 
do samochodów ciężarowych, maszyn 
i zastosowań sprzętu rolniczego. Napęd 
ten został nagrodzony na targach Bauma 
tytułem „Diesel Roku 2016”. Jury uzasad-
niło swój wybór innowacyjną komplek-
sową koncepcją silnika. Nagroda ta jest 
przyznawana już od jedenastu lat przez 
włoskie czasopismo branżowe DIESEL. 
Moduł filtra paliwa Hengst, zamonto-
wany w tym silniku, został specjalnie 
opracowany dla serii napędów D38 UE6. 
Składa się on z ochronnego filtra wstęp-
nego, montowanego razem z filtrem 
sitowym, głównego filtra i podgrzewacza 
paliwa. Zakresy mocy dostępne w tej 
serii obejmują od 520 do 640 KM.
Konstruktorzy, tworzący ten silnik, zde-
cydowali się na użycie licznych innowa-

cyjnych technik, m.in. 
systemu Common Rail 
o ciśnieniu do 2500 bara. 
Aby wszystko mogło funkcjo-
nować bez przeszkód, należało zapew-
nić wysoki stopień filtracji i najwyższą 
ochronę układu wtryskowego. Z tego po-
wodu Hengst zastosował wielowarstwo-
wy materiał filtrujący z mikro oporami, 
gwarantujący najwyższą jakość. Dodat-
kowo w celu ochrony przed działaniem 
agresywnych biokomponentów zawar-
tych w paliwie, materiał ten posiada spe-
cjalna powłokę żywiczną, a to zapewnia 
długą żywotność filtra oraz jego wysoką 
sprawność przez cały okres eksploatacji. 
Filtr wymienny dostępny w sieci dystry-
bucji, nr ref. Hengst E422KP D98 odpo-
wiedni do nr OE 51.12503-0063.

FILTRY HENGST 
DLA NAJWYŻSZEJ
OCHRONY 
OCHRONA ŚRODOWISKA I DBAŁOŚĆ O JEGO WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE TO OBECNIE 
JEDNE Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYZWAŃ, JAKIE STOJĄ PRZED BRANŻĄ MOTORYZACYJNĄ. 
W SZEROKIEJ OFERCIE INTER CARS ZNALEŹĆ MOŻNA WIELE PRODUKTÓW, KTÓRE WSPIERAJĄ 
TE DZIAŁANIA. WŚRÓD NICH SĄ RÓWNIEŻ PRODUKTY FIRMY HENGST AUTOMOTIVE. 
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PlanBus.pl to nowość na rynku specjali-
stycznego oprogramowania dla branży 
autokarowej. Aplikacja została napisana 
od podstaw przez polską firmę, która od 
początku prac konsultowała poszczególne 
rozwiązania z przewoźnikami. Głównym 
celem oprogramowania jest wsparcie 
i organizacja pracy firm autokarowych 
w kluczowych obszarach ich działalności, 
czyli od przyjęcia zlecenia, przez jego 

zaplanowanie, aż po finalną realizację.
PlanBus.pl działa w środowisku interne-
towym, dzięki czemu daje użytkownikom 
wiele korzyści, m.in mobilność, równo-
ległą pracę wielostanowiskową, a także 
dostęp do wszystkich funkcji z dowolnego 
miejsca kraju i na świecie. Do pracy z apli-
kacją potrzebne jest jedynie urządzenie 
umożliwiające dostęp do Internetu za po-
mocą aktualnej przeglądarki internetowej. 

Dzięki wykorzystaniu centralnej bazy 
danych, wszyscy zalogowani użytkowni-
cy mają jednoczesny dostęp do najśwież-
szych informacji o zleceniach i trasach, 
niezależnie od tego, gdzie się aktualnie 
znajdują. Rozwiązanie to pozwala także 
na prezentację niezbędnych informacji, 
potrzebnych do procesu planowania tras 
w jednym centralnym miejscu, czyli inte-
raktywnym kalendarzu.

PLANBUS.PL OFICJALNYM 
PARTNEREM INTER CARS
APLIKACJA PLAN BUS ZOSTAŁA OFICJALNYM PARTNEREM HANDLOWYM INTER CARS. 
DZIĘKI NAWIĄZANIU WSPÓŁPRACY KLIENCI SIECI, ZAINTERESOWANI ZAKUPEM LICENCJI 
NA TO OPROGRAMOWANIE, MOGĄ W NAJBLIŻSZYM CZASIE BARDZO BYĆ MILE ZASKOCZENI.

Aplikacja doskonale zastępuje wszystkie papierowe kalendarze, excelowskie arkusze i elektroniczne skoroszyty, dając pełną swobodę w wyświetlaniu 
potrzebnych danych. Ponadto zapewnia również natychmiastową aktualność informacji, możliwość wydrukowania zleceń dla kierowców oraz generowania 
zestawień i raportów.

PRODUKTY
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KIEDY ZACZĘŁA SIĘ PAŃSKA 
PRZYGODA Z TRANSPORTEM 
PASAŻERSKIM? 
Transportem pasażerskim zajmuję 
się od 1998 r., od kiedy rozpocząłem 
pracę w firmie rodziców. W 2003 r. 
postanowiłem się usamodzielnić 
i założyłem Sekar-Trans, który prowadzę 
do dziś. Także w przyszłym roku będę 
obchodził 20-lecie pracy w tej branży!

CZYM ZAJMUJE SIĘ SEKAR-TRANS? 
JAKI JEST PROFIL DZIAŁALNOŚCI 
PANA FIRMY?
W 2003 r. rozpoczynaliśmy od prze-
wozów turystycznych mikrobusami 
i autobusami. W 2010 r. rozszerzyliśmy 
zakres usług o przewozy regularne, które 
świadczymy dla kilku podwarszawskich 
gmin oraz Zarządu Transportu Miejskie-
go w Warszawie. W tej chwili na stałe 
utrzymujemy flotę około 30 pojazdów. 
W przewozach turystycznych świadczy-
my usługi mikrobusami, busami i auto-
karami o zróżnicowanej liczbie miejsc. 
Wymaga to od całego zespołu dobrej 
organizacji i planowania.

KIEDY PIERWSZA RAZ USŁYSZAŁ PAN 
O PROJEKCIE PLANBUS.PL?
Dawno temu, chyba w połowie 2014 r., 
odbyłem robocze spotkanie z przed-

stawicielami projektu, na którym roz-
mawialiśmy o tym, co można byłoby 
ulepszyć w PlanBusie - wtedy był on 
jeszcze na etapie rozwoju. To były luź-
ne rozmowy o tym, co jest najbardziej 
problematyczne w naszej codziennej 
pracy i sprawia najwięcej trudności. 
Pod koniec 2015 r. odezwał się do mnie 
pan Jerzy Dziedziczak. Okazało się, że 
projekt ruszył i planowane są pierwsze 
próby wdrożenia systemu.

KIEDY ZDECYDOWAŁ SIĘ PAN 
WYKORZYSTAĆ PLANBUS 
W SWOJEJ FIRMIE? 
To był marzec 2016 r. Chciałem wraz 
z zespołem spokojnie się wdrożyć, 
by być gotowym przed wiosennym 
sezonem turystycznym. Samo 
zapoznanie się z systemem zajęło nam 
tylko kilka dni. W codziennej pracy 
rozpoczęliśmy od korzystania z modułu 
kalendarza, ale z czasem wdrożyliśmy 
się w inne funkcje. Najciekawsze w tym 
oprogramowaniu jest to, że cały czas 
się rozwija, dostosowując do potrzeb 
użytkowników. 

CO PRZEDE WSZYSTKIM ZMIENIŁO 
SIĘ W PANA PRACY PO WDROŻENIU 
PLANBUS.PL? 
Tak się składa, że w pracy jestem 

ciągle w ruchu, dlatego dla mnie 
najważniejszą funkcją jest stały dostęp 
do kalendarza. Pozwala to zobaczyć 
nowe zlecenia i każdą zmianę. Dzięki 
temu, że PlanBus działa przez Internet, 
pracownicy mogą pracować niezależnie, 
nawet nie będąc w biurze. Każdy widzi 
aktualne informacje. Dziś, gdy dzwoni 
do mnie klient i pyta o termin, mogę 
od razu mu odpowiedzieć i nawet od 
ręki zarezerwować dla niego autobus. 
Wpisuję tylko zlecenie w PlanBusa 
i wszyscy od razu je widzą.

KTÓRE FUNKCJE APLIKACJI 
UWAŻA PAN ZA CIEKAWE I GODNE 
POLECENIA? 
Oczywiście rozbudowany system 
przypomnień. Przede wszystkim 
o przeglądach, ubezpieczeniach, 
odczytach tachografów z modułu 
„pojazdy”. Kolejna funkcja to alerty 
o wystawianiu faktur w zleceniach. 
Myślę, że ważna jest ogólna łatwość 
obsługi, prostota tworzenia zestawień 
z tras dla klientów czy raportów z zleceń 
wykonanych przez kierowców. Bardzo 
cenię sobie również brak możliwości 
tworzenia konfliktu, czyli przypisania 
tego samego autokaru do dwóch różnych 
tras w jednym czasie. 

ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM SKIERNIEWSKIM - PREZESEM SEKAR-TRANS SP. Z O.O. Z RASZYNA O WYKORZYSTANIU SPECJALISTYCZNEGO 
OPROGRAMOWANIA, UŁATWIAJĄCEGO PROWADZENIE NOWOCZESNEJ FIRMY AUTOBUSOWEJ.

PlanBus został zaprojektowany w taki 
sposób, aby nie narzucać jednego sposo-
bu pracy z aplikacją. Każdy użytkownik 
ma dużą swobodę w wypracowaniu 
własnego modelu, dopasowanego do 

indywidualnych potrzeb, włącznie 
z wyborem języka (polski, angielski). 
Dodatkowo oprogramowanie przewiduje 
możliwość dostosowania niektórych 
funkcji do osobnych potrzeb, wdraża-

nych w danej firmie. 
PlanBus.pl działa 
w oparciu o model 
SAAS, czyli oprogra-
mowanie jako usługa. 
Oznacza to, że nie ma 
opłaty za program. 
Zamiast niej opłaca-
ny jest abonament, 
umożliwiającego 
dostęp do aplikacji. 
Jego wysokość 
uzależniona jest od 

liczby pojazdów dodanych do systemu.
Dobra informacja dla klientów firmy 
Inter Cars jest taka, że jest możliwość 
uzyskania refundacji kosztów za zakup 
licencji PlanBus.pl.
- Oferujemy ten program naszym 
klientom, ponieważ chcemy mieć jak 
największa ofertę systemów i narzędzi 
wspierających współpracę Inter Cars 
z klientami. Korzystają z niego głównie 
floty ciężarowe i firmy autobusowe, które 
dzięki partnerskiej umowie za współ-
pracę, otrzymują rekompensatę wartości 
licencji. Mamy już wiele spółek, które są 
zadowolone z takiej formy współpracy 
i poszukujemy kolejnych zainteresowa-
nych – mówi Damian Kostro, dyrektor 
sprzedaży RPU w Inter Cars. 
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OSOBY ZAINTERESOWANE POZNANIEM MOŻLIWOŚCI 
PROGRAMU ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO 
POD NR TELEFONU:    +48 606 25 52 62 LUB ZA POMOCĄ 
E-MAIL:    BOK@PLANBUS.PL

KALENDARZ – WIDOK STRATEGICZNY
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Wpływ na koszty eksploatacji floty samo-
chodowej mają przede wszystkim usługi 
serwisowe oraz naprawy, które występują 
w czasie użytkowania pojazdu. Mogą 
to być standardowe naprawy w wyniku 
zużycia elementu, takie jak na przykład 
wymiana elementów systemu sprzęgła 
w układzie napędowym. Należy wziąć 
jednak pod uwagę fakt, że wiele różnych 
czynników zewnętrznych może mieć 
wpływ na zużycie tych elementów. Ogólne 
założenia mechaników: milion kilome-
trów, ale tylko w przypadku dalekobież-
nych samochodów ciężarowych. Cięża-
rówki i autobusy poruszające się w ruchu 
miejskim wymagają wymiany sprzęgła 
na nowe po max 600 000 km. Te szacun-
kowe przebiegi przewidziane się jednak 
dla optymalnych warunków pracy. Nie-
kiedy okres między wymianami sprzęgła 
może ulec dramatycznemu skróceniu. 
Szczególnie w ciężkich warunkach pracy, 
jak np. budowa lub ruch miejski. 
Oprócz kosztów naprawy, równie istotną 
kwestią jest także czas przestoju spowo-
dowany ewentualną naprawą. Im łatwiej-
sza naprawa, tym szybciej samochód 
będzie znowu mógł trafić na drogę i gene-
rować zyski dla firmy.
OKRES EKSPLOATACJI WYDŁUŻONY 
NAWET O 50 %
Dla rynku motoryzacyjnego części za-
miennych Schaeffler oferuje LuK RepSet 
SmarTAC, czyli rozwiązanie naprawcze 
sprzęgła dla samochodów użytkowych. 
To rozwiązanie nie tylko znacznie uła-
twia naprawę, ale także wydłuża okres 
między przeglądami oraz umożliwia 
przewoźnikom i operatorom flot bardziej 

precyzyjne planowanie czasu pracy dla 
każdego pojazdu. Jedynym warunkiem 
jest zamontowanie w pojeździe sprzęgła 
LuK SmarTAC.
Skrócenie czasu przestoju oraz wydłuże-
nie okresu eksploatacji sprzęgieł to zada-
nie całej palety produktów oferowanych 
przez Schaeffler. Najwyższa jakość pro-
duktu oraz wysoki komfort jazdy również 
były głównymi założeniami podczas opra-
cowywania nowego zestawu LuK RepSet 
SmarTAC. Jednym z partnerów projektu 
jest Mercedes-Benz, który od 2014 roku 
wyposaża swoje ciężarówki typu ANTOS 
oraz ATEGO w sprzęgła z samoregulacją 
LuK. Zestaw naprawczy RepSet SmarTAC 
dostępny jest na rynku części zamien-
nych od 2015 roku.
Zestaw naprawczy LuK RepSet SmarTAC 
składa się z tarczy, docisku sprzęgła oraz 
łożyska oporowego. TAC jest skrótem od 
„travel adjusted clutch”, co oznacza zasto-
sowanie systemu samoregulacji, który 
samoczynnie kompensuje zużycie tarczy 
sprzęgła. Stopniowe zużycie okładzin cier-
nych automatycznie aktywuje działanie 
systemu kompensacji. W przeciwieństwie 
do konkurencyjnych produktów, system 
samoregulacji TAC działa stopniowo w za-
leżności od potrzeb. Umożliwia to mak-

PRZESUNIĘTE 
GRANICE ZUŻYCIA

LuK RepSet SmarTAC dla 
samochodów użytkowych 
składa się z tarczy sprzęgła, 
docisku oraz tradycyjnego 
łożyska oporowego.

symalne wykorzystanie sprzęgła z za-
chowaniem komfortu jazdy oraz łatwości 
obsługi przez cały okres użytkowania – od 
pierwszego uruchomienia silnika, aż do 
całkowitego zużycia sprzęgła. 
PRECYZYJNY JAK SZWAJCARSKI 
ZEGAREK
Samoregulacja zamontowana jest bez-
pośrednio na płycie dociskowej. Przy 
każdym załączeniu i rozłączeniu sprzęgła 
mechanizm ten utrzymuje stałe odległo-
ści pomiędzy kołem zamachowym, tarczą 
i płytą dociskową. Można powiedzieć, że 
„wykrywa” zużycie okładzin ciernych na 
tarczy sprzęgła.
Zużycie okładzin to zmiana odległości 
osiowej pomiędzy tarczą, a powierzchnia-
mi ciernymi docisku i koła zamachowego. 
Ta zmiana zostaje przeniesiona na obrót 
koła zębatego mechanizmu kompensa-
cji zużycia okładzin ciernych, co z kolei 
wpływa na ustawienie sprężyny talerzo-
wej. Sprężyna płytkowa, przytwierdzona 
do korpusu docisku, dotyka drugą stroną 
do koła zębatego, połączonego z wrzecio-

PRODUKTY46

1 Docisk sprzęgła
2 Mechanizm regulacji
3 Sprężyna styczna
4 Pierścień nastawczy
5 Sprężyna talerzowa
6 Pierścień oporowy
7 Obudowa
8 Sprężyna płytkowa
9 Nity

DLA OPERATORÓW FLOT 
SAMOCHODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE 
SĄ LICZBY. NAJISTOTNIEJSZE SĄ TE, 
KTÓRE MÓWIĄ, JAKI KOSZT BĘDZIE 
GENEROWAŁ MÓJ SAMOCHÓD 
W PRZELICZENIU NA KILOMETR LUB 
NA LICZBĘ PRZEWIEZIONYCH TON? 
ORAZ W JAKI SPOSÓB UTRZYMAĆ 
TE KOSZTY NA JAK NAJNIŻSZYM 
POZIOMIE, TAK ABY MOJA FIRMA 
BYŁA NIE TYLKO KONKURENCYJNA, 
ALE TAKŻE O KROK DO PRZODU 
PRZED INNYMI?

9 8 7 6 5 4 3 2 1
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nem. Obrót wrzeciona połączonego z me-
chanizmem nastawczym powoduje jego 
przestawienie.
Każda zmiana skoku płyty dociskowej 
(w wyniku zużycia okładzin ciernych) po-
woduje odziaływanie sprężyny płytkowej 
na koło zębate, a wynikiem tego jest obrót 
wrzeciona o jeden stopień. Ruch obrotowy 
wrzeciona powoduje przemieszczenie 
kątowe pierścienia z klinami i przyczynia 
się do kompensacji osiowej (kompensuje 
zużycie okładzin). Skok sprężyny tale-
rzowej oraz siła potrzebna do załączenia 
sprzęgła zostają utrzymane w stanie 
odpowiadającym niezużytym okładzinom 
(jak dla nowego sprzęgła). 
Proces nastawczy działa z precyzją szwaj-
carskiego zegarka. Dzięki zastosowaniu 
specjalnego mechanizmu zapadkowego 
w konstrukcji TAC, przestawienie nastę-
puje w krokach co 0,002 mm Dzięki temu 
mechanizm nastawczy działa w sposób 
prawie ciągły, czyli układ ten skompen-
suje zużycie okładzin o 0,2 mm co 100 
naciśnięcie pedału sprzęgła. W połączeniu 
układu TAC z nową generacją okładzin 
ciernych typu HD30 PLUS, okres eksplo-
atacji został zwiększony nawet o 50%.
PRZESUNIĘTA GRANICA ZUŻYCIA
Rozwiązanie LuK RepSet SmarTAC oferu-
je wydłużoną o 6 mm granicę z zużycia 
dzięki zastosowaniu najnowszej generacji 
okładzin ciernych LuK HD 30 PLUS. Gra-
nica zużycia zwiększyła się niemal dwu-
krotnie w porównaniu do tradycyjnego 
sprzęgła. Należy pamiętać, że okładzina 
cierna postrzegana jest jako kluczowy 
element każdego systemu sprzęgła. To od 
jej jakości zależy w dużej mierze długość 
użytkowania, przeniesienie mocy oraz 
komfort zmiany biegów.
Inżynierowie Schaeffler zbadali, że w wa-
runkach rzeczywistych okładzina LuK 
HD 30 PLUS jest co najmniej 30% bardziej 

wytrzymała niż jej tradycyjny odpowied-
nik. Oznacza to rzadsze przestoje oraz 
wyższe zyski dla operatorów flot. Nowa 
okładzina charakteryzuje się ekstremalną 
wytrzymałością, odpornością na pękanie 
i wysokie temperatury. Te cechy gwaran-
tują łagodne ruszanie oraz komfortową 
zmianę biegów przez cały okres użytko-
wania okładziny, a podczas wykonywania 
manewru parkowania precyzję działania 
na najwyższym poziomie. Tarcza z inno-
wacyjną okładziną LuK HD 30 PLUS jest 
już dostępna we wszystkich najpopular-
niejszych obecnie wymiarach.
Inżynierowie Schaeffler opracowali 
unikalną metodę produkcji mającą na 
celu połączenie w jednym produkcie 
wszystkich pożądanych przez użyt-
kowników cech takich jak: ekstremalna 
wytrzymałość, długi czas użytkowania 
i wysoki komfort jazdy. W porównaniu 
do powszechnie używanych okładzin 
konwencjonalnych, LuK HD 30 PLUS 
zbudowane jest dwóch osobnych warstw. 
Warstwa spodnia zapewnia wyjątkową 
stabilność temperaturową, natomiast 
wierzchnia odpowiada za komfort jazdy 
przy jednoczesnym niskim zużyciu oraz 
wysokiej wydajności przy przeniesieniu 
momentu obrotowego. We wszystkich 
przeprowadzonych testach włókna będą-
ce główną składową okładziny LuK HD 
30 PLUS uzyskały dwukrotnie większą 
odporność na rozerwanie w porównaniu 
do produktów konkurencyjnych. Oprócz 
niezwykłej wytrzymałości oraz unikato-
wych cech zwiększających komfort jazdy, 
okładziny cierne Scheffler spełniają naj-
wyższe wymogi dotyczące ochrony środo-
wiska. W procesie produkcji nie używa się 
rozpuszczalników, a użyte materiały nie 
zawierają azbestu, ołowiu, kadmu, rtęci 
ani chromu VI.

MNIEJ HAŁASU I WIBRACJI 
W UKŁADZIE PRZENIESIENIA NAPĘDU
LuK RepSet SmarTAC ma wbudowany na 
tarczy sprzęgła tłumik drgań skrętnych 
z 6 sprężynami, dzięki czemu zestaw 
gwarantuje jeszcze więcej komfortu 
podczas zmiany biegów, mniej wibracji, 
cichszą i delikatniejszą pracę układu 
napędowego. Tłumik ten wspomaga jaz-
dę z niską prędkością obrotową silnika, 
co ma coraz większe znaczenie w erze 
downsizingu. Dzisiejsze silniki pracują 
na ekstremalnie niskich prędkościach 
obrotowych, a coraz większe momenty 
obrotowe przenoszone są poprzez lżej-
sze i ekonomiczniejsze przekładnie. 
Głównym celem producentów pojazdów 
jest ciągłe ograniczanie zużycia paliwa 
i emisji CO2. 
Podczas testów laboratoryjnych, system 
z sześcioma sprężynami udowodnił 
swoją niesamowitą wytrzymałość 
i nawet po przekroczeniu 10 mln zmian 
obciążenia wciąż był sprawny. Kon-
kurencyjne produkty użyte w testach 
przeważnie ulegały awarii po mniej niż 
2 mln zmian obciążenia.
LUK REPSET SMARTAC – 
KOMFORTOWY, WYTRZYMAŁY, 
KORZYSTNY
Schaeffler oferuje warsztatom zestaw 
naprawczy najwyższej jakości – spraw-
dzony w seryjnej produkcji przez pro-
ducentów pojazdów. To inteligentne 
rozwiązanie naprawcze oferuje prze-
woźnikom i operatorom flot możliwość 
dalszej optymalizacji kosztów, dzięki 
wydłużeniu okresów eksploatacji oraz 
maksymalnemu skróceniu czasów 
przestoju. W porównaniu do tradycyj-
nych systemów sprzęgła, LuK RepSet 
SmarTAC umożliwia osiągnięcie więk-
szego przebiegu, a dzięki swojej wytrzy-
małości i jakości gwarantowanej przez 
Schaeffler, operatorzy mogą zapewnić 
większą mobilność i elastyczność swo-
ich flot. 
Warsztaty samochodowe czerpią ko-
rzyści dzięki łatwości doboru i montażu 
zestawu naprawczego, a także dzięki 
wiedzy przekazywanej przez Schaeffler 
oraz wsparciu technicznemu, które jest 
dostępne na platformie internetowej RE-
PXPERT (www.repxpert.pl). Zestaw LuK 
RepSet SmarTAC dostępny jest zarówno 
dla sprzęgieł ciągnionych, jak i pcha-
nych. Na chwilę obecną zestaw napraw-
czy oferowany jest dla autobusów oraz 
samochodów ciężarowych, takich jak 
np. Mercedes-Benz ANTOS i ATEGO 
i wielu innych modeli produkowanych 
przez DAF, MAN, NEOPLAN oraz Scania.

PRODUKTY

Warstwa wierzchnia:
- efektywne przeniesienie momentu 

obrotowego,
-  doskonały współczynnik tarcia,
-  komfortowa zmiana biegów,
-  zminimalizowane zużycie.

Warstwa spodnia: 
- doskonała wytrzymałość, 
-  doskonała odporność termiczna.

1 2

1 Konwencjonalna okładzina sprzęgła
2 Okładzina cierna LuK HD 30 PLUS od Schaeffler 

zbudowana jest dwóch różnych warstw materiału.
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FEBER

FEBER 
PREZENTUJE 

DWIE NOWOŚCI!

ALUMINIOWA RAMA 
50 D/ST (9625X2420X2100mm) i NW 55 D/
ST (9625X2420X2300mm) to złomiarki 
standardowo wyposażone w stalową 
ramę, które są dobrze znane klientom 
Feber. Obie naczepy to idealne połącze-
nie wytrzymałości i niskiej wagi. Do ich 
produkcji wykorzystane zostały marko-
we podzespoły, gwarantujące najwyższą 
jakość i komfort pracy. Wśród nich zna-
leźć można m.in. osie Jost Weightmaster 
22,5”, układ elektryczny Hella, pneuma-
tyczny Wabco, 7 aluminiowych felg Alcoa 
durabright oraz opony Fulda Ecoton. 
Aby zaspokoić wymagania swoich naj-
bardziej wymagających klientów, marka 
Feber od teraz umożliwia zamówienie 
wyżej wspomnianych modeli, osadzo-
nych na ramie aluminiowej. To inno-

wacyjne rozwiązanie pozwala nie tylko 
znacznie obniżyć wagę pojazdu, ale rów-
nież zwiększa jego ładowność i odpor-
ność na korozję. Klienci decydujący się 
na tzw. „pakiet aluminiowy” (aluminiowe 
nogi podporowe, 6 aluminiowych felgi 
i ramę aluminiową) mogą zaoszczędzić 
nawet do 500 kg na każdym transporcie, 
dzięki czemu koszt takiej inwestycji 
może zwrócić się już po około roku eks-
ploatacji naczepy.

HYDRAULICZNA KLAPA
Duże światło wyładunku przy maksy-
malnym otwarciu klapy, ułatwiające 
przewóz i rozładunek materiałów o du-
żych gabarytach, to najważniejszy atut 
drugiej nowości znanego producenta. 
Jest to możliwe dzięki wyposażeniu na-

czepy w wewnętrzną klapę z podnosze-
niem hydraulicznym. Takie rozwiązanie 
sprawdzi się doskonale przy przewozie 
materiałów dla przemysłu budowlanego, 
np. grubego gruzu, głazów lub tłucznia.
Dzięki klapie hydraulicznej nie ma obaw 
o uszkodzenie tylnego zamknięcia na-
czepy podczas wyładunku, ponieważ 
podnosi się ona automatycznie przed 
uniesieniem muldy. Wkomponowany 
w obrzeże boczne układ siłowy wraz 
z oknem rewizyjnym do szybkiej obsługi, 
niweluje ryzyko uszkodzenia podzespo-
łów podczas intensywnej pracy. Funk-
cjonalności dopełnia możliwość obsługi 
haków zamykających klapę z kabiny 
kierowcy (obsługa elektropneumatyczna) 
lub ręcznie, przy naczepie, za pomocą 
zaworu pneumatycznego.

FIRMA FEBER NIE PRZESTAJE ZASKAKIWAĆ SWOICH KLIENTÓW I WPROWADZA 
DO SZEROKIEJ OFERTY DWIE NOWOŚCI. OBA PRODUKTY SĄ ODPOWIEDZIĄ 
NA ROSNĄCE OCZEKIWANIA ODBIORCÓW, KTÓRZY NIEUSTANIE WYCZEKUJĄ 
PREMIER PREZENTOWANYCH PRZEZ PRODUCENTA. TEN JAK ZWYKLE ICH NIE ZAWODZI. 
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Ewpol to firma handlowo-transportowa, 
która swoją współpracę z marką Feber 
rozpoczęła 8 lat temu, kiedy to w 2009 roku 
kupiła od producenta swoją pierwszą 
naczepę. Przez ten czas przedsiębiorstwo 
dorobiło się 10 pojazdów, które codziennie 
pomagają im w ciężkiej i wymagającej 
pracy. W znakomitej mierze są to naczepy 
typu BOX, które mogą pomieścić od 50 do 
52 m2 załadunku. Te maszyny idealnie 
nadają się do zadań, które stawiają przed 
nimi zarządcy spółki. 
Firma wykorzystuje je m.in do przewozu 
materiałów sypkich, takich jak węgiel, 

miał, koks, antracyt, popiół, płody rolne 
(kukurydza, zboże) czy też złom. Do trans-
portu tego ostatniego służy osobna, sta-
lowa naczepa, która została stworzona 
na specjalne zamówienie, zrealizowane 
właśnie przez Feber. Był to tzw. produkt 
„uszyty na miarę”, który w 100% pokrywa 
się z oczekiwaniami i wymaganiami 
zamawiającego. 
Jak podkreślają władze Ewpol, impulsem 
do rozpoczęcia współpracy był rzetelnie 
przeprowadzony wywiad środowiskowy. 
Wielu kierowców chwaliło funkcjonalność 
pojazdów, jakość wykonania oraz małą 
awaryjność. Te opinie znalazły odzwier-
ciedlenie podczas użytkowania pojazdów, 
co zadecydowało o kontynuowaniu współ-
pracy. Innym aspektem, który również jest 

bardzo istotny w pielęgnacji relacji obu 
firm, jest fachowa i profesjonalna obsługa 
klienta, która nie kończy się wraz z za-
mknięciem sprzedaży. 
- Mocną stroną sieradzkiej spółki jest 
łatwa dostępność części zamiennych 
– wiele fili w kraju i zagranicą oraz rozbu-
dowana sieć serwisowa. Właśnie z tych 
usług korzystamy. W siedzibie firmy wy-
konujemy również ewentualne naprawy 
powypadkowe – mówi Adam Zawadzki, 
współwłaściciel Ewpol. 
Ewpol nie zwalnia tempa. Firma ma jasno 
sprecyzowane plany, które chce wdrożyć 
w najbliższym czasie. Główne cele na naj-
bliższy okres to odświeżenie taboru pojaz-
dów oraz rozszerzenie współpracy z Inter 
Cars w zakresie wyposażenia warsztatu. 

TRANSPORT MIAŁU, WĘGLA, KOKSU CZY NAWET CIĘŻKIEGO ZŁOMU – TO TYPOWE USŁUGI 
FIRMY EWPOL, KTÓRA DO SWOJEJ CODZIENNEJ PRACY WYKORZYSTUJE NACZEPY FEBER. 
DLACZEGO ZDECYDOWAŁA SIĘ ONA NA POJAZDY AKURAT TEGO PRODUCENTA I JAKIE 
KORZYŚCI PŁYNĄ Z TAKIEGO WYBORU? 

SPECJALIŚCI 
OD CIĘŻKIEJ ROBOTY
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ZAUFANIE 
KLIENTA 
KLUCZEM 
DO SUKCESU
RZETELNE PODEJŚCIE DO KLIENTA, UMIEJĘTNE DIAGNOZOWANIE I FACHOWA NAPRAWA 
POWIERZONYCH MU POJAZDÓW PRZYCZYNIŁY SIĘ DO BŁYSKAWICZNEGO ROZROSTU 
WARSZTATU JAKUBA BOGUSZA. WŁAŚCICIEL PODKREŚLA RÓWNIEŻ WAŻNĄ ROLĘ SIECI 
Q-SERVICE TRUCK, DO KTÓREJ NALEŻY JEGO PUNKT. 

Jakub Bogusz swoją przygodę z prowa-
dzeniem serwisu rozpoczął w 2012 roku. 
Początkowo jego warsztat znajdował się 
w wynajętym garażu, gdzie pracowały 
dwie osoby obsługujące jedno stanowisko. 
Szybko jednak okazało się, że tak mała 
przestrzeń nie wystarcza, aby móc przyjąć 
wszystkich chętnych klientów. Rok po 
rozpoczęciu działalności Pan Jakub podjął 
decyzję o przeniesieniu się do większej 
hali. W nowej lokalizacji miał już dwa sta-
nowiska, na których pracowało jednocze-
śnie czterech pracowników. 

POMOC INTER CARS
Jak podkreśla pan Jakub, rozwój jego biz-
nesu nie byłby tak intensywny, gdyby nie 
wsparcie ze strony pracowników Inter Cars 
z białostockiego oddziału firmy. Dzięki ich 
zaangażowaniu i wsparciu przedsiębiorca 
postanowił rozwijać swój biznes, wpro-
wadzić go na wyższy poziom. Pierwszym 
krokiem w tym kierunku była decyzja 
o budowie nowego budynku, który w pełni 

będzie odpowiadał na potrzeby jego warsz-
tatu. W ten sposób powstał obiekt posiada-
jący 11 stanowisk pracy, sklep z częściami, 
punkt wulkanizacyjny i biuro, w którym 
w komfortowych warunkach przyjmowani 
są wszyscy klienci. Wszystkie naprawy 
odbywają się na podnośnikach kolumno-
wych, co przekłada się na szybkość i ja-
kość wykonywanych napraw. 
Usługi, które warsztat oferuje swoim klien-
tom, to naprawa skrzyni biegów zarówno 
tych manualnych, jaki i zautomatyzowa-
nych, naprawa silników, mostów napę-
dowych, układów paliwowych, układów 
hamulcowych, diagnostyka komputerowa, 
wulkanizacja, sprzedaż opon, akumulato-
rów oraz regeneracja osi.

W GRUPIE SIŁA 
Klientami serwisu są firmy transportowe 
z Polski i ze Wschodu, spółdzielnie mle-
czarskie, przedsiębiorstwa przewozowe, 
a także rolnicy, którzy serwisują swoje 
pojazdy, potrzebne im do codziennej pracy. 

Zakład może pochwalić się bardzo profe-
sjonalną obsługą klienta, naprawami 24 h, 
a także możliwością dojazdu do miejsca 
awarii na terenie całej Unii Europejskiej. 
Serwis jest również zrzeszony w sieci Q-
-Service Truck, co również ma swoje prze-
łożenie na funkcjonowanie biznesu.
- Przynależność do sieci Q-Service Truck 
bardzo korzystnie wpływa na postrzeganie 
moje serwisu przez klientów. Osoby, które 
dotychczas nie miały okazji skorzystać 
z usług mojej firmy, postrzegają ją jako 
członka dużej organizacji. To bardzo waż-
ne. Przynależność do sieci daje mi również 
możliwość spotkań z producentami części 
zarówno oryginalnych, jak i zamiennych. 
Cenię sobie także możliwość korzystania 
ze szkoleń – wylicza Jakub Bogusz. 

SIECI SERWISOWE

Dane kontaktowe: 
Jakub Bogusz

Łapy-Dębowina 
Ul. Cukrownicza 6, 18-100 Łapy
tel. 515 274 984
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WARSZTATY Q-SERVICE TRUCK 
SERWISUJĄ POJAZDY ISUZU
SIEDEM WARSZTATÓW – CZŁONKÓW SIECI Q-SERVICE TRUCK 
– DOŁĄCZYŁO DO SIECI SERWISOWEJ ISUZU TRUCKS. 
WKRÓTCE POWIĘKSZY SIĘ ONA O KOLEJNE DWA SERWISY. 

12 kwietnia w Cząstkowie Polskim k. 
Warszawy odbyło się pierwsze robocze 
spotkanie z nowymi członkami sieci 
serwisowej Isuzu Trucks. W lutym 
dołączyło do niej siedem warsztatów, 
będących jednocześnie członkami sieci 
serwisowej Q-Service Truck. Dwa kolej-
ne są na etapie przystąpienia. 

Celem spotkania było zapoznanie ser-
wisów z gamą pojazdów oferowanych 
przez japońskiego producenta na rynku 
polskim. Poprowadzili je przedstawi-
ciele Isuzu Trucks Polska, oficjalnego 
importera ciężarówek w naszym kraju. 
Zaprezentowano m.in. ofertę handlową 
wszystkich modeli ciężarówek Isuzu. 
Głównym kryterium podziału modeli 
była ich dopuszczalna masa całkowita. 
Następnym punktem było zagłębienie 
się w specyfikację techniczną pojazdów. 
Pokazano także, jak korzystać z platfor-
my serwisowej online, w której każdy 
z uczestników może znaleźć pomoc 
w rozwiązaniu problemów serwiso-
wych. 

Bardzo ważną częścią spotkania było 
zaprezentowanie możliwości działa-
nia interfejsu diagnostycznego Isuzu. 
Odbyło się to na żywo, na przykładzie 
ciężarówek udostępnionych przez 
gospodarza. Spotkanie zakończyła 
dyskusja na temat standardów obsługi 
serwisowej i doboru części zamiennych 
do samochodów. 

Warsztaty Q-Service Truck, które dołą-
czyły do sieci Isuzu Trucks, będą zajmo-
wać się serwisem pojazdów Isuzu typu 
N, P, F i M21.

- Uzyskana autoryzacja podnosi prestiż 
naszej firmy. Chcemy podnosić swoje 
kwalifikacje w zakresie najnowszych 
rozwiązań, a te znajdziemy w autach 
Isuzu. Będziemy także budować zainte-
resowanie potencjalnych klientów, co na 
pewno przyniesie wzrost sprzedaży po-
jazdów, które następnie będą mogli oni 
u nas naprawiać - mówi Edward Kęćko, 
właściciel firmy AR-TIR z Suwałk. 

- Bycie autoryzowaną stacją obsługi Isu-
zu jest nową gałęzią naszej działalności. 
Chcemy pomóc w rozpropagowaniu 
marki na lubelskich drogach. Na pew-
no bliskość naszego serwisu pomoże 
w sprzedaży aut w tym regionie - dodaje 
Michał Jastrzębski z firmy Intertran-
sport z Radzynia Podlaskiego. 

Spotkanie zainaugurowało cykl wizyt, 
podczas których prezentowane będą 
wszelkie nowości Isuzu Trucks dotyczą-
ce zarówno gamy pojazdów, jak i aspek-
tów technicznych i konstrukcyjnych.

- W skład sieci serwisowej Isuzu Trucks 
weszły warsztaty, które są już członkami 
Q-Service Truck. Są to nasi wieloletni 
partnerzy, którzy mogą poszczycić się 
długą obecnością na rynku, doświad-
czeniem, świetnie wyposażonym 
zapleczem technicznym i najwyższym 
poziomem usług. Jesteśmy z tego dum-
ni. Życzymy im, by poszerzenie zakresu 
działalności o naprawy pojazdów Isuzu 
przysporzyło im jeszcze większego gro-
na zadowolonych klientów i zaowocowa-
ło dalszym podnoszeniem prestiżu firmy 
– podkreśla Adam Fąk, Koordynator ds. 
Sprzedaży w Q-Service Truck Sp. z o.o.

WOJ. MAZOWIECKIE

N.S.C. TRUCK ANDRZEJ CIOK
ul. Mazowiecka 34/B 

05-220 ZIELONKA 
Telefon: +48 227818853 

biuro@nsctruck.pl

MOTIR-ABS NIEWIADOMSCY SP.J 
ul. Węgrowska 

4 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI 
Telefon: +48 257872370 

biuro@motirabs.pl

TRUCK SUPPORT WOJCIECH BYRA, DANUTA 
BYRA S.C. 

ul. Powstańców 97a 
05-870 BŁONIE 

Telefon: +48 223504733 
warsztat@trucksupport.pl

(*) TOP SERVICE GRZEGORZ KĄDZIELA
ul. Sokołowska 61 B 

05-806 Sokołów
Telefon: +48 22 7161700
biuro@topservicetruck.pl

WOJ. PODLASKIE

„AR-TIR” JOLANTA KĘĆKO 
ul. Utrata 203 

16-400 SUWAŁKI 
Telefon: +48 87 5670964 
artir.serwis@gmail.com

GROMEK CAR SERVICE GROMEK MATEUSZ 
Wola Zambrzycka 22A 

18-300 ZAMBRÓW 
Telefon: +48 695301125 
biuro@gromekservice.pl

WOJ. LUBELSKIE

INTERTRANSPORT SP Z O. O.
ul.Budowlanych 5A 

21-300 RADZYŃ PODLASKI 
Telefon: +48 83 3529281 

michal.intertransport@gmail.com

WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

MARCOTRANS SPÓŁKA Z O. O.
 Kicko 2E 

73-112 STARA DĄBROWA/k Szcecina 
Telefon: +48 91 5791034 

pawel.stepniak@marcotrans.pl

WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
(*) RO-JA-TRANS SP Z O.O.

Ul. Samsonowicza 15 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: +48 41 2475040

*W	TRAKCIE	UZYSKIWANIA	AUTORYZACJI

SIECI SERWISOWE

Właścicielem	sieci	Q-Service	Truck	jest	Inter	Cars.	Jest	to	pierwsza,	
ogólnopolska	sieć	warsztatów,	zajmujących	się	przeglądami	
i naprawami	pojazdów	ciężarowych,	przyczep,	naczep	i autobusów.	
Obecnie	w jej	skład	wchodzi	77 warsztatów.	Zrzeszone	serwisy	pracują	
pod	wspólnym	logiem	sieciowym,	ale	zachowują	własną	tożsamość	
i niezależność.	Celem	sieci	jest	stworzenie	między	warsztatami	stałej	
i bliskiej	współpracy,	opartej	na	wymianie	doświadczeń	i informacji	
technicznych.		Członkostwo	w Q-Service	Truck	jest	potwierdzeniem	
świadczenia	przez	serwis	usług	na	najwyższym	poziomie	przy	
wykorzystaniu	wysokiej	jakości	części	zamiennych.
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FIRMA DZIAŁA NA WIELU POLACH 
– PROWADZI PAN DZIAŁALNOŚĆ 
TRANSPORTOWĄ, SERWIS NAPRAW 
CIĘŻARÓWEK, A NAWET USŁUGI DLA 
ROLNICTWA. CZEGO JESZCZE NIE 
WYMIENIŁEM?
Prowadzenie działalności w wielu bran-
żach daje nam poczucie stabilności 
finansowej – gdy w jednej branży jest 
kryzys, wspomaga ją inna. Rzeczywiście 
prowadzimy sprzedaż pasz i koncentra-
tów dla rolnictwa oraz wykonujemy usłu-
gowe mieszanie pasz u naszych klientów, 
gdyż dysponujemy nowoczesną, mobilną 
mieszalnią. Mamy też lakiernię i posia-
damy ramą naprawczą do osobówek. 
Prowadzimy naprawy powypadkowe aut 
osobowych oraz pojazdów ciężarowych. 

Mieszkamy na wsi, więc sąsiadom na-
prawiamy maszyny rolnicze. Od 26 lat, od 
kiedy tylko firma jest na rynku, cały czas 
w nią inwestujemy. W firmie pracują moi 
trzej synowie - Mateusz, Marcin i Tomasz. 
W tej chwili, łącznie z częścią usługową 
dla rolnictwa, zatrudniamy aż 109 osób. 
W 1991 roku założyłem firmę transpor-
tową, która początkowo zajmowała się 
transportem krajowym, jednak z cza-
sem uzyskaliśmy licencję na przewozy 
międzynarodowe. Dwa lata później 
uruchomiliśmy serwis na potrzeby wła-
sne. W 2006 roku zaczęliśmy świadczyć 
usługi serwisowe na zewnątrz. Obecnie 
w naszej firmie transportowej mamy 
45 ciągników siodłowych – Volvo, Iveco 
i DAF. 

Prowadzimy też myjnię cystern. Mając 
w naszej flocie kilka cystern, doświad-
czyłem, że jakość jej umycia ma kolosal-
ne znaczenie. Po prostu brudnej cysterny 
nikt nie chce załadować. Dlatego otwo-
rzyliśmy własną myjnię, w której myjemy 
nie tylko naszych 9 cystern, ale również 
przyjeżdżają do nas klienci zewnętrzni. 
Nie przypuszczałem, że to taki rozwojo-
wy temat – myjemy co najmniej 2 cyster-
ny dziennie. W tej działalności ważna jest 
jakość mycia i na to zwracamy szczegól-
ną uwagę. 

CZY DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE 
Z PROWADZENIEM FIRMY 
TRANSPORTOWEJ WPŁYWAJĄ NA 
PRACĘ SERWISU?

- KIERUJEMY SIĘ ZASADĄ, ŻE KAŻDY KLIENT JEST TAK SAMO WAŻNY, BEZ WZGLĘDU 
NA TO, CZY MA JEDEN SAMOCHÓD, CZY DWADZIEŚCIA. DBAMY O NASZĄ REPUTACJĘ. 
SZANUJEMY KLIENTÓW I ICH CZAS. TO NIE JEST ŁATWE I WYMAGA WIELU STARAŃ, 
ALE WARTO. TYLKO 2% NASZYCH KLIENTÓW TO KLIENCI PRZYPADKOWI, ŚCIĄGNIĘCI 
PO AWARII NA DRODZE. POZOSTAŁE 98% TO STAŁE GRONO – MÓWI PAWEŁ TURBAŃSKI, 
KTÓRY RAZEM Z TRZEMA SYNAMI, MATEUSZEM, MARCINEM I TOMASZEM, PROWADZI 
WYJĄTKOWĄ FIRMĘ, DZIAŁAJĄCĄ NA WIELU OBSZARACH.

TRANSPORT, SERWIS 
I NIE TYLKO 
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Oczywiście, że tak. Użytkując nasze 
samochody, zdobywamy doświadczenie, 
które jest bezcenne. Porównujemy kolej-
ne generacje pojazdów – te, których użyt-
kowaliśmy kiedyś, z tymi, których uży-
wamy obecnie. Zauważyliśmy, że zmie-
niają się typowe usterki powtarzające się 
w pojazdach danej generacji określonej 
marki. Np. kiedyś Volvo miało problemy 
ze sprężarką, dzisiaj ich nie ma, ale po-
jawiły się inne. Co ciekawe, samochody 
z lat 2008–2009 mniej się psują niż auta 
2014–2015. W DAF-ie XF 106 Euro VI jest 
o 120 czujników więcej niż w poprzednim 
modelu XF 105, co świadczy o większej 
komplikacji pojazdów Euro VI. Na co 
dzień, użytkując DAF-y, zdobywamy wie-
dzę, którą potem wykorzystujemy pod-

czas napraw pojazdów naszych klientów. 
Przyjeżdżają do nas samochody w wieku 
do 10 lat. W tych nowszych najczęściej 
ulega uszkodzeniu układ oczyszczania 
spalin, bo silniki wytrzymują minimum 
milion kilometrów przebiegu. 

JAKIE NAPRAWY CIĘŻARÓWEK 
WYKONUJECIE?
Naprawiamy wszystko, co porusza się 
na kołach, więc nasza oferta jest bardzo 
szeroka. W warsztacie pracuje 8 me-
chaników. W przypadku samochodów 
ciężarowych podejmujemy się napraw 
od mechanicznych i mechatronicznych, 
aż po naprawy powypadkowe pojazdów, 
przyczep i naczep, w tym z zabudowami 
specjalistycznymi do przewozu żywca. 

Mój syn Mateusz w zasadzie już sam 
prowadzi warsztat, a ponieważ skończył 
technikum informatyczne, wyspecjali-
zował się w diagnostyce usterek za po-
mocą testerów diagnostycznych. Ramy 
naprawczej do ciężarówek jeszcze nie 
mamy, ale współpracujemy z firmą, któ-
ra taką posiada. Lakierujemy bez kabiny 
lakierniczej. Mamy takie obłożenie, że 
na wolny termin trzeba czekać 3 miesią-
ce. Nie przypuszczałem, że lakierowanie 
może okazać się tak rozwojowe. 
Naprawiamy też skrzynie biegów i sil-
niki, wyspecjalizowaliśmy się w napra-
wach osi w tylnych mostach w samo-
chodach marki Volvo. Przyjeżdżają do 
nas klienci z odległych rejonów kraju. 
Posiadamy oryginalne testery diagno-
styczne takich firm, jak Knorr, Wabco 
czy Haldex. 
Mamy też tester do ciężarówek Texa, 
możemy więc przeprowadzić diagno-
stykę każdego pojazdu czy naczepy. Ale 
w korzystaniu z testerów też trzeba mieć 
odpowiednie doświadczenie, bo to są 
tylko narzędzia wspomagające. 
Największych problemów przysparzają 
pojazdy, w których kilka warsztatów 
przed nami dokonało przeróbek i niefa-
chowych napraw. Po takich naprawach 
trudno jest nam odtworzyć przebieg 
dotychczasowych ingerencji i szybko 
znaleźć przyczynę usterki. Mieliśmy 
przypadek pojazdu, w którym dwa razy 
z rzędu biegi można było zmieniać, a za 
trzecim razem – już nie. W poprzednich 
warsztatach wymieniono sprzęgło, 
wybierak w skrzyni biegów, a powodem 
usterki był nadmierny luz na synchro-
nizatorze. 

CZY MACIE GRONO STAŁYCH 
KLIENTÓW?
Tak, przez wszystkie te lata dorobiliśmy 
się grona stałych klientów, a takich przy-
padkowych, których ściągamy z drogi 
z awarią, jest ok. 2 % w roku. Mamy 
samochód serwisowy i pomagamy na-
szym klientom w razie nieprzewidzianej 
awarii, nawet na granicą. Ostatnio je-
chaliśmy pod Weronę we Włoszech na 
prośbę naszego stałego klienta. W ciągu 
24 godzin od zgłoszenia samochód 
ruszył dalej. Klient wolał skorzystać 
z naszych usług, a nie autoryzowanego 
dilera we Włoszech, gdyż okazało się, że 
naprawa miała trwać 5 dni. 
Innym zagadnieniem są odległe terminy 
napraw wyznaczane przez autoryzowa-
ne serwisy w naszej okolicy. Mając nowe 
samochody w naszej firmie transporto-
wej, też tego doświadczamy. 
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Dane kontaktowe: 
Turbańscy

Głuchów 34, 63-860 Pogorzela
tel. 655 734 146
biuro@turbanscy.pl

 

GDZIE ZAOPATRUJECIE SIĘ W CZĘŚCI 
ZAMIENNE?
W części zaopatrujemy się w m.in. Inter 
Cars. Z oddziału w Gostyniu przywożą mi 
części dwa razy dziennie – o godz. 9.00 
i 14.00. Dla mnie ważne jest, by sprzedaw-
ca części był dobrze zorientowany i umiał 
doradzić w ich doborze. Cenimy sobie 
współpracę z Inter Cars. By unikać rekla-
macji, stosujemy części dobrej jakości. 
To nic, że np. zamiennik filtra powietrza 
jest o połowę tańszy od oryginału, ale 
tłumaczymy naszym klientom, że w cię-
żarówce nie w tym miejscu trzeba szukać 
oszczędności. Nie stosujemy też części 
regenerowanych w pobliskich warszta-
tach, np. wtryskiwaczy, pomp wtrysko-
wych czy zaworów pneumatycznych, 
gdyż są z reguły niskiej jakości. 

KIEDY PRZYSTĄPILIŚCIE DO SIECI 
Q-SERVICE TRUCK?
Do sieci Q-Service Truck przystąpiliśmy 
w 2012 roku. Kiedyś na spotkania siecio-
we jeździłem sam, teraz jeździ mój syn 
Mateusz, który prowadzi warsztat napraw 
ciężarówek. 

W JAKI SPOSÓB ZDOBYWACIE WIEDZĘ 
TECHNICZNĄ?
Z typowymi naprawami nie mamy kłopo-
tu – wystarcza wiedzy i doświadczenia. 
W przypadku nietypowych napraw kon-
sultujemy się z zaprzyjaźnionymi warsz-
tatami, a także z serwisami autoryzo-
wanymi. Korzystamy też ze szkoleń, ale 
staramy się wybrać te najbardziej dla nas 
przydatne. Uczestniczymy też w szkole-
niach organizowanych przez Inter Cars. 

CZYM SIĘ WYRÓŻNIACIE?
Oferujemy szeroki zakres usług i każdy 
klient jest dla nas ważny, bez względu na 
to, czy ma jeden samochód czy dwadzie-
ścia. Klienci potrzebują szybkiej reakcji, 
więc staramy się awarie załatwiać jak 
najszybciej, często w ciągu godziny. 
Najpierw pytamy, co się stało, a dopiero 
później rozmawiamy płatności. 

JAKIE PROBLEMY NAPOTYKACIE 
W SWOJEJ PRACY?
Jesteśmy trochę na uboczu i odczuwamy 
konkurencję ze strony niedużych warsz-
tatów, które mają bardzo niskie stawki za 
roboczogodziny. Klienci pytają, dlaczego 
u nas jest drożej, a przecież nasze stawki 
naprawdę nie są wygórowane. Dlatego 
współpracujemy z firmami, które akcep-
tują nasze ceny. Za te pieniądze gwaran-
tujemy wysoką jakość wykonania usług, 
wiedzę oraz doświadczenie. 



Kluczowym elementem, na który fir-
ma Inter Cars od zawsze kładzie duży 
nacisk, jest budowanie silnych relacji 
z klientami. Taki cel od początku istnie-
nia przyświeca również sieci Q-Service 
Truck. Jednym ze sposobów na budo-
wanie trwałych i dobrych kontaktów są 
coroczne, ogólnopolskie spotkania sie-
ciowe. Tym razem członkowie Q-Service 
Truck, w ostatni weekend lutego, przyby-
li na zaproszenie Inter Cars do pięknego 
hotelu Krasicki, położonego w Lidzbarku 
Warmińskim. 
Inter Cars chce wspierać działalność 
serwisów sieciowych. Podczas konferen-
cji ich właścicielom przedstawiono więc 
m.in. dane rynkowe dotyczące obecnej 
pozycji warsztatów niezależnych. Ich 
analiza pozwala świadomie planować 
rozwój serwisu, dokonywane naprawy, 
a także podejmować decyzje zakupowe. 
Bycie na bieżąco z informacjami branżo-
wymi daje punkt odniesienia na temat 
pozycji na rynku.
Kolejnym poruszanym tematem było 
wsparcie marketingowe dla uczest-
ników sieci. Inter Cars posiada wiele 
narzędzi i nośników informacji, które 
pomagają kreować wizerunek serwisu. 

Podczas prezentacji każdy mógł znaleźć 
chociaż jedno narzędzie, które może 
wykorzystać do swoich potrzeby.  Spółka 
przedstawiła także kierunki rozwoju dla 
serwisów, jakie powinny zainteresować 
uczestników. 
W rozmowach z przedstawicielami Inter 
Cars serwisy często mówiły o trudno-
ściach z utrzymaniem pracowników 
w firmie. Jest to szczególnie problema-
tyczne w przypadku rynku pojazdów 
ciężarowych, ponieważ specjalistów 
z tego zakresu jest znacznie mniej. Pod-
czas prezentacji, przygotowanej przez 
Annę Figiel, Zastępcę Dyrektora ds. 
Zasobów Ludzkich w Inter Cars, właści-
cielom warsztatu przybliżono najważ-
niejsze czynniki w aktywnym poszuki-
waniu pracy. Dowiedzieli się oni także, 
jak mogą wpłynąć na zmniejszenie 
liczby odchodzących pracowników oraz 
w jaki sposób rekrutować nowych. Wy-
miana wzajemnych doświadczeń z tego 
zakresu wśród serwisów pokazała, że 
temat jest dla nich bardzo istotny. 
- Przyszłość warsztatów zależy od do-
stosowania się do wymagań obecnego 
rynku, na którym wszystko musi być 
dostarczone na czas i w najwyższym 

standardzie. Powszechność wykorzy-
stania Internetu wymusza na serwisach 
podejmowanie działań promujących, 
otwarcie się na nowych klientów oraz 
nowe technologie. Właśnie poprzez 
spotkania i wspólne dyskusje możemy 
zmierzać do wypracowania dobrych 
praktyk współpracy, które będą przyno-
sić wymierne korzyści – mówi Sylwia 
Wysocka, Koordynator ds. Sieci Q-Servi-
ce Truck w Inter Cars.  
Oprócz poszerzania wiedzy i wymiany 
doświadczeń, spotkanie było także oka-
zją do integracji między właścicielami 
warsztatów i przedstawicielami spółki. 
Po części oficjalnej odbyła się uroczysta 
kolacja, a następnie wszyscy mieli oka-
zję obejrzeć występ Stefano Terrazzino 
z zespołem Belli RiBelli. Włoska muzyka 
porwała gości do tańca, a zabawa trwała 
do późnych godzin nocnych. 
- Serwisom sieci Q-Service Truck dzię-
kujemy za zaufanie, jakim nas obdarzają 
i współpracę w roku 2016. Życzymy sobie 
i Państwu, aby obecny rok był dla nas 
rozwojowy, przyniósł wiele ciekawych 
inicjatyw oraz wymiernych korzyści – 
podkreśla S. Wysocka. 

NA ZAPROSZENIE INTER CARS CZŁONKOWIE SIECI Q-SERVICE TRUCK SPOTKALI 
SIĘ NA COROCZNYM, OGÓLNOPOLSKIM SPOTKANIU SIECIOWYM. 

INTER CARS WSPIERA 
ROZWÓJ SERWISÓW
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Wygląda na to, że napęd elektryczny 
w samochodach staje się rzeczywisto-
ścią. W tym kierunku podążają również 
producenci pojazdów użytkowych, którzy 
coraz śmielej demonstrują swoje doko-
nania w zakresie napędu elektrycznego. 
Pomagają w tym dostawcy komponen-
tów, jak Bosch, Schaeffler czy ZF, którzy 
oferują gotowe rozwiązania. Problemów 
we wprowadzaniu napędu elektrycznego 
w ciężarówkach dostarczają m.in. nie-
wielki zasięg, zwiększona masa własna 

pojazdu, mniejsza ładowność i wysokie 
koszty produkcji. Producenci pojazdów 
użytkowych są jednak optymistami. 
Antidotum na krótki zasięg ma być 
nowa generacja akumulatorów i obniże-
nie ich ceny. Daimler Trucks spodziewa 
się, że koszty akumulatorów przezna-
czonych do samochodów ciężarowych 
o napędzie elektrycznym zmniejszą 
się w okresie 1997-2025 aż 2,5-krotnie 
- z 500 euro/kWh do 200 euro/kWh. 
Jednocześnie w tym samym czasie ma 

wzrosnąć gęstość energii akumulato-
rów - z 80 Wh/kg do 200 Wh/kg. Pod 
naciskiem producentów samochodów 
Komisja Europejska zamierza zwiększyć 
dopuszczalną masę całkowitą cięża-
rówek elektrycznych o 1 tonę, co ma 
zrównoważyć zwiększoną masę własną 
pojazdu elektrycznego, a w konsekwen-
cji utrzymać dotychczasową ładowność. 
Ostatnią propozycją jest zwiększenie 
dopuszczalnej masy całkowitej 3-osio-
wej ciężarówki z 25 do 26 t.

JESZCZE DO NIEDAWNA WYDAWAŁO SIĘ, ŻE ELEKTRYCZNY NAPĘD W CIĘŻKICH 
POJAZDACH CIĘŻAROWYCH JEST NIEOPŁACALNY. PIERWSZY KROK ZROBIŁ DAIMLER 
TRUCKS, PRZEDSTAWIAJĄC NA UBIEGŁOROCZNYCH TARGACH W HANOWERZE MODEL 
MERCEDESA-BENZA URBAN ETRUCK. NAD ELEKTRYCZNYMI CIĘŻARÓWKAMI PRACUJĄ 
TAKŻE VOLVO TRUCK I SCANIA. 
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Oś napędowa firmy ZF zastosowana w Mer-
cedesie Urban eTruck. Elektryczne silniki 
napędowe znajdują się przy każdym kole - 
napęd bezpośredni.

nia 100 kWh akumulatory będą w pełni 
naładowane po 2-3 godzinach. Zakłada 
się, że akumulatory będą ładowane w za-
jezdni floty. Warto dodać, że są również 
doładowywane podczas hamowania po-
jazdu, gdyż wówczas silniki elektryczne 
stają się generatorami prądu. 
Ponieważ silnik elektryczny wytwarza 
maksymalny moment obrotowy przy ni-
skich obrotach, dynamika elektrycznej 
ciężarówki ma być bardzo wysoka. Man-
kamentem napędu elektrycznego jest 
zwiększona masa własna w porównaniu 
z silnikiem Diesla. Jak podaje Daimler, 
model Urban eTruck jest cięży o 1700 kg 
w porównaniu do konwencjonalnego od-
powiednika. Elektrycznie napędzana oś 
waży 1000 kg, pozostałe elementy elek-
trycznego napędu - 900 kg, a akumulato-
ry - 2500 kg. Aby zmniejszyć masę wła-
sną, pojazdu zastosowano aluminiowe 

ŚWIAT WOKÓŁ NAS 

moment obrotowy jest kierowany na 
koła jezdne. Jak podaje producent, mo-
ment na kołach wynosi aż 2x11 000 Nm. 
Silniki są chłodzone cieczą. Kompletną 
oś napędową dostarczyła firma ZF, która 
ma duże doświadczenie w projekto-
waniu osi portalowych do autobusów 
z napędem elektrycznym (AVE 130). 
Umieszczając silniki elektryczne przy 
kołach jezdnych, wyeliminowano wał 
napędowy i mechanizm różnicowy. 
W modelu Mercedesa wykorzystano 
zestaw trzech modułów baterii litowo-jo-
nowych o łącznej pojemności 212 kWh. 
W razie potrzeby użytkownik może usu-
nąć jeden z modułów baterii, aby zmniej-
szyć masę własną pojazdu. Ładowanie 
odbywa się wyłącznie przez standardo-
we łącze CCS typ 2. Przy mocy ładowa-

TRANSPORT DYSTRYBUCYJNY
Obecnie najbardziej zaawansowaną 
technicznie konstrukcją jest Mercedes-
-Benz Urban eTruck, którego małoseryj-
na produkcja już się rozpoczęła. Jest to 
pojazd o zasięgu 200 km, przeznaczony 
do dystrybucji towarów w mieście. 
Krótka seria 18- i 25-tonowych pojaz-
dów z różnymi zabudowami została 
przekazana wybranym użytkownikom 
w celu odbycia rocznych testów eksplo-
atacyjnych.
By obniżyć koszty projektowania i pro-
dukcji, Mercedes wykorzystał 3-osiowe 
podwozie z produkowanego modelu, 
w którym zmieniono rodzaj napędu i ka-
binę. Przy piastach kół tylnej osi zamon-
towano dwa trójfazowe, asynchroniczne 
silniki elektryczne na napięcie 400 V 
o mocy 125 kW każdy, z których przez 
jednostopniową przekładnię redukcyjną 

fot.	ZF
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 Dystrybucyjny Mer-
cedes-Benz Urban 
eTruck z napędem 
elektrycznym ma za-
sięg 200 km. 

Litowo-jonowe baterie w Mercedesie Urban eTruck 
wymagają chłodzenia. 
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obręcze kół, na osi napędowej – szerokie, 
pojedyncze opony 495/45R 22.5, zamiast 
ogumienia bliźniaczego powszechnie 
stosowanego w konwencjonalnych cię-
żarówkach. Przednia i wleczona, skrętna 
oś tylna pochodzą z konwencjonalnych 
rozwiązań Mercedesa. Co na to inni 
producenci?
Podczas gdy niektórzy producenci 
zbierają doświadczenia z napędem 
elektrycznym, Fuso uruchomił w tym roku 
produkcję takiego pojazdu 3. generacji. 
W przeciwieństwie do Mercedesa do 
napędu Fuso wykorzystano jeden, 
synchroniczny silnik elektryczny o mocy 
185 kW (252 KM) i momencie obrotowym 
380 Nm. Napędza on tylne koła przez 
jednostopniową przekładnię redukcyjną 
i wał napędowy. Z akumulatorami o łącznej 
pojemności 70 kWh zasięg pojazdu wynosi 
ok. 100 km. Zestaw akumulatorów składa 
się z 5 sztuk – jednego umieszczonego 
za kabiną i 4 po obu stronach ramy. 
Zastosowano chłodzone cieczą 
akumulatory litowo-jonowe. Nośność 
podwozia 7,49-tonowego pojazdu wynosi 
4,63 t (z nadwoziem i obciążeniem). 
Naładowanie zestawu baterii do 80% 
pojemności szybką ładowarką na 
prąd stały trwa 1 godzinę, a całkowite 
naładowanie baterii prądem zmiennym ze 
zwykłego gniazdka - 7 godzin. 
Pojazd Fuso poprzedniej generacji, Canter 
E-Cell, był napędzany silnikiem elektrycz-
nym o mocy 150 KM, a zasięg również 

wynosił 100 km. Przy dopuszczalnej 
masie całkowitej pojazdu wynoszącej 
6 ton, ładowność wynosi 2 tony. Akumula-
tory o masie 600 kg umieszczono po obu 
stronach ramy. Canter produkowany jest 
również z napędem hybrydowym, którego 
strategia działania opiera się na wykorzy-
staniu jednostki elektrycznej do ruszania 
z miejsca. Następnie, przy prędkości około 
10 km/h, uruchamia się silnik wysoko-
prężny. Gdy prędkość pojazdu ponownie 
spadnie poniżej tej wartości, silnik Diesla 
pracuje na biegu jałowym, aby zapewnić 
zasilanie urządzeń pomocniczych. Co 
ciekawe, użytkowanie elektrycznej cięża-
rówki wcale nie musi być drogie. Podczas 
rocznego testu przeprowadzonego w Portu-
galii, koszty użytkowania Canterów E-Cell 
z uwzględnieniem aktualnych cen oleju 
napędowego i energii okazały się o 64% 
niższe od kosztów użytkowania konwen-
cjonalnej ciężarówki z silnikiem Diesla. Na 
analizę kosztów wpływają jednak chwilo-
we ceny paliw, więc w innym kraju i w in-
nym czasie oszczędności z użytkowania 
elektrycznego Cantera mogą się okazać 
zupełnie inne. 
Również Renault Trucks opracował jeden 
egzemplarz dystrybucyjnego modelu 
D o DMC 16 t z napędem wyłącznie 
elektrycznym i akumulatorami 
umożliwiającymi pokonanie dystansu do 
200 km. Renault Trucks stworzył też jeden 
egzemplarz modelu Maxity Electric o DMC 
4,5 t z napędem wyłącznie elektrycznym 
o zasięgu 200 km. Jednak w tym pojeździe 
prąd jest otrzymywany z wodorowych 

ogniw paliwowych, a nie z akumulatorów. 
Renault zachęca potencjalnych nabywców 
argumentem, że czas tankowania wodoru 
jest porównywalny z czasem napełniania 
konwencjonalnego zbiornika olejem 
napędowym. Akumulatory muszą być 
ładowane znacznie dłużej.
Jeszcze w 2015 r. Scania w transporcie 
dystrybucyjnym proponowała napęd 
hybrydowy, w którym 9-litrowy silnik Diesla 
o mocy 320 KM współpracował z silnikiem 
elektrycznym o mocy 201 KM. Silnik 
elektryczny umieszczono między silnikiem 
Diesla, a zautomatyzowaną skrzynią 
przekładniową. Przy rzeczywistej masie 
pojazdu 15 t zasięg na silniku elektrycznym 
wynosi zaledwie 2 km i jest to założenie 
celowe. Zwiększenie zasięgu w silniku 
elektrycznym spowodowałoby znaczny 
wzrost masy własnej akumulatorów. 
Napęd hybrydowy wraz z akumulatorem 
waży zaledwie 790 kg. Scania proponuje 
napęd hybrydowy w podwoziach 4x2, 6x2 
z minimalnym rozstawem osi 3900 mm 
i z kabinami P lub G. 

TRANSPORT DŁUGODYSTANSOWY
Zasięg 200 km jest stanowczo za mały 
dla ciężarówki długodystansowej. Scania 
proponuje więc elektryfikację istniejących 
autostrad, nad którymi mają zawisnąć 
przewody elektryczne, na wzór trakcji 
kolejowej. Na razie zelektryfikowano 2-ki-
lometrowy odcinek autostrady w centralnej 
Szwecji i przeprowadza się próby. Taką 
koncepcję elektryfikacji musi zatwierdzić 
rząd danego kraju, ale żadne inne państwo 
nie podąża śladem Szwecji. 
Inną, może bardziej realną, koncepcję 
przedstawiło Volvo Trucks, które dla po-
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1. pompa wspomagania skrętu osi wleczonej, 
2.  skrzynka rozdzielcza niskiego napięcia, 
3. układ chłodzenia akumulatorów wysokiego 

napięcia, 
4. niskotemperaturowy obwód chłodzenia, 
5. akumulatory wysokiego napięcia, 
6. pompa wspomagania układu kierowniczego 

osi przedniej, 

7. sterownik ładowania wysokonapięciowego, 
8. złącze wysokonapięciowe, 
9. wysokonapięciowy moduł rozdziału mocy, 
10. wysokonapięciowa sprężarka powietrza, 
11. wysokotemperaturowy obwód chłodzenia, 
12. wysokonapięciowe rezystory hamowania, 
13. inwerter wysokiego napięcia.
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jazdów długodystansowych lansuje napęd 
hybrydowy. W ubiegłym roku zapre-
zentowano prototypowy pojazd Volvo 
Concept Truck bazujący na modelu FH 
z silnikiem Diesla D13 i wspomagającym 
go silnikiem elektrycznym. Koncepcja 
zakłada odzyskiwanie energii podczas 
zjazdów ze wzniesień oraz podczas 
hamowania. Zgromadzona w akumu-
latorach energia służy do napędu elek-
trycznego na płaskich odcinkach dróg 
i podczas łagodnych wzniesień. Specjal-
nie na potrzeby pojazdu hybrydowego 
dostosowano działanie zautomatyzo-
wanej skrzyni biegów, która uwzględnia 
topografię drogi przed pojazdem i w ten 
sposób określa najwłaściwszy pod 
względem efektywności wybór napędu, 
spalinowy lub elektryczny. Oblicza także 
optymalny czas wykorzystania odzy-
skanej energii. Volvo szacuje, że w trans-
porcie długodystansowym pojazd będzie 
napędzany elektrycznie przez 30% 
całkowitego czasu jazdy. Oznacza to, 
że można będzie zaoszczędzić 5-10% 
paliwa. Zasięg z napędem wyłącznie 
elektrycznym Volvo szacuje na za-
ledwie 10 km. Volvo Trucks trak-
tuje swój pojazd badawczy jako 
studium zbierania doświadczeń 
przydatnych również do mody-
fikacji swoich seryjnych modeli. 
W pojeździe doświadczalnym, inaczej 
niż w seryjnym FH zastosowano 
kamery zamiast lusterek wstecz-
nych, osłony międzyosiowe 

obejmujące także koła i tylny deflektor 
wydłużający naczepę. 
Natomiast Toyota w pojazdach cięża-
rowych zamiast mało wydajnych aku-
mulatorów proponuje ogniwa paliwowe 
i rozpoczyna prace nad konstrukcją 
ciężarówki o zasięgu 770 km. Zasięg ten 
można zwiększyć, instalując większe 
zbiorniki na wodór. Zastosowano bo-
wiem wodorowe ogniwa paliwowe, które 
z połączenia wodoru i tlenu wytwarzają 
prąd elektryczny. Przy projektowaniu 
elektrycznego pojazdu ciężarowego To-
yota zapewne wykorzysta doświadcze-
nia zdobyte przy konstrukcji autobusu 
z ogniwami paliwowymi, który już jest 
produkowany. Techno-
logia produkcji 
ogniw też 

jest opanowana i stosowana w osobo-
wym modelu Mirai. Jednak przeszkodą 
w rozpowszechnieniu się ogniw paliwo-
wych jako źródła prądu zastępującego 
akumulatory jest brak stacji tankowania 
wodoru. Pojawiły się głosy, że zamiast 
stacji tankowania wodoru powinno się 
budować stacje gazu ziemnego. 

TROCHĘ TECHNIKI
Przy elektryfikacji ciężarówki stosuje 
się dwa rodzaje napędu – bezpośredni 
i pośredni. Napęd bezpośredni polega na 
umieszczeniu silników elektrycznych 
przy kołach jezdnych i zastosował go 
Mercedes. W napędzie pośrednim jeden 
silnik elektryczny napędza koła jezdne 
za pomocą wału napędowego (Fuso, Re-
nault). By zwiększyć moment obrotowy 

przekazywany na koła jezdne w obu 
rodzajach napędu stosuje się jed-

nostopniowe przekładnie reduk-
cyjne. Silniki i baterie, z reguły 
litowo-jonowe, są chłodzone, 

bardzo często za pomocą cieczy.
Nie ulega wątpliwości, że w nie-

dalekiej przyszłości pojazdy dys-
trybucyjne będą miały napęd 

elektryczny. Coraz więcej 
europejskich miast wprowadza 

strefy „zerowej emisji”, do których 
wjazd będzie możliwy samochodami 
dystrybucyjnymi napędzanymi silni-
kiem elektrycznym. W ciężarówkach 

długodystansowych silnik Diesla jest 
jak na razie nie do zastąpienia. 
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Pomysł Scanii 
– nad autostra-
dami mają zawi-
snąć przewody 
elektryczne, 
na wzór trakcji 
kolejowej. 

Firma ZF oferuje 
producentom 
lekkich ciężaró-
wek opracowany 
napęd pośredni. 
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NOWOCZESNE UKŁADY 
KIEROWNICZE

NA ŁAMACH NASZEGO PISMA CZĘSTO OPISUJEMY NOWE SILNIKI  
ORAZ SKRZYNIE BIEGÓW. NOWE ROZWIĄZANIA POJAWIAJĄ SIĘ TEŻ W UKŁADACH 
KIEROWNICZYCH, KTÓRE PRZYSTOSOWUJE SIĘ DO PRACY W POJAZDACH 
AUTONOMICZNYCH PORUSZAJĄCYCH SIĘ BEZ UDZIAŁU KIEROWCY. 

W pojazdach użytkowych najbardziej 
rozpowszechniona jest wspomagana 
hydraulicznie śrubowo-kulkowa przekład-
nia kierownicza, która zastąpiła spotykane 
w starszych pojazdach przekładnie ślima-
kowe. Obok przekładni kierowniczej istot-
nym elementem jest wspomagający układ 
hydrauliczny. Zazwyczaj stosuje się jedną, 
dwie lub nawet trzy pompy, zależnie od 
liczby obwodów hydraulicznych. Przeważ-
nie w obwodzie głównym stosuje się pom-
pę łopatkową (często firmy LuK), a w ob-
wodzie rezerwowym – wielotłoczkową 
pompę promieniową (często firmy ZF). 

PRZEKŁADNIA ŚRUBOWO-KULKOWA
Dość powszechnym rozwiązaniem prze-
kładni kierowniczej z przekładnią śrubo-
wo-kulkową jest ZF Servocom produkowa-
ny od lat w wielu odmianach zależnie od 
nacisku na oś kierowaną, liczby obwodów 
i liczby pomp zasilających. W rozwiązaniu 
tym siła wspomagania jest stała. Rozwi-
nięciem Servocom był układ ZF Servocom-
tronic wzbogacony o elektroniczny układ 

sterujący pracą układu hydraulicznego. 
Zrealizowano to za pomocą sterowanego 
zaworu elektrohydraulicznego, który od-
działuje na obrotowy zawór rozdzielczy, 
modyfikując siłę wspomagania. Dzięki 
temu siła wspomagająca pracę układu 
kierowniczego jest zmienna i zależna od 
prędkości jazdy. Wraz ze zwiększaniem 
się prędkości jazdy, siła wspomagająca 
maleje, co zapewnia kierowcy lepsze 
panowanie nad pojazdem. Współczesne 
oczekiwania są jednak znacznie większe. 
By je spełnić, w układzie kierowniczym 
pojawił się dodatkowy silnik elektryczny. 
Takie rozwiązanie ma tzw. aktywny układ 
kierowniczy ZF Servotwin, który zalecany 
jest do pojazdów długodystansowych. 
Układ zapewnia zmienną siłę wspomaga-
nia układu kierowniczego, w zależności od 
prędkości jazdy, a silnik elektryczny nie 
tylko generuje dodatkową siłę wspomaga-
jącą, ale też przyczynia się do szybkiego 
powrotu kół do jazdy na wprost i zwiększa 
„opór” na kole kierownicy podczas szybkiej 
jazdy. W jeździe autostradowej wspoma-

ganie hydrauliczne nie pracuje, co przy-
czynia się do zmniejszenia zużycia paliwa 
przez silnik. Co więcej, łopatkowa pompa 
hydrauliczna o zmiennym wydatku prze-
tłacza tylko tyle oleju, ile w danej chwili 
potrzeba, oszczędzając energię. Producent 
podaje, że zastosowanie Servotwin powo-
duje oszczędność w zużyciu paliwa rzędu 
0,2 l/100 km, w porównaniu z typowym, 
dwuobwodowym układem kierowniczym. 
Ale nie to jest główną jego zaletą. Ponie-
waż Servotwin ma możliwość wpływania 
na skręt kół, połączono go z tzw. asysten-
tami kierowcy, realizując ideę częściowo 
autonomicznej jazdy. Dzięki temu pojazd 
może utrzymywać zadany pas ruchu, 
reagując na podmuchy bocznego wiatru, 
a nawet samodzielnie skręcić, by uniknąć 
zderzenia z przeszkodą. W zeszłym roku 
ZF razem z WABCO opracowały system 
EMA, który jest wprowadzeniem tej idei 
w życie. System analizuje informacje 
z kamer i czujników laserowych, a w przy-
padku wykrycia nieruchomej przeszkody 
informuje kierowcę. System wykrywa, czy 
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hamowanie uruchomione przez kierowcę 
lub, w razie braku jego reakcji, hamowanie 
samoczynne jest wystarczające do zatrzy-
mania pojazdu przed przeszkodą. Jeśli 
hamowanie jest niewystarczające, aby 
uniknąć zderzenia, system kieruje pojazd 
w kierunku wolnego pasa ruchu (w prawo 

lub w lewo). Aktywny układ kierowniczy 
ze wspomaganiem elektrycznym nazwa-
no ReAX. Jest to jednak powielenie idei 
Servotwin, a zmiana nazwy wynikła za-
pewne z powodu przyłączenia firmy TRW 
do ZF. 

PRZEKŁADNIA ZĘBATKOWA
Być może w ciężkich pojazdach użyt-
kowych rozpowszechni się niezależne 
zawieszenie kół przedniej osi, a pierwszy 
krok zrobiło już Volvo Trucks. Przy nieza-
leżnym zawieszeniu stosuje się przekład-
nię zębatkową, a nie śrubowo-kulkową. 
W porównaniu z przekładnią śrubowo-kul-
kową, przekładnia zębatkowa, stosowana 
powszechnie w autach osobowych, cechu-
je się lepszą kinematyką dającą bardziej 
precyzyjne „wyczucie” pojazdu. Ponadto 
przekładnia zębatkowa ma wyższą trwa-
łość, mniejszą masę własną i przyczynia 
się do zmniejszenia zużycia ogumienia. 
Przykładem układu kierowniczego z prze-
kładnią zębatkową jest ZF Servoline z hy-
draulicznym wspomaganiem o zmiennej 
sile. W przekładni tej siłownik hydraulicz-
ny położony jest równolegle do zębatki 
kierowniczej. 
Nieco inne rozwiązanie przekładni kie-
rowniczej zastosowało Volvo. W mode-
lach FH i FH 16 w wersji z niezależnym 
zawieszeniem przednim wprowadzono 
aktywny układ kierowniczy z przekład-
nią zębatkową i dodatkowym silnikiem 
elektrycznym. W rozwiązaniu Volvo silnik 
elektryczny rozwijający 25 Nm momentu 
obrotowego połączony jest z wałem kie-
rownicy, a przekładnia kierownicza wspo-
magana jest układem hydraulicznym. 
Działanie wspomagania hydraulicznego 
jest sprzężone z silnikiem elektrycznym 
przez sterujący układ elektroniczny. Jak 
podaje Volvo, przy małych prędkościach 
jazdy działanie silnika elektrycznego 
wzmacnia wspomaganie hydrauliczne, 
dzięki czemu obrót kołem kierownicy nie 
wymaga znacznej siły. Podczas wyższych 
prędkości jazdy, silnik elektryczny wy-
konuje niewielkie korekty kół przednich, 

reagując na wahania kół i związane 
z tym ruchy kierownicą 

spowodowane np. 
nierównościami 

drogi. W ten 
sposób pojazd 
precyzyjnie 

utrzymuje pro-
stoliniowy kieru-

nek jazdy i, jak podaje 
Volvo, kierowca jest 

mniej zmęczony. 
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Tradycyjny układ 
kierowniczy ze 
wspomaganą 
hydraulicznie 
przekładnią 
śrubowo-kul-
kową odchodzi 
w przeszłość. 
Na zdjęciu układ 
ZF Servocom. 

Wspomagana hydraulicznie 
przekładnia śrubowo-kulkowa 
ZF Servotwin z dodatkowym 
silnikiem elektrycznym zapewnia 
zmienną siłę wspomagania ukła-
du kierowniczego.

Przykładem układu kierownicze-
go z przekładnią zębatkową jest 
ZF Servoline z hydraulicznym 
wspomaganiem o zmiennej sile. 

Sterowanie tylnej osi 
skrętnej za pomocą 
układu hydraulicz-
nego, którego pompa 
napędzana jest silni-
kiem elektrycznym 
- ZF eRAS. 
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(120 kW, 1000 Nm) i porusza się z prędko-
ścią 4, 2 lub 1 km/h do przodu lub 2, 1 lub 
0,5 km/h do tyłu. Ale to tylko przykład. 
Ciągnikiem siodłowym z tradycyjnym 
napędem wyposażonym w zautoma-
tyzowaną skrzynię biegów też można 
sterować za pomocą smartfona. Funkcja 
ta umożliwia szybkie i precyzyjne podje-
chanie pod rampę i dokonanie załadunku 
towaru, a dzisiaj czas jest najważniejszy. 
Z tyłu naczepy montowane są czujniki 
mierzące odległość lub kamery, więc 
operator na ekranie smartfona może 
zobaczyć odległość od brzegu rampy 
załadunkowej. 
W pojazdach wieloosiowych układ kie-
rowniczy tylnej, skrętnej osi realizuje 
się za pomocą układu hydraulicznego, 
którego pompa jest napędzana silnikiem 
elektrycznym (ZF eRAS). Takie rozwią-
zanie ma szereg zalet – nie występuje 
połączenie mechaniczne ani hydraulicz-

ZE SMARTFONEM
Możliwości samodzielnego działania 
układu kierowniczego można jeszcze 
rozszerzyć za pomocą aplikacji umożli-
wiającej skręt kół za pomocą smartfona. 
Takie rozwiązanie opracowały firmy: ZF 
Friedrichshafen, ZF Lenksysteme i Open-
matics. Umożliwia ono manewrowanie 
zestawem o długości 25 m. złożonym 
z ciągnika siodłowego z naczepą i przy-
czepą typu tandem. W skład systemu 
wchodzą sterowana elektrycznie prze-
kładnia kierownicza ZF Servotwin, au-
tomatyczna skrzynia biegów ZF TraXon 
Hybrid i aplikacja na smartfony (firmy 
Openmatics). Operator, stojąc z boku, 
może za pomocą smartfona kierować 
zestawem, np. podczas jazdy do tyłu, 
bez obawy o kolizję. W zamyśle twórców 
systemu podczas tej operacji ciągnik 
siodłowy z napędem hybrydowym jest 
napędzany silnikiem elektrycznym 

ne skrętnej osi tylnej i przedniej, a także 
pompa pracuje tylko wtedy, gdy jest taka 
potrzeba. Właściwy kąt skrętu kół tyl-
nych oblicza sterownik elektroniczny na 
podstawie zadanych parametrów. 
W nowych rozwiązaniach przekładni 
kierowniczych coraz większą rolę będzie 
odgrywał dodatkowy napęd elektryczny, 
można się też spodziewać rozpowszech-
niania się zębatkowych przekładni kie-
rowniczych, które mogą być stosowane 
zarówno przy zależnym, jak i nieza-
leżnym zawieszeniu kół przedniej osi. 
Z rynkowego punktu widzenia też zaszły 
zmiany – zamiast dwóch producentów 
układów kierowniczych, firm TRW i ZF, 
mamy tylko jednego. Po włączeniu TRW 
w struktury koncernu ZF można ocze-
kiwać nowych konstrukcji układów kie-
rowniczych wykorzystujących doświad-
czenia obu firm. 

fo
t.	
ZF

Do manewrowania ciągni-
kiem siodłowym z nacze-
pą potrzebne są specjalna 
aplikacja na smartfony, 
zautomatyzowana skrzy-
nia przekładniowa i układ 
kierowniczy ze sterowa-
niem elektrycznym.
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Wykrycie zagrożenia Ostrzeżenie 
i hamowanie ZatrzymanieSamoczynny skręt

POŁĄCZENIE HYDRAULICZNEGO WSPOMAGANIA Z ELEKTRYCZNIE STEROWANYM UKŁADEM KIEROWNICZYM UMOŻLIWIŁO CZĘŚCIOWO 
AUTONOMICZNY SKRĘT KÓŁ. W PRZYPADKU WYKRYCIA NIEUNIKNIONEJ KOLIZJI POJAZD MOŻE SAMODZIELNIE SKRĘCIĆ, BY OMINĄĆ 
PRZESZKODĘ - TAKI SYSTEM O NAZWIE EMA OPRACOWAŁY FIRMY ZF I WABCO, WYKORZYSTUJĄC PRZEKŁADNIĘ KIEROWNICZĄ REAX.
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Jeszcze 50 lat temu do przenoszenia 
dużego momentu obrotowego stosowa-
no sprzęgła cierne dwutarczowe, które 
wymagały okresowej wymiany tarcz. By 
wyeliminować zużywające się elementy, 
konstruktorzy Mercedesa-Benza i firmy 
Voith zastosowali rozwiązanie wyko-
rzystujące sprzęgło hydrokinetyczne, 
w którym moment obrotowy przenoszo-
ny jest przez obracający się strumień 
oleju. W zależności od potrzeby, olej 
jest okresowo wtłaczany lub usuwany 
z komory roboczej sprzęgła, co jest cha-
rakterystyczne dla działania zwalniacza 
hydraulicznego (retardera). 
Turbosprzęgło z retarderem jest umiesz-
czone między sprzęgłem suchym, 
a skrzynią biegów (rys. 1). Przeniesienie 
momentu obrotowego z silnika odbywa 
się przez koło zamachowe (1), wałek 
wydrążony (4), koło pompy (5), koło tur-
biny (6), sprzęgło rozporowe (8), do wałka 
wejściowego skrzyni biegów (3). Podczas 
ruszania i jazdy komora robocza tur-
bosprzęgła jest napełniana olejem lub 
z niego opróżniana. Hamowanie jest re-
alizowane na dwa sposoby, tj. blokowa-
nie koła turbiny (6) przez hamulec koła 
turbiny (7) oraz napełnianie odpowied-

nią ilością oleju komory roboczej między 
kołem pompy (5) a kołem turbiny (6). 

PRZENIESIENIE NAPĘDU PODCZAS 
RUSZANIA
Podczas ruszania pojazdu moment ob-
rotowy z silnika jest przenoszony przez 
koło zamachowe (1) bezpośrednio na 

koło pompy (5), za pośrednictwem płyty 
dociskowej otwartego sprzęgła suchego 
(9) i wałka drążonego (4) – rys. 2. Ob-
racające się koło pompy kieruje olej na 
łopatki koła turbiny (6), które zaczyna 
się obracać. Koło turbiny jest połączone 
przez sprzęgło rozporowe (8) z wałkiem 
wejściowym skrzyni biegów (3). Jedno-

TURBOSPRZĘGŁO 
Z RETARDEREM
W NIEKTÓRYCH SAMOCHODACH BUDOWLANYCH 
MERCEDES-BENZ STOSUJE TZW. 
TURBOSPRZĘGŁO Z RETARDEREM. 
TO SPRYTNE WYKORZYSTANIE 
SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNEGO 
DO RUSZANIA I HAMOWANIA POJAZDU. 

TEKST:	DARIUSZ DZIEKAŃSKI
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1. koło zamachowe,
2. sprzęgło suche, 
3. wałek wejściowy skrzyni 

biegów,
4. wałek drążony, 
5. koło pompy, 
6.  koło turbiny, 
7. hamulec koła turbiny,
8. sprzęgło rozporowe, 
9. płyta dociskowa sprzęgła

RYS. 1
BUDOWA TURBOSPRZĘGŁA Z RETARDEREM
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cześnie do komory roboczej sprzęgła 
hydrokinetycznego wtłaczana jest odpo-
wiednia porcja oleju, proporcjonalna do 
stopnia naciśnięcia pedału gazu przez 
kierowcę. 
Gdy zostaje wytworzony odpowiedni po-
ślizg między kołem pompy a kołem turbi-
ny, nastawnik zamyka sprzęgło suche (2). 
Prędkość obrotowa wałka wejściowego 
skrzyni biegów (3) jest przyspieszana 
do prędkości obrotowej silnika i jest ona 
wyższa od prędkości obrotowej koła tur-
biny (6). Następnie rozłącza się sprzęgło 

rozporowe (8) i koło turbiny (6) jest odłą-
czone od wałka wejściowego skrzyni bie-
gów (3). Podczas procesu ruszania hamu-
lec koła turbiny (7) jest zasilany olejem, 
by zapewnić smarowanie. Po całkowitym 
zamknięciu sprzęgła suchego, z komory 
roboczej olej jest usuwany, gdyż podczas 
normalnej jazdy komora robocza nie jest 
wypełniona olejem. 
W trybie manewrowym, uruchamianym 
przez kierowcę przyciskiem, komora ro-
bocza jest częściowo wypełniana olejem, 
co umożliwia ruch pełzający pojazdu. 

Jednocześnie rozszerzony jest zakres 
sygnału położenia pedału gazu, dzięki 
czemu możliwa jest czuła reakcja pojaz-
du na zamierzenia kierowcy, a prędkość 
obrotowa silnika jest ograniczona do 
1300 obr./min. 

HAMOWANIE – FUNKCJA RETARDERA
Urządzenie umożliwia hamowanie po-
jazdu w funkcji retardera (zwalniacza) 
we wszystkich trybach jazdy przy za-
mkniętym sprzęgle suchym. Włączenie 
się retardera występuje, gdy:
–  uruchomiony jest hamulec zasadni-

czy i elektroniczny moduł sterujący 
uzna, że wymagany jest dodatkowy 
moment hamujący;

–  należy zredukować prędkość jazdy, 
np. podczas zjazdu ze wzniesienia, 
gdy włączony jest tempomat;

–  przy włączonej funkcji asystenta re-
gulacji odległości ta odległość jest za 
mała;

–  kierowca naciska przycisk retardera.
Retarder może zostać uruchomiony, gdy 
nie występuje ingerencja układu ABS/
ASR/ESP i temperatura oleju oraz płynu 
chłodzącego nie osiągnęła granicznej 
wartości. Podczas działania retardera 
koło turbiny (6) jest blokowane przez 
hamulec koła turbiny (7) do obudowy 
turbosprzęgła (rys. 3). Jednocześnie olej 
jest kierowany do komory roboczej. Koło 
pompy (5) napędzane przez wałek wej-
ściowy skrzyni biegów (3), przez sprzę-
gło suche (2) i wałek drążony (4) staje 
się rotorem, a koło turbiny (6) statorem. 
Obracające się koło pompy kieruje stru-
mień oleju na łopatki nieruchomego koła 
turbiny i prędkość obrotowa koła pompy 
zostaje zmniejszona. 
Moment hamowania jest sterowany 
ilością oleju w komorze roboczej. Ciepło 
powstające podczas hamowania jest od-
prowadzane przez wymiennik ciepła do 
układu chłodzenia. Moment hamowania 
jest ograniczony przez włączony bieg, 
temperaturę płynu chłodzącego i tem-
peraturę oleju. W momencie przekrocze-
nia granicznych wartości temperatury 
płynu chłodzącego lub oleju następuje 
automatyczna redukcja momentu hamo-
wania, co jest sygnalizowane w zestawie 
wskaźników kierowcy. 

TRYB JAZDY I ZMIANA BIEGÓW
Podczas jazdy turbosprzęgło (sprzę-
gło hydrokinetyczne) jest wyłączone 
z pracy. Dzięki temu uniknięto strat 
w przeniesieniu napędu, które powsta-
łyby, gdyby był on transmitowany przez 
sprzęgło hydrokinetyczne. Napęd jest 
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RYS. 2
PODCZAS RUSZANIA POJAZDU MOMENT OBROTOWY Z SILNIKA JEST PRZENOSZONY PRZEZ 
KOŁO ZAMACHOWE (1) BEZPOŚREDNIO NA KOŁO POMPY (5), ZA POŚREDNICTWEM PŁYTY 
DOCISKOWEJ OTWARTEGO SPRZĘGŁA SUCHEGO (9) I WAŁKA DRĄŻONEGO (4).

RYS. 3
FUNKCJA RETARDERA (ZWALNIACZA) - KOŁO TURBINY (6) JEST BLOKOWANE PRZEZ 
HAMULEC KOŁA TURBINY (7) DO OBUDOWY TURBOSPRZĘGŁA (RYS. 3).  
JEDNOCZEŚNIE OLEJ JEST KIEROWANY DO KOMORY ROBOCZEJ. KOŁO POMPY (5) 
NAPĘDZANE PRZEZ WAŁEK WEJŚCIOWY SKRZYNI BIEGÓW (3), PRZEZ SPRZĘGŁO SUCHE (2)  
I WAŁEK DRĄŻONY (4) STAJE SIĘ ROTOREM, A KOŁO TURBINY (6) STATOREM.
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więc przenoszony przez sprzęgło suche 
(2) bezpośrednio na wałek wejściowy 
skrzyni biegów (3) – rys. 4. W celu sma-
rowania turbosprzęgła okresowo do 
komory roboczej kierowana jest mała 
ilość oleju. Odbywa się to przez hamulec 
koła turbiny (7). Podczas zmiany biegu 
prędkość obrotowa koła turbiny musi 

być niższa od prędkości wałka wejścio-
wego skrzyni biegów w biegu docelo-
wym. Jeśli czujnik prędkości obrotowej 
koła turbiny wykaże, że prędkość ta jest 
zbyt duża, chwilowo uruchamiany jest 
hamulec koła turbiny (7). Dzięki temu 
zmiana biegów nie jest zakłócona przez 
bezwładność masy koła turbiny. 

PRZECIĄŻENIE TERMICZNE
Jeśli w momencie hamowania:
–  temperatura oleju wzrośnie powyżej 

160°C, 
–  temperatura płynu chłodzącego wzro-

śnie powyżej 115°C,
–  różnica między temperaturą oleju 

a temperaturą płynu chłodzącego 
wyniesie powyżej 80°C,

–  lub następuje zbyt szybki przyrost 
temperatury oleju, 

redukowany jest moment hamowania, 
by nie dopuścić do przegrzania oleju 
i płynu chłodzącego w układzie chłodze-
nia. Wówczas następuje zmniejszenie 
ilości oleju w komorze roboczej prze-
kładni hydrokinetycznej. W układzie za-
montowano czujniki temperatury oleju 
i temperatury cieczy chłodzącej. Gdy 
moment hamowania jest ograniczony, 
informacja o przyczynie jest wprowa-
dzana do szyny CAN napędu i kierowca 
jest informowany o zaistniałej sytuacji. 
Natomiast moment obrotowy podczas 
ruszania pojazdu nie jest ograniczony 
w przypadku przekroczenia temperatu-
ry oleju lub cieczy chłodzącej. Kierowca 
jest informowany o przeciążeniu ter-
micznym i powinien ruszać z niższego 
biegu. 

Działanie turboretardera jest identyczne, 
jak w zwalniaczach hydraulicznych. 
W rozwiązaniu Mercedesa znajdują się 
następujące czujniki:
–  ciśnienia oleju w komorze roboczej, 
–  ciśnienia odpowietrzania, 
–  temperatury oleju,
–  temperatury płynu chłodzącego,
–  prędkości obrotowej koła turbiny
oraz filtr oleju, zawory, odpowietrznik, 
wymiennik ciepła. Olej jest 
doprowadzany do komory roboczej 
przez kanały wlotowe znajdujące się 
w kole pompy. Podczas napełniania 
olejem komory roboczej powietrze jest 
wypierane przez olej i kierowane przez 
odpowietrznik oraz separator oleju 
do atmosfery. Przy maksymalnym 
poziomie oleju odpowietrznik zostaje 
zamknięty. Rozgrzany olej jest 
kierowany z komory roboczej przez 
tłumik wylotowy do wymiennika ciepła. 
Energia cieplna oleju jest oddawana do 
obiegu płynu chłodzącego. Ochłodzony 
olej, w zależności od trybu pracy, może 
być kierowany do komory roboczej lub 
do zbiornika oleju. 

Hamulec koła turbiny – zostaje 
zamknięty za pośrednictwem zaworu 
elektromagnetycznego. Jest używany 
w trybie działania retardera i podczas 
niektórych zmian biegów. Jeśli prędkość 
obrotowa koła turbiny przed zmianą 
biegu jest wyższa niż docelowa prędkość 
obrotowa wałka wejściowego skrzyni 
biegów po zmianie biegu, koło turbiny 
musi być zahamowane. 
Zawór proporcjonalny – podłączony 
do obwodu odbiorników dodatkowych 
układu sprężonego powietrza pojazdu; 
wysterowuje pneumatyczne ciśnienie 
regulacyjne do zbiornika oleju.
Czujnik ciśnienia oleju w komorze 
wyrównawczej oleju – rejestruje 
pneumatyczne ciśnienie w komorze 
wyrównawczej oleju i wartości 
przekazuje do modułu sterującego.
Czujnik ciśnienia odpowietrzania – 
rejestruje ciśnienie przed odpowietrznikiem 
i wartości przekazuje do modułu sterującego.
Separator oleju – oddziela olej z powietrza 
wylotowego, które uchodzi z komory 
roboczej przekładni hydrokinetycznej przez 
odpowietrznik i filtr do atmosfery.

Czujnik temperatury oleju – mierzy 
temperaturę oleju na wlocie do 
wymiennika ciepła.
Czujnik temperatury płynu chłodzącego – 
mierzy temperaturę cieczy chłodzącej na 
wylocie z wymiennika ciepła.
Zawór elektromagnetyczny szybkiego 
opróżniania – służy do zamknięcia zaworu 
odcinającego dopływ oleju. 
Zawór elektromagnetyczny hamulca 
koła turbiny – służy do aktywacji 
hamulca koła turbiny i steruje powietrzem 
kierowanym do tego hamulca.
Zawór przeciwzwrotny – uniemożliwia 
wypłynięcie resztek oleju z wymiennika 
ciepła do zbiornika oleju.
Wymiennik ciepła – jest dwustopniowy 
i służy do odprowadzania nadmiaru ciepła 
z oleju do układu chłodzenia. W przewodzie 
powrotnym oleju przed wymiennikiem 
ciepła znajduje się tłumik wylotowy służący 
do ograniczania ilości oleju.
Moduł sterujący – komunikuje się przez 
szynę CAN napędu (CAN 4) z modułem 
sterującym skrzynią biegów; znajduje 
się w skrzynce osprzętu elektronicznego 
przed pasażerem.

WYBRANE ELEMENTY BUDOWY
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RYS. 4
PODCZAS PORUSZANIA SIĘ POJAZDU TURBOSPRZĘGŁO JEST WYŁĄCZONE Z PRACY, A NAPĘD 
JEST PRZENOSZONY PRZEZ SPRZĘGŁO SUCHE (2) BEZPOŚREDNIO NA WAŁEK WEJŚCIOWY 
SKRZYNI BIEGÓW (3).
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Elektroniczna książka serwisowa obo-
wiązuje dla następujących modeli: Ac-
tros, Antos, Arocs, Atego i Econic i, jak 
twierdzi Mercedes-Benz, jest wygodna 
zarówno dla warsztatu, jak i dla posia-
dacza pojazdu. Właściciel pojazdu może 
w każdej chwili wydrukować rejestr 
czynności obsługowych, a autoryzowa-
ne serwisy Mercedesa w Europie mogą 
łatwo sprawdzić historię napraw danego 
egzemplarza. Przy odsprzedaży pojazdu 
potencjalny nabywca ma możliwość 
sprawdzenia historii napraw i nie musi 
się obawiać ewentualnego fałszerstwa. 
Polskie przedstawicielstwo Mercede-
sa-Benza deklaruje, że z dostępu do 
elektronicznej książki serwisowej mogą 
też korzystać warsztaty niezależne po 
uprzednim zarejestrowaniu. 
Pozostali producenci pojazdów na razie 
nie wprowadzili takiego rozwiązania, ale 
otwartą kwestią jest dostęp do historii 
napraw dla warsztatów niezależnych. 
DAF nie stosuje elektronicznej książki 
serwisowej, jednak deklaruje, że istnieje 
możliwość sprawdzenia historii serwiso-
wej pojazdu w systemie. 
MAN również nie stosuje cyfrowej książ-
ki serwisowej. Wiedza na temat prze-
prowadzonych przeglądów i ich zakresu 
dostępna jest w informatycznej bazie 
sieci serwisowej MAN. Informacje na 

temat terminów i przebiegu, przy którym 
dokonano przeglądu, zapisane są w kom-
puterze pokładowym pojazdu. Możliwość 
odczytu takich danych i ich udokumen-
towanie możliwe jest w autoryzowanych 
serwisach sieci MAN przy wykorzystaniu 
komputera diagnostycznego. 
Renault Trucks również nie prowadzi 
elektronicznej książki serwisowej, 
a obecnie jedyną możliwością uzyska-
nia informacji na temat historii napraw 
pojazdu przez posiadacza pojazdu jest 
skontaktowanie się z serwisem autory-
zowanym. Wszystkie serwisy Renaut 
Trucks w Polsce mają dostęp do systemu 
VSR (Vehicle Service Records), czyli hi-
storii napraw. Warunkiem wpisu przepro-
wadzenia naprawy jest dostęp warsztatu 
do systemu GDS (Global Dealer System). 
W Polsce GDS jest dostępny dla wszyst-
kich autoryzowanych serwisów Renault 
Trucks. Natomiast serwis nieposiadający 
autoryzacji Renault Trucks nie ma do-
stępu do historii napraw wykonywanych 
w ASO. Co więcej, jak nas poinformowa-
no, polskie przedstawicielstwo Renault 
Trucks nie udostępnia niezależnym 
warsztatom instrukcji obsługi pojazdów 
w wersji elektronicznej. 
Iveco i Scania również nie stosują elek-
tronicznej książki serwisowej. Jednak 
istnieje możliwość śledzenia historii 

warsztatowej pojazdu w systemie. 
W Volvo Trucks, które również nie pro-
wadzi elektronicznej książki serwisowej, 
jedyną możliwością uzyskania informa-
cji na temat historii napraw przez posia-
dacza pojazdu jest skontaktowanie się 
z serwisem autoryzowanym. Podobnie 
jak w Renault, wszystkie autoryzowane 
serwisy Volvo Trucks w Polsce mają 
dostęp do VSR (Vehicle Service Records), 
czyli historii napraw. Serwis nieposia-
dający autoryzacji Volvo Trucks nie ma 
dostępu do informacji na temat napraw 
wykonywanych w ASO. Instrukcja ob-
sługi w formie elektronicznej pojazdów 
Volvo jest dostępna przez stronę interne-
tową producenta, ale wcześniej trzeba się 
zarejestrować i podać numer VIN podwo-
zia pojazdu.
Z zebranych informacji wynika, że 
niektóre polskie przedstawicielstwa 
producentów pojazdów użytkowych 
starają się utrudnić dostęp niezależnym 
warsztatom nie tylko do historii napraw, 
ale nawet do instrukcji obsługi pojazdów. 
Tymczasem rozporządzenie nr 715/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20.06.2007 r. o dostępie do informacji 
dotyczących napraw i utrzymania po-
jazdów, popularnie zwane MV BER, daje 
prawo warsztatom niezależnym do do-
stępu do informacji serwisowych. 

W ZESZŁYM ROKU MERCEDES-BENZ WPROWADZIŁ NA 30 RYNKACH ELEKTRONICZNĄ 
KSIĄŻKĘ SERWISOWĄ. ZASTĘPUJE ONA TRADYCYJNĄ, PAPIEROWĄ KSIĄŻKĘ, 
W KTÓREJ WPISYWANE SĄ TERMINY I ZAKRESY PRZEGLĄDÓW ORAZ NAPRAW 
SERWISOWYCH. CZY W JEGO ŚLADY PÓJDĄ INNI PRODUCENCI?

ELEKTRONICZNA 
KSIĄŻKA SERWISOWA
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Około roku 1875 pojazdy użytkowe napę-
dzane silnikiem parowym w ciągu godziny 
pracy zużywały 50 kg węgla i mogły się 
rozpędzić maksymalnie do 40 km/h, cho-
ciaż prędkość podróżna wynosiła z reguły 
25 km/h. Nic dziwnego, że klienci wybrali 
pociąg. Jednak konstruktorzy nieustannie 
usuwali wady silnika parowego, który 20 lat 
później stanowił całkiem atrakcyjne źródło 
napędu. Firma Leyland jeszcze w 1896 r. 
z powodzeniem produkowała ciężarówkę 
o ładowności 2 t z silnikiem parowym, 
który napędzany był olejem, a nie węglem. 
Mimo wszystko silnik parowy był skom-
plikowany w obsłudze i nie nadawał się do 
szybkiego uruchomienia (trzeba poczekać 
na wytworzenie pary), dlatego wielu pro-
ducentów zarówno w Europie, jak i w USA 
zainteresowało się silnikiem elektrycz-
nym. Pod koniec XIX w. zaczęły pojawiać 
się też pierwsze ciężarówki napędzane 
silnikiem benzynowym, produkowane 
m.in. przez Daimlera (1896 r.) i Benza (1897 
r.). W tym czasie również silnik benzyno-
wy był niedoskonały i przysparzał wielu 
kłopotów technicznych, stąd niezawodną 
alternatywą okazał się napęd elektryczny, 
który reklamowano jako bezwonny. Nawet 
w Niemczech, kolebce silnika spalino-
wego, w 1899 r. uruchomiono produkcję 
ciężarówek elektrycznych o ładowności od 
350 do 1200 kg na licencji amerykańskiej 
firmy Columbia Electric Company. W 1906 

r. rozpoczęła się seryjna produkcja modeli 
Mercedes Electrique, które wytwarzano 
jako ciężarówki, autobusy, karetki pogoto-
wia i wozy strażackie. Tak zachwalano ten 
napęd: „elektryczny napęd Daimlera jest 
w gospodarstwach bardzo ekonomiczny 
i zapewnia największą gwarancję nieza-
wodności; ma też najmniejsze wymagania 
dotyczące utrzymania, a eksploatacja jest 
tak prosta, że   może być opanowana w moż-
liwie najkrótszym czasie przez nieprofe-
sjonalistów, np. przez szoferów”. Do zalet 
zaliczano natychmiastowy rozruch i niskie 
koszty eksploatacji oraz obsługi. Z napędu 
wyeliminowano koła zębate, sprzęgło i łań-
cuchy napędowe, które się często urywały. 
Samochody z napędem elektrycznym 
o ładowności 4 t osiągały prędkość maks. 
20 km/h. Silniki elektryczne prądu stałego 
umieszczone były w piastach kół na wzór 
rozwiązania Lohner-Porsche. Możliwość 
natychmiastowego uruchomienia pojaz-
du była ważna dla straży pożarnej, która 
korzystała z pojazdów elektrycznych. Ich 
zasięg nie był duży - ok. 50 km i to właśnie 
ten mankament doprowadził do upadku 
koncepcji napędu elektrycznego. 

NASZE CZASY
W drugiej połowie XX w. nieliczni producen-
ci pojazdów od czasu do czasu wypuszczali 
niewielkie serie pojazdów, głównie dostaw-
czych, z napędem elektrycznym. Zaintere-

sowanie tzw. alternatywnymi napędami 
wzrosło w latach 70., gdy w USA wprowa-
dzono ustawę o czystym powietrzu. Na 
letnie Igrzyska Olimpijskie w Monachium 
(1972 r.) Mercedes-Benz przygotował model 
LE 306 z silnikiem elektrycznym o mocy 
42 KM i akumulatorami ołowiowymi. 
Pojazd rozpędzał się do 70 km/h, a zasięg 
wynosił 65 km. Po wyczerpaniu się baterii 
proponowano ich wymianę, ale użytkowni-
cy wybierali auta z silnikami spalinowymi. 
Również producenci japońscy eksperymen-
towali z napędem elektrycznym. W 1971 r. 
Mitsubishi stworzyło prototyp E 12 (minicab 
ev) – pojazdu dostawczego z napędem elek-
trycznym i akumulatorami ołowiowymi. 
W latach 80. koszty energii elektrycznej 
zużywanej przez samochód były dwukrot-
nie wyższe niż oleju napędowego do Diesla, 
nikt więc poważnie nie myślał o elektrycz-
nych pojazdach. Dopiero w latach 90. walka 
z globalnym ociepleniem ponownie zachę-
ciła koncerny samochodowe do poszuki-
wania innych źródeł napędu. Przeznaczono 
znaczne środki na badania nad nowymi 
typami baterii, ogniwami paliwowymi i tzw. 
superkondensatorami. Na początku lat 90. 
opracowano akumulatory niklowo-kadmo-
we, o gęstości energii przewyższającej aku-
mulatory ołowiowe. Od 1994 r. rozwijana jest 
koncepcja akumulatorów litowo-jonowych. 
Czyżby silnik elektryczny powrócił? 

POD KONIEC XIX W. POJAZDY UŻYTKOWE - OMNIBUSY DO PRZEWOŻENIA 
LUDZI I SAMOCHODY CIĘŻAROWE BYŁY NAPĘDZANE SILNIKIEM PAROWYM LUB 
ELEKTRYCZNYM. A JEDNAK ZWYCIĘŻYŁ TEN TRZECI - SILNIK SPALINOWY. 
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Warsztaty samochodowe, które korzy-
stają z separatorów, na pewno wiedzą, 
czym one są i jakie procesy w nich za-
chodzą, jednakże dla osób, które jeszcze 
nie miały styczności z tymi urządzenia-
mi, na początek kilka słów wyjaśnienia.
Separator to urządzenie służące do gro-
madzenia zanieczyszczeń płynnych 
oraz oczyszczania ścieków przed wpro-
wadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. 
Stosujemy go wszędzie tam, gdzie wy-
stępuje konieczność oczyszczania wód 
z substancji ropopochodnych i zawie-
sin, np. w myjniach samochodowych, 
warsztatach czy na parkingach. Dzięki 
temu zbierające się ścieki, które przepły-
wają przez separator, są mechanicznie 
oczyszczane i nie szkodzą środowi-
sku. Pozostający w separatorach osad 
i zanieczyszczenia należy regularnie 
usuwać. 

Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budow-
lane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) czyszcze-
nie separatorów oraz ich przegląd należy 
do ustawowych obowiązków podmiotów, 
wśród których można wymienić np. 
warsztaty. Częstotliwość tych zabiegów 
powinna zostać wskazana w pozwoleniu 
wodnoprawnym wydanym dla danego 
obiektu. 
Czyszczenie separatorów odbywa się za 
pomocą specjalistycznych maszyn i od-
powiednio wyposażonych samochodów, 
m.in. posiadających silne pompy ssące, 
które pozwalają na zasysanie nawet 
bardzo gęstych osadów i wyczyszczenie 
każdego rodzaju separatora. 
Bio Service, poszerzając swoją ofer-
tę, wprowadził kompleksową usługę 
czyszczenia separatorów i osadników 
substancji ropopochodnych. Firmy, któ-
re w ramach Bio Service współpracują 

z warsztatami, posiadają zaplecze logi-
styczne, a także wszystkie niezbędne 
certyfikaty i zezwolenia, które są wy-
magane przy wykonywaniu tego typu 
prac. Po zrealizowaniu usługi wydadzą 
również właściwe dokumenty, takie jak 
protokół wykonania prac serwisowych 
oraz kartę przekazania odpadu. 

SEPARATOR JEST URZĄDZENIEM SŁUŻĄCYM DO GROMADZENIA ZANIECZYSZCZEŃ 
PŁYNNYCH ORAZ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PRZED WPROWADZENIEM ICH DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ. 

OCZYSZCZANIE 
SEPARATORÓW

Jeżeli	jesteście	Państwo	zainteresowani	usługą	
proponowaną	przez	Bio	Service,	zapraszamy	na	
stronę	internetową   www.bio-service.pl 
Znajduje	się	tam	szczegółowa	oferta	oraz	formu-
larz	zgłoszeniowy	(zakładka	Formularze	Zgłosze-
niowe/	Czyszczenie	Separatorów).	

Więcej	szczegółów	uzyskacie	Państwo	również	
pod	numerem	telefonu  22 714 15 85.
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