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ŁĄCZYMY SIŁY!

WSPÓŁPRACA I JESZCZE GŁĘBSZA INTEGRACJA – TO HASŁO PRZYŚWIECAJĄCE
COROCZNYM SPOTKANIOM SIECI Q-SERVICE TRUCK. TYM RAZEM PRZEDSTAWICIELE
Z CAŁEJ POLSKI SPOTKALI SIĘ W PODŁÓDZKIM DOBRONIU. BYŁ CZAS NA SZKOLENIA,
INSPIRUJĄCE ROZMOWY, ALE I DOBRĄ ZABAWĘ.
Cykliczne spotkania Q-Service Truck
na dobre wpisały się do kalendarza
najważniejszych branżowych imprez
rynku ciężarowego. Dla uczestników są
one doskonałą okazją do wymiany poglądów, poszerzenia swojej wiedzy oraz
nawiązania nowych kontaktów. Z każdą
kolejną edycją zarówno grono prelegentów, jak i samych uczestników znacząco
się zwiększa. Nie inaczej było i w tym
roku w Dobroniu. W ciągu trzech dni
(12-14 stycznia 2018 roku) zaplanowano
kilka paneli tematycznych, a udział
w nich wzięli przedstawiciele warsztatów z całej Polski oraz – po raz pierwszy
w historii – goście z zagranicy, kon-

kretnie z Litwy, w której działa już kilka
placówek pod szyldem Q-Service Truck
i z Ukrainy, w której w tym roku pojawią
się pierwsze warsztaty sieci.

SOCIAL MEDIA
NA TAPECIE
Rozwój technologiczny i umiejętne
korzystanie z nowych narzędzi internetowych, ze szczególnym naciskiem na
komunikację w social mediach to trend,
którego nie tylko nie można lekceważyć,
ale i z którym trzeba być na bieżąco.
Podczas jednego z paneli uczestnicy
spotkania mieli więc okazję dowiedzieć
się, jak umiejętnie rozwijać komunikację
marketingową na Facebooku, tj. jak bu-

dować fanpage warsztatu, gdzie zarówno szukać potencjalnych klientów, i jak
rozwijać grupy tematyczne. Odkryli również, czym jest Marketplace oraz remarketing, zapoznali się z przykładowym
scenariuszem kampanii reklamowej
skierowanej i do kierowców indywidualnych, i do zarządców floty. Panel cieszył
się ogromnym zainteresowaniem, podobnie jak piątkowe warsztaty „eTRUCK
– Diagnostyka przyszłości”’, dedykowane
rozwojowi urządzenia eTRUCK, dlatego
optymistycznym wydaje się fakt, że
przedstawiciele branży zdają sobie sprawę, iż nadążanie za technologicznymi
nowinkami to nie fanaberia, ale obowiązek naszych czasów.

JPK, RODO
– Z CZYM TO SIĘ JE?

Zmiany i nowości rynkowe to tematy,
które pojawiały się w zdecydowanej
większości paneli dyskusyjnych. Jedną
z innowacji, na które od tego roku przygotowane muszą być wszystkie warsztaty to system JPK, czyli Jednolity Plik
Kontrolny – zbiór ksiąg i dokumentów
księgowych prowadzonych za pomocą

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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Kolejnym, ciekawym panelem było
wprowadzenie w temat zmian w ochronie danych osobowych „RODO”, rozporządzenia Unii Europejskiej, które
zacznie obowiązywać od 25 maja bieżącego roku i które definiuje nowe zasady
przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Przepisy te wprowadzają szereg obowiązków,
nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też
sankcje finansowe.

EFEKTYWNOŚĆ
PRZEDE WSZYSTKIM
Jednym z głównych wydarzeń całego spotkania rodziny Q-Service Truck był panel
prezentujący efektywność pracy serwisu
samochodowego. Szczególny nacisk położono w nim na kwestie finansowe, takie jak
obliczanie kosztu roboczogodziny bazowej,
analizę kosztów składowych oraz kalkulację dodatkowych kosztów rzeczywistych,
zarówno pośrednich, jak i bezpośrednich.
Zastanawiano się nad utratą dochodu firmy
ze względu na opłaty spóźniającego się
klienta czy z powodu pozanormatywnych
przerw w pracy. Na spotkaniu podsumo-
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I DLA DUSZY,
I DLA CIAŁA
Branżowe spotkania, wymiana poglądów i merytoryczna dyskusja to
jedna strona konferencji, z drugiej
uczestników czekały m.in. warsztaty
kulinarne oraz warsztaty make-up
dla kobiet. W ramach tych drugich
panie otrzymały profesjonalną sesję
zdjęciową oraz możliwość wykonania makijażu pod okiem wizażystek.
Było to znakomite wprowadzenie
do sobotniego balu karnawałowego,
który spiął klamrą dwa dni wytężonej pracy. O odpowiednią oprawę
muzyczną podczas zabawy zadbał
Drugi Tydzień, jeden z najlepszych
coverowych zespołów w Polsce. W sobotę uczestnicy konferencji mieli
ponadto możliwość odwiedzenia strefy wystawowej, podczas której swój
asortyment prezentowali m.in. przedstawiciele Isuzu, Febera, ZF Service
Partner oraz działu szkoleń.

Na zdjęciu: Tomasz Piluch
(po lewej) i Robert Kierzek (w środku)

programów komputerowych, umożliwiający przekazywanie danych do organów
podatkowych w formie elektronicznej.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się,
jak prawidłowo wypełniać JPK, jakie
są konsekwencje jego niewysłania we
wskazanym terminie oraz które pliki
można wysłać za pośrednictwem eSowy
– kompleksowego programu, z którego
korzystają setki warsztatów i sklepów
motoryzacyjnych w całej Polsce. Inter
Cars, wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, proponuje kolejne innowacyjne rozwiązanie – system Tax Care &
Inter Cars, czyli księgowość online zintegrowaną z platformą bankową, wspartą
opieką wyspecjalizowanych księgowych
i reprezentujących klienta w kontaktach
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
i Urzędem Skarbowym.

wana została ponadto Loteria Sieciowa
Inter Cars, w której udział brali klienci naprawiający swoje samochody w serwisach
należących do sieci Q-Service, Q-Service
Truck, Q-Service Premium i Perfect Service. W Dobroniu zaprezentowani zostali
także Ambasadorzy Sieci: „Ar-Tir” Jolanta
Kęćko, PW „Adams” Ewa Lachera, N.S.C.
Truck Ciok Andrzej, Top Service Grzegorz
Kądziela oraz Intertransport Sp. z o. o.

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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Krzysztof Soszyński,
Wiceprezes Zarządu
Inter Cars SA.
(po lewej)

WYŻSZE INDEKSY, WIĘCEJ
MOCY – WYRÓŻNIENIE
DLA INTER CARS

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE OGŁOSIŁA SKŁAD RESPECT
INDEX, W KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ SPÓŁKI ODPOWIEDZIALNE SPOŁECZNIE. W WYNIKU
PRZEPROWADZONEJ WERYFIKACJI PRZEZ FIRMĘ DORADCZĄ DELOITTE, W SKŁAD XI
EDYCJI INDEKSU WESZŁO 28 FIRM. JEDNYM Z DEBIUTANTÓW JEST INTER CARS SA.
RESPECT to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Do tegorocznej edycji indeksu
zakwalifikowało się 28 firm działających
zgodnie z najwyższymi standardami
zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami, z uwzględnieniem czynników
ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

AUTENTYCZNOŚĆ
TO PODSTAWA
- Transparentność w działaniu i komunikacji naszej spółki z jej otoczeniem,
jest dla nas jednym z priorytetów, który
staramy się wdrażać na każdym poziomie funkcjonowania grupy. Dotyczy to
zarówno naszych klientów z obszaru
B2B, szukających wsparcia przy wyborze i dostawie części, jak i dostawców,
których produkty udostępniamy w naszej ofercie. Każdy, kto w jakiś sposób
związany jest z Inter Cars, traktowany
jest na zasadach partnerskich, które
wymagają przejrzystości i profesjonalnego podejścia. W ten sposób jesteśmy
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

autentyczni w tym, co robimy. Obecność
w składzie tegorocznego rankingu jest
potwierdzeniem naszych starań – mówi
Piotr Zamora, Członek Zarządu Inter
Cars SA.
- Dziękujemy naszym klientom, partnerom, inwestorom i pracownikom za
zaufanie i współpracę, które nas doprowadziły do tego zaszczytnego rankingu!
To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie. Pragniemy dalej
doskonalić się w tym obszarze, czerpać
wiedzę i doświadczenie od najlepszych
- podsumowuje Krzysztof Soszyński,
Wiceprezes Zarządu Inter Cars SA.

ZACNE
GRONO GIGANTÓW
W skład tegorocznej edycji indeksu,
oprócz Inter Cars SA, weszły następujące
firmy: Agora, Apator, Bank Handlowy
w Warszawie, Bank Millennium, BOŚ
Bank, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK,
Budimex, Elektrobudowa, ENERGA,
Fabryki Mebli „FORTE”, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, Grupa

Azoty, Grupa LOTOS, ING Bank Śląski,
Jastrzębska Spółka Węglowa, KGHM Polska Miedź, Lubelski Węgiel Bogdanka,
mBank, Orange Polska, PCC Rokita, PGE,
PGNiG, PZU, Tauron PE, Trakcja PRKiI,
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
Kogeneracja.
RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować
mogą wyłącznie te o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów
WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiają
do niego, po trzystopniowej weryfikacji
prowadzonej przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, firmy
prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty
bieżące i okresowe oraz swoje strony
internetowe. Trzecim warunkiem jest
odpowiedzialne społecznie zachowanie
wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na
podstawie ankiety weryfikowanej przez
audytora projektu, firmę Deloitte.

AKTUALNOŚCI
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ZNAMY LAUREATÓW
LOTERII SIECIOWEJ!
10 STYCZNIA W SIEDZIBIE INTER CARS W CZOSNOWIE WYLOSOWANO ZWYCIĘZCÓW
LOTERII, KTÓRZY UHONOROWANI ZOSTALI KARTAMI PODARUNKOWYMI SODEXO
O WARTOŚCI NAWET 3000 ZŁ.

LAUREATAMI LOTERII SIECIOWEJ Q-SERVICE TRUCK ZOSTALI:

Wręczenie nagrody klientowi warsztatu
w Sokołowie Podlaskim

Udział w loterii mogli wziąć wszyscy klienci,
którzy od 1 października do 31 grudnia 2017
roku naprawiali samochody w serwisach należących do sieci warsztatowych: Q-Service,
Q-Service Truck, Q-Service Premium i Perfect
Service. Warunkiem otrzymania kuponu,
uprawniającego do wzięcia udziału w zabawie, była naprawa w sieci za co najmniej 500
złotych potwierdzona fakturą lub paragonem.
Klienci otrzymywali wówczas specjalny kupon i musieli wysłać SMS-a potwierdzającego
chęć udziału w loterii.
Przejrzyste i proste zasady loterii zachęciły
do udziału bardzo wielu użytkowników.
Dodatkowym impulsem były atrakcyjne
nagrody – w sieci Q-Service Truck było to 10
nagród o wartości od 300 do 3000 zł brutto,
a w sieciach Q-Service, Q-Service Premium
i Perfect Service trzy wyróżnienia o wartości
1000 zł brutto oraz aż 44 w kwocie 500 zł
brutto. Wszystkie nagrody ulokowane zostały
na kartach podarunkowych Sodexo.
10 stycznia specjalnie powołana w tym celu
komisja konkursowa wylosowała wszystkie
zwycięskie kupony. Ich właściciele powiadomieni zostali o wygranej oraz o możliwości
odbioru nagrody bądź w siedzibie Inter Cars,
bądź w warsztacie, który wydał los. Laureatom
serdecznie gratulujemy, a wszystkim klientom dziękujemy za udział w loterii i odwiedzenie serwisów sieci Q-Service, Q-Service Truck,
Q-Service Premium i Perfect Service!
PARTNERAMI AKCJI BYŁY:

NR KUPONU

Nagroda

Warsztat Q-Service Truck, który wydał kupon

Miasto

052ZVI463

3000

GIZO GRZEGORZ NIEWIŃSKI

CHOROSZCZ

747DZT495

2700

FOLTRANS SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SOŚNICOWICE

005FAV510

2200

„GALAAUTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

LUBLIN

073ATC719

1800

MOTIR-ABS NIEWIADOMSCY SP. JAWNA

SOKOŁÓW PODLASKI

073BRC581

1500

SERWIS AUT CIĘŻAROWYCH - LKW ZENON ZAWADA

PERZÓW

501GSV776

1200

LORENC LOGISTIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WŁOCŁAWEK

010LBL222

1000

TOP SERVICE GRZEGORZ KĄDZIELA

WARSZAWA

077XTE771

800

INTERTRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RADZYŃ PODLASKI

493FUD182

500

JAKUB BOGUSZ

ŁAPY - DĘBOWINA

939XFQ330

300

MARCOTRANS SP.Z.O.O

STARA DĄBROWA
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YOUNG CAR
MECHANIC

ZAPRASZAMY NA
www.youngcarmechanic.eu

WYSTARTOWAŁA TRZECIA EDYCJA YOUNG CAR MECHANIC.
KONKURSU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

www.facebook.com/InterCarsSA
www.youtube.com/user/GrupaInterCarsSA

Angielska wersja nazwy konkursu nie
jest przypadkowa, gdyż na bazie ubiegłorocznych doświadczeń tegoroczna edycja
również będzie miała charakter międzynarodowy. W tym roku poza uczestnikami
z Polski, Litwy i Łotwy spodziewamy się reprezentantów uczniów z Estonii i Bułgarii.
Obecna edycja zapowiada się niezwykle
emocjonująco, między innymi także ze
względu na zmiany w przebiegu rywalizacji i przebieg samego finału. Pierwszy
etap konkursu Young Car Mechanic to
test wiedzy on-line, w którym udział biorą
uczniowie ze szkół technicznych. Drugim
etapem są eliminacje do finału, w których
wyłoniona zostanie grupa 10 finalistów.
Mając na względzie różnorodność programów i zakresów nauczania zdecydowaliśmy się na przyjęcie zasady, że daną szkołę
w finale krajowym może reprezentować
tylko dwóch uczniów, którzy uzyskają
najlepszy wynik w eliminacjach w każdej
ze szkół biorących udział w konkursie.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Finał krajowy realizowany będzie w trakcie
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
O miano najlepszego młodego mechanika
i zaszczyt reprezentowania Polski na finale
międzynarodowym powalczą uczniowie,
którzy ukończyli 18 lat, ale nie przekroczyli
23 roku życia. Trójka najlepszych młodych
mechaników, wyłonionych w trudnych,
indywidulanych zawodach technicznych
zostanie zaproszona do udziału w międzynarodowym Wielkim Finale.

NIESPOTYKANA
PULA NAGRÓD
Międzynarodowy Finał realizowany
będzie w zmodernizowanym Centrum
Szkoleniowym Inter Cars, pod okiem trenerów technicznych z Inter Cars, trenerów
technicznych – przedstawicieli partnerów
biznesowych spółki oraz przy udziale
wykładowców Wojskowej Akademii Technicznej.
Warta podkreślenia jest wysokość nagród
dla najlepszego młodego mechanika
w Europie. Tegoroczna pula przeznaczona
na nagrody to 100 000 PLN. Te przyznane
będą nie tylko młodym mechanikom, ale
także szkole i nauczycielowi, którzy przyczynili się do ich wykształcenia. Ma to na
celu uhonorowanie trudu edukacji i promowanie szkół, których uczniowie osiągają
spektakularne wyniki.
- Organizując ten konkurs odpowiadamy
na potrzeby rynku, ale robimy to także po
to, aby pomóc zarówno uczniom, jak i naszym klientom-właścicielom warsztatów.
W trakcie naszej pracy, podczas szkoleń,
rozmawiamy z mechanikami, którzy

zauważają, że obecnie na rynku brakuje
młodych, zdolnych kandydatów do pracy.
Warsztaty szukają osób, które są dobrze
wykształcone i przygotowane. Wychodzimy naprzeciw tym potrzebom, bo chcemy
ten rynek także współtworzyć, wspierać
rozwój warsztatów – mówi Marek Sosnowski, koordynator projektów szkoleniowych
w Inter Cars.
Jedną z form takiej współpracy jest właśnie konkurs Young Car Mechanic. W jego
ramach nawiązano współpracę z pozostałymi krajami po to, aby dodatkowo dać
młodym mechanikom oraz nauczycielom
szansę na poznanie kolegów z innych
krajów i wymianę doświadczeń. Wartym
podkreślenia jest także wsparcie partnerów biznesowych Inter Cars – dostawców
z rynku Automotive. Podobnie jak w ubiegłym roku, głównym partnerem jest firma
Elring, a także firma Bosch.
Ubiegłoroczny poziom uczestników
był bardzo wysoki. Mamy nadzieję,
że tegoroczni finaliści będą równie
znakomitymi fachowcami, którzy
mogą być spokojni o znalezienie
pracy w zawodzie mechanika.

AKTUALNOŚCI
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INTER CARS WYPŁYWA NA

SZEROKIE WODY

ASORTYMENT INTER CARS POSZERZA SIĘ O KOLEJNY SEGMENT RYNKU. TYM RAZEM
DO OFERTY FIRMY TRAFIĄ CZĘŚCI, WYPOSAŻENIE I AKCESORIA DO ŁODZI MOTOROWYCH.
Za tworzenie i rozwój „wodnego” sektora
oferty Inter Cars odpowiadają profesjonaliści, osoby z dużym doświadczeniem w serwisowaniu, eksploatacji
i naprawach jednostek pływających.
Wśród nich są eksperci z wieloletnim
doświadczeniem w obsłudze
łodzi służących w Straży
Granicznej, Marynarce
Wojennej, a także
pracy dla renomowanych producentów sprzętu
motorowodnego.

- W ubiegłym
roku rozmawiałem z kolegą,
który prowadzi

SPRAWDŹ SAM!
Pierwszy katalog części wraz z ofertą
zostanie zaprezentowany na stoisku Inter
Cars segment Marine na Targach Wiatr
i Woda 8-11 marca 2018 roku w Centrum
EXPO XXI w Warszawie.
Odwiedź stoisko Inter Cars i zobacz, co
mamy do zaproponowania użytkownikom,
serwisantom i budowniczym łodzi
motorowych.

serwis łodzi motorowych, na temat
tego, jak ten rynek działa. Nie trzeba
długotrwałych analiz, by zauważyć, że
w tym sektorze jest dużo do zrobienia,
jeśli chodzi o poprawę dostępności towaru, jakości i czasu realizacji usług. Co
więcej, producenci wielu części do łodzi
motorowych są już naszymi dostawcami, więc łatwo będzie nam zbudować
podstawową ofertę. Myślę, że w ten sposób możemy pomóc klientom – mówi
Maciej Oleksowicz, prezes zarządu Inter
Cars SA.
- Budujemy sieć szybkiej dystrybucji
części do łodzi i jachtów oraz usług serwisowych dla ich właścicieli i użytkowników. Myślę, że wyznaczamy nowy poziom oferty w tej branży. Upraszczamy
drogę, jaką pokonuje klient poszukujący
usługi bądź części, przy jednoczesnym
zachowaniu najwyższych standardów
i najlepszych procedur – deklaruje Konrad Zatoński, dyrektor ds. technicznych
segmentu marine.
Kolejne kroki Inter Cars skieruje na rynki, na których sporty motorowodne są
najpopularniejsze. Mowa tu o Włoszech,

Chorwacji i Grecji. – Chcemy wysłać
wyraźny sygnał do serwisów zajmujących się naprawą łodzi, oferując im
rozwiązanie problemów, z którymi się
stykają, czyli wysokimi cenami części
czy długim czasem oczekiwania nawet
na podstawowe podzespoły – wyjaśnia
Oleksowicz. W tym celu grupa planuje
uruchomienie magazynu części i podzespołów w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu. - Ludzie spędzają nad wodą urlopy
i woleliby, żeby awarie czy problemy
nie niweczyły im wypoczynku, chcemy
więc zaproponować im usługę i ofertę,
jakiej nie ma na nie tylko na polskim, ale
także i europejskim rynku – podsumowuje Zatoński.

INTER CARS
SEGMENT MARINE, TO:
• szybka i sprawna dystrybucja
produktów dzięki wykorzystaniu sieci
sprzedaży w całej Polsce,
• atrakcyjne ceny, szczególnie
w odniesieniu do sprzedawców
funkcjonujących na rynku od dawna,
• dostęp do bardzo szerokiego
asortymentu.

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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SILNI W POLSCE
I Z EUROPEJSKIMI AMBICJAMI
SPOTKANIA BRANŻOWE, SZKOLENIA I CIĄGŁE PODNOSZENIE
UMIEJĘTNOŚCI – OSTATNIE MIESIĄCE BYŁY DLA SIECI NIEZWYKLE
INTENSYWNYM, ALE TEŻ BARDZO OWOCNYM OKRESEM.
Sieć Q-Service Truck zrzesza obecnie
blisko 80 serwisów w całej Polsce. Wszystkie reprezentują bardzo wysoki poziom
świadczonych usług, często wykonując
niezwykle specjalistyczne naprawy, np.
silników czy skrzyń biegów. Jako nieliczne w Polsce oferują też wyjątkowe usługi,
jak choćby myjnie cystern, naprawę pojazdów wojskowych, lohr czy pomoc drogową
dla pojazdów ciężarowych, a mechanicy
pracujący w warsztatach sieci są specjalistami m.in. w dziedzinie pneumatyki
i chłodzenia. Pracownicy stale podnoszą
zresztą swoje kwalifikacje, o czym świadczy liczba autoryzacji posiadanych przez
serwisy. Wabco, Knorr, Haldex, SAF, BPW,
Feber, Hyva, Isuzu, Jost, Orlandi, Nissens
– to tylko części z nich. Lista ta powiększa
się z miesiąca na miesiąc.
Ponad połowa warsztatów sieci Q-Service
Truck jest jednocześnie punktem serwisowym naczep Feber, obsługującym zlecenia,
dysponującym odpowiednim sprzętem
i posiadającym wymaganą wiedzę. Placówki te są bardzo mocnym zapleczem serwisowym, podobnie jak dziewięć warsztatów
autoryzowanych serwisem Isuzu – firmy
te również mogą pochwalić się wyjątkowo wysokim poziomem obsługi klienta.
Sieć Q-Service Truck prężnie rozwija się
nie tylko w Polsce, ale także na rynkach
ościennych, na których Inter Cars ma swoje
liczne filie. Obecnie warsztaty sieci spotkać
można w pięciu krajach (Litwa, Czechy, Słowacja, Rumunia i Ukraina), zapewniają one
użytkownikom gwarancję bezpieczeństwa,
bo nawet w przypadku ewentualnej usterki lub kolizji, liczyć mogą oni na rzetelną
i fachową pomoc serwisową.

Tworząc wizję działania na kilka przyszłych
lat dążymy do tego, aby w sieć Q-Service
Truck wchodziły prężnie działające warsztaty, dobrze wyposażone, z doświadczoną
kadrą pracowników. Przewagę na rynku
chcemy budować siatką atrakcyjnie położonych placówek, zarówno w Polsce, jak i za
granicą. Chcemy w ten sposób zaoferować
firmom transportowym lub właścicielom
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OBSŁUGĄ SWOICH POJAZDÓW W SIECI
Q-SERVICE TRUCK ZAPRASZAMY NA STRONĘ WWW.Q-SERVICETRUCK.PL,
WYSZUKANIE KONKRETNEGO SERWISU I KONTAKT Z NIM.

SERWISY PRAGNĄCE DOŁĄCZYĆ
DO ELITARNEGO GRONA SIECI Q-SERVICE
TRUCK ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
POPRZEZ FORMULARZ NA STRONIE
WWW.Q-SERVICETRUCK.PL/PL/KONTAKT.

przedsiębiorstw posiadających pojazdy
użytkowe bezpieczeństwo na drodze i dać
im pewność, że ich pojazdy są serwisowane
w największej sieci w Polsce naprawiającej
pojazdy ciężarowe, autobusy oraz naczepy
– mówi Sylwia Wysocka, Koordynator ds.
Promocji rynku ciężarowego w Inter Cars.
Q-Service Truck dla zrzeszonych warsztatów prowadzi liczne szkolenia, spotkania
oraz akcje promocyjne. Jednym z narzędzi
zachęcających do wykonywania napraw
w sieci była ostatnio loteria sieciowa
(więcej na str. 5), w której do wygrania na
kartach podarunkowych było ponad 20 000
zł. Warunkiem uczestnictwa było dokonanie naprawy w serwisie za minimum 500
zł, odebranie kuponu i zarejestrowanie go
za pomocą SMS-a. Ciekawą inicjatywą są
ponadto spotkania sieciowe (więcej o ostatnim z nich na str. 2-3), podczas których
uczestnicy mają okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi,
mogą porozmawiać o rozwoju branży i podzielić się doświadczeniem.

Q-Service Truck poza szkoleniami i spotkaniami dla właścicieli prowadzi także
liczne akcje dla pracowników warsztatów. Jedną z ciekawszych inicjatyw jest
konkurs Master Mechanik, w którym
mogą brać udział wszystkie serwisy
współpracujące z Inter Cars. W 2017 roku
aż dwóch z trzech laureatów wywodziło
się z serwisów należących do sieci Q-Service Truck. Byli to mechanicy pracujący
w firmach Truck Partner z Nowego Sącza
i Warsztat Samochodowy Andrzej Kapuśniak z Hedwiżyna koło Biłgoraju. Sieć
wspiera także należące do niej serwisy
poprzez zapraszanie na eventy motoryzacyjne oraz wycieczki połączone ze
szkoleniami, podczas których pracownicy mają niepowtarzalną okazję zdobyć
wiedzę motoryzacyjną z pierwszej ręki.
W 2017 roku odbyły się m.in. wyjazdy do
fabryki firmy CEI we Włoszech, event
motoryzacyjny firmy Hengst, wyjazdy
na wyścigi ciężarówek z firmą Bosch na
tor Hungaroring oraz z firmą Sachs na
Nürburgring.

AKTUALNOŚCI

9

2017
SHOW TRUCK

16 LOKALIZACJI
W CAŁEJ POLSCE
100 SZKOLEŃ

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA

BLISKO 3000
UCZESTNIKÓW

www.facebook.com/InterCarsSA
www.youtube.com/user/GrupaInterCarsSA

SHOWTRUCK RUSZA W POLSKĘ!
UBIEGŁOROCZNA EDYCJA PROJEKTU SHOWTRUCK TO OGROMNY SUKCES. MOBLINA,
SZKOLENIOWA CIĘŻARÓWKA ROBI OGROMNE WRAŻENIE GDZIEKOLWIEK SIĘ POJAWI.
Formuła mobilnych szkoleń, zaproponowana przez Inter Cars, cieszyła
się dużym zainteresowaniem, o czym
świadczą pozytywne opinie klientów,
dostawców i filiantów. Wizyty ogromnej
ciężarówki ShowTruck w oddziałach Inter Cars w całej Polsce okazały się świetną okazją do spotkań z klientami.
W minionej edycji projektu srebrna ciężarówka odwiedziła 16 miejsc w całej
Polsce. Zrealizowano w niej niemal 100
szkoleń, w których brało udział prawie
3000 uczestników.
Rok 2018 zapowiada się jeszcze atrakcyjniej. ShowTruck zamierza dotrzeć do
25 lokalizacji, a swoją drogę rozpoczyna
13 marca w Białymstoku i Suwałkach
oraz tydzień później w Sochaczewie.
Podczas tegorocznej edycji projektu
klienci będą mogli zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak:
• Diagnostyka Komputerowa w silnikach
z normą Euro 6
• Układy oczyszczania spalin norma Euro 6
• Układ przeniesienia napędu:
• Zautomatyzowane oraz manualne

skrzynie biegów stosowane w pojazdach ciężarowych
• Sprzęgła we współczesnych pojazdach ciężarowych
• Współczesne układy hamulcowe powiązane z systemami bezpieczeństwa
stosowane w pojazdach ciężarowych

NIE TYLKO TRUCK

W zależności od poszczególnych lokalizacji w ramach ShowTrucka planowane
są również:
• Szkolenia Agro
• Szkolenia Transportowe

• Szkolenia dotyczące serwisowania
„Wind Załadowczych”
• Szkolenia dotyczące obsługi oraz serwisowania „Agregatów Chłodniczych”

- Chcielibyśmy podziękować wszystkim
klientom odwiedzającym naszą mobilną
salę szkoleniową. Mamy nadzieję, że
tegoroczna edycja Projektu ShowTruck
będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem, a proponowana tematyka oraz forma szkoleń spełnią oczekiwania wszystkich uczestników – mówi
Radosław Sujka, menedżer ds. szkoleń.

INFORMACJE
O SZKOLENIACH

Wszelkie informacje na temat projektów
szkoleniowych skierowanych do klientów
z rynku ciężarowego, ShowTruck, kalendarz
zaplanowanych szkoleń oraz aktualne
informacje znajdują się na naszej nowej
stronie www.truck.intercars.com.pl/pl/
ciezarowe/szkolenia/.

SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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RAZEM BĘDĄ MOCNIEJSI
SZCZECIŃSKA GRUPA INTER CARS PRZYSTĄPIŁA DO PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCEGO
ZACHODNIOPOMORSKIEGO STOWARZYSZENIA PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH.
NALEŻY DO NIEGO BLISKO 300 FIRM.
W dniach 24-26 listopada 2017 r. w Hotelu Sandra SPA w Pogorzelicy odbyła się
konferencja Stowarzyszenia. Jej tematem
przewodnim była Przyszłość Polskiego
Transportu Drogowego w kontekście
protekcjonistycznych działań niektórych
krajów Unii Europejskiej.
Do udziału w spotkaniu zaproszone zostały znane osoby związane z transportem
drogowym, m.in. Minister Infrastruktury
i Budownictwa, Główny Inspektor Transportu Drogowego oraz Przewodniczący
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców
TD. Inter Cars reprezentowali Marcin
Łogin, dyrektor handlowy Grupy Szczecin, Jacek Stępień, menager regionu
RPU- Region Zachodni, Krzysztof Kukuła
– zastępca dyrektora handlowego ds. RPU
w Grupie Szczecin oraz Szymon Czernielewski, przedstawiciel handlowy RPU
Grupa Szczecin. Marcin Łogin przedstawił

Szymon Czernielewski, przedstawiciel
handlowy oraz Krzysztof Kukuła, zastępca
dyrektora handlowego ds. rynku RPU

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Dział ciężarowy w szczecińskiej
grupie,reprezentowany przez Marcina Łogina, dyrektora ds. handlowych
grupy Szczecin

ofertę spółki oraz założenia jej działań na
rynku ciężarowym na 2018 rok. Goście
mogli także odwiedzić stoisko promujące
Inter Cars.

- Główny powód przystąpienia do Stowarzyszenia to chęć bycia silnym i solidnym
partnerem w biznesie regionu województwa zachodniopomorskiego. Współpraca
z nim ma na celu zwiększenia promocji
marki IC oraz dotarcie do jeszcze większej
niż dotąd liczby podmiotów związanych
z transportem, logistyką i serwisami obsługującymi auta ciężarowe. Współpraca
ze ZSPD ma za zadanie wpieranie zarówno Stowarzyszenia, jak i pojedynczych
członków poprzez pełną ofertę dla firm
transportowych i serwisów TRUCK.
Ze strony IC zapewniamy fachową obsługę poprzez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę sprzedawców oraz przedstawicieli handlowych, którzy profesjonalnie

doradzają jego członkom w zakresie
szeroko rozumianej oferty IC, czyli części,
techniki, szkoleń, niezbędnych do prowadzenia nowoczesnej firmy transportowej,
logistyki i serwisów TRUCK. W zamian od
Stowarzyszenia oraz jego członków oczekujemy informacji dotyczących rozwoju
transportu drogowego oraz związanych
z nim zagadnień - mówi Krzysztof Kukuła,
zastępca dyrektora handlowego ds. RPU
w Grupie Szczecin.
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie
Przewoźników Drogowych w Szczecinie
prowadzi działalność od ponad 27 lat.
Reprezentuje przewoźników w zakresie
międzynarodowych przewozów i spedycji
wobec krajowych i międzynarodowych
organizacji transportowych, spedycyjnych i turystycznych. Stowarzyszenie
współpracuje z około 800 podmiotami
gospodarczymi z całego kraju.

AKTUALNOŚCI

NAJNOWSZE
TECHNOLOGIE
W NAPRAWIE
SILNIKÓW
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„TRAIN THE TRAINER LKW” - POD TAKĄ NAZWĄ ODBYŁO SIĘ DWUDNIOWE SZKOLENIE
PRACOWNIKÓW INTER CARS Z POLSKI, BUŁGARII, RUMUNII, LITWY, ŁOTWY, CHORWACJI, BOŚNI,
ESTONII I WŁOCH W FABRYCE FIRMY ELRINGKLINGER AG W DETTINGEN W NIEMCZECH.
Podczas szkolenia prowadzonego przez
trenera technicznego firmy Elring, Mario
Raucha, uczestnicy zapoznali się z aktualnymi rozwiązaniami proponowanymi
przez Elring dla przemysłu motoryzacyjnego, w szczególności dedykowanymi dla
silników stosowanych w samochodach
ciężarowych. Wszyscy bardzo aktywnie
brali udział w spotkaniu, dzieląc się swoją
wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym
na obsługiwanych przez nich rynkach.
Obecnie wiedza techniczna jest tym, co
daje warsztatom przewagę nad konkurencją i pozwala im dokonywać profesjonalnych napraw samochodów. Dlatego firma
Elring stara się przekazywać fachową
wiedzę. Dzięki temu informacje na temat
naprawy silników z wykorzystaniem
najnowszych technologii uszczelnień
metal-elastomer, stosowanej aktualnie

w uszczelkach głowicy dla samochodów
ciężarowych czy uszczelniaczy wykonanych z PTFE, były dostępne dla wszystkich.
Bardzo cennym doświadczeniem dla
uczestników była także wizyta w fabryce,
gdzie każdy mógł zobaczyć, jak od fazy
projektu, aż do wysyłki z centrum logistycznego, powstają produkty, które Elring
Klinger AG dostarcza pod marką Elring
Das Original na pierwszy montaż oraz na
rynek części zamiennych.

gen, gdzie na bożonarodzeniowym jarmarku można już było poczuć przedświąteczny klimat. To, co różni ten jarmark od
innych, to jego historyczna część, w której,
dzięki brakowi elektryczności, wystrojowi
oraz charakteryzacji ludzi, można poczuć
się jak w średniowieczu.

Na zakończenie pełnego wrażeń dnia
wszyscy wybrali się do pobliskiego EsslinTRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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TWÓJ PARTNER
W CODZIENNEJ PRACY
SPRAWNIE, SZYBKO I WYGODNIE – TRZY
FUNDAMENTALNE KRYTERIA, KTÓRE
GWARANTUJE KATALOG ONLINE.
UMOŻLIWIA ON DOSTĘP DO PONAD DWÓCH
MILIONÓW CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW,
UŁATWIA ANALIZĘ WYCENY NAPRAWY
AUTA I ZNACZĄCO PODNOSI EFEKTYWNOŚĆ
PRACY WARSZTATU. KATALOG ONLINE
TO NAJPOPULARNIEJSZY PROGRAM NA
RYNKU MOTORYZACYJNYM. POZNAJ PEŁNIĘ
JEGO MOŻLIWOŚCI I DOŁĄCZ DO GRONA
KORZYSTAJĄCYCH Z JEGO USŁUG KLIENTÓW!

zamawiania części samochodowych.
To prawdziwy kombajn katalogów
i niezawodny pomocnik nowoczesnego
mechanika - zapewnia Jerzy Dźwigała,
GearCode, partner technologiczny Inter Cars.
pewno odbierzemy w umówionym terminie i po ustalonych kosztach - mówi
Tomasz Jachimkowski, GearCode, partner technologiczny Inter Cars.

AUTOMATYCZNA
AKTUALIZACJA DANYCH
- Obecnie ilość informacji, które warsztat musi przetworzyć w momencie wyceny naprawy samochodu jest ogromna.
By mechanik mógł sprawnie i rzetelnie
powiadomić klienta o kosztach i czasie
usunięcia awarii, powinien dysponować takim środowiskiem pracy, które
zapewni mu szybki i niezawodny dostęp
do części i ich cen. Tylko takie zintegrowane środowiska pozwolą warsztatom
być konkurencyjnymi. Inter Cars oferuje
je za pośrednictwem unikatowego na
rynku Katalogu Online, w którym wyszukiwarkę części do pojazdów osobowych i ciężarowych oraz możliwość ich
zamawiania integruje z czasami napraw,
wycenami i przeglądami flotowymi.
Dzięki tym narzędziom dostarczamy
warsztatom kompleksową usługę: dostęp
do wiedzy, szybkie zamówienie potrzebnych części i sprawną logistykę. To powoduje, że samochód, który zostawimy
w tak zorganizowanym warsztacie, na
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich zalet Katalogu Online wystarczy
zainstalować na komputerze (zalecany
system z Windows XP lub nowszy) program, który w trakcie instalacji sam
pobierze i uzupełni wszystkie brakujące
elementy. Po połączeniu z Internetem
Katalog automatycznie pobiera wszystkie dane i co szczególnie ważne, aktualizuje je na bieżąco. Po kilku dniach lub
tygodniach nie trzeba dokonywać ponownej aktualizacji, aby sprawdzić czy
w asortymencie nie pojawiły się nowe
produkty, system sam w czasie rzeczywistym uzupełnia bowiem wszystkie
niezbędne dane, zarówno o produktach,
które pojawiły się w ofercie, jak i o tych,
które czasowo zostały z niej wyłączone.

- Możliwości jakie daje cyfryzacja są
ogromnym ułatwieniem dla nowoczesnych warsztatów. Katalog Online,
oferowany przez Inter Cars S.A., to jeden
z najpopularniejszych programów do

KTO SIĘ NIE
ROZWIJA,
TEN SIĘ COFA

Rozwój technologiczny
sprawił, że dziś trudno
wyobrazić sobie pracę
profesjonalnego warsztatu
bez wsparcia odpowiednich
narzędzi i programów
komputerowych. Co
istotne, zmienił się nie
tylko sam rynek i zasady
jego funkcjonowania, ale
i klient. – W ostatnich
latach możemy
zaobserwować nowy
trend wśród klientów,
szczególnie młodszego
pokolenia, wedle
których warsztat ma
być już nie tylko
miejscem obsługi
pojazdu, ale w równej
mierze miejscem obsługi
klienta. Wygląd, nowoczesność,
optymalizacja pracy to aspekty, na
które coraz częściej zaczynamy zwracać
uwagę. - mówi Dominik Troński,
Młodszy Specjalista ds. Wyposażenia
Warsztatów Inter Cars S.A.
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Mimo wszelkich udogodnień związanych
z obsługą klienta najważniejsze aspekty
pracy warsztatu nie
zmieniają się jednak – wciąż kluczowa
jest jakość i szybkość wykonanych usług. A tu w sukurs
przychodzi właśnie Katalog Online.
W programie tym zainstalowana została nowoczesna chmura obliczeniowa
umożliwiająca komfortową pracę bez
konieczności codziennej i żmudnej
aktualizacji danych. Oznacza to w pełni
aktualną listę pojazdów, dostęp do nowości, a także aktualne ceny hurtowe
i stany magazynowe.
Nowy katalog zaprojektowany jest na
tablety, co umożliwia wybór części bezpośrednio przy pojeździe, bez konieczności powrotu do komputera stacjonarnego w biurze. Wyszukiwarka natomiast
umożliwia dobór części i opon poprzez
zestaw wielu kryteriów. W przypadku
opon może to być wysokość, średnica
lub profil. Zawarty w programie moduł
„Wycena” umożliwia z kolei tworzenie
dla klientów kompleksowych wycen
wraz z czasami napraw oraz częściami
własnymi. Dzięki logicznemu rozłożeniu
elementów graficznych, obsługa katalogu jest prosta i intuicyjna.
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DEKODER VIN

NOWOŚĆ
W KATALOGU ONLINE
WIĘCEJ
NA STR.

15

ŁATWO WYSZUKASZ CZĘŚCI
– SPRAWDZISZ INFORMACJE, CENĘ
I DOSTĘPNOŚĆ, TAKŻE PO NUMERZE VIN

SPRAWNIE
JE ZAMÓWISZ

STWORZYSZ
WYCENĘ NAPRAWY
SAMOCHODU (BAZUJĄC NA
DANYCH CZASU NAPRAW)

STWORZYSZ KOMPLEKSOWE
PRZEGLĄDY I PROGRAM SAM
ZAPROPONUJE CI CZĘŚCI
NIEZBĘDNE DO KONKRETNEGO
PRZEGLĄDU

DZIĘKI
KATALOGOWI ONLINE
MASZ SZYBKI DOSTĘP
DO DOKUMENTÓW I ZAMÓWIEŃ
NIEZREALIZOWANYCH

EKSPORTUJESZ FAKTURY
DO PLIKU .TXT

TWOJE ZDANIE JEST
DLA NAS WAŻNE!

MASZ SWOJE SPOSTRZEŻENIA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA
KATALOGU ONLINE? PODZIELI SIĘ NIMI Z NAMI. NA WSZYSTKIE UWAGI
I KOMENTARZE MOGĄCE USPRAWNIĆ DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA
CZEKAMY POD ADRESEM KATALOG@INTERCARS.EU

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
KATALOGU ONLINE:
NADWOZIA – POZWALA SZYBKO ZDEFINIOWAĆ POJAZD, A NASTĘPNIE
ODNALEŹĆ CZĘŚCI POWIĄZANE Z JEGO NADWOZIEM
DEKODER VIN – UMOŻLIWIA SZYBKIE DEFINIOWANIE TYPU POJAZDU PRZEZ
PODANIE NUMERU VIN DLA POSZUKIWANEGO SAMOCHODU (WIĘCEJ NA STR. 15)
WYCENY I PRZEGLĄDY – MODUŁ, KTÓRY OPRÓCZ TWORZENIA WYCEN
Z CZĘŚCIAMI ZAKUPIONYMI W INTER CARS, UMOŻLIWIA DODAWANIE POBRANYCH
CZASÓW NAPRAW CZY CZĘŚCI WŁASNYCH A TAKŻE TWORZENIE
KOMPLEKSOWYCH PRZEGLĄDÓW
PŁATNOŚCI ONLINE – WYGODNY SPOSÓB REGULOWANIA NALEŻNOŚCI WOBEC
INTER CARS POPRZEZ PRZELEWY24
PŁATNOŚCI PREMIA CASH – MOŻLIWOŚĆ ZAPŁATY ZA ZAKUPIONE CZĘŚCI
ŚRODKAMI ZEBRANYMI W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM PREMIA CASH
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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DEKODER VIN – NOWOŚĆ
W KATALOGU ONLINE
W KATALOGU ONLINE, APLIKACJI INTER CARS WSPIERAJĄCEJ KOMUNIKACJĘ
Z ODBIORCAMI HURTOWYMI, JEST JUŻ DOSTĘPNY DEKODER VIN.
TO OGROMNE UŁATWIENIE DLA KLIENTÓW.
Aktualnie w bazie danych znajduje się ponad 70% pojazdów.
Numer VIN można wpisać
w widoku głównym, w katalogu
pojazdów osobowych i ciężarowych lub przy pomocy widoku
dostępnego po naciśnięciu
kafelka VIN. Numer VIN zeskanować można także bezpośrednio z dowodu rejestracyjnego przy pomocy skanera 2D
lub kamerki internetowej
o odpowiedniej jakości (najlepiej
z funkcją autofocus).
W wyszukiwaniu wg VIN działa również
historia wyszukiwania, a także „Dodawanie do ulubionych” wybranego numeru VIN. Po poprawnym zdekodowaniu
numeru VIN, system wyświetli drzewo
grup towarowych. Podobnie jak w innych miejscach programu, również tutaj
działa przydatna funkcja polegająca na
wyszukiwaniu znak po znaku. Ułatwia
to znalezienie odpowiedniej grupy towarowej. W tym miejscu dostępna jest
także zakładka „Grafika”, pozwalająca
wyświetlić większość dostępnych grafik
wg innych kategorii:

1

Po wybraniu interesującej grafiki
(dla wygody można ją powiększyć w osobnym oknie) wskazujemy interesujące nas elementy.
Poniżej grafiki pojawią się ich
numery OE, natomiast w oknie
głównym towary powiązane po
kodach OE z towarami
Inter Cars SA.

2

WWW.DOWNLOAD.INTERCARS.EU/CDN/SETUP/SETUP.EXE

3

4

JEŚLI MASZ JAKIEŚ PYTANIA BĄDŹ SUGESTIE ODNOŚNIE
KATALOGU ONLINE, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
MAILOWEGO KATALOG@INTERCARS.EU
LUB TELEFONICZNEGO 22 714 11 13.

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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40TON.NET TESTUJE
ISUZU M21

TO CIEKAWA PROPOZYCJA
DO MIASTA, BARDZO DYNAMICZNA, EKONOMICZNA
I POZWALAJĄCA NA SPRAWNE PARKOWANIE.TAKĄ
POZYTYWNĄ OCENĘ WYSTAWIŁ ISUZU M21,
FILIP BEDNARKIEWICZ, REDAKTOR 40TON. NET.
Testowe Isuzu M21 Heavy było bardzo
małym pojazdem. Pod względem rozstawu osi porównywalny okazuje się Ford
Fiesta. Taką samą szerokość kabiny ma
Volkswagen Golf, a kształt kabiny oraz jej
wysokość przywodzą na myśl Multicara.
Nie zmienia to jednak faktu, że M21 Heavy jest ciężarówką z krwi i kości, o naprawdę solidnych możliwościach. Rodzi
się więc pytanie – jak w aucie o takim
charakterze sprawdza się zaledwie 1,9-litrowy silnik?

SPORO WARIANTÓW,
JEDEN SILNIK
Zgodnie z wytycznymi ze szkoły podstawowej, zaczniemy od przedstawienia
postaci. Isuzu M21 to najnowsza propozycja tej japońskiej marki na polskim
rynku. Samochód powstał jako lżejsza,
tańsza i bardziej ekonomiczna odmiana
serii N. Najważniejszym elementem jest
1,9-litrowy silnik, dzięki któremu nowy
samochód nie potrzebuje płynu AdBlue.
Jest o nawet 200 kilogramów lżejszy
niż seria N i okazuje się bardzo niedrogi
w zakupie.
Kupując M21, mamy do wyboru rozmaite warianty. Samochód dostępny jest
z kabiną wąską lub szeroką, krótką lub
załogową. Możemy więc skonfigurować
go zarówno do pracy w zieleni miejskiej,
jak i do zwykłej dystrybucji. Ponadto
przewidziano trzy rodzaje podwozia.
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

W przypadku najkrótszego rozstawu osi
możemy wybrać podwozie typu Heavy.
Ma ono wzmocnioną tylną oś i przez to
nadaje się do pracy pod największymi
obciążeniami. Wariantem „zwykłym” jest
Spring, który waży około 180 kilogramów
mniej niż Heavy i dostępny jest także
z dłuższymi rozstawami osi. Trzecia oferta to ekstremalnie odchudzony Ground,
ważący kolejne 150 kilogramów mniej.
Jak już wspomniałem na wstępie, miałem
okazję jeździć modelem M21 Heavy. Z zewnątrz wyróżniał się on więc bardzo dużą
obudową tylnego mostu oraz zaledwie
2,5-metrowym rozstawem osi. Do tego
doszła wąska i krótka kabina, a także zabudowa z wywrotką podgrójeckiej AMP. Masa
własna takiego pojazdu wyniosła 2,5 tony,
a oficjalne DMC to oczywiście 3,5 tony.
Tego nowego diesla marki Isuzu, o pojemności 1,9 litra, już opisywałem. Pojawił się
on w lipcowym teście Isuzu D-Max, czyli
średniej wielkości pickupa z podwójną
kabiną. Część z Was może pamiętać,
że nie byłem wówczas zbyt zadowolony. Przede wszystkim brakowało mi
elastyczności i narzekałem na ciężko
działającą manualną skrzynię biegów.
Początkowo spodziewałem się więc, że
testowi Isuzu M21 będą towarzyszyły
podobne odczucia. A jednak, w wersji
bardziej użytkowej 1.9 Ddi oraz 6-biegowy
„manual” okazały się sprawdzać nieporównywalnie lepiej.

Skrzynia biegów montowana do Isuzu
M21 to dokładnie ta sama konstrukcja,
którą znajdziemy w D-Maxie. Ciężarówka
z silnikiem pod kabiną otrzymała jednak
inne sprzęgło, a do tego zauważalny jest
wyraźnie krótszy drążek. Efekt końcowy
jest zaś taki, że w M21 nowa przekładnia
działała nadspodziewanie lekko i przyjemnie. Jedynie przechodzenie z 2. biegu
na 3. wymagało pewnego wyczucia,
a wszystkie pozostały biegi wbijało się
naprawdę precyzyjnie. Bez zarzutu było
też zestopniowanie. Mając na zabudowie
tonowy balast i będąc na płaskim terenie,
nadal mogłem ruszać z 2. biegu. „Jedynka” okazywała się niezbędna dopiero na
pochyłościach i co ważne, wrzucenie jej
nie wymagało większej siły.

IDEALNY NA
MIEJSKIE ULICE
Isuzu M21 bezsprzecznie nie jest samochodem do jazdy z wyższymi prędkościami, zwłaszcza w wersji Heavy. Dlatego też Japończycy mogli zastosować
bardziej miejskie przełożenie mostu,
dzięki któremu 1,9-litrowy silnik naprawdę wystarcza do sprawnej jazdy. W terenie zabudowanym, z tonowym balastem,
samochód bez problemu dotrzymuje kro-
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ku autom osobowym. Rozpędzanie do 70
km/h jest szybkie i sprawne, a i 100 km/h
można osiągnąć bez zaciskania zębów
i pochylania się na kierownicy. A co jest
powyżej tej prędkości? Z racji kształtu
kabiny i tak lepiej tego nie sprawdzać.
Niewielka pojemność skokowa zapowiadałaby wyraźną „turbodziurę”. Pamiętam
zresztą, że w Isuzu D-Max zjawiska tego
nie brakowało. Silnik M21 jest jednak
znacznie mniej wysilony i ma tylko
123 KM. W związku z tym turbina wkracza do akcji bardzo spokojnie, a całe
przyspieszanie odbywa się stosunkowo
płynnie. Jest to też zasługa maksymalnego momentu obrotowego dostępnego
w bardzo szerokim zakresie obrotów.
Sam moment jest co prawda niewielki,
wynosząc 320 Nm, ale za to mamy go
między 1500 a 2700 obr./min. Powyżej
zaś, przy 3200 obr./min., pojawia się maksymalna moc.
Na temat zużycia paliwa nie będę się wypowiadał, jako że testowe auto nie miało
komputera pokładowego, a brak czasu nie
pozwolił mi na sprawdzenie spalania po
tankowaniu. Po raz kolejny jednak przywołam test Isuzu D-Max, w którym silnik
1.9 Ddi okazał się bardzo ekonomiczny.

PROSTO I PRAKTYCZNIE

Pozostałe doznania z jazdy Isuzu M21
są typowe dla jazdy malutką, japońską
ciężaróweczką. Dla przykładu, kabina ma
wyjątkowo prosty, a wręcz starodawny
wystrój. Jest ona praktyczna, obfituje
w schowki i oferuje nadspodziewanie
dużo miejsca na nogi. Mile zaskakuje też
jego ilość za fotelem, większa niż w większości aut dostawczych. Trudno jednak
tutaj mówić o większej wygodzie, jako
że kierownica ustawiona jest poziomo
i przy wzroście 190 cm miałem ją bardzo
blisko kolan. Coś takiego wygodne jest

przy manewrowaniu, ale za to nie sprzyja
jeździe na trasie. Podobnie jest z układem
kierowniczym – działa on bardzo lekko,
świetnie sprawdzając się przy parkowaniu. Przy 100 km/h brakuje już mu jednak
precyzyjności.
O kwestii wygody warto też pamiętać
przy rozważaniu wersji Heavy. Minimalny rozstaw osi, w połączeniu z bardzo
sztywną konstrukcją oznacza bardzo
mocne podskoki na poprzecznych nierównościach. Choć więc fotel ma całkiem
sprawną amortyzację, na dziurawych
ulicach może nas nieźle wytrząść. Wariant z dłuższym, na przykład 3,7-metrowym rozstawem osi byłby na pewno
wygodniejszy.
Takie kwestie jak manewrowanie, wygoda wsiadania oraz widoczność są
oczywiste – tutaj Isuzu M21 jest po prostu
świetne. Krótki samochód zawraca lepiej
niż niejedna „osobówka”, wsiada się do
niego bardzo łatwo, a wysoka pozycja
kierowcy, połączona z nisko poprowadzoną linią szyb, dają wgląd po prostu
na wszystko. Dobrze sprawdzają się też
duże lusterka, choć niestety w testowym
egzemplarzu brakowało mi ich podgrzewania.
Czy natomiast w kabinie jest głośno? Tutaj
1,9-litrowy silnik objawia swoją kolejną
zaletę – pracuje on bardzo cicho, przenosząc do kabiny M21 niewielkie ilości hałasu. Można to powiedzieć nawet o jeździe
z trasowymi prędkościami, jak 90-100
km/h. Dla porównania, Isuzu z 3-litrowym
silnikiem, czy też 3-litrowe Fuso są w kabinach wyraźnie głośniejsze.
Spodziewałem się drogowego „żółwia”,
a zamiast tego jeździłem czymś jak
najbardziej sprawnym i dynamicznym.
Niewielki silnik mile mnie więc zaskoczył, będąc przy okazji cichym i mając
pełne predyspozycje do bycia ekonomicz-
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nym. W połączeniu z brakiem układu
SCR, prostą konstrukcją i bardzo wytrzymałym podwoziem, model M21 jest
naprawdę ciekawą propozycją do miasta.
Choć pamiętajcie – do miasta, ale nie na
trasę. Oczywiście z uwagi na pozycję za
kierownicą oraz charakterystykę układu
jezdnego.
A co z cenami? Za podwozie pod zabudowę z wąską kabiną i najlżejszym
wariantem podwozia zapłacimy 89 tys.
złotych netto. Za wzmocniony wariant
Heavy, taki jak w teście, oczywiście trzeba dopłacić. Niemniej nadal powinniśmy
zmieścić się w 100 tys. złotych.

ISUZU DOSTĘPNE
OD RĘKI
Isuzu Q-service Truck jako główny diler
samochodów ISUZU w Polsce oferuje
bogaty stok samochodów, w skład którego wchodzi kilkanaście pojazdów, w tym
demonstracyjnych oraz samych podwozi.
Klienci, którzy pragną sprawdzić i przetestować samochód Isuzu, mają do wyboru
wywrotkę, skrzynię ładunkową, lekki
kontener oraz urządzenie „hakowe”. To
samochody oparte w głównej mierze na
pojazdach M21. Czwarty kwartał ub.r.
wykazał wzmożone zainteresowanie
pojazdami Isuzu, szczególnie model M21
spotkał się bardzo dobrym przyjęciem.
Klienci zamawiali go bardzo chętnie,
podkreślając głównie takie jego zalety,
jak silnik, wagę i jakość wykonania.
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ZE SPECJALISTAMI
SPRZEDAŻY ISUZU. SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI O OFERCIE I DOSTĘPNOŚCI
UDZIELA PAN KAROL KUSZKOWSKI,
NR TELEFONU: +48 669 990 360.
WIĘCEJ O SERWISACH AUTORYZOWANYCH NA
STRONIE WWW.ISUZU.AUTO.PL

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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OPONY DLA BRANŻY
ROLNICZEJ I BUDOWLANEJ
Z POCZĄTKIEM MARCA ROZPOCZYNA SIĘ OKRES PRZYGOTOWAŃ DO WZMOŻONYCH
PRAC POLOWYCH I BUDOWLANYCH, KTÓRE POTRWAJĄ AŻ DO JESIENI. OZNACZA TO KILKUMIESIĘCZNĄ, INTENSYWNĄ EKSPLOATACJĘ MASZYN I URZĄDZEŃ WYKORZYSTYWANYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I NA BUDOWIE.
Rozwój technologii nie omija maszyn
rolniczych oraz budowlanych.
Te są coraz bardziej innowacyjne i odpowiadające współczesnym potrzebom.
Nadal jednak niezmiennie stosowanym
pośrednikiem, który łączy maszynę
z podłożem, jest opona.
Dobierając odpowiedni produkt, należy
dostosować się do potrzeb klienta, który
najczęściej oczekuje korzystnego stosunku ceny do jakości. W takim przypadku
sprawdzonym rozwiązaniem pozostają
dwie marki, Alliance oraz LingLong.
Marka Alliance jest jednym
z wiodących producentów
wytwarzających opony rolnicze, przemysłowe, a także
leśne. Firma wywodzi się
z Izraela, gdzie przed 60
laty rozpoczęła swoją
działalność. Wielodekadowe doświadczenie pozwoliło jej ugruntować swoją
pozycję na praktycznie
wszystkich kontynentach,
a także pozyskać najwiękTRUCK.INTERCARS.COM.PL

szą popularność m. in. w Europie oraz
Ameryce Północnej i Południowej.
Firma, rozwijając swoją działalność,
otworzyła w XX wieku dwie nowe fabryki
w Indiach, znacznie powiększając dzięki
temu możliwości produkcyjne marki i uzupełniając możliwości fabryki znajdującej
się w Haderze w Izraelu.
Marka Alliance należy do grupy Alliance
Tire Company (ATG), której finalna nazwa
funkcjonuje od 1992 roku. W 2016 r. grupa
została przejęta przez japońskiego
producenta opon Yokohama. Szeroki asortyment opon obejmuje
około 100 bieżników o różnorodnych zastosowaniach,
co pozwoliło zdobyć marce
uznanie klientów szukających produktów sprawdzających się na różnych
podłożach. Grupa ATG w roku
2017 unowocześniła swoją
stronę internetową, na której
można znaleźć specyfikacje
całej gamy produktowej także
w języku polskim.

LingLong to jeden z czołowych producentów opon osobowych z rynku
azjatyckiego. Firma swoją działalność
rozpoczęła od produkcji opon do samochodów osobowych, a tak że zestawów
naprawczych. Ciesząc się dużą popularnością w swoim kraju, powoli zaczęła
przecierać szlaki i zyskiwać uznanie
także na rynku opon rolniczych oraz
przemysłowych. Dzięki inwestycji
w rozwój i technologie firma LingLong
na początku XX wieku otworzyła swoje
własne centrum badawcze, w którym
cały czas kontroluje jakość wytarzanych
produktów. Dążąc do ciągłego rozwoju,
opracowała szeroką gamę nowoczesnych opon radialnych stosowanych
w rolnictwie, takich jak modele LR7000
oraz LR8000. Bieżniki tych modeli opracowane zostały tak, aby konkurować
z najlepszymi markami na rynku, zapewniając ciągnikom wysoką trakcję, co
ma przełożenie odpowiednio na lepszą
wydajność pracy.
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LR451
RADIAL AGRICULTURAL TIRE
1. ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ TRAKCJI.
2. ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA.
3. LEPSZA ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE BIEŻNIKA.
SIZE

SPEED
SYMBOLS

RIM

MAX.
LOAD (KG)

INFLATED
OVERALL
PRESSURE (KPA) DIAMETER (MM)

460/70R24 IND

152/152

A8/B

DW14L

3550

460/70R24 IND

159/159

A8/B

DW14L

4375

SECTION
WIDTH (MM)

TREAD
DEPTH (MM)

SECTION
WIDTH (MM)

320

1254

455

32.0

400

1254

455

32.0

SECTION
WIDTH (MM)

TREAD
DEPTH (MM)

SECTION
WIDTH (MM)

LR700
RADIAL AGRICULTURAL TIRE
1. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PALIWA.
2. LEPSZA ZDOLNOŚĆ SAMOOCZYSZCZENIA.
3. KOMFORT NA DRODZE I W TERENIE.
SIZE

SPEED
SYMBOLS

RIM

MAX.
LOAD (KG)

INFLATED
OVERALL
PRESSURE (KPA) DIAMETER (MM)

360/70R24

122/119

A8/B

W11

1500

160

1152

357

42.0

360/70R24

127/124

A8/B

W11

1750

240

1152

357

42.0

380/70R24

125/125

A8/B

W12

1650

160

1190

380

43.0

420/70R24

130/127

A8/B

W13

1900

160

1248

418

44.0

420/70R24

136/133

A8/B

W13

2240

240

1248

418

44.0

420/70R28

133/130

A8/B

W13

2060

160

1349

418

44.0

420/70R28

139/136

A8/B

W13

2430

240

1349

418

44.0

480/70R24

138/135

A8/B

W15L

2360

160

1316

479

47.0

480/70R28

140/137

A8/B

W15L

2500

160

1421

479

47.0

480/70R28

145/142

A8/B

W15L

2900

240

1421

479

47.0

480/70R28

151/148

A8/B

W15L

3450

320

1421

479

47.0

480/70R34

143/143

A8/B

W15L

2725

160

1580

479

47.0

480/70R38

145/142

A8/B

W15L

2900

160

1681

479

47.0

520/70R38

150/150

A8/B

W16L

3350

160

1749

516

48.0

580/70R38

155/155

A8/B

W18L

3875

160

1827

577

50.0

580/70R38

170/167

A8/B

W18L

6000

280

1827

577

50.0

SECTION
WIDTH (MM)

TREAD
DEPTH (MM)

LR7000
RADIAL AGRICULTURAL TIRE
1. DO 10% OBCIĄŻENIA WIĘCEJ.
2. DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ.
3. DOSKONAŁA STABILNOŚĆ I KOMFORT.
4. WYDAJNIEJSZA TRAKCJA.
SIZE

LOAD INDEX

SPEED
SYMBOLS

RIM

MAX.
LOAD (KG)

INFLATED
OVERALL
PRESSURE (KPA) DIAMETER (MM)

600/70R28

157

D

DW20B

4125

240

1551

591

52.5

600/70R28

161/161

A8/B

DW20B

4625

280

1551

591

52.5

600/70R30

152

D

DW20B

3550

160

1602

591

52.5

600/70R30

158

D

DW20B

4250

240

1602

591

52.5

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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LEASING – PROSTE NARZĘDZIE
W NOWOCZESNYM WARSZTACIE
Wielu osobom leasing kojarzy się głównie
z zakupem auta. Wiele osób słyszało zapewne stwierdzenie „wziąć w leasing” lub
„wziąć w leasing i wrzucić w koszty”.
Wszystko brzmi zachęcająco, ale jednak
nie wszyscy do końca wiemy, co konkretnie znaczy leasing i co to tak właściwie
jest. Boimy się nowego i nieznanego,
a więc… Aby rozwiać obawy i wątpliwości
zapraszamy do przeczytania tego artykułu, w którym opiszemy leasing w Inter
Cars i opowiemy o nim jako produkcie
i narzędziu do inwestowania w firmie,
a także przeanalizujemy jego plusy i minusy. Tak jak wspomnieliśmy na samym
początku, wszystkim leasing kojarzy się
przede wszystkim z zakupem samochodu,
ale bardzo chętnie coraz więcej przedsiębiorców decyduje się również na leasing
sprzętu do pracy, czyli maszyn i urządzeń.
Skupimy się zatem na leasingu maszyn
i urządzeń do warsztatu oraz pokażemy
korzyści, jakie niesie za sobą taka forma
inwestowania.
Zaczynając od początku, dla nieco mniej
wtajemniczonych warto przypomnieć
podstawy. Leasing to umowa, na podstawie której klient otrzymuje możliwość
użytkowania środka trwałego na określony z góry czas, za określoną z góry
kwotę comiesięcznego czynszu. Z reguły
klient używający urządzenie decyduje się
na jego wykup. W ten sposób, po okresie

leasingu, staje się jego pełnoprawnym
właścicielem.
Może na pierwszy rzut oka wydaje się to
skomplikowane, jednak z punktu widzenia klienta cały proces jest prosty. Rola
klienta polega jedynie na wyborze urządzenia, podpisaniu umowy, a następnie
płatności za raty. Cała reszta odbywa się
między dostawcą a firmą leasingową.
Wybierając leasing w Inter Cars, klient nie
traci czasu na szukanie leasingodawcy,
negocjacje oferty, uzgadnianie szczegółów
i zajmowaniem się niepotrzebnymi formalnościami. Nasza firma współpracuje
obecnie z trzema firmami leasingowymi.
Są to firmy z wieloletnim doświadczeniem
w branży, specjalizujące się w leasingu
maszyn i urządzeń, a każda z nich jest
nieco inna i pod innym kątem rozpatruje
potrzeby klientów, aby sprostać ich oczekiwaniom. Daje nam to pole do działania.
W ten sposób doradcy Inter Cars dostosowują oferty do indywidualnych wymagań
swoich klientów, tworząc w ten sposób
produkt skrojony na miarę i możliwości
klienta. Szczególnym czynnikiem, dla
którego należy zwrócić uwagę na naszą
ofertę, jest czas obsługi i model leasingu
„door to door”. Wszystkie formalności
załatwiane są w siedzibie klienta, dzięki
czemu nie musi on odrywać się od pracy.
Jak wiadomo łatwe i szybkie procedury to

4 - Raty leasingowe
Klient

5 - Płatność za
leasingowany
sprzęt

1 - Wybór
urządzenia

Dostawca sprzętu

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

KOSZTY

ODLICZENIA

Wartość brutto urządzenia
18 450 zł

Odliczenie PIT (19%)
3 322 zł

Całkowity koszt leasingu
(16,55%) 3 053 zł

Odliczenie VAT (23%)
4 021 zł

Suma kosztów (116,55%)
21 503 zł

Suma odliczeń
7 343 zł

ŁĄCZNY KOSZT LEASINGU
PO ODLICZENIACH 14 160 ZŁ
OSZCZĘDNOŚĆ 4 290 ZŁ

2 - Umowa

Firma
Leasingowa

dużo, ale często nie wszystko, bo równie
ważna jest cena. Dlatego w tym momencie
wiele osób czytając powyższe, chciałoby
zapewne zadać pytanie - ile tak naprawdę
kosztuje leasing? Tak jak wspomniano już
wcześniej, nasz klient nie musi obawiać
się drogiej oferty leasingowej, ponieważ
przedstawione mu warunki są wynegocjowane już przez Inter Cars. Patrząc
realnie, z reguły leasing maszyn jest nieco
droższy niż leasing pojazdów ze względu na trudno zbywalne oraz nietypowe
przedmioty leasingu i waha się rocznie
w granicy 4-5% wartości urządzenia.
Tak więc to klient ponosi koszty z tytułu
leasingu. A jakie są korzyści? W leasingu najwięcej korzyści daje nam przede
wszystkim odpis 100% VAT oraz tarcza
podatkowa, czyli możliwość zaksięgowania jako koszt każdej leasingowej faktury.
Najlepiej jednak przedstawić korzyści na
liczbach, dlatego poniżej wymienione zostały profity wynikające z wyleasingowania urządzenia o wartości 15 000 zł netto
na okres 4 lat z wpłatą początkową 10%.
Suma opłat wyniosła w tym przypadku
116,55%, a rata miesięczna 255 zł netto.

3 - Dostawa
urządzenia

ANALIZA OSZCZĘDNOŚCI
W tym wypadku na leasingu zaoszczędzimy 2 343 zł, a po odjęciu kosztów leasingu
oszczędności „na czysto” wyniosą 4 290 zł.
Poza oszczędnościami podatkowymi, jako
kolejną korzyść leasingu, należy przedstawić fakt, że przy minimalnym nakładzie
finansowym – w tym przypadku będzie
to brutto 1 845 zł – możemy zarabiać na
nowym urządzeniu lub rozszerzyć zakres
oferowanych usług, zyskując przy tym
nowych klientów na nowe usługi. Tak
więc zarabiamy praktycznie od razu, zaś
w tym przypadku rata 255 zł spłaci nam
się po wykonaniu usługi 2-3 klientom.
Jeżeli zakupilibyśmy to samo urządzenie
za gotówkę, jednorazowo musimy od razu

AKTUALNOŚCI
pokryć całą kwotę 18 450 zł, a korzyści
nie będą odczuwalne od razu. Zaczniemy
zarabiać dopiero, gdy nasz zysk przekroczy 18 450 zł! Dodatkowo urządzenie zakupione za gotówkę należy amortyzować
zgodnie z klasyfikacją KŚT od 5 do 10 lat,
więc koszty rozłożą się na długi okres, co
będzie z pewnością mniej odczuwalne niż
koszt całej kwoty netto odliczany miesięcznie tak, jak w przypadku leasingu.
Dzięki leasingowi mamy możliwość bardzo łatwo utrzymać poziom technologiczny swojego warsztatu, dopasować się do
pędzącego świata i nowinek technicznych
tak, aby nie doprowadzić do zbytniego
zestarzenia się urządzeń. Dzięki niskiej
wpłacie początkowej i dopasowanym
ratom leasingowym mamy możliwość
nadążyć za postępem technologicznym.
Praktycznie co 4 lata możemy wymienić
stare urządzenie na nowe, np. tester usterek, urządzenie do obsługi klimatyzacji
lub wulkanizacji. Dlatego też warto zastanowić się nad leasingiem urządzeń jeszcze przed sezonem i być przygotowanym
na 100%, by nie być zaskoczonym przykrymi niespodziankami w szczycie sezonu,
kiedy każda godzina przestoju generuje
duże koszty.

Na zakończenie, aby podkreślić, jak wiele
zalet ma leasing i ile do zaproponowania
swoim klientom ma firma Inter Cars, bazując na wieloletniej współpracy z firmami leasingowymi, podsumujmy.
KORZYŚCI DLA KLIENTA:
• Niski wkład własny
• Sprzęt od razu na siebie zarabia
• Tarcza podatkowa – cała wartość
netto z każdej faktury jest kosztem
uzyskania przychodu
• Podatek VAT odliczany od każdej
faktury
• Przedmiot leasingu nie jest uwzględniany w bilansie jako zobowiązanie

•
•
•
•
•
•
•
•

Umowy bez weksla
Ubezpieczenie urządzeń ALL RISK
przez cały okres trwania umowy
Uproszczone procedury - tylko na
wniosek
Niski koszt finansowania
Wykup wliczony w raty
Bez dodatkowych opłat
Finansujemy również STARTUPY
Kompleksowa obsługa klienta oszczędność czasu i pieniędzy

Wszystkie formalności na miejscu w siedzibie klienta - bez wychodzenia z warsztatu.

KROK PO KROKU

Wybór urządzenia
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Podpisanie umowy

Odbiór urządzenia

ABY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI OFERTY, PROSIMY
O KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELAMI HANDLOWYMI INTER CARS SA
NA TERENIE CAŁEGO KRAJU LUB POD ADRESEM EMAIL
IC.LEASING@INTERCARS.EU
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INFORMACJE Z BRANŻY

KARTY FLOTOWE
Karty flotowe stały się standardem
w firmach transportowych. Umożliwiają bezgotówkowe regulowanie
płatności nie tylko za paliwo, ale także
za opłaty drogowe, myjnie czy zakupy
na stacjach.
Karty są wygodne w użyciu, a także
bezpieczne, gdyż nie trzeba posiadać
przy sobie gotówki. Nie oznacza to
jednak, że kierowcy są zwolnieni
z obowiązku dbania o bezpieczeństwo swoich kart. Eksperci zalecają
przestrzeganie kilku zasad, o których
powinien pamiętać każdy użytkownik
kart flotowych:
• kod PIN – każda płatność regulowana
kartą jest potwierdzana indywidualnym
kodem PIN, który trzeba zapamiętać
i nie ujawniać osobom trzecim,
• ostrożność – przy każdym użyciu karty kod PIN należy wprowadzać samodzielnie, zwracając przy tym uwagę, aby
pozostał niewidoczny dla innych,
• przezorność – podczas opuszczania
kabiny pojazdu kierowca powinien
zabrać ze sobą wszystkie dokumenty
wraz z kartą flotową,
• natychmiastowa reakcja – w przypadku kradzieży lub zagubienia karty
należy bezzwłocznie skontaktować się
z zarządcą floty, aby mógł zablokować
kartę. Nawet jeśli istnieje podejrzenie
zgubienia czy kradzieży, warto najpierw
zablokować kartę, a później rozpocząć
jej poszukiwania. Natychmiastowa
reakcja zmniejszy ryzyko nieautoryzowanego użycia karty.
Emitenci kart flotowych stale je
unowocześniają. Ostatnio euroShell
poinformował, że wdrożył nowy system
transakcyjny do obsługi kart flotowych
umożliwiający kontrolę transakcji
w czasie rzeczywistym, elastyczność
w definiowaniu ograniczeń dla poszczególnych kart, a także definiowanie
ograniczeń zakupu produktów dla kart.

Czytaj więcej

truck.intercars.com.pl

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

WIĘCEJ

GAZU

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY UNII EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ROZWOJU
INFRASTRUKTURY PALIW ALTERNATYWNYCH ZAKŁADA,
ŻE OD 2025 R. MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DWIEMA
STACJAMI ZE SKROPLONYM GAZEM ZIEMNYM (LNG)
BĘDZIE MOGŁA WYNOSIĆ MAKSYMALNIE 400 KM.

Koniunkturę
zauważyli producenci ciężarówek.
Już nie tylko Iveco
lansuje pojazdy
zasilane gazem
ziemnym, robią to
także Volvo Trucks
i Scania.

Według danych
NGVA Europe (European Natural and
Bio Gas Vehicles
Association – Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Pojazdów Zasilanych
Gazem Ziemnym
i Biogazem) w Unii

Europejskiej jest
obecnie 108 punktów tankowania
skroplonego gazu
ziemnego (LNG).
Początkowo punkty
tankowania gazu
mają powstawać
przy głównych drogach tranzytowych

Unii Europejskiej,
również w Polsce.
Ostatnio Volvo
Trucks ogłosiło
strategię wprowadzania do produkcji
modeli zasilanych
gazem LNG. Pierwsze pojazdy FH LNG
i FM LNG wyjadą na

INFORMACJE Z BRANŻY

drogi w przyszłym
roku. Są one napędzane skroplonym
gazem ziemnym,
ale w przyszłości
będzie można je
również tankować
biogazem. Pojazdy
te są napędzane
13-litrowymi silnikami o mocy od 420
do 460 KM.

walne z samochodami z silnikiem
Diesla, a w wielu
sytuacjach, np.
w czasie ruszania
pod górę, pojazd na
gaz charakteryzuje
się nawet większą
dynamiką niż jego
odpowiednik zasilany olejem napędowym – twierdzi

od wielu lat usilnie
lansuje napęd gazowy i ma największe
doświadczenie
w konstrukcji
i produkcji takich
pojazdów. Zasadnicza różnica między
gazowymi pojazdami polega na tym, że
Iveco i Scania używają silników z za-

długodystansowym
Unia Europejska
stawia na gaz ziemny. Silniki zasilane
gazem ziemnym
emitują o 20% mniej
dwutlenku węgla
w stosunku do
Diesli. Co więcej,
kilogram LNG kosztuje mniej niż litr
oleju napędowego,

- Nasze nowe modele to pierwsze seryjne pojazdy na rynku
z zasilaniem LNG,
które bez problemu
radzą sobie z 40-tonowym, a nawet
znacznie większym
zestawem. Ich
walory użytkowe
są w pełni porówny-

Piotr Werner, manager ds. produktu
w Volvo Trucks
Poland.
Co ciekawe, dokładnie takiej samej
argumentacji używa
Iveco, zachwalając
Stralisa zasilanego gazem. Warto
zauważyć, że Iveco

płonem iskrowym,
a Volvo – dwupaliwowego silnika
Diesla, przy czym
w ok. 95% zasilany
jest on skroplonym
gazem ziemnym,
a w 5% olejem napędowym.
Wygląda więc na
to, że w transporcie

a jest przy tym
o blisko 40% bardziej wydajny. Jeśli
klienci rzeczywiście
zaczną kupować
dalekobieżne pojazdy zasilane gazem
ziemnym, to za
kilka lat pojawią się
one w niezależnych
warsztatach.
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UJEDNOLICONE
ROZLICZANIE OPŁAT
DROGOWYCH
Na terenie Unii Europejskiej został wprowadzony jeden typ urządzenia do rozliczania
wszystkich opłat drogowych.
Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy europejska usługa
poboru opłaty elektronicznej (EETS) została
wdrożona na terenie krajów UE do końca
2017 r. Za komercjalizację usługi odpowiada
spółka Toll4Europe stworzona przez DKV
Euro Service, T-Systems oraz Daimler AG.
Każdy kierowca posiadający boks EETS może
swobodnie podróżować przez całą Europę
tylko z jednym urządzeniem w pojeździe, które
automatycznie przelicza wszystkie opłaty. Ma
to uprościć formalności i fakturowanie - nie
będzie już potrzeby zbierania paragonów ze
wszystkich mijanych punktów. Opłaty będą
naliczane bez konieczności zatrzymania
pojazdów w bramkach płatnych dróg.
Urządzenia, zgodne z EETS, będą proponowane przez różnych dostawców. Przed zakupem
warto sprawdzić, czy firma oferująca usługi
rozliczania opłat drogowych jest certyfikowanym dostawcą rozwiązań EETS lub zaopatruje
się w urządzenia u takiego dostawcy. Każdy
z krajów członkowskich UE określił w tzw. Toll
Domain Statement, jakie wymagania musi
spełniać urządzenie do ewidencjonowania
opłat drogowych, aby być zgodne z systemem
poboru opłat obowiązującym na jego terenie.
Jeśli to nie spełnia wymagań obowiązujących
w danym kraju, nie można go tam używać. To,
że jest zgodne z lokalnym systemem EETS
i może być w danym kraju stosowane, potwierdza odpowiedni certyfikat, w którego posiadaniu jest każda poważna firma oferująca usługi
rozliczania opłat drogowych.
Innym ważnym wymogiem urządzenia jest
spełnienie warunków technicznych. Musi być
ono wyposażone w rozwiązania do komunikacji bezprzewodowej, to jest umożliwiać
ewidencjonowanie oraz rozliczanie opłat
drogowych, zarówno w systemach opartych
na technologii DSRC, jak i GNSS. Na potrzeby
systemów obowiązujących na przykład
w Niemczech czy Austrii, gdzie wysokość
opłat drogowych jest uzależniona od liczby
osi, konieczne jest udostępnienie przycisku
umożliwiającego manualny wybór liczby osi.
Natomiast we włoskim systemie poboru opłat
drogowych, który w przeciwieństwie do innych
krajów oparty jest na technologii do komunikacji bezprzewodowej innej niż DSRC, wymagany jest dodatkowy moduł programowy.
W 2018 r. firma DKV zaoferuje klientom DKV
BOX EUROPE urządzenie pokładowe przystosowane do pracy w systemie EETS. Za jego
pomocą od początku przyszłego roku można
będzie rozliczać opłaty drogowe w Belgii,
a wkrótce także w Austrii, Francji, Hiszpanii,
Portugalii i we Włoszech. W przypadku
Niemiec i Polski nadal nie ma jasności co do
wdrożenia w życie rozporządzenia w sprawie
systemu EETS.
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

24 PRODUKTY

AMERYKAŃSKA LEGENDA
WKRACZA DO EUROPY

OPONY BFGOODRICH DO TEJ PORY ZNANE BYŁY PRZEDE WSZYSTKIM KIEROWCOM
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH. O ICH EUROPEJSKIEJ PREMIERZE NA RYNKU CIĘŻAROWY
ROZMAWIAMY Z JANEM ZIĄBROWSKIM, MENADŻEREM DS. MARKETINGU OPON
CIĘŻAROWYCH W STREFIE EUROPY CENTRALNEJ I PÓŁNOCNEJ

JOANNA KRÓL: W STYCZNIU TEGO
ROKU CIĘŻAROWE OPONY BFGOODRICH
TRAFIŁY NA RYNEK EUROPEJSKI.
DLACZEGO?
Jan Ziąbrowski. Na rynku amerykańskim,
gdzie opony ciężarowe BFGoodrich są produkowane i sprzedawane od kilkudziesięciu lat,
szczególnie ważna jest trwałość i niezawodność ogumienia. Dzisiejszy rynek transportowy w Europie to krajobraz ostrej walki konkurencyjnej i ciągłej presji na koszty. Tam,
gdzie liczy się każda złotówka, potrzebne są
produkty, które cechuje optymalny stosunek
jakości do poniesionych kosztów. To właśnie
dla mierzących się z potężnymi wyzwaniami europejskich truckerów zdecydowaliśmy
się wprowadzić produkty BFGoodrich do Europy. Kupując nasze opony, klienci otrzymują
gwarancję doskonałego przebiegu i trwałości
za bardzo dobrą cenę
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

J.K. CZYM ZATEM CHARAKTERYZUJĄ
SIĘ TE OPONY?
J.Z. Zwróciłbym przede wszystkim uwagę na ich zaawansowanie technologiczne. W ciężarowych BFGoodrich stosujemy rozwiązania do tej pory niespotykane w tym segmencie, jak np. technologię
dodatkowego opasania InfiniCoil, dzięki
której opony zyskują lepsze właściwości
jezdne, równomiernie się zużywają i są
bardziej wytrzymałe.
J.K. MÓWI SIĘ, ŻE CIĘŻAROWE
BFGOODRICH ZOSTAŁY STWORZONE
„PRZEZ TRANSPORTOWCÓW DLA
TRANSPORTOWCÓW” – PROSZĘ
WYJAŚNIĆ, NA CZYM SKUPILI SIĘ
KONSTRUKTORZY TYCH OPON.
J.Z. Jak wspominałem wcześniej, punktem wyjścia podczas projektowania

opon BFGoodrich były najbardziej palące
problemy branży. Marka ta rozumie
potrzeby przewoźników i dzięki temu
byliśmy w stanie oddać klientom do ręki
produkt, który jest w stanie sprostać
najważniejszym wyzwaniom poszczególnych typów przewozu. W przypadku
transportu krajowego i międzynarodowego (np. palety, drobnica) problemem
jest wysoka konkurencja, niskie marże
oraz ciągła presja czasu. Dlatego w tych
modelach BFGoodrich wprowadziliśmy
rozwiązania zwiększające zyskowność
i elastyczność.
Z kolei w branży budowlanej utrapieniem jest niska rentowność oraz przestoje, dlatego opony do tych pojazdów
zapewniają maksymalną bezawaryjność dla zwiększenia produktywności.
Miejski transport pasażerski to walka
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europejskich przewoźników i naszych
warunków drogowych. Oferujemy trzy
linie produktowe: Route Control, Cross
Control oraz Urban Control. Linia Route
Control jest przeznaczona do pojazdów
w transporcie krajowym i międzynarodowym drobnicowym, Cross Control do
transportu mieszanego na placach budowy i drogach dojazdowych, zaś Urban
Control do autobusów komunikacji miejskiej. Opony dostępne są w trzech różnych rozmiarach – 17.5”, 19.5” oraz 22.5”
– dzięki czemu pasują do wszystkich
najważniejszych modeli pojazdów.

z ograniczeniami budżetowymi narzuconymi w przetargach oraz regulacje
związane z emisją CO2. Szeroka oferta
opon ciężarowych BFGoodrich rozwiązuje te problemy.
J.K. MÓWIŁ PAN, ŻE DLA
UŻYTKOWNIKÓW OPON
CIĘŻAROWYCH, POZA TRWAŁOŚCIĄ,
KLUCZOWE ZNACZENIE MA
BEZPIECZEŃSTWO ORAZ
NIEZAWODNOŚĆ. JAK ZACHOWUJĄ
SIĘ OPONY BFGOODRICH
W EUROPEJSKICH WARUNKACH
DROGOWYCH?
J.Z. Wszystkie modele ogumienia zapewniają przyczepność oraz doskonałe
prowadzenie pojazdu, niezależnie od
warunków na drodze. Potwierdzają to
oznaczenie M+S, czyli z przeznaczeniem
na błoto i śnieg (ang. mud + snow) oraz/
lub 3PMSF, czyli symbol płatka śniegu
na tle trzech szczytów górskich gwarantujący właściwości zimowe opon. Te
opony nadają się do użytku przez cały
rok, zapewniając kierowcom odpowiednią mobilność.
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

J.K. CZYM PRZEKONA PAN DEALERÓW
DO SPRZEDAŻY TYCH OPON?
J.Z. Polski rynek faworyzuje produkty,
które łatwo można sprzedać z zyskiem.
Dlatego dealerzy otrzymają produkt doskonały technicznie i bardzo atrakcyjny
także marketingowo. Mimo że marka,
dzięki swojej legendarnej historii, jest już
teraz dobrze rozpoznawalna przez konsumentów, otrzyma dodatkowo mocne
wsparcie reklamowe i marketingowe.
Niedługo planujemy wprowadzić gwarancję satysfakcji dla floty, czyli rozwiązanie
pozwalające na zwrot pieniędzy w przypadku niezadowolenia z produktu.
J.K. KTÓRYM UŻYTKOWNIKOM MOŻNA
POLECIĆ ZAKUP CIĘŻAROWYCH
BFGOODRICH?
J.Z. Nowa marka jest przeznaczona
do różnych segmentów, takich jak
transport dalekobieżny, regionalny,
mieszany (budowy i drogi dojazdowe)
oraz pasażerski. Gama obejmuje aż 53
produkty na osie sterujące, napędowe
i wleczone wyprodukowane w Europie
i tym samym dostosowane do potrzeb

J.K. DLACZEGO W OBSZARZE
DYSTRYBUCJI ZDECYDOWALIŚCIE
SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ INTER
CARS?
J.Z. Dzisiejsza dystrybucja dąży do
minimalizacji ryzyka prowadzenia biznesu i dlatego utrzymuje jak najniższe
stany magazynowe, a zatem potrzebuje
dostępności „od zaraz”. Do współpracy
szukaliśmy partnera, który jest w stanie
zapewnić jak największą elastyczność
poprzez szybką i sprawną dostawę na
terenie całego kraju. I tu oczywistym
wyborem był Inter Cars.
J.K. CZEGO MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ
W PRZYPADKU CIĘŻAROWEJ GAMY
BFGOODRICH W NAJBLIŻSZYM
CZASIE?
J.Z. W ciągu tego roku będziemy jeszcze nie raz zaskakiwać ciekawymi
rozwiązaniami i ofertami specjalnymi.
Gwarancja satysfakcji, o której wcześniej wspomniałem, to dopiero początek.
Polecam śledzić naszą stronę
www.ciezarowki.bfgoodrich.pl.
Dziękuję za rozmowę.

Nowoś

ć

COMMERCIAL VEHICLE PADS

nowa marka klocków hamulcowych
do samochodów ciężarowych
skandynawska myśl techniczna
gwarantująca najwyższą jakość
wieloletnie doświadczenie – marka
po raz pierwszy pojawiła się na rynku
duńskim po drugiej wojnie światowej!

Android

iOS

Windows Phone

www.danblock.PL
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JAK MONTOWAĆ DMUCHAWY
I ODPOWIEDNIO O NIE DBAĆ
NISSENS TO JEDEN Z NIEKWESTIONOWANYCH LIDERÓW RYNKÓW W SWOIM SEGMENCIE.
DZIAŁAJĄCA W 18 KRAJACH NA ŚWIECIE FIRMA ZDRADZA TAJNIKI ODPOWIEDNIEJ
PIELĘGNACJI DMUCHAW KABINOWYCH.
Lepiej zapobiegać niż leczyć, dewiza ta
doskonale sprawdza się w życiu. Warto
stosować się do niej również w odniesieniu do samochodów i części, szczególnie
tych, które wymagają systematycznych
przeglądów. Dmuchawy to niezbędny
element auta nie tylko w sezonie letnim,
ale także zimowym. Nie tylko zwiększają komfort jazdy, ale i poprawiają bezpieczeństwo, skutecznie odparowując
szyby.
O czym warto pamiętać, aby uniknąć
awarii dmuchawy i możliwe jak najbardziej wydłużyć jej okres eksploatacji?
Kluczowym czynnikiem jest wymiana
filtra kabinowego. Specjaliści z Nissens
radzą, aby w warunkach silnego zapylenia sprawdzać, czy czas pomiędzy
jego wymianami nie powinien zostać
skrócony. Inny istotny element to zapobieganie zawilgoceniu dmuchawy. Nieprawidłowe mycie natryskowe
może doprowadzić do
dostania się wody do

przedziału i silnika dmuchawy. Należy
pamiętać też o tym, aby bezpośrednio
na dmuchawę nie stosować środków
czyszczących ani odkażających. Na żywotność urządzenia wpływ mogą mieć
również różnego rodzaju usterki układu
elektrycznego pojazdu, dlatego po ich
zdiagnozowaniu, zaleca się niezwłoczne
usunięcie awarii.
Uszkodzenia mają bardzo różnorodny
charakter, najbardziej typowa przypadłość to niedziałająca po włączeniu
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

dmuchawa, niezależnie od wybranej
prędkości obrotowej. Pierwszą czynnością, jaką należy wówczas wykonać, aby
zdiagnozować usterkę, jest sprawdzenie
bezpiecznika odpowiedzialnego za dmuchawę. Jeśli jest spalony, należy wymienić go na nowy o tych samych parametrach. Następnie należy sprawdzić, czy
wtyczka dmuchawy jest podłączona
prawidłowo oraz czy wirnik nie został
zablokowany przez ciało obce.
Jeśli dmuchawa pracuje, ale nie na
wszystkich wymaganych zakresach
prędkości, zaleca się sprawdzenie, czy
jeden lub kilka rezystorów nie zostało
uszkodzonych. W przypadku, gdy rezystor jest integralną częścią dmuchawy,
musi ona zostać wymieniona w całości.
Częstą awarią jest również zbyt głośno
pracująca dmuchawa.

W przypadku
uszkodzenia
mechanicznego konieczna jest wówczas wymiana dmuchawy na nową.
Podobnie należy postąpić
w przypadku zdiagnozowania
zużytych szczotek silnika.
Podczas montażu nowej
dmuchawy należy zachować
wszelkie środki ostrożności,
urządzenie to, a zwłaszcza wirnik, są bowiem elementami niezwykle
delikatnymi, które łatwo uszkodzić lub

pozbawić wyważenia. Źle wyważony
wirnik może powodować wibracje, głośną pracę dmuchawy, a w ostateczności
nawet jej awarię. Przed montażem należy upewnić się, że w dmuchawie nie
została torebka ze środkiem higroskopijnym, trzeba też sprawdzić stan filtra
przeciwpyłkowego, a jeśli jest on zabrudzony, sugerowana jest jego wymiana.
Zapchany filtr kabinowy uniemożliwia
prawidłowy przepływ powietrza przez
dmuchawę, co może z kolei powodować
szybszą eksploatację urządzenia. Należy
również sprawdzić, czy wymieniane
części elektryczne są zgodne z instalacją elektryczną auta oraz czy sama
instalacja działa zgodnie z wytycznymi
producenta.
Podczas odgrzybiania oraz oczyszczania układu klimatycznego środkami
płynnymi lub w aerozolach obowiązkowo uważać trzeba, aby nie zalać dmuchawy, gdyż może to spowodować bardzo poważną awarię. Warto pamiętać
również, aby montując dmuchawę,
ostrożnie i powoli dokręcać śruby
mocujące. Zbyt gwałtowny lub zbyt
mocny docisk może uszkodzić plastikowe elementy. Z kolei zbyt delikatne
dokręcenie śrub może skutkować bardzo
niebezpiecznym w skutkach poluzowaniem się dmuchawy.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
NIS 87132, NIS 87133, NIS 87140, NIS 87141,
NIS 87145, NIS 87146, NIS 87192, NIS 87193,
NIS 87400
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AKUMULATORY
DLA ROLNICTWA
I BUDOWY
Specjalista ds. Produktu
Dariusz Panek

ŻADEN AKUMULATOR NIE JEST WIECZNY. SZCZEGÓLNIE W POJAZDACH UŻYTKOWYCH
TYPU CIĄGNIKI ORAZ MASZYNY ROLNICZE CZY BUDOWLANE, CZAS JEGO UŻYTKOWANIA
ZALEŻY OD INTENSYWNOŚCI I WARUNKÓW, W JAKICH JEST EKSPLOATOWANY.
Długie przerwy, wynikające z sezonowości w pracach polowych czy budowlanych np. okres zimowy, powodują
samorozładowanie akumulatora. Jeżeli
nie zostanie na czas doładowany, to
następuje jego zasiarczenie. Z kolei wysokie temperatury, na które pod maską
narażony jest akumulator w czasie pracy
maszyny, potęgowane upalnym latem,
mogą być przyczyną jego przyśpieszonego zużycia. Dodatkowo, problemy
może spowodować źle zamontowany lub
włożony akumulator. Praca w trudnym,
nierównym terenie, gdzie narażony jest
on na silne drgania i wstrząsy, może
przyczynić się do oberwania celi i braku
przejścia, a w skrajnych przypadkach
nawet do wybuchu.
Dobór akumulatora do tego typu pojazdów może być dużą trudnością. Ich
gama jest dość szeroka ze względu na
zróżnicowanie takich parametrów, jak
pojemność, wartość prądu rozruchowego, wymiary i biegunowość. Przykładem
mogą być produkty firmy John Deere,
gdzie jest klasyczny akumulator 180
Ah, który zamiast polaryzacji L+ ma P+,
niewystępująca w maszynach innych
producentów.
Produkty producentów Exide PowerPRO
i StartPRO, Varta ProMotive Black, Bosch

seria T3 są zaprojektowane pod kątem
wysokich wymagań producentów maszyn rolniczych i budowlanych, zgodnie
z wymogami OE (pierwszego wyposażenia). Ofertę Inter Cars uzupełniają
akumulatory 4MAX o równie wysokich
parametrach.
Czynność wymiany zdecydowanie lepiej pozostawić fachowcom. Mechanik,
podczas montażu nowego akumulatora,
skontroluje stan prowadzących do niego

przewodów, a w szczególności „masowego”, oczyści klemy z nagromadzonej korozji i osadów, nasmaruje śruby zaciskowe. Jeśli do zacisku plusowego podłączone jest bezpośrednio zasilanie dodatkowego wyposażenia, należy sprawdzić,
czy połączenia te są solidnie wykonane
i nie grożą iskrzeniem lub zwarciem.
Przy wymianie akumulatora należy też
skontrolować napięcie ładowania, prąd
upływności i stan rozrusznika.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
PM654011115BL Akumulator 154Ah/1150A (L+ Std.) 513x189x223 B00 Promotive Black
PM690033120BL Akumulator 190Ah/1200A (P+ Std.) 513x223x223 B13 Promotive Black
EJ050C Akumulator 50Ah/800A (L+ Std.) POWERPRO (AGRI & CONSTRUCTION)
EG110B Akumulator 110Ah/950A (L+ Std.) 330x173x240 B00 Professional
0 092 T30 500 Akumulator 105Ah/800A (L+ Std.) 330x172x238 B01 T3
0608-03-1100Q Akumulator 6V 190Ah/1000A (P+ Std.) 336x175x232 B01 Ecoline
0608-03-1011Q Akumulator 125Ah/750A (P+ Std.) 349x175x290 B00 Ecoline
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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VADEN

W OFERCIE
INTER CARS
CZOŁOWY PRODUCENT SPRĘŻAREK ORAZ CZĘŚCI DO ICH NAPRAW, FIRMA VADEN ORIGINAL,
SYSTEMATYCZNIE ROZSZERZA DZIAŁALNOŚĆ NA EUROPEJSKICH RYNKACH. W POLSCE
OFICJALNYM DYSTRYBUTOREM MARKI JEST INTER CARS.

Produkty Vaden Original w ofercie Inter
Cars po raz pierwszy znalazły się w listopadzie 2016 roku. Od tamtej pory liczba
indeksów, które można znaleźć w Katalogu stale się zwiększa, poszerza się także
asortyment części do napraw sprężarek
powietrza, nowych sprężarek, ale również
wielu innych produktów do samochodów
ciężarowych. Dzięki szerokiej ofercie produktowej oraz narzędziom do identyfikacji
części regeneracja sprężarki nie powinna
już stanowić większego problemu.
Vaden Original to marka znana na wielu
europejskich rynkach. Wysoka jakość wykonywanych produktów oraz stałe poszerzanie asortymentu sprawiają, że firma
z powodzeniem podbija kolejne rynki, ale
i poszerza własną gamę produktów wytwarzając wysokiej klasy produkty i półprodukty dla przemysłu motoryzacyjnego. Vaden
posiada własną

linię produkcyjną, a zakres jej działalności jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in.
projektowanie, dział badawczo-rozwojowy,
a także formowanie wtryskowe wyrobów
z aluminium i tworzyw sztucznych. Firma specjalizuje się w technice odlewania
ciśnieniowego, wytłaczaniu oraz obróbce
mechanicznej przy użyciu zaawansowanych technologii.
Marka prowadzi działalność zgodną
z ogólnie uznanymi w przemyśle samochodowym normami systemu zarządzania jakością ISO/TS 16949:2009. Posiada
również certyfikaty kontroli jakości TS
EN ISO 9001:2008. Wszystko to sprawia, że
produkty Vaden cechuje wysoka jakość,
niezawodność i trwałość, a sama firma
zawsze stara się odpowiadać na potrzeby
i wymagania swoich klientów na całym
świecie.

W OFERCIE INTER CARS ZNALEŹĆ
MOŻNA WSZYSTKIE NIEZBĘDNE CZĘŚCI
DO NAPRAW SPRĘŻAREK POWIETRZA ,
NOWE SPRĘŻARKI, A TAKŻE INNE CZĘŚCI
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
PRODUKOWANE POD MARKĄ VADEN.

PRZYKŁADOWE INDEKSY
PRODUKOWANE W TEJ TECHNOLOGII
W AKTUALNEJ OFERCIE INTER CARS:
1400 010 002 Kompresor sprężonego powietrza
14 01 60

Głowica kompresora

1400 010 650 Płyta pośrednia głowicy kompresora
1400 010 100 Zestaw naprawczy kompresora
7000 881 100 Tłok kompletny kompresora
881 200

Pierścienie kompresora

7300 880 002 Korbowód kompresora
7200 882 003 Wał korbowy kompresora
14 01 12

Pokrywa wału kompresora

7600 880 004 Koło napędowe kompresora

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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OE INDUSTRY

REFLEKTORY ROBOCZE
LED II GENERACJI
NA RYNKU MOTORYZACYJNYM DOSTĘPNA JEST NOWA LINIA REFLEKTORÓW
OE INDUSTRY ORAZ NOLDEN. CO JE ODRÓŻNIA OD TYCH OBECNYCH DO TEJ PORY?
ZACZNIJMY OD DEFINICJI RFT (REFLEKTORY FACING TECHNOLOGY).
Ta technologia po prostu oznacza osadzenie LED chip w kierunku odbłyśnika
zamontowanego w lampie.
Takie rozwiązanie
ma co najmniej dwie
zalety. Po pierwsze,
poprzez skierowanie
chipów LED w kierunku naszego wielopowierzchniowego
odbłyśnika, jesteśmy w stanie
stworzyć bardziej bezpośredni
i zdefiniowany wzór wiązki. Odbłyśnik jest precyzyjnie zaprojektowany,
aby skupić światło z chipów LED i wyświetlać skoncentrowany wzór wiązki, kierując
światło tam, gdzie jest ono potrzebne. Ta
zdolność kontrolowania wiązki sprawia, że
lampy spełniają homologacje drogowe E4-10R-053595 ,E- mark R112 i zapobiegają
oślepianiu nadjeżdżających kierowców.
Drugą zaletą jest zdolność, dzięki technologii RFT, do koncentrowania światła z diod
LED, co pozwala wykorzystać całą moc
wyjściową każdego układu.
Maksymalne wykorzystanie każdej z diod LED
oznacza, że uzyskujemy więcej światła przy
mniejszej liczbie diod
LED. Powoduje to mniejsze zużycie mocy, ale też
ma wpływ na niższe koszty produkcji, dzięki czemu
klient otrzymuje zaawansowany produkt technologicznie, ale w cenie
podobnej do starego typu
rozwiązania. Tradycyjne
lampy LED skierowane
do przodu mają mniej
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

skoncentrowany (rozproszony) strumień
świetlny z każdej diody. To oznacza, że
muszą zużywać więcej mocy,
aby wytworzyć silny strumień świetlny.
Ponadto zaprezentowane
reflektory mają obiektyw
poliwęglanowy oraz
zwartą i wytrzymałą
obudowę, malowaną
proszkowo z zastosowaniem
nowej powłoki o dużej odporności
na korozję. Nie wszyscy są tego
świadomi, ale dzięki aluminiowej obudowie reflektory mają zdolność do dużo
większego odprowadzania ciepła z chipów
LED, a to wpływa na dłuższą żywotność.
Źle chłodzone diody wypalają się bowiem
i nieodwracalnie tracą swoje właściwości.
Produkty z zastosowaną technologią RFT
stają się coraz bardziej popularne wśród
klientów Inter Cars. Dlatego też oferta
spółki została rozwinięta o niezbędne dla
każdego kierowcy samochodu osobowego,
ale przede wszystkim do ciężarówek i autobusów, mobilne szperacze. Do takich
należy szperacz w zakresie napięcia
DC 9-36V o jasnym świetle 6000K
z pięciometrowym przewodem, wtykiem do gniazda zapalniczki oraz
włącznikiem o odporności IP68.
Dla klientów, którzy jeżdżą nocami poza
terenem zabudowanym, doskonały będzie
dalekosiężny reflektor LED o numerze
OEI322002172 z homologacją drogową R112,
który ma smukłą obudowę, a przy zużyciu
36W daje 1725 lumenów.
Dla tych, którzy oczekują więcej wrażeń
i chcą się poczuć tak, jakby jechali w dzień,

odpowiednia będzie propozycja flagowego
reflektora, model F240 Powerful, nie przez
przypadek nazywanego „najpotężniejszym”. Poza doskonałymi właściwościami
świetlnymi 3200/2400 lumenów, jest on
w pełni hermetyczny, posiada zgodność
elektromagnetyczną i homologację ECE
R10 oraz zużywa niewiele prądu.
Dzięki technologii RFT designerzy mają
dużo większe pole do popisu przy projektowaniu. Dzięki temu lampy mogą mieć
smuklejsze obudowy, zabierać mniej
miejsca, a wygląd reflektorów jest dużo
nowocześniejszy niż lamp LED w wersji
tradycyjnej. Dobrym tego przykładem jest
flagowa w ofercie Inter Cars belka ostrzegawcza nr OEI 1422002163, np. dla pojazdów komunalnych i pomocy drogowej.
Jest płaska, estetyczna, o mocnej sile światła i dodatkowo, zapewnia bardzo dobrą
relację jakości do ceny. Posiada homologację ECE R10 oraz ECE R65.
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PROFESJONALNY
AUDYT TO WIĘCEJ
ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW
Specjalista ds. Produktu
Tomasz Ładosz

JAK ZMIANY W WARSZTACIE WPŁYWAJĄ NA JEGO OCENĘ
PRZEZ KLIENTA? KTÓRE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI SERWISU WYMAGAJĄ POPRAWY,
A KTÓRE SĄ JEGO MOCNĄ STRONĄ? NA TE I INNE PYTANIA ODPOWIEDZI UDZIELA
PROFESJONALNY AUDYT SERWISU. MOŻNA GO ZAMÓWIĆ W INTER CARS I ZROBIĆ
MILOWY KROK W POPRAWIE OBSŁUGI KLIENTÓW.
Inter Cars, jako lider rynku,
wspiera także niezależne
serwisy w rozwoju własnej działalności. Tak
narodziła się koncepcja
audytów, która powstała
właśnie w odpowiedzi
na rosnące wymagania
rynkowe i oczekiwania
kierowców. W trakcie
badania profesjonalny audytor przyjrzy
się ponad 100 punktom
działalności serwisu i podpowie, jak
wprowadzić zmiany.
Zaufało nam już wiele serwisów
- Audyt pozwala z innej perspektywy spojrzeć na sposób funkcjonowania własnej
firmy. Korzystając ze spostrzeżeń,
możemy wprowadzić rozwiązania
sprawdzone w innych serwisach.
W natłoku codziennych zadań często
pomijamy pewne sprawy, uznając je
za mało istotne. Te na pozór drobne
niedociągnięcia mogą mieć decydujący wpływ na decyzje podejmowane
przez klienta – mówi jeden z właścicieli serwisów, które skorzystały
z możliwości sprawdzenia swojej firmy.
To, jak oczekiwania kierowców rozmijają się
czasami z tym, co zastają oni w warsztatach
i ile jeszcze jest obszarów do poprawy, pokazuje wykres. Dobre wyposażenie to jedno,
a z pozoru nieistotne szczegóły w obsłudze
często dziś decydują o wyborach klientów.
Niejednokrotnie zatrzymują się oni na stacji
benzynowej nie tylko i wyłącznie po to, aby
zatankować paliwo. Czasami chcą napić się
jeszcze dobrej kawy.

Wyniki drugiego
audytu
Oczekiwania
kierowców vs
rzeczywistość
w serwisach

Wyniki pierwszego
audytu

przestrzeni dwóch lat odnotowały średni
wzrost przychodów o 46%.
Jeśli i Państwu zależy na wzroście liczby
zadowolonych klientów, chcecie poznać
mocne strony swojego serwisu oraz
usprawniać jego pracę, zachęcamy do
skorzystania z oferty Inter Cars. W trakcie audytu wykonana zostanie dokładna
diagnoza, która m.in. pokaże mocne
strony i elementy wymagające poprawy
oraz pomoże usprawnić wiele obszarów.
Ponadto klienci otrzymają narzędzia
wspomagające obsługę klienta. Pozwoli
to zoptymalizować działanie serwisu,
lepiej zadbać o potrzeby klientów, a tym
samym zarobić więcej. Nie warto czekać
dłużej, wystarczy zainwestować 750 zł
netto.
Sprawdź, jak zarobić więcej i zamów
u siebie wizytę audytora.

To, jak audyt może pomóc w zmianie oceny funkcjonowania warsztatu, widać na
wykresach. Jak istotny ma to wpływ na
biznes, świadczy fakt, że serwisy, które
aktywnie uczestniczyły w procesie, na

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA
WWW.WSZYSTKODLAWARSZTATU.PL
/#/OBSLUGA-KLIENTA
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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NOWOŚĆ NA
RYNKU NARZĘDZI
ZESTAW DO NAPRAWY GWINTÓW PRZEZ WALCOWANIE
NIEMIECKIEJ FIRMY HAZET TO NOWOŚĆ NA RYNKU
NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH, KTÓRA JEST
DOSTĘPNA DLA KLIENTÓW INTER CARS.

Specjalista ds. Produktu
Mariusz Syty

Zestaw umożliwia bezproblemową naprawę, bez nakładu kosztów. Możemy
odbudować zniszczony gwint do jego
pierwotnego wymiaru i kształtu poprzez
kilkukrotne jego walcowanie specjalnymi rolkami wykonanymi z twardego
materiału.
Nacisk rolek na średnicę śruby powoduje
spiętrzenie bruzd gwintu oraz zaokrąglenie szczytu i dna bruzdy gwintu,
doprowadzając wygląd i rozmiar gwintu
do stanu sprzed uszkodzenia.
Do obsługi tych poręcznych narzędzi
niepotrzebne są ani żadne inne dodatkowe narzędzia, ani duża siła operatora.
Naprawę można przeprowadzić w samochodzie bez konieczności demontażu
układu i mocowania go w imadle.
Zestaw umożliwia pracę również w wa-

runkach ograniczonej przestrzeni
(w szczególności przy dużych średnicach). Bezproblemowa naprawa uszkodzonego gwintu bez dużego nakładu
pracy powoduje, że nie jest konieczna
wymiana drogich komponentów pojazdu, a dalsza naprawa możliwa jest często
w stanie zamontowanym, ponieważ
trwałość części pozostaje zachowana.
Bez problemu można odtworzyć nawet
początek gwintu, a sam proces rolowania redukuje również korozję śruby.
W sieci Inter Cars dostępne są na zamówienie indywidualne, poniższe zestawy.
Czas realizacji zamówienia wynosi
7-10 dni roboczych.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
HAZ 843-1/8 cena 1 006,69 PLN netto
HAZ 843-2/9 cena 1 979,80 PLN netto
HAZ 843-3/9 cena 2 887,56 PLN netto
HAZ 843-4/9 cena 3 646,59 PLN netto
W ofercie posiadamy również zestawy rolek do
gwintów (po 3 sztuki) o różnych skokach gwintów:
Skok 1.0 mm (gwint prawy)
Skok 1.25 mm (gwint prawy)
Skok 1.5 mm (gwint prawy)
Skok 1.75 mm (gwint prawy)
Skok 2.0 mm (gwint prawy)
Skok 2.5 mm (gwint prawy)
Aktualna oferta dostępna w Katalogu
Online oraz na stronach internetowych INTER CARS.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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JPK_VAT DLA
MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
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OD TEGO ROKU ZMIANIE ULEGŁY ZASADY DOSTARCZANIA DANYCH
PODATKOWYCH DO URZĘDU SKARBOWEGO. OBOWIĄZEK WYSŁANIA
EWIDENCJI VAT W RAMACH JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO
JEST PO STRONIE MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW.

TEKST: ŁUKASZ JASIŃSKI, TAX CARE
W ramach spotkania sieci Q-Service Truck,
w dniach 12-14 stycznia 2018 r., właściciele
sieci serwisowej mieli możliwość wysłuchania kompleksowej prezentacji firmy Tax
Care – partnera biznesowego Inter Cars
- dotyczącej aspektów Jednolitego Pliku
Kontrolnego.

OBSŁUGA JPK
W PROGRAMIE ESOWA

Mikroprzedsiębiorcy są zobligowani do
wysyłania pliku JPK_VAT do 25. dnia
miesiąca następującego po miesiącu,
którego rozliczenie dotyczy, nawet jeśli
podatnik rozlicza się kwartalnie. Zmiany
w przepisach to okazja do wykorzystania
KOGO DOTYCZY JEDNOLITY
programu eSOWA, który generuje
PLIK KONTROLNY?
pliki JPK. Struktury obsługiwane
JPK zawiera informacje o operacjach goprzez eSOWĘ to JPK_MAG oraz
spodarczych za dany okres. Obowiązek
JPK_FA. eSOWA nie generuje struktury
prowadzenia ewidencji VAT wynika wprost JPK_VAT w związku z tym, że nie jest
z art. 109 Ustawy o podatku od towarów
programem finansowo-księgowym.
i usług. Został wprowadzony przez MiW przeciwieństwie do JPK_VAT, którą
nisterstwo Finansów z kilku powodów,
to strukturę należy obligatoryjnie
z których najważniejszym jest konieczwysyłać co miesiąc za pośrednictwem
ność uszczelnienia systemu podatkowego,
komunikacji wyłącznie w pełni
usystematyzowanie i przyspieszenie weelektronicznej, pozostałe struktury
ryfikacji danych podatkowych. Dzięki temu obsługiwane są przez program eSOWA
przedsiębiorcy posiadają stały dostęp do
należy przesyłać na życzenie urzędu
administracji swojej działalności i oszczęskarbowego. Obie te struktury, JPK_MAG
dzają czas, który musieliby poświęcić na
oraz JPK_FA, mogą być przekazywane
audyty lub kontrole podatkowe.
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej
lub za pomocą
JPK SKŁADA SIĘ Z 7 STRUKTUR
informatycznych
nośników danych (płyta
DVD, pendrive itd.).
Zmiany, o których mowa,
są dostępne w nowej
Księgi rachunkowe
Wyciągi bankowe
Magazyn
Ewidencja zakupu
i sprzedaży VAT
wersji programu 3.17
Szczegółowe instrukcje
generowania JPK
znajdują się na stronie
internetowej w zakładce
Nowości.
Faktury VAT
Podatkowa księga
Ewidencja
przychodów i rozchodów

przychodów

Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy
VAT wysyłają JPK_VAT, czyli ewidencję
zakupu i sprzedaży VAT:
• od 1 stycznia 2018 r.
mikroprzedsiębiorstwa
• od 1 stycznia 2017 r. małe i średnie
przedsiębiorstwa
• od 1 lipca 2016 r. duże przedsiębiorstwa

KARA ZA NIEZŁOŻENIE
JPK_VAT

Niewysłanie JPK_VAT w wyznaczonym terminie może być potraktowane przez Urząd
Skarbowy jako naruszenie obowiązków
podatkowych. Kara za niezłożenie jest uwarunkowana prawnie i określona w art.80
par. 1 Kodeksu karnego skarbowego.

Podatnik niewywiązujący się ze zobowiązań, jakie niosą JPK, będzie podlegać
karze grzywny do 120 stawek dziennych. Co najważniejsze, niewysłanie
pliku JPK_VAT w odpowiedniej formie,
w wyznaczonym terminie oraz zawarcie
w nim danych nieprawdziwych może
zostać uznane jako wykroczenie lub
przestępstwo skarbowe.
Karze za niezłożenie JPK_VAT podlega
wedle zasady osoba, która odpowiada
w przedsiębiorstwie za sprawy finansowe. Może zostać nałożona na właścicieli
firm jednoosobowych, członków zarządu
lub wspólników spółek osobowych.

POWIADOMIENIA
O NIEZGODNOŚCIACH W JPK
Jeśli w przesłanym pliku JPK_VAT wystąpią niezgodności, podatnicy otrzymają powiadomienia w postaci:
• e-maila z adresu jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl – na adresy elektroniczne,
• wiadomości tekstowej SMS – na numery telefonów, które wskazali w zgłoszeniach.
Powiadomienia będą zawierać prośbę
o weryfikacje składanych plików i kontakt z właściwym Urzędem Skarbowym,
aby wyjaśnić niepoprawności.
Powiadomienia e-mail i wiadomości
tekstowe SMS są generowane automatycznie. Prosimy nie odpowiadać na takie
wiadomości.

UWAGA!
Artykuł powstał we współpracy Tax Care
i Inter Cars. W ramach wspólnego projektu
klienci firmy mogą skorzystać ze specjalnej
oferty księgowości dla warsztatów, która jest
odpowiedzią na wyzwania, jakie niesie ze
sobą Jednolity Plik Kontrolny. Szczegóły na
naszej stronie internetowej:
www.intercars.com.pl/pl/taxcare/
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WYWIAD Z EKSPERTEM

ZALETY PREMIUM
ZA DOBRĄ CENĘ
ARTUR STODOLNY, PRODUCT MANAGER INTER CARS,
OPOWIADA O NOWOŚCIACH W OFERCIE SPÓŁKI.
WARTO ZWRÓCIĆ NA NIE UWAGĘ.

POWER TRUCK TO NOWA MARKA
DOSTĘPNA W OFERCIE INTER CARS.
JAKI ASORTYMENT BĘDZIE DOSTĘPNY
POD TYM BRANDEM?
Pod marką POWER TRUCK nasi klienci
mogą kupić rozruszniki i alternatory do
pojazdów ciężarowych. Tym, co charakteryzuje POWER TRUCK, jest duża dostępność produktów od ręki, wysoka jakość
oraz atrakcyjna cena. Ponadto wszystkie
produkty objęte są 24-miesięczną gwarancją.
CZY SĄ TO CZĘŚCI REGENEROWANE,
CZY NOWE? JAK POZYCJONOWANA NA
RYNKU JEST NOWA MARKA?
POWER TRUCK oferuje wyłącznie fabrycznie nowe alternatory i rozruszniki. Jest to
marka ekonomiczna, jednak ze wszystkimi zaletami droższych marek premium.
Tak jak wspomniałem, produkty objęte
są 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym, ponieważ jesteśmy pewni ich jakości. Wszystkie alternatory i rozruszniki
poddawane są rygorystycznym testom
i spełniają normy EU. POWER TRUCK to
gwarancja pełnej wydajności i niezawodności układu elektrycznego silnika. To
odpowiedź na oczekiwania najbardziej
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

wymagających klientów, którzy docenią
także rozsądną cenę.
CZY KLIENCI Z SEGMENTU POJAZDÓW
CIĘŻAROWYCH SĄ BARDZIEJ
WYMAGAJĄCY NIŻ POSIADACZE
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH?
Myślę, że w dzisiejszych czasach oczekiwania klientów zarówno z segmentu
osobowego, jak i ciężarowego są bardzo
duże. Jednak w przypadku pojazdów
ciężarowych absolutnie kluczową wartością jest niezawodność. Unieruchomiony
pojazd nie pracuje, a więc nie zarabia. Im
częstsze i dłuższe są pobyty w warsztacie
naprawczym, tym większe straty ponosi
firma. W przypadku ciężarówek niezwykle ważny jest pewny start. Kierowca
powinien mieć pewność, że silnik jego
pojazdu uruchomi się w każdych warunkach pogodowych. Dlatego też osoby zarządzające flotami pojazdów ciężarowych
muszą dbać o to, aby do napraw używane
były niezawodne części wysokiej jakości.
JAK SZEROKIE POKRYCIE RYNKU
ZAPEWNIA MARKA POWER TRUCK?
Już w tym momencie, oferta POWER
TRUCK obejmuje ponad 80 referencji alter-

natorów oraz 80 referencji rozruszników.
Są to produkty przeznaczone do pojazdów
kluczowych marek – MAN, Mercedes-Benz, Scania, IVECO, DAF, VOLVO i innych. Zapewnia to pokrycie większości
rynku.
JAK WYGLĄDA DOSTĘPNOŚĆ
PRODUKTÓW POWER TRUCK?
Dostępność i szybka dostawa to coś, co
szczególnie i pozytywnie wyróżnia POWER TRUCK na tle konkurencji. Produkty
dostępne są od ręki i przy ich zakupie
nie ma konieczności zwrotu rdzenia, co
znacznie usprawnia i przyśpiesza proces.
Marka ta jest dostępna w Inter Cars w całej
sieci sprzedaży obejmującej Polskę oraz
kilkanaście rynków Europy Środkowo-Wschodniej, od Bałtyku aż po Bałkany.
Jak wiemy, pojazdy ciężarowe jeżdżą
w dalekie trasy, więc nawet w przypadku
awarii za granicą, jest możliwość kupienia
produktów POWER TRUCK.
Dziękuję za rozmowę.

PRODUKTY

37

SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI
MAHLE – WIĘCEJ NIŻ
TYLKO ZIMNE
POWIETRZE
LATEM 2017 ROKU MAHLE AFTERMARKET,
DZIĘKI PRZEJĘCIU DZIAŁU TERMIKI OD DELPHI
AUTOMOTIVE PLC, DODAŁO NOWĄ GRUPĘ
PRODUKTÓW DO SWOJEGO WSZECHSTRONNEGO
PORTFOLIO – KOMPRESORY KLIMATYZACJI.

Kompresory klimatyzacji pod marką MAHLE Original pokrywają
większość topowych aplikacji
pojazdów na rynku europejskim,
na Środkowym Wschodzie oraz
w Afryce. Od momentu niedawnej
integracji sprężarek klimatyzacji
do grupy MAHLE, grupa jeszcze
bardziej umocniła swoją pozycję
lidera, jako dostawca produktów na
pierwszy montaż, o asortyment z zakresu chłodzenia pojazdu oraz klimatyzacji
samochodowej.
Dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu w branży oraz znaczącemu
poszerzeniu oferowanego asortymentu,
MAHLE jest kompetentnym partnerem

technologicznym dla wszystkich wiodących producentów pojazdów samochodowych na świecie.
MAHLE w swoich kompresorach klimatyzacji, stosuje sprawdzoną i trwałą konstrukcję ze zmiennym skokiem tłoka,
opartą o tarczę wychylną (CVC). Portfolio
produktów obejmuje kompresory
CVC o pojemności skokowej od 100

Specjalista
ds. Produktu
Kamil Kacpura

do 185 cc, których sterowanie odbywa
się, w zależności od referencji, zarówno
poprzez zawór mechaniczny lub elektronicznie sterowany.Kompresory MAHLE
znajdują zastosowanie w systemach
klimatyzacji zarówno z zaworem rozprężnym jak i dyszą dławiącą.

W ofercie Inter Cars do aut ciężarowych w sezonie 2018
znajdą się między innymi takie aplikacje kompresorów jak:
- ACP 124 - MAN TGA; RVI MAGNUM; SCANIA 4; VOLVO FH 12, 16,
FM 9, 12, NH 12 10.92- ACP 117 - NEOPLAN TOURLINER; SCANIA 4, P, G, R, T 05.95- ACP 118 - MERCEDES ACTROS OM541/542 04.96- ACP 128 - SCANIA P, G, R, T 03.04oraz wiele innych.

TO, OPRÓCZ NAJWYŻSZEJ JAKOŚĆ
PRODUKTÓW, TAKŻE CAŁOŚCIOWA
OBSŁUGA WARSZTATÓW I SKLEPÓW.
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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REVLINE – KRATOS
OLEJE SMAROWE
DLA ROLNICTWA

Specjalista ds. Produktu
Andrzej Kopera

WYMAGANIA W STOSUNKU DO NOWOCZESNEGO SPRZĘTU POZADROGOWEGO,
STOSOWANEGO W SZEROKO POJĘTYM BUDOWNICTWIE, ROLNICTWIE ORAZ LEŚNICTWIE,
SĄ CORAZ WIĘKSZE. BIORĄC POD UWAGĘ ZACHODZĄCE ZMIANY W KONSTRUOWANIU
POJAZDÓW, JAK RÓWNIEŻ ZMIENIAJĄCE SIĘ NORMY I SPECYFIKACJE, PRODUCENCI
OLEJÓW DOKŁADAJĄ WIELU STARAŃ, ABY ZASPOKOIĆ POTRZEBY UŻYTKOWNIKÓW.

Dodatkowo w Polsce mamy do czynienia
z dużym podziałem w zakresie użytkowanego sprzętu, gdzie w niektórych
rejonach dominują pojazdy nowoczesne,
natomiast w innych, traktory i maszyny
starszych konstrukcji, mocno już wyeksploatowane.
Oleje silnikowe, przekładniowe czy hydrauliczne mają szerokie zastosowanie,
natomiast oleje wielofunkcyjne typu
STOU, UTTO to produkty przeznaczone
do stosowania głównie w sprzęcie rolniczym.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA,
JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ
OLEJE WIELOFUNKCYJNE:
• DOSKONAŁE WŁASNOŚCI SMARNE,
OCHRONA ELEMENTÓW PRZED ZUŻYCIEM
I WZMOCNIENIE RECEPTURY OLEJU
SPECJALNYMI DODATKAMI TYPU EP
• ODPROWADZENIE WYTWARZANEGO CIEPŁA,
CZYLI TAKŻE JAKO CIECZ CHŁODZĄCA
• UTRZYMANIE UKŁADU W CZYSTOŚCI,
WYPROWADZENIE Z PUNKÓW SMAROWANIA
ZANIECZYSZCZEŃ NP. POCHODZĄCYCH
Z PROCESÓW ZUŻYCIA MECHANICZNEGO
• OCHRONA PRZED KOROZJĄ
• TŁUMIENIE DRGAŃ I HAŁASU PODCZAS
PRACY ZESPOŁU

• DOSZCZELNIENIE UKŁADU
• PRZENOSZENIE ENERGII I SYGNAŁÓW
STERUJĄCYCH
• ZAPEWNIENIE OPTYMALNEJ PRACY
W WARUNKACH ZIMOWYCH I LETNICH,
Z CZYM ZWIĄZANA JEST ODPOWIEDNIA
CHARAKTERYSTYKA LEPKOŚCIOWO-TEMPERATUROWA
• BRAK NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA
MATERIAŁY USZCZELNIEŃ

Rafineria w Jaśle posiada bogatą ofertę
olejów i środków smarnych. Wśród produktów proponowanych przez producenta znajdują się również oleje wielofunkcyjne przeznaczone m.in. do przemysłu
rolniczego. Rafineria w Jaśle posiada
dwie marki – Revline oraz Jasol.
Oleje wielofunkcyjne marki REVLINE
KRATOS zapewniają optymalną ochronę
sprzętu, w którym pracują i są wynikiem
umiejętnego zbilansowania rygorystycznych wymagań, potwierdzonych
poprzez uzyskanie wysokich parametrów w procesie badawczym. Spełniają
one wymagania największych producentów sprzętu, takich jak: John Deere,
Massey Ferguson, Case, New Holland,
Caterpillar, Komatsu czy JCB.

Oleje marki JASOL tworzone są w oparciu o najnowocześniejsze technologie
i najwyższej jakości dodatki uszlachetniające. Receptura i parametry olejów
JASOL pozwalają spełnić wszystkie
wymagania producentów sprzętów
i urządzeń. Jest to marka ekonomiczna i wydajna. Najbardziej popularnym
olejem marki Jasol jest JAS. AGRI CC
30 oraz JAS. AGRI CC 40. Są to oleje
przeznaczone do smarowania silników
wysokoprężnych różnych typów bez doładowania i doładowanych, pracujących
przy średnich obciążeniach cieplnych
i mechanicznych. Oleje silnikowe JASOL
AGRI CC są mieszalne i zamienne z tymi
o podobnej klasie lepkości i jakości.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
KRATOS UTTO 10W40,
KRATOS UTTO 10W30,
KRATOS STOU 10W40,
KRATOS STOU 10W30,
KRATOS UNIV. PTF 30
KRATOS PTF 10W

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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POMPA OLEJU
PRZEKŁADNIOWEGO
DO SKRZYNI BIEGÓW ZF 16S
PODOBNIE JAK POMPA OLEJU W SILNIKU,
RÓWNIEŻ POMPA OLEJU SKRZYNI BIEGÓW
ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE SMAROWANIE
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PRZEKŁADNI.

Wytwarza ona ciśnienie w obiegu oleju
skrzyni biegów, dzięki czemu olej przekładniowy trafia do przewidzianych punktów
smarowania, czyli na przykład łożysk
lub kół zębatych. W ten sposób zminimalizowane zostaje zużycie elementów,
a jednocześnie zapewnione jest właściwe
funkcjonowanie skrzyni biegów.
Firma Febi Ferdinand Bilstein GMBH+CO.
KG, z którą Inter Cars współpracuje od lat 90.,
jest producentem do najpopularniejszych
typów pojazdów i skrzyń biegów, należących do marek Mercedes-Benz, Man, Daf,
Scania, Rvi, Evobus, Neoplan i ZF. Mają już
wyrobioną bardzo dobrą pozycję na rynku
w segmencie pojazdów użytkowych, osobowych i dostawczych. Pompa oleju skrzyni
biegów, o której piszemy w tym artykule, zapewnia odpowiednie smarowanie poszczególnych elementów przekładni, co wpływa
na dalszą bezawaryjną eksploatację.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących właściwego funkcjonowania
pompy oleju, należy ją sprawdzić i w razie
konieczności wymienić. Jeżeli dojdzie do
jej awarii, w skrzyni biegów nie będzie odpowiedniego smarowania. W konsekwencji gwałtownie rośnie zużycie elementów
i po krótkim czasie dochodzi do nieuchronnego uszkodzenia skrzyni biegów.

FIRMA FEBI BILSTEIN OFERUJE POMPĘ
OLEJU SKRZYNI BIEGÓW - NR 44572
- STOSOWANĄ W NAJPOPULARNIEJSZEJ
PRZEKŁADNI ZF 16S.

Febi nr 44572
zastosowanie:
DAF 75 CF, 85 CF, CF 75, CF 75 II, CF 75 IV, CF
85, CF 85 II, CF 85 IV, 95 XF, XF 95, XF 105, F 75,
F 85, F 95
Nr OE. 1326 911 S1
zastosowanie:
IVECO EuroStar, EuroTech, EuroTrakker,
Trakker AD, Trakker AT Nr OE. 0 4253 1750 S1
zastosowanie:
MAN KAT, ÖAF, F 90, M 2000, F 2000, TGA,
TGS, TGX
Nr por. 81.38520.0003 S1
zastosowanie:
Renault Trucks Kerax, Premium, Magnum
Nr por. 50 01 842 919 S1

Specjalista ds. Produktu
Grzegorz Dąbrowski
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PACOL - WYSOKA
JAKOŚĆ CZĘŚCI
KAROSERYJNYCH

PACOL TO MARKA CZĘŚCI KAROSERYJNYCH
DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, KTÓREJ WYŁĄCZNYM
DYSTRYBUTOREM JEST INTER CARS SA.
Specjalista
ds. Produktu
Anna Górnicka

Poza podstawowymi elementami, takimi jak zderzaki, błotniki, stopnie kabiny
czy atrapy, marka Pacol, obecna na rynku od 2011 roku, oferuje również osłony
przeciwsłoneczne, klamki, podnośniki
szyb, wsporniki i zestawy montażowe,
zaślepki, itp.
W elementach karoseryjnych ważnych
jest wiele czynników. Poza elementarnymi, jak wymiary, kolor czy estetyka
wykonania, bardzo istotne są parametry, które nie są widoczne na pierwszy
rzut oka. Do takich parametrów można
zaliczyć wagę produktu, która świadczy o ilości użytego materiału, a zatem
o wytrzymałości. Oczywiście olbrzymie
znaczenie ma także sam proces produkcji oraz jakość i odpowiednie proporcje
użytych surowców. Elementy karoserii
muszą charakteryzować się optymalną sztywnością. Zbyt

mała elastyczność
powoduje pękanie podzespołów,
w szczególności
w okresie zimowym.
Nieodpowiednio
dobrany skład surowców może również
powodować zbytnią
elastyczność i skutkować
pojawianiem się stałych
odkształceń w przypadku
wyższych temperatur, które są typowe
dla okresu letniego.
Produkty marki Pacol produkowane są
przy użyciu najnowszych technologii
i z wykorzystaniem wysokiej jakości
materiałów. Podobnie jak w przypadku
czołowych producentów premium, do
produkcji stosowane są materiały takie
jak PP (Polypropylene) czy SMC (Sheet
Moulding Compound). Podstawową zaletą części Pacol, docenianą przez klientów, jest bardzo korzystny współczynnik
jakości do ceny.
- W ostatnim czasie wprowadziliśmy też wiele korzystnych
zmian w sposobie pakowania,
aby elementy karoserii, mimo
swoich gabarytów powodujących trudności logistyczne
z tym związane, docierały

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

do naszych klientów w idealnym stanie.
Nieustannie pracujemy nad ofertą Pacol,
żeby zapewnić możliwość kompleksowej
obsługi naszych klientów w obszarze
części karoseryjnych do pojazdów ciężarowych – mówi Anna Górnicka, specjalista ds. produktu Inter Cars.
W ostatnim roku, do oferty Inter Cars,
wprowadzonych zostało ok. 300 nowych
indeksów. Były to głównie najbardziej
popularne elementy do najnowszych
pojazdów serii EURO 6.
Przykładowe indeksy w Katalogu Online
MER-DE-002R
VOL-FB-006L
MAN-FB-023R
PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DOTYCZĄCE OFERTY ZAPRASZAMY
DO ODDZIAŁÓW INTER CARS.
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ŁOŻYSKA O NAJWYŻSZEJ
SPRAWNOŚCI
PRODUKCJA SILNIKÓW WIĄŻE SIĘ Z LICZNYMI WYZWANIAMI.
Z JEDNEJ STRONY NALEŻY DĄŻYĆ DO CIĄGŁEGO OBNIŻANIA
ZUŻYCIA PALIWA, ALE Z DRUGIEJ WYMAGANE SĄ
WYŻSZE PARAMETRY MOCY.

Silniki z wtryskiem bezpośrednim i turbodoładowaniem, które spełniają te wymagania sprawiają, że „ciśnienie ciągle rośnie”.
W nowoczesnych, wyposażonych w turbosprężarkę silnikach wysokoprężnych łożyska korbowodów i łożyska główne są już
teraz często narażone na ciśnienie spalania rzędu 180 barów, a oczekuje się wzrostu
maksymalnych wartości ciśnienia nawet
do 200 barów i więcej. Przy tak dużym ciśnieniu roboczym dochodzi do przekroczenia granicy wytrzymałości standardowych
łożysk dwu- i trójmetalowych. Konieczne
jest więc tutaj stosowanie łożysk o najwyższej sprawności, czyli metalizowanych
metodą napylania katodowego.

Specjalista ds. Produktu
Paweł Rupiński

TECHNOLOGIA PVD
(PHYSICAL VAPOUR
DEPOSITION)

ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE
ŁOŻYSKO METALIZOWANE
METODĄ NAPYLANIA
KATODOWEGO

W warunkach wysokiej próżni, z materiału
aktywnego wybijane są mikroskopijne
cząstki. Przy użyciu pól elektromagnetycznych są one równomiernie nanoszone na
powlekaną część. Takie „powłoki magnetronowe” charakteryzują się mikroskopijnie dokładnym rozkładem poszczególnych
składników strukturalnych. Powłoka napylona katodowo spełnia wymagania nowoczesnych silników w zakresie wytrzymałości na zmęczenie i obciążalności.

Prawidłowe położenie montażowe panewki
łożyska z powłoką metalizowaną katodowo
jest warunkiem zapewnienia niezawodności eksploatacyjnej i długiej żywotności.
Należy tu bezwzględnie przestrzegać kierunku wskazanego przez strzałkę w ofercie
katalogu łożysk ślizgowych marki Kolbenshmidt. W celu rozróżnienia obu panewek
łożyska, powlekane metodą napylania
katodowego łożyska marki Kolbenshmidt
są z tyłu oznaczone napisem „Sputter”.

TUTAJ POWSTAJE CIŚNIENIE
Powstające w procesie spalania ciśnienie
jest przenoszone bezpośrednio przez korbowód na powierzchnię panewek łożyska
korbowodu i łożyska głównego. Zwłaszcza
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w przypadku łożysk korbowych silniki
o wysokiej mocy wymagają stosowania
nowoczesnych materiałów o znacznie
wyższej wytrzymałości zmęczeniowej,
niższym współczynniku zużycia w strefie
tarcia półpłynnego oraz dobrej odporności
na korozję w wyższych temperaturach.
Napylane katodowo panewki łożysk stosuje
się w narażonych na najwyższe obciążenie punktach łożyskowych silników.
W większości przypadków panewki współpracujące są sprawdzonymi łożyskami
trójmetalowymi. W przypadku korbowodu
łożysko napylane katodowo jest przeważnie montowane od strony drążka (od góry).
W przypadku łożyska głównego napylana
katodowo jest dolna połowa.

PRZYKŁADOWE INDEKSY
PRODUKOWANE W TEJ TECHNOLOGII
W AKTUALNEJ OFERCIE INTER CARS:
79 237 600

MAN

78 901 600

MAN

D2066/D2876
D2866

78 897 600

Mercedes

OM400 Series

79 229 600

Mercedes

OM500 Series

79 350 600

Mercedes

OM900 Series
OM400 Series

78 902 600

Mercedes

79 405 600

MAN

D2066

79 232 600

Mercedes

OM457/460/542
D0834/0836

79 333 600

MAN

79 434 600

MAN

D0834/0836

79 231 600

Mercedes

OM500 Series

WIĘCEJ INFORMACJI
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE
WWW.MY.MS-MOTORSERVICE.COM
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ŻARÓWKI I KSENONY BOSCH
– JAKOŚĆ W PARZE
Z NIEZAWODNOŚCIĄ
W CODZIENNEJ EKSPLOATACJI POJAZDÓW
NIEZAWODNE I TRWAŁE OŚWIETLENIE
JEST NIEZBĘDNE. PROGRAM ŻARÓWEK BOSCH 24 V
ZOSTAŁ STWORZONY DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY
CHCĄ W EFEKTYWNY I ZARAZEM EKONOMICZNY
SPOSÓB EKSPLOATOWAĆ FLOTĘ POJAZDÓW
UŻYTKOWYCH, JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIAJĄC
KIEROWCOM WYŻSZY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA.
Kompleksowy program żarówek do
samochodów użytkowych to 4 linie
produktów w technologii halogenowej
i ksenonowej: Trucklight Maxlife, Trucklight, Xenon HID oraz Xenon White
HID.

w których zarówno komfort kierowcy,
jak i widoczność mają ogromne znaczenie. Nowa linia Xenon White HID ma
zwiększoną temperaturę barwową światła do około 5500 K i aż o 20% wyższą
moc świetlną w porównaniu ze standardowymi żarnikami.

CZY WIESZ, ŻE:
Najważniejsze cechy lamp wyładowczych
Xenon Bosch w porównaniu z tradycyjnymi
żarówkami:
• niższe zużycie energii,
• dłuższa żywotność,
• białe światło zbliżone do dziennego, mniej
męczące oko kierowcy.

ŻARÓWKI 24 V BOSCH
TRUCKLIGHT MAXLIFE

posiadają cechy, które są szczególnie
cenione w branży transportowej:
• Komfort – zwiększone ciśnienie
i polepszona struktura gazu wypełniającego żarówkę poprawia jasność
emitowanego światła i spowalnia
zużywanie się żarnika.
• Ekonomiczność – wysokotemperaturowa optymalizacja powierzchni drutu wolframowego użytego do produkcji żarnika podnosi trwałość żarnika.
• Trwałość i niezawodność – żarnik wykonany w technologii podwójnej skrętki
oraz dodatkowe punkty jego mocowania zapewniają zwiększoną odporność
na wstrząsy i drgania. Wszystkie żarówki Bosch do użytku zewnętrznego
oraz lampy wyładowcze posiadają
niezbędne homologacje, co jest potwierdzeniem ich wysokiej jakości.
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

LAMPY WYŁADOWCZE
BOSCH XENON
WHITE HID I XENON HID

Z roku na rok coraz więcej samochodów wyposażonych jest w lampy wyładowcze. Ich zaletą, w porównaniu ze
standardową żarówką samochodową,
jest światło znacznie poprawiające widoczność dzięki wysokiej wydajności
świetlnej - ksenony generują do nawet
250% więcej światła. Charakteryzuje je
ciągłość i równomierność oświetlenia,
co daje w efekcie bardzo dokładne doświetlenie całej drogi oraz pobocza.
Lampy wyładowcze dostarczają światło o jasnej barwie zbliżonej do światła
dziennego, znacznie poprawiając komfort jazdy nawet podczas długich podróży. Dlatego coraz częściej wykorzystywane są w samochodach ciężarowych,

Obydwa rodzaje żarników zapewniają
jasne światło dzienne i łączą w sobie
zalety takie, jak wysoka moc świetlna,
niskie zużycie energii w porównaniu
z tradycyjną żarówką oraz długi okres
eksploatacji.
Ofertę oświetleniową Bosch do samochodów użytkowych uzupełniają lampy dodatkowe, lampy robocze, lampy
ostrzegawcze oraz akcesoria.

LINIA

TYP

Nr Bosch

Trzonek

Xenon HID

D2R

1 987 302 903

P32d-3

Xenon HID

D2S

1 987 302 904

P32d-2

Xenon HID

D1S

1 987 302 905

PK32d-2

Xenon HID

D4S

1 987 302 906

P32d-5

Xenon HID

D3S

1 987 302 907

PK32d-5

Xenon White HID

D1S

1 987 302 909

PK32d-2

Xenon White HID

D2S

1 987 302 910

P32d-2
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MYJKA, KTÓRA
DBA O ŚRODOWISKO
INTER CARS PRZYWIĄZUJE DUŻĄ UWAGĘ DO EKOLOGII,
BEZPIECZEŃSTWA DLA ŚRODOWISKA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW. DLATEGO WRAZ
Z PARTNEREM CRC INDUSTRIES, ZNANYM MIĘDZYNARODOWYM PRODUCENTEM
CHEMII WARSZTATOWEJ, WPROWADZA DO SPRZEDAŻY NA RYNEK POLSKI NOWATORSKIE
MYJKI WARSZTATOWE SMARTWASHER® Z EFEKTEM BIOREMEDIACJI.

Specjalista ds. Produktu
Mariusz Syty

Bioremediacja jest technologią usuwania zanieczyszczeń substancjami
ropopochodnymi za pomocą żywych
mikroorganizmów. Rozkładają one
szkodliwe dla środowiska substancje
na takie, które nie powodują dewastacji
środowiska naturalnego. Krążąc w obiegu zamkniętym, owe mikroby rozkładają
lub „zjadają” smary, oleje i inne produkty
organiczne.

ZALETY MYJEK
SMARTWASHER®:
• REDUKCJA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
DLA ŚRODOWISKA
• EFEKTYWNIE I SZYBKO CZYŚCI M.IN.
UPORCZYWE ZABRUDZENIA, SMARY, OLEJE
• NIEPALNE
• BEZ SKŁADNIKÓW LOTNYCH, NIEBEZPIECZNYCH DLA OPERATORA (MIŁY NIESZKODLIWY ZAPACH)
• ŁAGODNY I BEZPIECZNY DLA SKÓRY
(NEUTRALNE PH)
• OBNIŻENIE KOSZTÓW MYCIA
• WYTRZYMAŁE I TRWAŁE URZĄDZENIE
MYJĄCE Z HDPE

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

JAK BIOREMEDIACJA
DZIAŁA
W SMARTWASHER®?

SmartWasher® wykorzystuje opatentowane OzzyMat™, wprowadzając
mikroby (drobnoustroje) do procesu
czyszczącego. Uaktywniają się one w momencie
wprowadzenia płynu
OzzyJuice®.
Krążąc w obiegu zamkniętym,
mikroby
rozkładają
lub „zjadają” smary,
oleje i inne produkty organiczne.
Zanieczyszczenia te są następnie przekształcane w nieszkodliwy dwutlenek
węgla i wodę. OzzyJuice® jest ogrzewany
do temperatury 42°C dla utrzymywania skuteczności mikrobów Ozzy ® na
optymalnym poziomie, a ciepły roztwór
czyści znacznie lepiej niż zimny. Dodatkowa korzyść z ciepłego roztworu
jest taka, że czyni pracę przyjemniejszą
szczególnie zimą.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online
CRC SW-23 SMARTWASHER
Mobilna myjka 60 litrów
CRC SW-25 SMARTWASHER
Stacjonarna myjka 95 litrów
CRC SW-28 SMARTWASHER
Stacjonarna myjka 95 litrów z powiększonym
stołem roboczym
CRC SW-37 SMARTWASHER
Mobilna myjka 95 litrów z powiększonym
wzmocnionym stołem roboczym
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FEBER

SPRZEDAŻ
FEBERA ROŚNIE
ZGODNIE Z PRZEWIDYWANIAMI, NA RYNKU POLSKIM
2017 ROK ZAKOŃCZYŁ SIĘ WZROSTEM SPRZEDAŻY
NACZEP I PRZYCZEP.
Łukasz Toboła, kierownik
Działu Handlowego
Feber sp.z o.o.

W ubiegłym roku Feber sp z o.o. wyprodukował na nasz rynek 335 sztuk pojazdów, czyli o 7% więcej niż rok wcześniej.
Taki stan rzeczy to efekt zarówno stale
rosnącego zapotrzebowania na te pojazdy ze strony rodzimych klientów, jak
również decyzji Zarządu o zwiększeniu
mocy produkcyjnych na rynek polski
kosztem eksportu.

- Dzięki temu byliśmy w stanie zrealizować więcej zamówień od krajowych
klientów, choć posiadając większe
zdolności produkcyjne, tych zleceń mielibyśmy jeszcze więcej. Z drugiej strony,

najważniejsze jest dla nas zachowanie
odpowiednich proporcji i balansu między sprzedażą na Polskę i eksportem,
dlatego też nie wykonywaliśmy żadnych
nerwowych ruchów i z bólem serca, ale
dość spokojnie podchodziliśmy do sprawy „przegranych” kontraktów – mówi
Łukasz Toboła, kierownik Działu Handlowego Feber sp.z o.o.
W ubiegłym roku, tak jak i w latach
ubiegłych, największą popularnością
cieszyły się naczepy wywrotki o kubaturze 40-54m3 z aluminiową skrzynią typu
BOX i tylnym zamknięciem klapo-drzwi.
Od kliku lat stale rośnie też rynek naczep specjalistycznych, w tym naczep

do transportu złomu oraz naczep z ruchomą podłogą.
Zakłada się, że rok 2018 będzie podobny do 2017 i przyniesie kolejny wzrost
sprzedaży naczep wywrotek. Feber ma
bowiem ugruntowaną pozycję na rynku
i opinię bardzo solidnego producenta
nowoczesnych i niezawodnych naczep.
- Wszystko, co robimy, robimy z pasją
i zaangażowaniem, dlatego naszym
nadrzędnym celem jest zadowolenie
klienta. Dzięki temu mamy świadomość,
że jeśli raz zdecyduje się on na pojazdy
sygnowane marką Inter Cars, będzie do
nas wracał – zapewnia Łukasz Toboła.

FEBER PREZENTUJE
NOWY KATALOG POJAZDÓW

FEBER ZAPREZENTOWAŁ NOWY KATALOG Z POJAZDAMI. TO NIEMAL 30 STRON
WYPEŁNIONYCH ZDJĘCIAMI I OPISAMI FLAGOWYCH PRODUKTÓW FIRMY.

Dane kontaktowe:
Feber sp. z o.o
ul. Mickiewicza 4
98-200 Sieradz
(+48) 43 826 64 00
www.feber.com.pl
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

W pierwszej części katalogu
możemy zapoznać się po
krótce z historią firmy i zakresem jej działalności. Kolejne
strony to krótkie wizytówki
przedstawiające naszych najlepszych dostawców. Główną część
katalogu stanowią jednak naczepy marki Inter Cars. Feber
prezentuje szeroki wachlarz
pojazdów, od najbardziej
uniwersalnych aluminiowych naczep-wywrotek
typu box, po pojazdy
specjalistyczne, jak
ruchome podłogi
marki Legras czy naczepy typu coilmulda.
Opisy przybliżają specyfikacje naczep i możli-

we opcje dodatkowe, tak aby każdy
z naszych klientów mógł „uszyć
naczepę na miarę”.
Katalog zamyka prezentacja usług
świadczonych przez firmę Feber,
w tym informacje o możliwości
napraw i remontów, pomocy
w doborze części zamiennych
oraz dostępności wypożyczalni
pojazdów, która może pochwalić
się taborem aż 40 aluminiowych
naczep wywrotek.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zakupem naszych
pojazdów do zapoznania się z najnowszym katalogiem, dostępnym
w siedzibie firmy. Na pewno ułatwi
on Państwu wybór i sprawi, że zakupią Państwo naczepę dokładnie
taką, jakiej potrzebują.
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SIECI SERWISOWE

BIORĄ NA WARSZTAT
NIEMAL WSZYSTKIE
KŁOPOTY
PAN EUGENIUSZ WOJTCZAK SWOJE ŻYCIE I DROGĘ
ZAWODOWĄ ZWIĄZAŁ Z MOTORYZACJĄ. NAJPIERW JAKO
MECHANIK W PAŃSTWOWYM OŚRODKU MASZYNOWYM
W JAROCINIE, OBECNIE JAKO WŁAŚCICIEL „PRZEDSIĘBIORSTWA
USŁUGOWO-HANDLOWEGO EUGENIUSZ WOJTCZAK”.
W momencie, kiedy zakładał firmę, czyli 13
marca 1995 roku, jego warsztatem była dwustanowiskowa hala naprawcza mieszcząca
samochody typu „solówka” lub ciągnik
siodłowy. W tej formie serwis funkcjonował
aż do 2006 r. Wtedy znaczny wzrost liczby
wykonywanych zleceń serwisowych oraz
wzrost gabarytów naprawianych samochodów przyczyniły się do modernizacji budynku i rozbudowy hali serwisowej. Ponad
dwukrotnie powiększono powierzchnię
serwisową i obecnie serwis mieści dwa ciągniki siodłowe z naczepą. Oprócz tego uruchomiono dwa stanowiska z podnośnikami
do obsługi i naprawy samochodów osobowych i dostawczych. Wraz z rozbudową
warsztatu przeprowadzono remont elewacji
oraz wymianę bram wjazdowych.

- Cały czas staram się podnosić standardy firmy. Dawniej nie zwracało się uwagi
na takie rzeczy, jak biuro obsługi klienta
z prawdziwego zdarzenia, tym bardziej,
że klientów, którzy czekają w warsztacie
w czasie naprawy było znacznie mniej.
Z tego powodu część magazynu części
zamiennych adaptowano na biuro obsługi
klienta. Wprowadzono też system obsługi
warsztatu eSOWA, dzięki czemu nasi klienci
mają możliwość pełnego wglądu w historię
napraw samochodów. Również dla serwisu
taka informacja jest przydatna zwłaszcza
wtedy, gdy trzeba zgłosić reklamację dotyczącą uszkodzenia części – mówi Eugeniusz Wojtczak, właściciel.

WIELOZADANIOWY
WARSZTAT

Przy nazwie jego firmy zawsze pojawia się
rozpoznawalne wśród klientów logo sieci
Q-Service Truck. W warsztacie, mającym
autoryzację marki Feber, naprawiane są
głównie samochody użytkowe, ale w ostatnim czasie także samochody osobowe.
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Wykonywany jest bardzo szeroki zakres
usług, m.in.: naprawy silników, skrzyń biegów, układów hamulcowych, kierowniczych
i zawieszeń. Zajmują się także instalacjami
elektrycznymi, pneumatycznymi, hydrauliką siłową, przeglądami konserwacyjnymi
wind załadowczych i wózków jezdniowych.
Naprawiają i obsługują układy klimatyzacji.
Oferują wulkanizację opon oraz serwis mobilny, co pozwala klientom uniknąć kosztów
holowania auta do warsztatu.
Lokalizacja warsztatu na obszarze wiejskim
pozwoliła poszerzyć usługi także o ofertę
dla rolników. Ich maszyny i urządzenia są
coraz bardziej skomplikowane i niektórzy
nie potrafią już sobie poradzić z naprawą
bez odpowiedniego zaplecza narzędziowego oraz doświadczenia. Wielu klientów
ceni tę wielozadaniowość warsztatu pana
Wojtczaka.
Dodatkowym plusem, dającym klientom
gwarancję jakości i rzetelności naprawy, jest
przynależność do sieci serwisowej Q-Service Truck.

ne do naprawy można zamówić tuż po
pierwszych oględzinach, a dopiero po weryfikacji. Wtedy liczy się czas. I tu bardzo dużą
rolę odgrywają częste dostawy z Inter Cars.
Część zamówiona do godziny 11:00 trafia do
nas z filii oddalonej o prawie 100 km jeszcze
tego samego dnia. Dzięki przynależności do
sieci mamy też możliwość uczestniczenia
w spotkaniach organizowanych przez Inter
Cars. Dzięki temu poznajemy wszystkich
członków sieci z rynku aut ciężarowych
i pomagamy sobie nawzajem w rozwiązywaniu problemów. Firma Inter Cars postanowiła zjednoczyć pod nazwą Q-Service
Truck warsztaty i stworzyć grono profesjonalistów. Myślę, że to się udało – ocenia pan
Eugeniusz.
Wśród korzyści płynących z przynależności
do sieci serwisowej, pan Wojtczak ceni sobie
także możliwość udziału w konferencjach
oraz szkoleniach technicznych, które pomagają mu rozwijać warsztat.

- Chcieliśmy podnieść renomę warsztatu,
lecz nie do końca wiedzieliśmy, w jaki
sposób to zrealizować. Oferta Inter Cars
przystąpienia do sieci okazała się być trafna, ponieważ jej logo jest dobrze rozpoznawalne i dzięki temu klienci z innych miejsc
w kraju, w przypadku awarii samochodu
„po drodze”, łatwiej odnajdują nasz warsztat,
zwłaszcza wtedy, gdy korzystają z usług serwisów sieci – chwali właściciel warsztatu.
Zanim wstąpili do sieci Q-Service Truck,
przez wiele lat współpracowali z Inter Cars
skąd kupowali i kupują większość części.

- Korzystamy z usług Inter Cars, ponieważ
doceniamy szeroki asortyment oraz szybkość dostaw. Nie wszystkie części potrzeb-

Dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego
Eugeniusz Wojtczak
63-200 Jarocin
Golina, ul. 1 Maja 6
tel. 62 740 40 69, kom. 601 649 113
e-mail: golina.serwis@wp.pl
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GALAAUTO
OD 22 LAT
W SŁUŻBIE NAPRAW
RYNKU CIĘŻAROWEGO
DOSTĘP DO CZĘŚCI ZAMIENNYCH
I SZYBKOŚĆ REALIZACJI DOSTAW
Z INTER CARS BARDZO
POMAGAJĄ NAM W CODZIENNEJ
OBSŁUDZE NASZYCH KLIENTÓW
– MÓWI KAZIMIERZ POSIELSKI,
PREZES ZARZĄDU GALAAUTO.

ROZMAWIALIŚMY W 2015 ROKU.
CO SIĘ ZMIENIŁO OD TEGO CZASU?
Nadal prowadzimy działalność w dwóch
obszarach, transportu i spedycji oraz serwisowania pojazdów. Obecnie posiadamy
ponad 50 zestawów ciągników siodłowych
z naczepami, w tym 30 naczep-chłodni
i niemal 20 naczep z plandekami. Jeździmy
po całej Europie i od kilku lat rozwijamy
nasz dział transportu i logistyki. Równolegle prowadzona przez nas działalność

to serwisowanie i obsługa posprzedażowa samochodów ciężarowych w trzech
stacjach serwisowych: w Radulach pod
Białymstokiem, w Olchowej koło Rzeszowa
i w Lublinie.
W ubiegłym roku zakończyliśmy modernizację i rozbudowę serwisu w Radulach
na Podlasiu. Powstał bardzo nowoczesny
i piękny obiekt, w którym jako autoryzowany serwis MAN prowadzimy naprawy
gwarancyjne i pogwarancyjne pojazdów tej

marki. Samochody MAN są priorytetowe,
ale w tym obiekcie zajmujemy się również
obsługą pojazdów innych marek. W dwóch
pozostałych lokalizacjach, w Lublinie i Olchowej pod Rzeszowem, prowadzimy niezależne serwisy obsługujące samochody
ciężarowe wszystkich producentów. Oferujemy usługi kompleksowo – od przeglądów
okresowych, po generalne naprawy silników i skrzyń biegów. Na życzenie klienta
pośredniczymy również w usuwaniu szkód
komunikacyjnych. Rozliczenie z firmą
ubezpieczeniową pozostaje wtedy po naszej stronie, chcemy bowiem, aby klient
otrzymał jak najbardziej kompleksową
usługę. Posiadamy autoryzację producentów naczep i osi: Schmitz Cargobull, Wielton, Feber, Zasław oraz SAF Holland, BPW
i Jost. Obsługujemy układy hamulcowe:
Knorr-Bremse, Wabco i Haldex. Dzięki temu
nasze naprawy są wykonywane zgodnie
z wymogami producentów. Oprócz samochodów przeprowadzamy też naprawy
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i przeglądy naczep oraz przyczep. Jesteśmy
zadowoleni ze współpracy z firmą Feber,
której naczep sporo serwisujemy.
Przez lata wypracowaliśmy sobie wysoką
pozycję na rynku i jesteśmy przez klientów
postrzegani jako solidny partner wykonujący naprawy na wysokim poziomie.
JAKIE SAMOCHODY SERWISUJECIE?
Do autoryzowanego serwisu MAN w Białymstoku przyjeżdżają pojazdy tej marki
w różnym wieku, zarówno w okresie
gwarancji, jak i po niej. W większości są
to ciężarówki MAN, następnie VOLVO
i inne. W pozostałych lokalizacjach, czyli
w Lublinie i Rzeszowie, ze względu na
bogate doświadczenie specjalizujemy się
w naprawach samochodów VOLVO, ale
bardzo dobrze radzimy sobie również w naprawach innych producentów. Ponieważ
prowadzimy serwis różnych samochodów
i w różnym wieku, musimy nieustannie
podnosić nasze kwalifikacje. Ściśle współpracujemy więc z takimi firmami jak Inter
Cars, a przynależność do sieci Q-Serwis
Truck daje nam szerokie możliwości.
JAK ROZWIJA SIĘ WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ
Q-SERVICE TRUCK?
Do sieci przystąpiliśmy w listopadzie 2008
roku, ale nasza ścisła współpraca rozpoczęła się w roku 2014. Q-Service Truck to jedyna organizacja dająca możliwość dostępu
nie tylko do części zamiennych różnych
producentów, lecz również do obszernej
fachowej wiedzy. Nasi pracownicy, a na dziś

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

to ponad 35 wysoko kwalifikowanych mechaników, dzięki szkoleniom, spotkaniom
i wymianie doświadczeń, mają dostęp do
aktualnej wiedzy i nowinek technicznych.
Rozwijanie własnych umiejętności to podstawowy powód, dla którego chcieliśmy
przystąpić do sieci Q-Service Truck.
Dla klienta ważna jest nie tylko profesjonalna obsługa, lecz także możliwość naprawy
pojazdu na terenie całej Polski, dlatego
zajmujemy się również interwencyjnymi
naprawami samochodów należących do
klientów innych warsztatów sieciowych,
które proszą nas o szybką pomoc. Właśnie
dynamiczną reakcją zyskujemy uznanie
w oczach klientów. W firmach transportowych zauważamy tendencję do posiadania
samochodów różnych marek. Warsztaty
Q-Service Truck dają gwarancję obsługi aut
wielu marek, co jest bardzo dużym plusem
tej organizacji.
Obecnie dokumentację techniczną pozyskujemy z różnych źródeł - przez autoryzację MAN, ze szkoleń Inter Cars oraz sieć
Alltrucks. W ubiegłym roku przystąpiliśmy
bowiem do nowej sieci Alltruck prowadzonej przez Bosch, Knorr-Bremse i ZF. Mogę
zapewnić wszystkich naszych klientów, że
stale szkolimy naszych pracowników tak,
by sprostać coraz większym wymaganiom
rynku.
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy
z firmą Inter Cars. Dostęp do części zamiennych oraz szybkość realizacji dostaw z Inter
Cars bardzo nam pomagają w codziennej
obsłudze naszych klientów. W Lublinie,

w pobliżu naszej firmy, został otwarty magazyn Inter Cars, dzięki czemu dostawy
części zamiennych są realizowane nawet
sześć razy dziennie.
Zaletą współpracy z Inter Cars jest także
szybkie rozpatrywanie gwarancji. Pozytywne rozpatrzenie uzasadnionej gwarancji przywiązuje klienta zarówno do nas, jako
doświadczonego warsztatu, jak i do Inter
Cars, jako naszego partnera.
Duże znacznie ma dla nas współpraca
z przydzielonym nam opiekunem Inter
Cars, Panem Jarosławem Jaroszem - zawsze możemy liczyć na jego pomoc i zaangażowanie.
JAK POZYSKUJE SIĘ PRACOWNIKÓW?
Gdy ponad 20 lat temu otwieraliśmy nasze
serwisy, nie było takich problemów z pracownikami jak dzisiaj. Bazowaliśmy na
lokalnych fachowcach, których udawało
się pozyskiwać i systematycznie ich szkoliliśmy. W firmie są ludzie, którzy pracują
u nas od początku istnienia danych lokalizacji, a tylko niewielką liczbę osób pozyskaliśmy w trakcie. Większość załogi, personel
kierowniczy czy mechanicy, to są ludzie
z dużym doświadczeniem, wiedzą i zaangażowaniem. Stwarzamy naszym pracownikom dobre warunki, a atmosfera oraz
pozytywne postrzeganie naszej firmy na
rynku powodują, że problemy z pracownikami, o których się słyszy, nas nie dotyczą.
W 70% nasz personel ma ukończone studia
wyższe, są to więc bardzo wysoko wyszkoleni specjaliści. Współczesne ciężarówki są
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tak skomplikowane, że bez fachowej wiedzy nie można ich profesjonalnie serwisować. Dzisiaj rzeczywiście trudno jest pozyskać dobrego pracownika. Przez szereg
lat prowadziliśmy szkolenia i praktyki dla
uczniów lokalnych szkół samochodowych,
ale niestety tą drogą nie pozyskaliśmy do
pracy nikogo. Mamy nadzieję, że reforma
szkolnictwa zawodowego przyniesie na
tym polu korzystne zmiany.
JAKI BYŁ POCZĄTEK FIRMY GALAAUTO
I JAKA JEST PANA RECEPTA NA ROZWÓJ
BIZNESU?
Trafiłem na dobry czas i znalazłem się
w odpowiednim miejscu. Galaauto sp. z o.o.
powstała w Lublinie 1 grudnia 1996 r. i zajmowała się początkowo tylko transportem.
W 1997 r. uzyskaliśmy autoryzację VOLVO
w zakresie serwisowania pojazdów tej
marki. Intensywny rozwój firmy spowodował otwarcie w tym samym roku kolejnego
warsztatu w miejscowości Trzebownisko
pod Rzeszowem. Serwis ten w 2007 roku
przenieśliśmy do Olchowej. W roku 2008
otworzyliśmy nowo wybudowaną stację
w Radulach k/Białegostoku, gdzie od 1
stycznia 2015 prowadzimy jako Partner
Serwisowy autoryzowany serwis MAN.
W rozwoju biznesu potrzebna jest konsekwencja, wytrwałość i wiara w to, że idzie
się w dobrym kierunku. Krótko mówiąc,
musi być pasja. Jeśli jest pasja, to jest cel,
jeśli jest cel, to jest działanie, a jeśli jest
działanie, to jest i efekt. Teraz jest znacznie trudniej niż kiedyś, bo i sam rynek się

zmienił. Powstają nowe firmy, szczególnie
transportowe – dziś właściwie każdy
może prowadzić taki biznes. Trudniej jest
założyć i utrzymać warsztat. Ale wydaje
mi się, że przy dużym zaangażowaniu,
wiedzy i chęci, jest jeszcze miejsce i czas,
by rozwijać warsztat samochodowy. Trzeba
też posiadać bardzo dobrych i zaufanych
współpracowników. Galaauto jest firmą
rodzinną, którą prowadzę razem z żoną.
Pracowników traktujemy poważnie, dajemy im nie tylko możliwość działania,
ale i odpowiedzialność, i co za tym idzie
- zaufanie. Nie mogę być codziennie w Rzeszowie czy w Białymstoku. Każdy oddział
jest niezależnie zarządzany i oddzielnie
rozliczany, podobnie jak dział transportu
i logistyki. Galaauto odniosła sukces, ale
jest on zasługą nie tylko moją i żony, lecz
wszystkich, którzy tu pracują i angażują się
w nasze projekty.
CZY MARŻA DLA WARSZTATU JEST
WYSTARCZAJĄCA, BY MIEĆ ŚRODKI NA
INWESTYCJE I ROZWÓJ?
Warsztaty są w bardzo trudnej sytuacji, bo
klienci oczekują, by wykonywać usługi po
jak najniższych kosztach i z odroczonym
terminem płatności. Dlatego trzeba rozwijać firmę małymi krokami, aby nie przeinwestować. Wszystko musi być wyważone.
Dzisiaj wiele firm balansuje na krawędzi
dochodowości, margines błędu jest więc
bardzo mały. Klienci muszą zdawać sobie
sprawę z tego, iż musimy ponosić koszty na
ciągłe szkolenie pracowników i inwestować
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w najnowsze narzędzia, aby profesjonalnie
obsługiwać ich pojazdy.
MARŻA ZE SPRZEDAŻY CZĘŚCI TEŻ JEST
CORAZ NIŻSZA…
Sprzedajemy oryginalne i wysokiej jakości
zamienniki. Dużym komfortem jest praca
serwisu autoryzowanego, gdyż mamy
jednego dostawcę części i marża jest ściśle
określona i przewidywalna. Warsztaty niezależne mają trudniej, bo muszą zaopatrywać się w części u różnych dystrybutorów.
Niestety na rynku można zauważyć ciągłą
walkę o klienta, często dystrybutorzy sprzedają klientowi detalicznemu części w podobnej cenie jak warsztatom, a zdarzają się
przypadki, iż nawet taniej. I dlatego rynek
sam narzuca stosowanie niskich marż. Co
prawda zmienia się świadomość klientów,
którzy coraz częściej wybierają części
wysokiej jakości, zakupione bezpośrednio
w warsztacie, ale są też tacy, którzy chcą
przyjeżdżać do nas ze swoimi częściami.
CZY ZAMIERZACIE NAPRAWIAĆ
MASZYNY ROLNICZE?
O naprawach maszyn rolniczych myślałem
już kilka lat temu. Wbrew pozorom, tak jak
w każdej branży, jest tu duża konkurencja,
są warsztaty autoryzowane oraz spora
liczba mechaników pracujących na własny
rachunek lub po prostu dorabiających sobie
po pracy. Jest to jednak trudny rynek ze
względu na fakt, iż maszyny rolnicze coraz
częściej są zaawansowane technicznie,
znaczenie ma również zróżnicowanie
parku maszyn rolniczych. Do obsługi rynku
Agro należy się odpowiednio przygotować,
zatrudnić wyspecjalizowanego mechanika,
zakupić program diagnostyczny. Część
napraw wykonywanych jest u klienta,
w związku z czym mechanik musi być
przeszkolony i wyposażony w odpowiednie
narzędzia diagnostyczne. Naszym głównym celem jest rozwijanie dotychczasowej
działalności, ale niewątpliwie rynek maszyn rolniczych to temat przyszłościowy.
JAKIE MACIE PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ?
Mamy silną pozycję w Lublinie i Białymstoku, a ostatni rok pokazał, że idziemy
w bardzo dobrym kierunku również w Rzeszowie. Żeby kontynuować rozwój od strony
technicznej i lokalowej, planujemy budowę
nowego serwisu w Lublinie. Zamierzamy
nieustannie szkolić naszych pracowników,
żeby mogli sprostać wysokim wymaganiom rynku. W tym roku planujemy zakup
nowych ciągników MAN, naczep-chłodni
i naczep typu plandeka. Chcemy również
być coraz bardziej konkurencyjni na rynku
przewozów międzynarodowych.
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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T/CCI WYZNACZA NOWE
TRENDY NA RYNKU
ŚWIATOWY LIDER W TECHNOLOGII KOMPRESORÓW KLIMATYZACJI W 2018 ROKU WPROWADZI
DO OFERTY PIERWSZY KOMPRESOR Z OBROTOWYMI ŁOPATKAMI ZAPROJEKTOWANY
SPECJALNIE DLA RYNKU WTÓRNEGO DO MASZYN BUDOWLANYCH I ROLNICTWA.

Specjalista
ds. Produktu
Kamil Kacpura

T/CCI Manufacturing od wielu lat wprowadza na rynek oryginalne wyposażenie dla
transportu ciężarowego, ciężkiego sprzętu,
maszyn budowalnych i rolniczych, szczególnie w przypadku pojazdów specjalistycznych i transportu chłodniczego. W asortymencie firmy znajdują się m.in. kompresory
tłokowe z wałem korbowym, tarczą obrotową, tarczą wychylną oraz kompresory ze
zmienną geometrią. T/CCI jest dynamicznie
rozwijającym się liderem branży, bardzo
mocno inwestującym w laboratoria i centra
badawczo-rozwojowe, w których badane są
między innymi czynniki chłodnicze nowej
generacji, mające na celu jak największą
redukcję emisji. Fabryki produkcyjne zlokalizowane są w Chinach, Argentynie oraz
Stanach Zjednoczonych, firma posiada
ponadto siedem centrów magazynowych
zlokalizowanych na trzech kontynentach.

JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ
PRIORYTETEM

Celem T/CCI jest dostarczanie klientom
najlepszych produktów w jak najatrakcyjniejszych cenach. Polityka taka sprawdza
się dzięki synergii specjalistycznej wiedzy,
globalnej logistyki oraz innowacyjnemu
podejściu do biznesu. Wysoka jakość oferowanych kompresorów sprawia, że są one
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

dostarczane na pierwszy montaż do takich
producentów jak: Thermoking, Carrier,
Zanotti, Ford, Iveco, CAT, New Holland, John
Deere czy CLAAS.
W ofercie Inter Cars znajdują się kompresory T/CCI do samochodów ciężarowych
(np. QP7H15-8192 do RVI PREMIUM 10.05-),
maszyn rolniczych (np. QP10S15-2539
do FENDT FARMER), uniwersalne (np.
QP16XD-1249) oraz do autobusów (np.
QP56K-1000 - pojemność skokowa 560 cm3,
obroty min/max 500 – 3500 min-1). Warto
wspomnieć, że wszystkie produkty T/CCI
objęte są 24-miesięczną gwarancją.

INNOWATORZY PRZODEM

Pozycję lidera innowacyjności T/CCI Manufacturing najlepiej podkreśla, wprowadzając
do oferty pierwszy kompresor z obrotowymi
łopatkami zaprojektowany specjalnie dla
rynku wtórnego do maszyn budowlanych
oraz rolnictwa. QPRV jest rezultatem zapotrzebowania klientów na kompresor dla rolnictwa i oraz maszyn budowlanych – mówi
prezes T/CCI, Richard Demirjian.
Kompresory starego typu 5H z tarczami
wychylnymi są niezawodnymi sprężarkami, jest to jednak stara konstrukcja mająca
już 50 lat, ponadto są one bardzo kosztowne
podczas wymiany. Odpowiedzią na te
problemy jest precyzyjnie zaprojektowany
QPRV. Oprócz trwałości, wydajności oraz
niskiej ceny, model ten jest wysoce odporny
na wiele problemów, które pojawiają się
w nowoczesnych maszynach. Zapewnia
kompleksowe ekonomiczne rozwiązanie dla
branż, w których liczy się każda minuta. Jest
to nowa technologia wdrożona przez inżynierów T/CCI. Kompresor jest w stanie bez-

problemowo pracować z silnikami o niskiej
pojemności, mającymi sporo ograniczeń
montażowych. Unikalny podwójny cylinder
z pięcioma obrotowymi łopatkami zapewnia
wyjątkowo niskie pulsacje ciśnienia czynnika chłodniczego oraz znacznie niższe
wibracje i hałas, niż inne sprężarki tłokowe.
Inną nowością, jaką firma T/CCI zamierza
wprowadzić do oferty w najbliższym czasie,
jest będący obecnie na ostatnim etapie
testów kompresor QPS65 do autobusów,
transportu chłodniczego oraz innych zastosowań wymagających dużej pojemności
skokowej. Nowa mniejsza konstrukcja jest
dostosowana do aktualnych trendów branżowych w produkcji autobusów, zmniejszania przestrzeni silnika i tym samym możliwości montowania tradycyjnych sprężarek.
Kompaktowy i lekki QPS65 spełnia potrzeby większości nowo projektowanych
autobusów. Sprężarka z tarczą ślizgową jest
wyjątkowo trwała, a wytwarzany przez nią
hałas i wibracje są niższe niż w sprężarkach
z wałem korbowym zapewniając tym samym płynniejszą i znacznie wygodniejszą
jazdę. Dostępne będą dwie konfiguracje
modelu QPS65: obracające się zgodnie oraz
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
T/ CCI jest jedynym producentem w branży
oferującym takie rozwiązanie – zamontowanie sprężarki na silniku lub przeciwlegle
do silnika.

WAŻNE!
FIRMA CATERPILLAR
NAGRODZIŁA T/CCI
CERTYFIKATEM BRONZE SQEP
ZARÓWNO W ZAKŁADACH
PRODUKCYJNYCH W CHINACH,
JAK I W USA.
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MOBILNA POMOC
NA DRODZE

ETRUCK TO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE,
KTÓRE PRZENOSI NIEZALEŻNY WARSZTAT POJAZDÓW
CIĘŻAROWYCH W NOWY WYMIAR NAPRAW.

eTruck to zminiaturyzowane urządzenie,
które po zainstalowaniu w gnieździe diagnostycznym* pojazdu i krótkiej konfiguracji, oferuje możliwość zdalnego i ciągłego
monitorowania stanu technicznego pojazdu
w trasie, zarządzania obsługą okresową
i tachografem oraz zdalnego wykonywania
regulacji przywracających optymalne warunki korzystania z pojazdu. To absolutna
nowość.

na bieżąco jego stan, wliczając w to odczyt
ewentualnych zarejestrowanych błędów,
wgląd w parametry pracy m.in. silnika,
układu hamulcowego, AdBlue oraz innych.
eTRUCK to również możliwość pobierania
informacji z tachografu, dzięki czemu nie
ma konieczności zgrywania tachografu
podczas wizyty stacjonarnej.
* Gniazdo OBD lub adapter Deutsch 9 PIN dla
amerykańskich pojazdów ciężarowych

System eTRUCK łączy mechanika z pojazdem ciężarowym i wzmacnia przywiązanie
klienta do warsztatu, który zapewnia mu
ciągłą i zdalną pomoc techniczną. eTRUCK
dzięki aplikacji mobilnej i dedykowanemu
portalowi zarządzającemu, stanowi idealne
rozwiązanie również dla kierowców oraz
(dzięki dodatkowemu wsparciu) dla menedżerów flot poprzez stałe dostarczanie
im danych na temat stanu pojazdów oraz
umożliwiając im realizację działań mających na celu redukcję kosztów oraz optymalizację wykorzystania pojazdów.
eTRUCK, umożliwiając przeprowadzanie
zdalnych operacji kalibracji, aktywacji lub
kasowania błędów, może niejednokrotnie
pozwolić na wyprowadzenie ciągnika siodłowego z „trybu serwisowego” (objawiającego się znacznym spadkiem mocy).

KORZYŚCI DLA DOCELOWEJ
GRUPY ODBIORCÓW:

JAK TO DZIAŁA?

System eTRUCK składa się z miniaturowego
interfejsu wpinanego do złącza diagnostycznego* pojazdu, który dzięki bezprzewodowej transmisji bluetooth® przesyła informacje do smartfona kierowcy, na którym
zainstalowana została aplikacja eTRUCK.
Za pomocą smartfona dane przesyłane są
do warsztatu i operatora. Warsztat odpowiedzialny za utrzymanie stanu technicznego
pojazdu posiada dostęp do specjalnej platformy monitorującej

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

• DLA WARSZTATU TEXA
Dzięki systemowi eTRUCK niezależny
warsztat samochodowy może świadczyć
zdecydowanie wyższy poziom usług, poszerzyć ich zakres i przywiązać do siebie klientów, uzyskując przewagę konkurencyjną.
Może świadczyć swoje usługi w standardzie
24/7 i interweniować w czasie rzeczywistym, co przyniesie oszczędność czasu
i redukcję kosztów oraz wpłynie realnie na
ochronę wartości ładunku, terminowość realizacji zleceń i harmonogram czasu pracy
kierowcy. Dzięki ciągłości obsługi ze strony
tego samego warsztatu podnosi się także
skuteczność interwencji.
• Monitorowanie w sposób ciągły i zdalny
stanu pojazdów i podejmowanie napraw
na elektronicznych systemach pojazdu,
jak gdyby pojazd był obecny w warsztacie
• Zarządzanie i planowanie obsługi okresowej oraz napraw
• Współdzielenie kalendarza obsługi
w warsztacie z kierowcą i managerem
floty
• Zarządzenie bazą klientów przy pomocy
jednego oprogramowania
• Tworzenie szczegółowych profili klientów
• DLA KIEROWCY
Aplikacja działająca na smartfonie kierowcy dostarcza mu szereg użytecznych
informacji. Są to informacje o stylu jazdy,
odczyt aktualnych błędów, parametrów
pracy samochodu, ale również i informacje
z tachografu o aktualnym przejeździe!
• Odczyt danych z tachografu w czasie
rzeczywistym
• Monitorowanie własnego stylu jazdy

• Ułatwienie wypełnienia dziennej karty
kierowcy pojazdu i raportu usterek, zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach
• Odczyt danych pojazdu w czasie rzeczywistym
• Zdalny dostęp do diagnostyki pojazdu, co
oznacza możliwość szybkiego rozwiązywania ewentualnych usterek, unikając
konieczności zjechania do warsztatu
• Korzystanie z kalendarza obsługi, ustalanego z warsztatem
• DLA MANAGERA FLOTY
TEXA oddaje do dyspozycji również portal
zarządzania flotą, różniący się od aplikacji
kierowcy oraz portalu mechanika. Operator
floty może sprawdzać sposób wykorzystania pojazdu, mając do dyspozycji parametry
takie, jak całkowita liczba pojazdów, liczba
pojazdów z bliskimi terminami obsługi
technicznej, liczba samochodów z błędami
(ich rodzajem). Dostępna będzie również
funkcja odczytu i archiwizacji danych zarówno z kart kierowców, jak i z tachografów.
• Kontrola stanu pojazdów dzięki zdalnej
diagnostyce i możliwości rozpoznawania
oraz rozwiązywania potencjalnych anomalii przez warsztat, zmniejszając koszty
i zwiększając efektywność
• Monitorowanie obsługi okresowej pojazdów i jej terminów
• Współdzielenie kalendarza obsługi okresowej z warsztatem
• Określanie stylu jazdy każdego kierowcy
• Zdalne pobieranie danych z tachografu
• Zdalne pobieranie danych, bezpośrednio
z ECU, Rejestratora Danych Trasy, umożliwiając szczegółową analizę wykorzystania pojazdu
Tak zbudowany system telematyczny
umożliwia zmniejszenie kosztów operacyjnych, dzięki optymalizacji czasu napraw pojazdu, kontroli stylu jazdy kierowcy i wcześniejszemu wykrywaniu ewentualnych
usterek technicznych pojazdu. Planowanie
wizyt w warsztacie pozwala na kontrolowanie kosztów, unikając niepotrzebnych
przestojów.

WARTO WIEDZIEĆ

OPRYSKIWACZE
WARSZTATOWE KWAZAR
CZOŁOWY PRZETWÓRCA TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WIODĄCY
PRODUCENT OPRYSKIWACZY W NASZYM KRAJU, KWAZAR,
TO UZNANA MARKA, OD DAWNA OBECNA W INTER CARS.

Oferowane przez Kwazar produkty z serii
Venus Super i Nix Super to opryskiwacze
charakteryzujące się podwyższoną odpornością na chemikalia, przeznaczone głównie do aplikacji rozpuszczalników stosowanych m.in. w warsztatach mechanicznych, lakierniach oraz na stacjach paliw.
Uszczelnienia vitonowe oraz konstrukcja
pompy zapewniają im trwałość i znacznie
dłuższą żywotność. Produkty te wykorzystywane są głownie przy odtłuszczaniu
powierzchni przemysłowych, usuwaniu
zabrudzeń z olejów, tłuszczy, smarów, pyłów węglowych, kleju czy wosku, czyszczeniu i odtłuszczaniu części mechanicznych
pojazdów takich jak: sprzęgło, rozrusznik,
prądnice samochodowe, silniki wycieraczek i spryskiwaczy oraz w czyszczeniu
śrub, narzędzi czy części maszyn.

NOWOŚĆ
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CZAS NA
Fot. Scania

GAZ
TEKST: RYSZARD POLIT

WYGLĄDA NA TO, ŻE EKOLOGICZNYM PALIWEM PRZYSZŁOŚCI WYKORZYSTYWANYM DO
NAPĘDU DALEKOBIEŻNYCH CIĘŻARÓWEK W EUROPIE BĘDZIE GAZ ZIEMNY. MIMO WYSIŁKÓW
KONSTRUKTORÓW I ZRĘCZNEJ PROPAGANDY, UNIJNI DECYDENCI UZNALI, ŻE WIZJA NAPĘDU
ELEKTRYCZNEGO CZY WODOROWEGO ZNACZNIE ODSUWA SIĘ W CZASIE, A SKUTECZNE
DZIAŁANIA POTRZEBNE SĄ JUŻ DZISIAJ.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
w sprawie rozwoju infrastruktury paliw
alternatywnych, od 2025 r. maksymalna
odległość między dwiema stacjami ze
skroplonym gazem ziemnym nie będzie
większa niż 400 km. Ruszyła budowa
stacji tankowania i wzrosło zainteresowanie gazem ziemnym wśród przewoźników i producentów pojazdów.
Problem polega na tym, że mimo wprowadzania coraz ostrzejszych norm
emisji spalin, jakość powierza w Europie wcale się nie polepsza, a nawet
wręcz przeciwnie. Europejskie przepisy
pozwalają bowiem producentom samochodów okresowo wyłączać systemy
oczyszczania spalin, jeśli ich stosowanie
w pewnych warunkach może stanowić
zagrożenie dla silnika. Producenci aut
ciężarowych i osobowych o tym wiedzą
i chętnie z tego korzystają, unikając
wszelakich konsekwencji. Co prawda
podobne przepisy o ochronie powietrza
obowiązują także w USA, ale każdorazowe wyłączenie układu oczyszczania spalin, bez względu na przyczynę, wymaga
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

zezwolenia Agencji Ochrony Środowiska.
Jeśli Agencja wykryje niedozwolone
praktyki, producenci płacą słone kary,
co już się zdarzało w przeszłości. W latach 90. minionego wieku kary w USA
zapłacili tacy producenci, jak Cummins,
Caterpillar, Detroit Diesel, Macks Trucks
czy Volvo Truck Corp. Ze względu na bardzo silne lobby producentów pojazdów,
działające przy Unii Europejskiej, nawet
nieznaczna modyfikacja unijnego prawa
jest niezwykle trudna.
Przypomniano więc sobie o gazie ziemnym, który od lat widnieje w spisie tzw.
paliw ekologicznych. W porównaniu z wartościami odnotowywanymi dla pojazdów z analogicznymi silnikami Diesla, emisja
CO2 z silników zasilanych
metanem jest o ok. 10% niższa, a emisja cząstek stałych
w zasadzie nie istnieje. Emisja
tlenków azotu, z którymi
największe problemy miał
Volkswagen w czasie niedawnej afery, jest o 60% niższa od
limitu wyznaczonego normą

Euro VI dla przewozów długodystansowych. Silniki gazowe są też o połowę
cichsze od diesli, co ma szczególne znaczenie przy realizacji dostaw w czasie
nocnej dystrybucji towarów w strefach
miejskich. Aż dziw bierze, że wcześniej
nie zainteresowano się gazem ziemnym.
Teraz niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI)
wskazało skroplony gaz ziemny (LNG)
jako najlepsze

Do napędu pojazdów
dalekobieżnych stosuje
się 6-cylindrowe, rzędowe silniki o pojemności ok. 13 l. Na zdjęciu
iskrowy silnik Cursor
13 NG osiągający moc
maks. 460 KM.
Fot. Iveco
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Nowy silnik gazowy Scanii OC 13
(moc 410 KM) ma
zapłon iskrowy.
Fot. Scania

rozwiązanie w długodystansowych przewozach drogowych w krótkim okresie
oraz w perspektywie najbliższych 10-15
lat. Rozpoczął się gazowy boom.

OFENSYWA

Rządy Hiszpanii, Włoch, Holandii czy
Finlandii wprowadzają ulgi finansowe
dla przewoźników korzystających z samochodów na gaz. Co więcej, przewoźnicy mogą też oszczędzić na kosztach
samego paliwa. Kilogram skroplonego
gazu ziemnego kosztuje mniej niż litr
oleju napędowego, a jest przy tym o blisko 40% wydajniejszy. Jedyną poważną
przeszkodą w eksploatacji ciężarówek
na gaz jest skąpa sieć stacji tankowania
skroplonego gazu ziemnego. Ale zgodnie
z unijnymi wytycznymi, stacje takie
mają powstać wzdłuż szlaków tranzytowych transeuropejskiej sieci transportowej, również w Polsce.
Samotnym popularyzatorem gazu
ziemnego jest Iveco, które od 1991 r.
produkuje ciężkie pojazdy z takim napędem. W przeszłości inni producenci
znacznie ostrożniej podchodzili do gazu
ziemnego, traktując to paliwo jako niegroźną ekstrawagancję. Dla tzw. pełnej
oferty produktów niemal każdy poważny
producent ciężarówek miał jakiś model
z silnikiem gazowym, ale było to auto do
lokalnej dystrybucji. W 2014 roku Mercedes-Benz pokazał model Econic napę-

W kriogenicznych zbiornikach przechowuje się
skroplony gaz w temperaturze ok. -130°C.
Fot. Scania

Zbiorniki do przechowywania gazu
sprężonego są lżejsze i znacznie tańsze
od kriogenicznych.
Fot. Renault Trucks

dzany własnym gazowym silnikiem, ale
propaganda koncernu bardziej skupiała
się na elektrycznych pojazdach przyszłości niż na gazowych nowościach.
Renault Trucks pokazał w 2015 r. dystrybucyjny model D Wide CNG napędzany
gazowym silnikiem kupowanym od
amerykańskiej firmy Cummins. Producenci samochodów słusznie zakładali,
że użytkowanie auta napędzanego nietypowym paliwem będzie się odbywało
lokalnie, przy stacjach tankowania.
A co z samochodami dalekobieżnymi?
Przełomu dokonało Iveco w 2016 r.,
obiecując, że Stralis NP napędzany gazowym, 9-litrowym silnikiem o mocy 400
KM dysponuje porównywalnymi osiągami co dalekobieżne pojazdy napędzane
dieslem. Zgodnie ze standardami obowiązującymi w transporcie długodystansowym, na tonę ładunku ma przypadać
10 KM mocy silnika. I Stralis spełnił ten
warunek. Co więcej, jego zasięg wynosił
1000 km i producent przekonywał, że
na tym dystansie zapewne znajdzie się
jakaś stacja tankowania metanu. Iveco
twierdziło, że zakup gazowego Stalisa
może się zwrócić po 5 latach eksploatacji i zdobyło kilka dużych zamówień
od poważnych europejskich przewoźników. Firmy transportowe zachęcane
ulgami finansowymi i obietnicą taniej
eksploatacji postanowiły zaryzykować
i lansowały się jako nowoczesne firmy
proekologiczne.
Gazową koniunkturę dostrzegły też
Scania i Volvo, które opracowały własne
silniki zasilane gazem i zaprezentowały
pojazdy długodystansowe konkurując
z Iveco. Ostatnio Scania opracowała

13-litrowy, iskrowy silnik OC 13 o mocy
410 KM. Iveco odpowiedziało modelem
Stralis NP 460 z iskrowym, gazowym
silnikiem o pojemności 13 l i jeszcze
większej mocy - 460 KM. Z dwoma
zbiornikami kriogenicznymi zasięg
pojazdu zwiększono do 1600 km, a to już
jest poważny dystans. Do gry włączyło
się Volvo Trucks oferując modele FH
i FM z 13-litrowym silnikiem gazowym
o mocy 420 lub 460 KM. Dla odmiany
silnik Volvo jest dwupaliwowy i pracuje
według obiegu Diesla.

ISKROWY CZY
SAMOCZYNNY?

Zdecydowana większość silników zasilanych gazem ziemnym Iveco, Scania czy
Cummins pracuje według obiegu Otto i ma
zapłon iskrowy od świecy zapłonowej.
Z reguły silniki na gaz są przeróbką silnika Diesla i zachowują taką samą pojemnością skokową, skok i średnicę tłoka. Jednak wiele podzespołów jest projektowana
od nowa, np. denka tłoków mają specjalny
kształt. Są to silniki jednopaliwowe, a metan podawany jest wtryskiwaczami do
kanałów dolotowych (wtrysk pośredni).
Obecnie stosuje się mieszankę gazowo-powietrzną o składzie stechiometrycznym. Samochodowa instalacja gazu ziemnego jest bardzo podobna do popularnej
w naszym kraju instalacji LPG (propan-butan). Jednak instalacja na metan jest
przystosowana do wyższych ciśnień oraz
innego stanu skupienia paliwa. Instalacja
składa się ze zbiorników, elektrozaworu
gazowego, reduktora ciśnienia oraz wtryskiwaczy gazu.
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Fot. Iveco

Iveco Stralis NP jeden z pierwszych
pojazdów długodystansowych zasilany
gazem ziemnym.

Przedstawiciele nowoczesnych silników
gazowych z zapłonem iskrowym to:
- Iveco Cursor 13 NG - to 6-cylindrowy
silnik o pojemności 12,9 l osiągający
moc 460 KM. Gaz jest wtryskiwany do
kanałów dolotowych 12 wtryskiwaczami (po 2 na każdy cylinder). Interwał
serwisowy dla tej jednostki napędowej
wynosi 90 tys. km. Podzespoły szczególnie obciążone cieplnie zostały specjalnie
zaprojektowane, np. kolektor wylotowy
wykonany jest z żeliwa austenitycznego,
a w turbosprężarce zastosowano korpus
ze staliwa i łożyska chłodzone cieczą;
- Scania OC 13 - 6-cylindrowy silnik o pojemności 12,7 l i mocy 410 KM, wymiana
oleju silnikowego i świec zapłonowych
co 45 tys. km.
Oddzielnego omówienia wymaga gazowy, 6-cylindrowy, rzędowy silnik G
13C produkcji Volvo o mocy 460 KM lub
420 KM. Silnik ten pracuje w obiegu Diesla – samozapłon paliwa jest inicjowany
przez olej napędowy. Silnik ma więc układ
wtryskowy typu common rail z osobnymi
wtryskiwaczami oleju napędowego i gazu.
W tym systemie tylko 5% objętości paliwa
stanowi olej napędowy, a 95% - metan. Volvo zapowiada, że w wyniku współpracy
z kanadyjską firmą Westport w przyszłości stosowany będzie jeden wtryskiwacz
wtryskujący pilotażową dawkę oleju
napędowego i metan. Silnik działa w ten
sposób, że w czasie suwu ssania do komory spalania wtryskiwany jest gaz ziemny,
a pod koniec suwu sprężania wtryskiwany jest olej napędowy w celu zainicjowania zapłonu.
Producenci pojazdów unikają silników
dwupaliwowych, szczególnie tych z zapłonem samoczynnym. W zasilaniu
dwupaliwowym dużym problemem jest
zapobieganie spalaniu stukowemu, które
występuje, gdy w składzie paliwa za dużo
jest gazu. Proporcje ilości gazu do oleju

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

napędowego są wyliczane przez elektroniczny sterownik na podstawie wielu
parametrów, m.in. chwilowego obciążenia
jednostki napędowej. W celu zapobiegania
niszczącemu silnik spalaniu stukowemu
stosuje się czujniki temperatury spalin
oraz czujnik spalania stukowego. Sygnalizują one, że spalanie stukowe już wystąpiło i sterownik musi zmienić proporcje
gazu i oleju napędowego.
Ważnym aspektem ekonomicznym jest
zapewnienie silnikom gazowym porównywalnej trwałości i okresów przeglądowych porównywalnych z silnikiem Diesla.
Użytkowników silników gazowych cieszy
prosty system oczyszczania spalin, bez
płynu AdBlue i filtra cząstek stałych. System oczyszczania spalin silnika gazowego składa się z trójdrożnego katalizatora
i układu recyrkulacji spalin (zawór EGR).
Głównym zadaniem recyrkulacji spalin
jest obniżenie temperatury gazów wydechowych w celu zwiększenia trwałości z powodów konstrukcyjnych temperatura
ta jest wyższa niż w turbodieselu.

SKROPLONY
CZY SPRĘŻONY?

Dla silnika jest całkowicie obojętne,
w jaki sposób będziemy przechowywać
gaz ziemny, dla przewoźnika ma to
istotne znaczenie, gdyż określa zasięg
pojazdu bez tankowania. Zasięg typowego 40-tonowego zestawu zasilanego
skroplonym gazem ziemnym (LNG) na
równinnym terenie wynosi 1000 km.
Przy dwóch zbiornikach LNG zasięg
pojazdu wzrasta do 1600 km. Z kolei CNG
zapewnia zasięg do 500 km.

Jeszcze do niedawna uważano, że napęd
gazowy sprawdzi się wyłącznie w pojazdach
dystrybucyjnych lub komunalnych, jak Mercedes-Benz Econic.
Fot. Daimler

Przypomnijmy, sprężony gaz ziemny
(CNG) jest przechowywany w zbiorniku
pod stosunkowo niewielkim ciśnieniem.
Dzięki temu zbiornik ten ma cienkie
ścianki i jest lekki. Skroplenie gazu
(LNG) pozwala na zwiększenie gęstości
magazynowanej energii, ale by to uzyskać należy obniżyć jego temperaturę
do -162°C i ją utrzymać. Stosuje się więc
specjalne zbiorniki kriogeniczne, które
są kosztowne i ciężkie, co w przypadku
samochodu ciężarowego nie jest mile
widziane. Niestety, nie ma idealnych
izolacji termicznych, więc temperatura
gazu się podnosi i przechodzi on w stan
gazowy. W słonecznej Italii czy gorącej
Hiszpanii może się zdarzyć, że ciśnienie
w zbiorniku podniesie się tak bardzo, że
zadziałają zawory bezpieczeństwa i gaz
się ulotni. W samochodowym zbiorniku
kriogenicznym skroplony gaz przechowywany jest pod ciśnieniem 4-10 barów
w temperaturze -140°C do -125°C, podczas
jazdy ciekłe paliwo jest podgrzewane,
sprężane i przekształcane do fazy gazowej i następnie podawane do cylindrów.
Z reguły w samochodach stosuje się dwa
rodzaje zbiorników gazu, tj. kriogeniczne
i na gaz sprężony. Obecnie pracuje się
nad przechowywaniem gazu w porowatych strukturach różnych materiałów
(adsorpcja).
Jeśli boom na dalekobieżne ciężarówki
napędzane gazem ziemnym się utrzyma,
za kilka lat warsztaty będą serwisować
silniki z zapłonem iskrowym i obsługiwać
instalacje gazowe. Kto by przypuszczał?
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BIO SERVICE

RECYKLING OPON
POLSKA JEST JEDNYM Z WIĘKSZYCH RYNKÓW MOTORYZACYJNYCH W EUROPIE.
OZNACZA TO M.IN. DUŻĄ LICZBĘ ZUŻYTYCH OPON. BIO SERVICE DOSTRZEGŁ PROBLEM
ZWIĄZANY Z PRAWIDŁOWĄ ICH UTYLIZACJĄ I, JAKO ORGANIZACJA ZAJMUJĄCA SIĘ
ODBIOREM ODPADÓW Z WARSZTATÓW, POTRZEBĘ UREGULOWANIA KWESTII RECYKLINGU,
A TAKŻE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPON.
przekazania odpadów oraz składać do
Marszałka Województwa zbiorcze zestawienie danych w terminie do 15 marca
za poprzedni rok kalendarzowy.

BEZPOŚREDNI ODBIÓR
U KLIENTA
Według obowiązujących w Polsce norm,
większość sprzedanych opon powinna
zostać odzyskana w postaci zużytych
opon. Przynajmniej 15% z odzyskanego
tonażu musi podlegać recyklingowi.
Polega on z reguły na mechanicznym
granulowaniu, oddzieleniu gumy od drutu i włókna oraz produkcji z granulatu
różnych produktów, jak np. nawierzchnie sportowe, kółeczka do kontenerów
na śmieci, płyty do wykładania placów
zabaw dla dzieci, elementy bezpieczeństwa drogowego, maty hodowlane i wiele
innych. Natomiast reszta jest odzyskiwana, najczęściej w postaci energii
cieplnej. Jest to tzw. odzysk energetyczny. W naszym kraju opony w całości lub
rozdrobnione są spalane w specjalnie
do tego celu przystosowanych piecach,
głównie w cementowniach, gdzie zużyte
ogumienie stanowi wysokokaloryczne
paliwo zastępujące węgiel. Ustawa obliguje do odzysku z rynku większość
wyprodukowanych opon, a na przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej nakłada obowiązek ewidencji, składowania
i przekazywania ich do odzysku.
Każdy warsztat samochodowy, niezależnie od skali prowadzonej działalności,
wytwarza różnego rodzaju odpady, które
ze względu na zagrożenie wymagają
odpowiedniego i zgodnego z zapisami
prawa zagospodarowania. Do tych odpadów należą np. filtry, zderzaki, plastiki
samochodowe, opakowania, odpady
farb, lakierów i właśnie zużyte opony.
Jednocześnie serwis ma obowiązek
prowadzić ich ewidencję za pomocą kart
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

W ostatnich latach regulacje prawne
i działania wszelkiego rodzaju instytucji
oraz organizacji przełożyły się na
zmniejszenie liczby opon wyrzucanych
na tzw. dzikie wysypiska. Niestety, ten
proceder nie zniknął. Obserwując rynek
oponiarski i biorąc pod uwagę sygnały,
które do nas docierają, obawiamy się,
że liczba dzikich wysypisk będzie się
drastycznie zwiększała. Z tego powodu
BIO SERVICE stworzył usługę - odbiór
zużytych opon. W jej ramach oferujemy
odbiór opon bezpośrednio od naszych
klientów, a także możliwość ich oddania
w wybranych filiach Inter Cars SA. Jak
to wygląda w praktyce? W przypadku
pierwszej opcji, klienci zgłaszają
zlecenie odbioru za pośrednictwem
programu BS BIO. Po wpływie zgłoszenia
operator logistyczny odpowiada na dane
zgłoszenie i proponuje datę odbioru.
Z takiej opcji często korzystają duże
warsztaty (oponiarskie), w których
minimalna liczba opon do odbioru wynosi
200 sztuk. Natomiast w przypadku

drugiej opcji, przy mniejszej liczbie
opon, klienci sami przywożą je do filii
i układają w tzw. jodełkę w wyznaczonym
do tego kontenerze. Wszystko odbywa
przy pomocy pracownika filii. Następnie
klient otrzymuje potwierdzenie
przyjęcia zużytych opon, fakturę z tytułu
wykonania usługi odbioru oraz kartę
przekazania odpadów.
Co zrobić, jeżeli klient nie ma konta
w BS BIO? W takim przypadku należy
skontaktować się bezpośrednio
z BIO SERVICE pod adresem
e-mailowym bio-service@bio-service.pl.
Jednocześnie, nawiązując do ustawowych obowiązków warsztatów, informujemy, że BIO SERVICE oferuje również
doradztwo w zakresie ochrony środowiska. Lista usług wraz z cennikiem dostępna jest w programie BS BIO. Klienci
korzystający z niego mogą zamówić
konkretną usługę, m.in. pozwolenie na
wytwarzanie odpadów, raport KOBiZE,
pozwolenie na wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza.
W celu uzyskania szczegółowej oferty
oraz informacji na temat tego, gdzie
znajdują się specjalne kontenery, zapraszamy do kontaktu z BIO SERVICE
( www.bio-service.pl).

USŁUGI Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA

uniknięcie potencjalnych kar ﬁnansowych
doradztwo ekspertów
kompleksowość usługi
oszczędność kosztów
Więcej informacji na stronie internetowej:
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WYMIENIAMY ŁOŻYSKA
PIASTY W NACZEPIE

W PAŹDZIERNIKU ZESPÓŁ SPECJALISTÓW SCHAEFFLER,
PRZY WSPÓŁPRACY Z Q-SERVICE TRUCK KRIX-POOL,
DOKONAŁ WYMIANY ŁOŻYSK PIASTY KÓŁ
JEZDNYCH W NACZEPIE WYPOSAŻONEJ W OŚ BPW.
WYMIANĘ WYKONANO W SIEDZIBIE FIRMY
W IZABELINIE-DZIEKANÓWKU.

Jako część zamienną zastosowano najnowszy produkt Schaeffler, tj. zestaw
łożysk FAG SmartSET o numerze referencyjnym 723700110 (zdj. 1), w skład którego

jącym obydwie bieżnie łożyska (zdj. 4).
Te z kolei pokryte są czarną powłoką
Duratect-B (zdj. 4), charakteryzującą się

pomocą wybijaka bieżni zewnętrznych
z piasty). Następnie umyto piastę osi (popularnie zwaną czopem) i zdjęto uszczelniacz piasty z pierścienia pomocniczego.

DIAGNOZA

4
1

wchodzą moduły łożyska wewnętrznego
i zewnętrznego piasty koła, pierścienie
montażowe oraz instrukcja montażu (zdj.
2, 3).

2

wysoką odpornością na korozję, niwelującą mikropęknięcia i zmniejszającą tarcie.
Zastosowany smar LOAD 150 daje dobre
właściwości smarujące przy niskich prędkościach obrotowych kół oraz wytrzymuje
duże obciążenia mechaniczne i termiczne. Dzięki nowej powłoce i specjalnemu
środkowi smarnemu, łożyska te mogą
przepracować przebieg około 1 miliona
kilometrów. Specjalnie wykonane fazy na
bieżniach ułatwiają ich montaż zarówno
w piaście, jak i na osi, czopie zwrotnicy.
Taka konstrukcja łożyska umożliwia ich
prosty montaż.

PRZYSTĘPUJEMY
DO WYMIANY

3

Moduły są nasmarowane i zmontowane
w procesie produkcji – mają wykonany
naciąg wstępny. Koszyk z rolkami złączony jest z pierścieniem sprężystym, spinaTRUCK.INTERCARS.COM.PL

Po przygotowaniu naczepy przystąpiono do wymiany łożysk. Po zdjęciu kół
jezdnych i cofnięciu regulacji ustawienia
szczęk hamulcowych, zdemontowano
pokrywę piasty. Następnie odbezpieczono
i odkręcono nakrętkę centralnej piasty,
po czym zsunięto zespół piasta – bęben
hamulcowy. Kolejną czynnością było
odłączenie bębna od piasty i wymontowanie łożysk (wyjęcie bieżni wewnętrznych
wraz z koszykiem z rolkami i wybicie za

Ważnym etapem była weryfikacja części
w celu określenia uszkodzeń łożysk i ich
przyczyny. Oś i piasta nie miały widocznych defektów. W przypadku uszczelniacza, warga uszczelniająca była urwana,
a w łożysku wewnętrznym (większej
średnicy) stwierdzono ubytek materiału
na bieżni zewnętrznej i na niektórych
rolkach, a także skorodowane obszary,
w których smar wymieszany był z wodą
(zdj. 5). Ten stan łożyska powodował jego
głośną pracę i duże opory toczenia. Powo-

5

dem było uszkodzenie wargi uszczelniacza w wyniku współpracy z uszkodzoną
(porysowaną) powierzchnią pierścienia
pośredniego, osadzonego na osi od strony
tarczy kotwicznej (zdj. 6). Po oględzinach
łożyska, umyto je w celu weryfikacji powierzchni bieżni zewnętrznej od strony
osadzenia w piaście. Powierzchnia bieżni
miała równomierny ślad osadzenia w piaście, co potwierdza brak owalizacji piasty.

NA WARSZTACIE

6

65

9

MONTAŻ

Następnie, zgodnie z zamieszczoną
instrukcją, przystąpiono do montażu
zestawu FAG SmartSET. Zaczęto od wprasowania większego łożyska z użyciem
dołączonego pierścienia montażowego
(narzędzie o specjalnym kształcie umożliwiającym wciśnięcie łożyska w gniazdo
oddziałując siła na bieżnię zewnętrzną).
Łożysko należało ustawić tak, aby krawędź
bieżni zewnętrznej tworzyła z osią piasty
kąt 90° (zapobiega to zaklinowaniu się

łożyska). Pomiędzy narzędzie a tłoczysko
prasy zastosować pierścień lub tuleję
o średnicy zbliżonej do średnicy narzędzia
– siła wprasowania w osi łożyska. Podczas
wprasowywania ważne jest, żeby siła
nie była mniejsza niż 0,5 t (jeśli tak by się
stało, należy wymienić piastę) (zdj. 6, 7, 8)
– w przypadku braku bezpośredniego
odczytu decyduje przelicznik ciśnienie-siła. W trakcie wciskania łożyska maksymalna siła nie może przekroczyć siły
podanej w instrukcji montażu, określającej
prawidłową głębokość osadzenia łożyska.

bieżniom łatwy montaż na osi, czopie).
W kolejnym etapie dokręcono i zabezpieczono nakrętkę centralną zalecanym przez
producenta osi momentem dokręcenia.
Przy tej konstrukcji łożyska nie było konieczności obracania piastą (w przeciwieństwie do tradycyjnego łożyska) (zdj. 10).
Po zakończeniu wymiany łożysk, zespół
specjalistów Schaeffler przeprowadził rozmowę z mechanikiem, z którym wspólnie
przeprowadzano naprawę. Zaobserwował
on, że przy zastosowaniu zestawu SmartSET montaż był czysty, prosty i szybki,
ponieważ nie potrzeba smaru, nie ma też
konieczności obracania kołem. Dzięki
specjalnie obrobionej bieżni, wprasowanie
łożyska i osadzenie piasty na osi koła jest
łatwe i bezpieczne.

10

7

8

Uwzględniając powyższe instrukcje, wprasowano małe łożysko. Końcowym etapem
było wprasowanie pierścienia uszczelniającego z użyciem pierścienia montażowego
większej średnicy (również dołączonego do
zestawu) (zdj. 9). Tak przygotowaną piastę
połączono z bębnem hamulcowym. Na
oś założony został pierścień pomocniczy.
Następnie posmarowano wargę uszczelniacza i włożono na oś zespół piasta – bęben hamulcowy, uwzględniając osiowe
ustawienie (dzięki specjalnie sfazowanym

OCENA
MECHANIKA

Stosowanie zestawów FAG SmartSET
jest szybsze i łatwiejsze niż użycie
tradycyjnych łożysk. Dla mnie krótszy
czas przestoju, szczególnie w przypadku
samochodów ciężarowych, wprost
przekłada się na pieniądze. – powiedział
po przeprowadzonym montażu Sławomir
Drużba, właściciel warsztatu.
WSZYSTKIE INFORMACJE
POTRZEBNE DO WYMIANY
ŁOŻYSKA ZNAJDUJĄ SIĘ NA
PORTALU WWW.REPXPERT.PL
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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TECHNOLOGIE ZF WSPIERAJĄ
ZWYCIĘZCÓW RAJDU DAKAR

PRZY WSPARCIU TECHNOLOGII ZF, ZESPÓŁ KAMAZA ZDOBYŁ 1., 3.
ORAZ 10. MIEJSCE W RANKINGU CIĘŻARÓWEK PODCZAS RAJDU DAKAR 2018.
LIDERZY KLASYFIKACJI CIĘŻAROWEJ WYKORZYSTYWALI W UKŁADZIE
PRZENIESIENIA NAPĘDU TECHNOLOGIE ZF OPRACOWYWANE W FRIEDRICHSHAFEN,
PASSAU I SCHWEINFURCIE.
Technologie ZF do ciężarówek śpiewająco zdały trudny egzamin, jakim jest
Rajd Dakar. Podczas jego tegorocznej
edycji zespół Kamaz Master zajął 1., 3.
oraz 10. miejsce w generalnej klasyfikacji pojazdów ciężarowych. Samochody te wykorzystywały manualne
16-biegowe skrzynie biegów Ecosplit ze
spiekowymi tarczami sprzęgła od ZF Motorsport oraz
skrzynie rozdzielcze
z napędem na
wszystkie koła.
Korzystający
z tej technologii
układu napędowego zespół
prowadzony
przez rosyjskiego
kierowcę Eduarda
Nikolaeva dojechał
na metę ciężarówką marki Kamaz i ustanowił nowy rekord
w swojej klasie.
Rajd Dakar to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie sportów
rajdowych. Tegoroczny trwał od 6 do
20 stycznia i obejmował trasę o długości niemal 9000 km, podzieloną na
14 odcinków. Podczas wyścigu uczestnicy musieli radzić sobie z trudnym
terenem, ponieważ aż 7 etapów odbyło
się na wydmach. Przez blisko 5 dni
rajd odbywał się na wysokości powyżej
3000 metrów nad poziomem morza.
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

NIEZAWODNA TECHNOLOGIA
W OBLICZU
NAJTRUDNIEJSZYCH
WYZWAŃ
Technologie ZF zapewniły zespołom
niezawodne wyposażenie w komercyjne
systemy przekładni z Friedrichshafen
i Schweinfurtu oraz skrzynie rozdzielcze
z Passau. Ścigający się w Kamazie Eduard Nikolaev wygrał z łącznym
czasem 54 godz., 57 min.
i 37 s. Jego koledzy

z zespołu Airat Mardeev i Dmitry Sotnikov
zajęli odpowiednio 3. i 10. miejsce. Wszystkie trzy pojazdy były wyposażone w manualne 16-biegowe skrzynie biegów Ecosplit ze sprzęgłem od ZF. Skrzynia biegów
osiąga maksymalny moment 3 600 Nm,
a precyzyjne zastosowanie mocy sprawia, że doskonale sprawdza się podczas
jazdy terenowej. Pneumatyczny moduł

wspomagania zmiany biegów Servoshift
umożliwia szybkie ich zmienianie z wykorzystaniem niewielkiej siły.
ZF jest światowym liderem technologii
układów napędowych, podwozia, a także
aktywnego i pasywnego bezpieczeństwa.
Spółka zatrudnia niemal 140 000 osób pracujących w około 240 zakładach zlokalizowanych w 40 krajach.
W 2017 roku firma zanotowała zysk ze
sprzedaży na poziomie 36 miliardów euro.
Co roku inwestuje w badania i rozwój około
6% zysków ze sprzedaży, zapewniając sobie
stały dostęp do innowacyjnych rozwiązań
technologicznych i gwarantujących sukces
w przyszłości. ZF jest jednym z największych dostawców branży motoryzacyjnej
na świecie. Umożliwia pojazdom widzenie,
myślenie i działanie. Poprzez swoje technologie spółka dąży do osiągniecia tzw. „Wizji
Zero” [Vision Zero] – świata mobilnego bez
wypadków i szkodliwej emisji spalin.
W ramach obszernego portfolio, firma ZF
pracuje nad mobilnością usług w sektorach branży motoryzacyjnej – pojazdów
osobowych, ciężarowych i technologii
przemysłowej.

W OFERCIE
INTER CARS
dostępne są m.in. części do
układów napędowych ZF
(sprzęgła, skrzynia biegów).
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HISTORIA

NYSA - KRÓLOWA

POLSKIEGO EKSPORTU

Fot. archiwum

TEKST: RYSZARD POLIT

ŻADEN POLSKI SAMOCHÓD NIE SPRZEDAWAŁ
SIĘ TAK DOBRZE ZA GRANICĄ, JAK NYSA.
JEJ SERYJNĄ PRODUKCJĘ ROZPOCZĘTO 60 LAT TEMU.
CO TO BYŁY ZA CZASY!
W latach 50. minionego wieku decydenci
doszli do wniosku, że polskiej gospodarce
brakuje samochodu dostawczego o ładowności 1 tony. Był rok 1956. Jak to było
wówczas w zwyczaju, opracowanie takiego
pojazdu zlecono biuru Konstrukcji Doświadczalnych Fabryki Samochodów Osobowych
w Warszawie. Biuro wywiązało się z zadania, a dokumentację techniczną przekazano
do FSC Lublin i Zakładu Budowy Nadwozi
Samochodowych w Nysie. W Lublinie
zamierzano bowiem produkować pojazd
z odkrytą powierzchnią ładunkową (Żuk),
w Nysie – z nadwoziem zamkniętym
w wersji mikrobus i furgon. W Lublinie
i w Nysie projekt przysłany z Warszawy nie
spodobał się i opracowano własną dokumentację. Oba
pojazdy – Żuk
i Nysa wykorzystywały
silnik, układ
napędowy, zawieszenie, elementy układu
kierowniczego
W Nysie wykorzystano
i hamulcowego
wiele podzespołów
z Warszawy M20 oraz
z auta osobowewskaźniki, prędkościogo
Warszawa
M20.
mierz i koło kierownicy.
Ponieważ Warszawa
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miała nadwozie samonośne, opracowano
ramę nośną, na której umieszczano różne
rodzaje nadwozi.
W 1958 r. do produkcji seryjnej skierowano
furgon Nysa N58, a rok później 9-osobowy mikrobus N59. Inżynierowie z Nysy
nieustannie modernizowali pojazd, opracowując nowe rodzaje zagospodarowania
wnętrza. Dużym zainteresowaniem nabywców cieszyła się wersja osobowo-towarowa
„Towos”, w której po obu stronach ścian
bocznych umieszczono ławki. Pojazd mógł
przewozić 8 pasażerów lub 800 kg ładunku.
W pewnych kręgach wysoko ceniono wersję
propagandową wyposażoną w donośne
głośniki, projektor filmowy i własny agregat
prądotwórczy. Taki kinowóz docierał do
odległych wsi na dalekich rubieżach kraju,
niosąc kaganek oświaty z subtelną domieszką propagandy. Na zamówienie tzw.
resortów produkowano sanitarki, więźniarki
i wersje dla milicji.

LUKSUSOWY
MIKROBUS N61M

Jednak hitem eksportowym początku
lat. 60., niespotykanym w komunistycznej
historii polskiego przemysłu motoryzacyjnego, okazały się luksusowo wykonane
odmiany mikrobusu N61 M. Najbardziej

Mikrobus Nysa
N58 z 1958 roku.

ekskluzywna wersja miała zwiększoną
powierzchnię szyb, a nawet 21 świetlików
w dachu, podobnie jak słynny VW T1 Samba. W międzyczasie w Nysie wprowadzano
zmiany konstrukcyjne w produkowanych
pojazdach, a do napędu użyto nieco nowocześniejszego silnika S21 (górnozaworowego). Władze centralne doceniły wysiłek
załogi i w 1967 r. uruchomiono nowoczesną
lakiernię piecową i nową linię montażu.
Opłaciło się! Jakość produkcji poprawiła się,
a w 1968 r. wprowadzono do produkcji model
N521 poszerzając ilość wersji, np. skrzyniową z podwójną kabiną, czy wersję z zabudową izotermiczną.
W 1974 r. eksportowano już blisko 74% produkowanych Nys, które wysyłano m.in. do
ZSRR, Czechosłowacji, na Kubę, do Rumunii,
a w mniejszych ilościach także do RFN,
Norwegii, Finlandii, Turcji i Belgii. Z różnych
przyczyn nie wykorzystano tego sukcesu.
20 lat później, 3 lutego 1994 r. zakończono
produkcję Nysy. Z fabryki wyjechało jej
380 575 sztuk. W latach 90. już nikt nie
chciał jej kupować. Dzisiaj Nysa wraca do
łask kolekcjonerów.

