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JAKUB
KONCEWICZ

RELACJA Z FINAŁU NA

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

ZWYCIĘZCĄ POLSKIEGO
FINAŁU YOUNG CAR
MECHANIC

POZNALIŚMY TRZECH ZAWODNIKÓW, KTÓRZY PODCZAS POZNAŃSKICH TARGÓW
MOTOR SHOW WYKAZALI SIĘ NAJWIĘKSZĄ WIEDZĄ I NAJSPRAWNIEJ USUWALI
USTERKI W SAMOCHODACH, ZAPEWNIAJĄC SOBIE TYM SAMYM PRZEPUSTKĘ DO
WIELKIEGO MIĘDZYNARODOWEGO FINAŁU YOUNG CAR MECHANIC. TRÓJKA, KTÓRA
REPREZENTOWAĆ BĘDZIE POLSKĘ W MIĘDZYNARODOWYM FINALE TO JAKUB
KONCEWICZ, PAWEŁ SMOLAGA I BARTŁOMIEJ JANUSZEWSKI. FINAŁ ZAWODÓW STAŁ NA
BARDZO WYSOKIM POZIOMIE, A JEGO UCZESTNIKÓW DOPINGOWAŁ I WSPIERAŁ M.IN.
BARTEK OSTAŁOWSKI.
Young Car Mechanic to międzynarodowy konkurs wiedzy i umiejętności
skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych. W tegorocznej edycji programu udział wzięło
19 szkół współpracujących z Inter Cars
w ramach programu Młode Kadry, inicjatywy wspierającej szkoły zawodowe
i ich absolwentów. - Całość eliminacji
tegorocznego konkursu podzielona była
na cztery etapy. Pierwsze dwa odbywały
się zdalnie i wzięło w nich udział ponad
600 młodych adeptów sztuki naprawy
aut. Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 300 osób, z których, także
na podstawie testu weryfikującego
wiedzę, wyłonionych zostało dziesięciu
uczestników. To właśnie oni rywalizowali o prymat w krajowym finale Young
Car Mechanic – mówi Radosław Sujka,
menadżer ds. szkoleń w Inter Cars.
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Zawodnicy, którzy okazali się najlepsi
w Poznaniu – Jakub Koncewicz, Paweł
Smolaga i Bartłomiej Januszewski – wywalczyli przepustkę do Międzynarodowego Finału Young Car Mechanic. 14 maja
zmierzą się ze swoimi rówieśnikami
z Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii i Niemiec.
Rywalizacja zapowiada się niezwykle
emocjonująco, łączna pula nagród dla
trzech pierwszych miejsc to aż 100 tysięcy zł. Dodatkową atrakcją jest fakt, że
wszyscy uczestnicy międzynarodowego
finału zostaną zaproszeni na wycieczkę
do fabryki Elringa, odwiedzą też muzeum
Mercedesa, a organizatorzy wyjazdu planują także wizytę w muzeum Porsche.
Atrakcyjne nagrody oraz wsparcie od
pierwszego etapu aż do wielkiego międzynarodowego finału gwarantują strategiczni partnerzy Young Car Mechanic,

m.in. Bosch i Erling. Korneliusz Kąkol,
przedstawiciel firmy Elring mówi: - Drugi rok wspieramy Inter Cars przy okazji
konkursu, do którego od samego początku byliśmy niezwykle entuzjastycznie
nastawieni. W ubiegłym roku byliśmy
obecni tylko na finale międzynarodowym,
tym razem wspieramy także konkursy
lokalne, byliśmy partnerem podczas finału litewskiego, polskiego, łotewskiego
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i estońskiego, 14 maja będziemy również
w Cząstkowie Mazowieckim na wielkim
finale międzynarodowym.
Jednym z partnerów polskiego finału Young
Car Mechanic była także promująca zawód
mechanika samochodowego Fundacja
Cooperatio. Jej Prezes, Adrian Dekowski,
dostrzega zalety płynące z akcji takich jak
Young Car Mechanic: - Całe przedsięwzięcie
to ogromna korzyść zarówno dla warsztatów, jak i młodych ludzi, którzy zdecydowali
się wziąć udział w Young Car Mechanic.
Dzięki konkursowi mają oni możliwość
nabycia praktycznych umiejętności, które
są niezbędne na rynku pracy, co z jednej
strony pozwala im na rozwój, z drugiej – na
godne zarobki. Uczestnicy startujący w krajowym finale to wyselekcjonowana grupa
najzdolniejszych mechaników, dlatego
poziom rywalizacji był niezwykle wysoki.
Pamiętajmy przy tym, że to bardzo ambitni
ludzie, którzy chcą pogłębiać swoje kwalifikacje, a wyróżnienie w konkursie to dla nich
milowy krok w dalszej karierze i w rozwoju
w zawodzie mechanika.
Robert Kierzek, wiceprezes Zarządu Inter
Cars, pogratulował zwycięzcom doskonałej wiedzy i świetnego przygotowania
praktycznego: - Bardzo cieszę się, że
mamy tak liczne grono młodych ludzi,
którzy wzięli udział w tegorocznej edycji
konkursu Young Car Mechanic i że reprezentują oni szkoły biorące udział w projekcie Inter Cars, Młode Kadry. Chciałbym
pogratulować wszystkim uczestnikom
ogromnej wiedzy oraz podziękować całemu zespołowi, który przygotowywał konkurs. Niestety nie każdy może wygrać dziś
w krajowym finale, wszyscy są jednak
zwycięzcami na przyszłość, bo mają możliwość doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, co na pewno będzie procentowało w dorosłym życiu, zgodnie z hasłem
„Młode Kadry trampoliną w przyszłość”.
Dostrzega to również Marta Ciesielska,
koordynator projektu „Młode Kadry”:

- Projekt Young Car Mechanic ma przede
wszystkim pomóc młodemu człowiekowi
rozwinąć się w branży motoryzacyjnej. Co
ważne, odbywa się on w formie konkursu,
co pozwala ocenić, który z uczestników
jest najlepszy na tle rywali. Młodych ludzi
motywuje to do sprawdzenia samego
siebie, ale i zachęca do dalszego rozwoju
i pogłębiania swoich umiejętności.
Podobnego zdania jest Bartek Ostałowski,
jedyny na świecie drifter z licencją FIA,
który prowadzi samochód bez użycia
rąk. W wieku 19 lat, przeżył wypadek na
motocyklu, w którym stracił obie ręce.
Pomimo tego tragicznego zdarzenia, nie
poddał się i walczy o spełnienie własnych
marzeń. Dzięki wsparciu Inter Cars jego
samochód przeszedł szereg zmian, dzięki
którym może on rywalizować na równych
zasadach z innymi zawodnikami. Premiera jego nowego auta, Nissana Skyline
GT-R R34 również miała miejsce podczas
Poznań Motor Show: - Uważam, że Young
Car Mechanic to znakomita inicjatywa,
pozwalająca młodym ludziom zaprezentować swoje umiejętności i realizować
marzenia. Konkurs daje im możliwość
zweryfikowania wiedzy, a dzięki elementowi rywalizacji mogą porównać się oni
z rówieśnikami, zobaczyć, na jakim etapie
rozwoju sami się znajdują. Sam chciałbym mieć szansę uczestniczenia w takiej
inicjatywnie, kiedy byłem w ich wieku, bo

Young Car Mechanic to niepowtarzalna
szansa na zdobycie nowych doświadczeń
i przeżycie niesamowitej przygody.
Występ w krajowym finale był największą przygodą i zapewne będzie najmilej
wspominany przez Jakuba Koncewicza
z Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie, który
zdystansował młodych kolegów po fachu
i zwyciężył z dużą przewagą punktową.
- Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi
się wygrać. Nie spodziewałem się takiego
wyróżnienia. Cieszę się tym bardziej, że
wszystkie zadania były skomplikowane
i trzeba było wykazać się dużą wiedzą, aby
sobie z nimi poradzić. Największą trudność
sprawił mi układ klimatyzacji w Citroenie.
Usterka była tak ukryta, że nie zdążyłem jej
znaleźć – mówi Jakub Koncewicz.
Jego opiekun, Karol Mróz, dodaje: - Uważam, że takie inicjatywy jak Young Car
Mechanic są bardzo potrzebne, a konkursy te powodują rozwój, napędzają
edukację, tak więc wszystkie argumenty
przemawiają za tym, aby nie tylko kontynuować, ale i rozszerzać takie projekty. Zwycięstwo w krajowym finale to
nie tylko prestiż, ale przede wszystkim
rozwój osobowy ucznia, a co za tym idzie
także grona pedagogicznego, które musi
dołożyć swoją cegiełkę w odpowiednie
przygotowanie swojego wychowanka.
Zwycięstwo mojego podopiecznego
w polskim finale Young Car Mechanic to
sukces nie tylko mój, ale też innych nauczycieli, którzy w poprzednich latach
przygotowywali Jakuba i wprowadzali
w meandry mechaniki. Wielkie ukłony
należą się przede wszystkim profesorowi Janowi Treszczotce, który przez wiele
lat przygotowywał uczniów do konkursów, powody zdrowotne uniemożliwiają
mu jednak dalszą pracę dydaktyczną.
Ta dzisiejsza wygrana to także ukoronowanie jego wielkoletniej pracy i poświęcenia.
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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ODWIEDŹ
PROFIL BARTKA
OSTAŁOWSKIEGO
facebook.com/BartoszOstalowski

BARTEK
OSTAŁOWSKI

AMBASADOREM INTER CARS
INTER CARS POGŁĘBIA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ Z BARTKIEM OSTAŁOWSKIM.
DRIFTER BĘDZIE TWARZĄ NADCHODZĄCYCH KAMPANII FIRMY I GOŚCIEM SPECJALNYM
IMPREZ ORGANIZOWANYCH W POLSCE I EUROPIE.
Bartosz Ostałowski to jedyny na świecie
drifter z licencją FIA, który prowadzi
samochód bez użycia rąk. W wieku
19 lat, przeżył wypadek na motocyklu,
w którym stracił obie ręce. Pomimo tego
tragicznego zdarzenia, nie podał się
i walczy o spełnienie własnych marzeń.
Dzięki wsparciu m.in Inter Cars jego samochód przeszedł szereg zmian, dzięki
którym może on rywalizować na równych zasadach z innymi zawodnikami.
Ostałowski oprócz bycia profesjonalnym
drifterem jest także artystą i ambasadorem projektu Avalon Extreme, na rzecz
którego aktywnie działa.
Firma Inter Cars współpracowała z Bartkiem Ostałowskim już wcześniej. Kie-

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

rowca brał udział w licznych eventach,
organizowanych przez dystrybutora
w tym m.in. Inter Cars Motor Show, gdzie
ścigał się z czołówką polskiej i zagranicznej elity motor sportu.
Obecnie Inter Cars zdecydował się poszerzyć kooperację, angażując driftera
do kampanii wizerunkowych, promujących m.in. Katalog Online i konkurs
Young Car Mechanic. Materiały z wi-

zerunkiem Bartka Ostałowskiego obejmować będą działania online, offline,
a także udział w wydarzeniach.
Ponadto Inter Cars wraz z innymi
partnerami, firmami Sachs i Castrol,
zaangażował się w odbudowę spalonego
podczas treningu samochodu, który
kierowca skrupulatnie przygotowywał
do nadchodzącego sezonu.
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SPRAWDŹ
SZCZEGÓŁY NA

PIERWSZOPOMOCNI

facebook.com/intercarstruck

NA DRODZE

GRUPA INTER CARS ZOSTAŁA JEDNYM Z PARTNERÓW AKCJI PIERWSZOPOMOCNI NA DRODZE,
PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU PROMOCJĘ BEZPIECZNEJ I EFEKTYWNEJ JAZDY. PIERWSZE
WYDARZENIA WYSTARTOWAŁY W DRUGIEJ POŁOWIE KWIETNIA BIEŻĄCEGO ROKU.
Pierwszopomocni na drodze to cykl szkoleń, seminariów, konferencji i spotkań
branżowych na terenie całego kraju, m.in.
w Centrum Szkoleniowym Inter Cars oraz
w jednym z warsztatów Q-Service Truck,
a także na wybranych Miejscach Obsługi
Pasażerów (MOP). Od kwietnia aż do listopada Grupa ANG wspólnie z partnerami
akcji, m.in. z Inter Cars, zamierza prowadzić aktywną edukację ukierunkowaną na
profesjonalistów z branży transportowej
i logistycznej, głównie dla kierowców firm
transportowych, logistyków i menagerów.
W trakcie całej akcji organizatorzy planują przeszkolić ponad 300 kierowców
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a najlepszym z nich chcieliby
zaproponować głębszą współpracę, celem
której byłoby stworzenie pierwszej w kraju
grupy kierowców ratowników, zarówno
w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Narzędziem umożliwiającym
kompleksowe szkolenia będzie najnowszy pojazd wyposażony w nowoczesny,
specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Akcja
uświadamiająca jest potrzebna, bo według rankingu European Transport Safety

Council na polskich drogach ginie najwięcej osób w Europie. W 2016 roku śmierć
na skutek wypadków komunikacyjnych poniosło aż 3026
osób, a straty spowodowane
wypadkami wyniosły 110
milionów zł dziennie.
W ramach akcji Pierwszopomocni na drodze
dwa wydarzenia będą
współorganizowane przez
Inter Cars. Pierwsze z nich
to event Safety Day w Centrum
Szkoleniowym Inter Cars, drugie

to spotkanie w warsztacie Q-Service
Truck w dniu 7 września. Inter Cars
wspierać będzie ponadto akcję
na każdym jej etapie i we
wszystkich pozostałych
lokalizacjach, aktywnie
uczestniczyć będzie
też we wszystkich
szkoleniach mających
odbyć się na MOP-ach. Pierwsze z nich
22 czerwca na MOP III
Brwinów, cała akcja zakończy się ostatniego dnia
wakacji w tym samym miejscu.

PEŁNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ W MIEJSCACH OBSŁUGI
PASAŻERÓW (MOP):
22 CZERWCA, MOP III BRWINÓW A2 (KIERUNEK WARSZAWA)
29 CZERWCA, MOP II KRZYŻANÓW ZACHÓD A1 (KIERUNEK KATOWICE)
6 LIPCA, MOP III OLEŚNICA MAŁA A4 (KIERUNEK WROCŁAW)
13 LIPCA, MOP III OLEŚNICA MAŁA A4 (KIERUNEK WROCŁAW)
20 LIPCA, MOP II RUDKA A4 (KIERUNEK KRAKÓW)
27 LIPCA, MOP II RUDKA A4 (KIERUNEK KRAKÓW)
3 SIERPNIA, MOP II KRZYŻANÓW ZACHÓD A1 (KIERUNEK KATOWICE)
10 SIERPNIA, MOP II KRZYŻANÓW ZACHÓD A1 (KIERUNEK KATOWICE)
24 SIERPNIA, MOP III BRWINÓW A2 (KIERUNEK WARSZAWA)
31 SIERPNIA, MOP III BRWINÓW A2 (KIERUNEK WARSZAWA)
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

6

AKTUALNOŚCI

WSPÓLNY KURS

DROGA POKONYWANA KILOMETR ZA KILOMETREM, MILA ZA
MILĄ, SZUM OPON TOCZĄCYCH SIĘ NA PIĘCIU OSIACH, MUZYKA
W RADIO – CIĘŻARÓWKA TO NIE TYLKO BIZNES TRANSPORTOWY,
ALE TEŻ STYL ŻYCIA DLA KAŻDEGO, KTO ZASIADA ZA JEJ
KIEROWNICĄ. JEST JEDNAK JESZCZE JEDEN SPOSÓB NA TO,
ABY DOŚWIADCZAĆ TAKIEGO STANU I W SPOKOJU POZNAWAĆ
NIEZNANE: NA WODZIE WŚRÓD ZAUFANYCH PARTNERÓW,
KTÓRZY WSPIERAJĄ NAS W BIZNESIE.
Może się wydawać, że ciężarówka i łódź
mają ze sobą niewiele punktów wspólnych. Jak wolna wodna maszyna w ogóle mogłaby się równać z królowymi dróg,
będących niczym drugi dom dla swoich
kierowców? Owszem, sposób przemieszania się jest zupełnie inny, jednak
oba światy łączą się znacznie mocniej
niż mogłoby się to z pozoru wydawać.
Poczynając od tego, że bez wielkich
statków transportujących towary między kontynentami, ciężarówki miałyby
znacznie mniej ładunku do przewiezienia, przez wiele wspólnych części, które
dzielą między sobą ciężarówki i łodzie,
aż po Grupę Inter Cars, która teraz
wspiera nie tylko segment truck, ale też
pasjonatów wodniactwa.
Połączenie to już dawno dostrzegło między innymi szwedzkie Volvo, które wykorzystuje swoje doświadczenia zarówno na drogach, produkując samochody
osobowe oraz ciężarowe, jak i w przemyśle motorowodnym tworząc silniki łodzi
pod szyldem Volvo Penta. Co prawda
wodne jednostki napędowe są znacznie
mniej zaawansowane, zwłaszcza pod
względem elektroniki, która niespecjalnie przepada za wilgocią, jednak liczba
wspólnych elementów mechanicznych
jest wręcz zadziwiająca, a wiele części
jest identycznych z tymi, z których korzysta się w ciężarówkach.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

W tym roku Grupa Inter Cars postanowiła rozszerzyć swoją działalność o sektor
marine. Nie tylko po to, aby rozwijać
firmę, ale także aby przenieść lata doświadczeń z branży motoryzacyjnej na
wodę. Szybkość, jakość i profesjonalizm,
które są głównym znakiem rozpoznawczym Inter Cars, będą teraz dostępne
w jeszcze większym zakresie.

czas, tak samo ważne jest pokonywanie
kolejnych mil morskich bez strachu, że
zostaniemy zatrzymani w porcie na dłużej, a z wymarzonych wakacji z rodziną
i przyjaciółmi nic nie wyjdzie. A jeśli
nawet tak się stanie, kluczową rolę odgrywa wówczas szybkość z jaką można
zamówić i dostarczyć część potrzebną
do kontynuowania rejsu.

Czy to wszystko ma jednak odzwierciedlenie w podróży i stylu życia opartym
na przemierzaniu kolejnych kilometrów?
Jak najbardziej! Z tego samego wsparcia,
którym Inter Cars na każdym etapie
podróży obdarza branżę transportową,
będzie można skorzystać także podczas
relaksu i rozkoszowania się promieniami letniego słońca na wodzie. Wspólnym
mianownikiem segmentów marine
i truck jest także niezawodność. Oba
„światy” korzystają ze sprawdzanych
w motoryzacji przez lata rozwiązań. Innowacyjne zastosowania najpierw montowane są w samochodach osobowych,
a dopiero, gdy ich poziom niezawodności
jest satysfakcjonujący, przenosi się je do
zastosowań w ciężarowych oraz marine.
Niezawodność ma także drugie oblicze.
Tak jak musimy mieć pewność, że ciężarówka nie zawiedzie i towary dotrą na

Łodzie i ciężarówki mają więc znacznie
więcej wspólnych płaszczyzn. Począwszy od nazwy „port”, który w sensie marine jest wszystkim znany, także truckowcy mają swoje porty, czyli bazę, miejsce, w którym mogą „uzupełnić zapasy”
i odpocząć przed kolejnym kursem. Ich
synergia jest niezaprzeczalna, a zasady
działania bardzo podobne. Podróż. Wyciszenie. Odkrywanie nowych zakątków
i wolniej płynący czas. Aby to wszystko
było osiągalne, czy to w ciężarówce,
czy na wodzie, niezbędna jest pewność,
sprawdzone rozwiązania i niezawodność. Dzięki temu pływanie po bezmiarze wód może być równie przyjemne, co
pokonywanie kolejnych kilometrów za
kierownicą potężnych ciężarówek. Interesujące, że zarówno biznes oraz praca,
jak i relaks mogą być tak bardzo ze sobą
tożsame…

AKTUALNOŚCI
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WIĘCEJ
INFORMACJI NA
facebook.com/intercarstruck

ZOBACZ WIDEO
Z TARGÓW WIATR
I WODA
youtube.com/user/GrupaInterCarsSA

DEBIUT SEGMENTU

MARINE INTER CARS

TARGI WIATR I WODA GOSZCZĄ WSZYSTKICH KLUCZOWYCH GRACZY W SEKTORZE MARINE.
TRUDNO ZATEM WYOBRAZIĆ SOBIE LEPSZE MIEJSCE NA DEBIUT OFERTY GRUPY INTER
CARS SKIEROWANEJ DO TEGO SEGMENTU.
To już oficjalne – Grupa Inter Cars wkroczyła ze swoją ofertą, możliwościami i szybką
dystrybucją do sektora marine. Właśnie
podczas marcowych Targów Wiatr i Woda
odwiedzający tę wystawę mogli po raz
pierwszy zapoznać się z propozycją, jaką
dla nich przygotował największy w Europie
Środkowo-Wschodniej dystrybutor części
i akcesoriów do pojazdów, a teraz także do
jednostek pływających.
- Liczba odwiedzających stoisko Grupy
Inter Cars i zainteresowanie ofertą firmy
dowodzi, że uruchomienie dystrybucji
części i akcesoriów dla sektora to właściwa
odpowiedź na potrzeby rynku. Wielu klientów zmagało się z problemami dostępności
asortymentu, długimi okresami dostaw
czy wysokimi cenami. Za nami pierwsze
dni, już dziś obiecujemy, że w kolejnych
tygodniach oferta będzie konsekwentnie
rozszerzana, aby zapewnić szybki dostęp
do niezbędnych części - powiedział Marcin
Sienkiewicz, Dyrektor segmentu marine
w Inter Cars.

Goście Targów zwracali
uwagę na najpopularniejsze w branży produkty, takie jak silniki,
zestawy naprawczo-przeglądowe, a także
kluczowe części zamienne - dodał Konrad
Zatoński, dyrektor ds.
technicznych Inter Cars
Marine.
Już od samego początku
w ofercie Grupy Inter
Cars znalazły się zestawy przeglądowe do najpopularniejszych
napędów łodzi motorowych, a także części
naprawcze, oleje i płyny eksploatacyjne,
akcesoria, narzędzia specjalistyczne, środki chemiczne, elementy układów napędowych oraz osprzęt.
W kolejnych tygodniach oferta będzie
konsekwentnie rozszerzana. W asortymencie oferowanym motorowodniakom
i żeglarzom nie zabraknie części najbardziej znanych producentów, takich jak:
Yamaha, Mercury, Honda, Tohatsu, Suzuki, Evinrude, Johnson, Volvo Penta, Mercriuser, OMC, Yanmar, Vetus, Cummins
czy John Deere.
Klienci poszukujący produktów do jachtów czy łodzi skorzystają z wszystkich
atutów, jakie zapewnia sprawna i rozbudowania sieć dystrybucyjna Inter Cars.
Najważniejszym ma być czas realizacji
zamówień, co jest ważne nie tylko dla

firm zajmujących się budową czy serwisem łodzi, ale także dla użytkowników
końcowych, którzy jak najszybciej potrzebują części, np. po to, by kontynuować
swój urlop na wodzie. Skala działania
Grupy Inter Cars SA pozwala zapewnić
także kolejny z kluczowych atutów, czyli
atrakcyjną politykę cenową. Do tego
dystrybutor chce dołożyć wsparcie ekspertów – zarówno wysoko wykwalifikowanych sprzedawców, jak i specjalistów
od szkoleń dla mechaników oraz sprzedawców detalicznych.
WIĘCEJ O OFERCIE DLA PASJONATÓW
PŁYWANIA I PROFESJONALISTÓW Z BRANŻY
MOTOROWODNEJ ZNALEŹĆ MOŻNA POD
ADRESEM
www.marine.intercars.com.pl/

www.facebook.com/intercarsmarine/
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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BIEGIEM PRZEZ STOLICĘ

NASI ZAWODNICY
W PÓŁMARATONIE
WARSZAWSKIM

ZWYCZAJEM POPRZEDNICH LAT, TAKŻE I W TYM ROKU, WCZESNĄ WIOSNĄ STOŁECZNE
ULICE OPANOWANE ZOSTAŁY PRZEZ BIEGACZY STARTUJĄCYCH W PÓŁMARATONIE
WARSZAWSKIM. WŚRÓD PONAD 12 TYSIĘCY ZAWODNIKÓW, KTÓRZY DOBIEGLI DO METY,
ZNALAZŁA SIĘ SILNA EKIPA MOTOINTEGRATOR RUNNING TEAM.
W niedzielny poranek, 25 marca pasjonaci biegania spotkali się pod
stadionem stołecznej Polonii na ulicy
Konwiktorskiej, aby rozpocząć rywalizację w tegorocznym Półmaratonie
Warszawskim. Zawodnicy mieli do
pokonania 21 kilometrów i 97,5 metra,
a więc dystans równy połowie biegu
maratońskiego. Spod stadionu „Czarnych Koszul” wyruszyli w kierunku
Placu Wilsona, następnie na Wybrzeże
Gdyńskie, przez Rondo Stefana Starzyńskiego aż do Ratuszowej. Dalsza
trasa poprowadzona została ulicami:
Okrzei, Wybrzeże Szczecińskie, Tamka, Rozbrat, Agrykola, Czerniakowska
i Wybrzeże Gdańskie. Meta biegu znajdowała się obok Multimedialnego Parku Fontann.

W rywalizacji mężczyzn najszybszy
w całej stawce okazał się Ezrah Kiprotich Sang z Kenii, który dystans 21
km i 97,5 m pokonał w czasie 01:01:37.
Następne miejsca na podium zajęli
Etiopczyk Kassa Mekashaw (01:01:52)
oraz kolejny Kenijczyk, Hillary Kiptum
Maiyo Kimaiyo (01:02:18). Najlepszy
z Polaków był Błażej Brzeziński, który
z czasem 01:05:17 uplasował się na dziesiątej pozycji. Wśród kobiet także dominowały zawodniczki z Afryki. Wygrała
Kenijka Polline Wanjiku Njeru (01:10:01),
która wyprzedziła na mecie dwie reprezentantki Etiopii, Birhan Mhretu
Gebrekidan (01:10:26) i Maeregu Hayelom
Shegae (01:10:52). Jako szósta rywalizację ukończyła najlepsza z Polek, Anna
Gosk (01:14:49).

Z dobrej strony w tegorocznym Półmaratonie Warszawskim zaprezentowała
się ekipa Motointegrator Running Team.
Dwudziestu dwóch zawodników z zespołu dobiegło do mety, a najlepszy w tym
gronie okazał się Radosław Ignatowicz,
który uzyskał bardzo dobry czas – 1:23:35.

W SUMIE DO METY PRZY
MULTIMEDIALNYM
PARKU FONTANN
DOBIEGŁO DWUDZIESTU
DWÓCH ZAWODNIKÓW
MOTOINTEGRATORA:
- Radosław Ignatowicz (1:23:25)*
- Damian Dąbrowski (1:28:06)
- Zbyszko Paluczek (1:35:34)
- Łukasz Kucharski (1:39:39)
- Marcin Berner (1:42:07)
- Piotr Kuczyński (1:42:27)
- Andrzej Krzak (1:43:32)
- Daniel Stachurski (1:43:48)
- Marcin Jaczyński (1:43:49)
- Kamil Kujawa (1:43:49)
- Szymon Kuglarz (1:45:18)
- Damian Dąbrowski (1:48:36)
- Robert Kierzek (1:55:38)
- Kamil Kapliński (1:57:17)
- Łukasz Pałyga (1:59:14)
- Michał Pałyga (1:59:14)
- Michał Wenger (2:06:21)
- Dorota Krzyżanowska (2:07:31)
- Przemysław Szulejewski (2:08:24)
- Bartłomiej Jastrzębski (2:11:13)
- Halina Szynal (2:11:52)
- Łukasz Barański (2:25:40)
* czasy netto

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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SHOWTRUCK
PRZEMIERZA POLSKĘ

STUPROCENTOWA FREKWENCJA, CIEKAWE TEMATY SZKOLEŃ I ZADOWOLENIE
UCZESTNIKÓW – PIERWSZE W TYM ROKU SPOTKANIA Z SHOWTRUCK ZNÓW OKAZAŁY SIĘ
STRZAŁEM W DZIESIĄTKĘ!
oczyszczania spalin Euro 6 Denox (Ad-blue)
czy budowy i zasad działania elektropneumatycznych układów hamulcowych.

W tym roku mobilne centrum szkoleniowe
Inter Cars wyruszyło w Polskę w połowie
marca. Pierwszym przystankiem były filie
w Białymstoku i Suwałkach, w których
uczestnicy mieli okazję zapoznać się
m.in. ze szkoleniami z zakresu systemów
oczyszczania spalin i filtracji w pojazdach
ciężarowych, filtracji powietrza i jego
wpływu na sterowanie silnika, systemów

W pierwszej części roku ShowTruck
odwiedził jeszcze Sochaczew, Cieszyn,
Ostrowiec Świętokrzyski, Kalisz, Lubartów i Nowy Sącz. W każdej lokalizacji
szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników. – W Białymstoku wszystkie spotkania miały stuprocentową frekwencję. Chętnych do udziału
w szkoleniach było jednak znacznie
więcej, dlatego na każdym z nich musieliśmy dostawiać dodatkowe krzesła. Każdego dnia mieliśmy też przedstawicieli
handlowych z rynku ciężarowego, którzy,
podobnie jak klienci, bardzo pozytywnie
oceniali same szkolenia, cenili też sobie
ich jakość i wysoki poziom – mówi Mariusz Sulima, menedżer Centrum Kompetencji Ciężarowej w Inter Cars SA.
Tegoroczne mobilne szkolenia Inter Cars
to m.in. diagnostyka komputerowa w silni-

kach z normą Euro 6, układy oczyszczania
spalin z normą Euro 6, układ przeniesienia
napędu (zautomatyzowane oraz manualne
skrzynie biegów stosowane w pojazdach
ciężarowych i sprzęgła we współczesnych
pojazdach ciężarowych) czy współczesne
układy hamulcowe powiązane z systemami bezpieczeństwa stosowane w pojazdach ciężarowych.
Po szkoleniach w Nowym Sączu (22 i 23
maja) ShowTruck zjeżdża na wakacyjną
przerwę, która potrwa do ostatniego weekendu lipca. Wówczas cykl szkoleń zostanie
wznowiony spotkaniem w Olsztynie. Następnie mobilna ciężarówka szkoleniowa
niemal co tydzień meldować będzie się
w innej lokalizacji, a rok 2018 zakończy
w połowie listopada w Krakowie.

JESIENNE PLANY
SZKOLENIOWE
SHOWTRUCK 2018
31 lipca-3 sierpnia, Olsztyn
21-22 sierpnia, Piła
28-31 sierpnia, Janki
4-7 września, Rzeszów
11-14 września, Pruszcz Gdański
18-21 września, Włocławek
2-5 października, Gorzów Wielkopolski
9-10 października, Poznań
11-12 października, Swarzędz
16-19 października, Radom
6-7 listopada, Wrocław
8-9 listopada, Jelenia Góra
13-16 listopada, Kraków
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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REWOLUCJA W OBSŁUDZE
WARSZTATU!
PROGRAM E-SOWA TO KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DO OBSŁUGI
WARSZTATU, SKLEPU MOTORYZACYJNEGO LUB PRZECHOWALNI OPON.
NA CO DZIEŃ UŻYWANY JEST W SETKACH PUNKTÓW USŁUGOWYCH
W CAŁEJ POLSCE.

Młodszy Specjalista
ds. Wyposażenia
Warsztatów Dominik
Troński

Dodając nowy pojazd do kartoteki,
mamy dostęp do bazy 78 tysięcy modeli różnych marek. Jeśli posiadamy czytnik 2D, możemy błyskawicznie dodawać
nowe pojazdy, skanując kod z dowodu
rejestracyjnego. Zaawansowana wyszukiwarka daje szybki dostęp do danych
dowolnego klienta lub samochodu.

TERMINARZ

Pozwala w przejrzysty sposób zarządzać
zarówno czasem pracy pracowników,
jak i czasem wykorzystania poszczególnych narzędzi/maszyn. Dzięki przypisa-

JPK

e-Sowa posiada możliwość generowania
struktur JPK_FA oraz JPK_MAG. Od
tego roku przedsiębiorcy mają obowiązek raportowania już nie tylko JPK_VAT,
ale także pozostałych struktur. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
program został wzbogacony o Jednolite
Pliki Kontrolne, które w świetle obowiązujących przepisów muszą być przesyłane do urzędów skarbowych.

BAZA KLIENTÓW
I SAMOCHODÓW

Program tworzy bazę klientów oraz
przypisanych do nich pojazdów, dzięki
czemu użytkownicy mają dostęp do
historii napraw każdego pojazdu, historii
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

wszystkich zleceń wykonanych
dla danego klienta oraz możliwość
wystawiania faktur zbiorczych.

ZALETY KARTOTEKI E-SOWY:
• DOSTĘP DO DANYCH DO FAKTURY,
• NUMER KONTA I PREFEROWANY SPOSÓB
PŁATNOŚCI KLIENTA,
• HISTORIA ZAMÓWIEŃ KLIENTA,
• POJAZDY KLIENTA,
• HISTORIA NAPRAW KAŻDEGO POJAZDU,
• DODAWANIE POJAZDU DO KARTOTEKI
ZA POMOCĄ CZYTNIKA 2D (KOD AZTEC)
(NIE TRZEBA WPISYWAĆ DANYCH),
• OPIS POJAZDU,
• SZYBKA WYSZUKIWARKA POJAZDÓW
I KLIENTÓW.

niu pracowników do zleceń i możliwości
wydruku planu dnia, unikamy bałaganu
i podnosimy wydajność pracy.

MAGAZYN

Program może inteligentnie zarządzać
dowolną liczbą magazynów. Ich obsługa
jest w pełni zautomatyzowana, a tworząc nowe zamówienia, mamy dostęp do
stanów magazynowych. Towary przypisane do zleceń są rezerwowane w magazynie. Każdemu towarowi możemy
przypisać dowolny adres, co przyspiesza
pracę, szczególnie przy dużych magazynach.
• e-Sowa obsługuje czytniki kodów
kreskowych, co znacznie przyspiesza

AKTUALNOŚCI
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zarówno codzienną pracę jak i inwentaryzację magazynów
Dokumenty magazynowe: PZ, PW, RW,
WZ, MM+, MM, WZK, PZK
Szczegółowe dane towarów i usług:
• indeks
• nazwa
• opis
• marża
• jednostka miary
• czas naprawy (własny)
Zamienniki
Kody kreskowe
Adresy magazynowe
Stany w poszczególnych magazynach
Historia stanów magazynowych
Szybka wyszukiwarka
DRUKOWANIE K ARTY PRACY DLA
MECHANIK A, ZAWIERAJĄCEJ OPIS
ZLECENIA I ZAKRES/PODZIAŁ
OBOWIĄZKÓW

TWORZENIE ZLECEŃ
WARSZTATOWYCH

TWORZENIE OFERT
NA ZLECENIE

PRZYPISYWANIE
MECHANIKÓW DO
WYKONYWANYCH USŁUG
BEZPŁATNA BAZA
CZASÓW NAPRAW
POJAZDÓW

DRUKOWANIE K ARTY
ZLECENIA DLA KLIENTA
(W DWÓCH WERSJACH)

LISTA NIEKTÓRYCH MOŻLIWOŚCI
E-SOWY DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI
ZLECEŃ WARSZTATOWYCH:

TERMINARZ
• O GRAFICZNY TERMINARZ
• O ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY
PRACOWNIKÓW
• O ZARZĄDZANIE CZASEM ZAJĘTOŚCI
NARZĘDZI
• O WYDRUK PLANU DNIA

PRZESZUKIWANIE
I SORTOWANIE ZLECEŃ NA
PODSTAWIE M.IN.
STATUSU, DATY,
HISTORIA NAPRAW DLA KONTRAHENTA ORAZ
POJAZDÓW
POJAZDU

RAPORTOWANIE PRAC
WYKONANYCH PRZEZ
MECHANIKÓW

KATALOG CZĘŚCI
INTER CARS

e-Sowa zintegrowana jest z Katalogiem
Online, dając dostęp do ponad jednego
miliona definicji części oraz bazy 5,5 miliona zamienników. Dzięki temu istnieje
możliwość przesyłania z e-Sowy do
Katalogu ofert, z których w łatwy sposób
można stworzyć zamówienie.

WARSZTAT

WYSTAWIENIE FAKTUR VAT,
FAKTUR UNIJNYCH,
PARAGONÓW FISK ALNYCH
DO ZLECEŃ

Tworząc zlecenie naprawy, mamy dostęp
do wszystkich wyżej wymienionych
funkcji: aby utworzyć zamówienie wybieramy z bazy danego kontrahenta,
wybieramy przypisany do niego pojazd,
a następnie części /zamienniki, które
w łatwy sposób – poprzez Katalog Online – zamówić możemy w Inter Cars.
Przypisujemy do konkretnych prac
odpowiednich pracowników. Możemy
zapisać informacje o ilości paliwa w ser-

wisowanym pojeździe, pozostawionych
dokumentach czy o zwrocie części
klientowi. Bardzo pomocną funkcją
programu jest baza czasów napraw
samochodów, która dostarczana jest
bezpośrednio z HaynesPro, dzięki czemu łatwo możemy oszacować, ile mniej
więcej czasu zajmie naprawa.

OBSŁUGA CZYTNIKÓW
KODÓW KRESKOWYCH
1D I 2D

Program e-Sowa współpracuje z szeroką
gamą czytników kodów kreskowych,
zarówno tradycyjnych, jak i kodów Aztec
z dowodów rejestracyjnych.
Dzięki temu ułatwione są:
• wyszukiwanie w kartotece towarowej,
• dodawanie pozycji do sprzedaży,
• przyjmowanie towaru:
• dokumenty magazynowe,
• faktura zakupu,
• dodawanie pojazdów (kod 2D, Aztec),
• inwentaryzacja.

SKLEP

Tworząc nowe zamówienie sprzedaży,
mamy dostęp do kartoteki klientów i stanów magazynowych. Dostajemy możliwość wystawienia faktury, faktury zbiorczej, faktury UE oraz paragonu fiskalnego
– e-Sowa współpracuje z większością
popularnych drukarek fiskalnych. Mamy
też dostęp do wszystkich zamkniętych
transakcji i wystawionych za nie faktur/
paragonów oraz historii zamówień danego kontrahenta.
• Tworzenie zamówień
• Tworzenie ofert
• Wystawienie Faktur VAT, faktur unijnych, paragonów fiskalnych i TaxFree
• Przeszukiwanie i sortowanie zamówień na podstawie m.in. statusu, daty
i kontrahenta
• Historia zamówień dla klientów

PRZECHOWALNIA OPON

e-Sowa posiada również możliwość
zarządzania przechowalnią opon. Informacje o oponach przypisane są do klienta i jego pojazdu.
• Baza większości stosowanych opon
• Przypisanie konkretnej opony do konkretnego miejsca mocowania
• Dane o stanie bieżnika
• Informacje o pozostawionych przez
klienta felgach, kołpakach, śrubach
• Możliwość wpisania dodatkowych informacji na karcie przechowalni opon
• Przypisanie lokalizacji
• Możliwość powiązania zlecenia przechowania opon ze zleceniem naprawy,
a następnie jego rozliczenie.

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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WYDAJNE ZARZĄDZANIE
WARSZTATEM
OPTYMALIZACJA PRACY TO JEDNO Z NAJTRUDNIEJSZYCH WYZWAŃ, PRZED
JAKIM STAJĄ WŁAŚCICIELE WARSZTATÓW. POMOCĄ MOŻE OKAZAĆ SIĘ DLA NICH
KOMPLEKSOWE NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA, CZYLI E-SOWA.

Oprogramowanie serwisowe podzielić
można na dwie podstawowe kategorie.
Pierwsza to programy magazynowe, finansowe oraz księgowe. Druga to wszelkiego rodzaju aplikacje, w tym także
mobilne, ułatwiające pracę oraz wpływające na jakość obsługi klienta, jak choćby elektroniczny terminarz czy aplikacje
do przyjmowania pojazdów w serwisie.
Oprogramowanie takie potrafi w sposób
inteligentny zarządzać całym serwisem:
od rozliczania pracowników, przez prowadzenie gospodarki magazynowej, aż
po kompleksowe moduły pozwalające na
pełną obsługę zleceń serwisowych.
Oprogramowanie ma duży wpływ na
jakość świadczonych usług czy wydajność pracowników. Przede wszystkim
możemy zaobserwować nowy trend
wśród klientów, szczególnie młodszego
pokolenia, dla których warsztat ma być
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.
Elektroniczny dostęp do danych przede
wszystkim skraca czas niezbędny do
postawienia wstępnej diagnozy, ale też
powoduje, że przyjęcie samego klienta
odbywa się szybciej i sprawniej. Narzędzia do zarządzania czasem mogą znacząco wpłynąć na liczbę sprzedanych
roboczogodzin, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie zysków.
Inną formą wsparcia pracy warsztatu
jest oprogramowanie wyliczające wartość pracy wykonanej przez mechaników, co pozwala na dokładne zbadanie
rentowności poszczególnych pracowników. Aplikacje wyposażone w wiele

zaawansowanych raportów są z kolei
w stanie podać dane, na podstawie których serwis może dążyć do ciągłej optymalizacji pracy. W kontekście dostępu
do usług online, najważniejsze funkcje,
jakie może zaoferować oprogramowanie
serwisowe, to możliwość wprowadzania
dokumentów zakupowych oraz magazynowych bezpośrednio z systemów
dostawców. Znacząco skraca to czas
przyjęcia towarów, zwiększa transparentność szeroko pojętej gospodarki magazynowej oraz pozwala na utrzymanie
porządku w programach zarządzających
finansami.
Kolejna zaleta programów podłączonych
do usług online to
dostęp do danych
katalogowych
producentów, czasów napraw lub
automatycznych
wyszukiwarek
części. Funkcje
te oraz wiele
innych, jak
choćby dostęp
do informacji
o zamiennikach i kodach
kreskowych,
import danych o kontrahentach
z CEIGD, czy
też otwieranie zleceń
serwisowych po
zeskanowaniu kodu
AZTEC z dowodu rejestracyjnego, posiada autorski program
firmy Inter Cars, e-Sowa (elektroniczny
system obsługi warsztatu). Specjalistyczne forum internetowe nie daje
takich możliwości, jak udostępnianie
danych online przez producentów

oraz dostawców. Dodatkową przewagą
oprogramowania jest fakt, że wyszukanie niezbędnej informacji zajmuje
dosłownie chwilę.
W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie warsztatu bez, nawet prostego,
oprogramowania. W dobie cyfryzacji,
należy wykorzystywać możliwości oraz
zasoby, jakie daje „podłączenie” serwisu
online. Dostęp do zaawansowanych
funkcji oprogramowania znacząco
wpływa na jakość oraz przepływ pracy,
a klienci chętniej korzystają z nowoczesnych, a zarazem pewnych rozwiązań.
Przewaga serwisów korzystających
z profesjonalnego oprogramowania jest
na rynku bardzo wyraźna, co dobitnie
świadczy o tym, że niedługo będzie
można zapomnieć o warsztatach niewykorzystujących dostępnej
powszechnie technologii.

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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NOWI NA FACEBOOKU

- INTER CARS TRUCK I Q-SERVICE TRUCK

STREFA CIĘŻAROWA INTER CARS ORAZ SIEĆ Q-SERVICE TRUCK WIOSNĄ URUCHOMIŁY NA
FACEBOOKU SWOJE NOWE PROFILE. PASJONACI CIĘŻARÓWEK NA OBU Z NICH ZNAJDĄ
SZEREG PRZYDATNYCH I CIEKAWYCH INFORMACJI.
Profil Q-Service Truck to przede wszystkim nowinki z sieci – wywiady z jej ambasadorami, relacje z wizyt w wybranych
warsztatach, ale też ciekawostki produktowe dostępne w ofercie Inter Cars i dedykowane stricte rynkowi ciężarowemu.
O nowościach, często dopiero mających
premierę w Polsce, internauci dowiedzą
się z profilu Inter Cars Truck, na którym
publikowane są również najciekawsze
akcje promocyjne oraz wydarzenia organizowane przez Dział Szkoleń Inter Cars.
Profil truckowy to także informacje z życia Spółki oraz ciekawostki bardzo mocno związane z rynkiem ciężarowym.

Do kogo skierowane są oba profile? Do
ich obserwowania zachęcamy mechaników, właścicieli warsztatów, menadżerów floty, pracowników firm logistycz-

nych i zawodowych kierowców, a przede
wszystkim wszystkich pasjonatów i miłośników ciężarówek.

POSKROMIĆ SOCIAL MEDIA

Z POCZĄTKIEM MARCA TEGO ROKU INTER CARS ROZPOCZĄŁ CYKL SZKOLEŃ
DEDYKOWANYCH SOCIAL MEDIOM. ZAJĘCIA SKIEROWANE SĄ DO WARSZTATÓW
SIECIOWYCH, A PROWADZI JE DANIEL KĘDZIERSKI.
Pierwsze dwa szkolenia zorganizowane
zostały w marcu w Czosnowie, kolejne miały
miejsce w filiach Inter Cars w Swarzędzu
i Katowicach. Docelowo będzie to przynajmniej osiem spotkań w różnych częściach
kraju, a ponieważ cieszą się one ogromnym
zainteresowaniem, bardzo prawdopodobne,
że w wakacje zaplanowane zostaną kolejne.

– Szkolenia mają przekonać właścicieli
warsztatów, że media społecznościowe,
w szczególności Facebook, to nie tylko możliwość rozrywki, ale też płaszczyzna, na której
warto prowadzić czynną interakcję z klientami, zarówno tymi, którzy obecnie korzystają
z usług Państwa serwisu, jak z tymi, których
dopiero chcielibyście pozyskać – tłumaczy
Joanna Król, kierownik działu marketingu
i PR Inter Cars SA.
Prowadzący warsztaty Daniel Kędzierski
mówi: - Co pokazujemy na szkoleniach?
Podstawowe tematy i elementarne zagadnieTRUCK.INTERCARS.COM.PL

nia, a więc jak zarządzać kampanią w Google
AdWords i jak dobrze wykorzystać Facebooka nie tylko po to, żeby tworzyć inspirujące
posty, ale żeby narzędzie to przynosiło nam
konkretne zyski. W pracy warsztatu, tak jak
i każdego innego podmiotu działającego na
rynku, finalnie liczy się zadowolenia klienta
oraz wypracowany zysk. Facebook może
pomóc osiągnąć oba te cele.

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu
dostrzegają sami jego uczestnicy, którzy
chwalą sobie i formę warsztatów, i merytoryczną wiedzę, którą na nich uzyskują. - Bardzo przydatne szkolenie, nie
zdawaliśmy sobie sprawy, że Facebook
jest tak potężną bronią – mówili bezpośrednio po szkoleniu.

AKTUALNOŚCI
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POROZMAWIAJMY
O BEZPIECZEŃSTWIE
21 KWIETNIA WE WROCŁAWIU ODBYŁA SIĘ ORGANIZOWANA PRZEZ OGÓLNOPOLSKI
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW TRANSPORTU DROGOWEGO KONFERENCJA POŚWIĘCONA
ZAGADNIENIOM BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE DROGOWYM.
Jednym ze sponsorów wydarzenia było
Inter Cars. Firma na swoim stoisku zaprezentowała całą galę asortymentu, a jej
przedstawiciele przeprowadzili dziesiątki
inspirujących rozmów, które pozwoliły
lepiej zrozumieć problemy współczesnego transportu, zagadnienia związane
z zaopatrzeniem oraz – przed wszystkim
– z rynkiem części zamiennych.
Po raz pierwszy uczestnikami spotkania, oprócz przewoźników i przedstawicieli największych firm z sektora
motoryzacyjnego, byli uczniowie szkół
branżowych kształcących się w zawodzie kierowcy-mechanika. Prelegentami
byli m.in. zaproszeni goście reprezentujący Instytut Transportu Samochodowe-

go, Inspektorat Wojewódzki ITD, Policję
i Państwową Inspekcję Pracy.
Oprócz zagadnień związanych z szeroko
pojętym bezpieczeństwem ruchu drogowego uczestnicy spotkania omówili
również tematy związane z zatrudnianiem kierowców oraz sytuacją wynikającą z prac Komisji Europejskiej nad
pakietem mobilności, a także prac Komisji Trójstronnej w zakresie krajowego
systemu płac. Związek jest przeciwny
proponowanym zmianom opartym
o bliżej niedoprecyzowaną średnią płacę obciążaną opłatami podatkowymi
i ubezpieczeniowymi (ZUS) oraz likwidacją diet.

Podczas spotkania dyskutowano również o ograniczeniach wwozu paliw
z państw spoza Unii Europejskiej w ilościach ponad 200 litrów. Uczestnicy konferencji byli tu zgodni i niemal jednogłośni, opowiadając się za propozycją wprowadzoną przez Ministerstwo Finansów.
Poważne obawy uczestników rodzi z kolei tryb procedowania, a konkretnie brak
konsultacji ze środowiskiem oraz proponowane zapisy zmian w Ustawie U-065
Prawo o ruchu drogowym dotyczącym
badań technicznych pojazdów i organizacji pracy Stacji Kontroli Pojazdów.

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL

16

AKTUALNOŚCI

WYNIKI BAROMETRU
BRANŻY CZĘŚCI
MOTORYZACYJNYCH
W POLSCE
STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH,
WSPÓLNIE Z FIRMĄ BADAWCZĄ FROST & SULLIVAN, PRZYGOTOWAŁO ANALIZĘ
RYNKU CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH W POLSCE. BADANIE PRZEPROWADZONO WŚRÓD
MENEDŻERÓW FIRM – PRODUCENTÓW CZĘŚCI, DYSTRYBUTORÓW ORAZ WARSZTATÓW.
SERWIS I NAPRAWY

Wyniki badania warsztatów w Polsce,
wykazują, iż według ocen serwisów,
59% wizyt ich klientów stanowią wizyty
z przyczyn awarii lub zużycia części. Tak
duży udział świadczy o kilku cechach
charakterystycznych dla krajowej motoryzacji. Po pierwsze, park samochodowy w Polsce nie należy do młodych, ze
średnią wieku powyżej 10 lat, co skutkuje
stosunkowo częstymi problemami oraz

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

awariami pojazdów. Po drugie, w sytuacji bezproblemowej pracy wszystkich
podzespołów w samochodzie, większość
kierowców nie zastanawia się nad profilaktyczną wizytą w warsztacie.
Oceniając zmianę inwestycji w warsztatach w 2017 roku, 57% respondentów
zadeklarowało ich wzrost, z czego zdecydowana większość dotyczyła zakupu
urządzeń warsztatowych przez 87%
warsztatów, które wzięły udział w ba-

daniu. Jest to wynikiem coraz bardziej
rozwiniętych technologicznie samochodów, z nowoczesnymi rozwiązaniami
informatycznymi oraz elektronicznymi
w obecnych pojazdach. To z kolei wymusza na warsztatach podejmowanie
niezbędnych inwestycji w narzędzia do
skutecznej diagnostyki i naprawy szerokiego spektrum komponentów i systemów samochodowych – mówi Alfred
Franke, Prezes SDCM.

AKTUALNOŚCI

PRODUKCJA CZĘŚCI
MOTORYZACYJNYCH

Niezwykle głośny temat elektromobilności,
który jest intensywnie promowany przez
rząd w kontekście przyjętej Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
która weszła w życie z dniem 22-go lutego
tego roku, okazał się różnie postrzegany
przez uczestników przemysłu motoryzacyjnego.
Jak wskazują wyniki Barometru, 63%
badanych menedżerów fabryk, produkujących części samochodowe, uważa, że
elektromobilność jest najistotniejszym
mega trendem, który zmieni rynek handlu i usług w motoryzacji. Drugą pozycję
ze znacząco mniejszym udziałem zajęły
pojazdy autonomiczne, które wskazało 39%
respondentów. Warto też zauważyć, że 44%

menedżerów uznaje, że gwałtowny rozwój
elektromobilności stanowi zagrożenie dla
ich firm, jedynie 19% uważa, że jest to szansa
do szybszego rozwoju.
Tak negatywna percepcja jest związana
z tym, że większość obecnego przemysłu
motoryzacyjnego w Polsce jest zorganizowana wokół produkcji części i podzespołów
do samochodów o konwencjonalnych rodzajach napędu. Dla przykładowej fabryki,
która produkuje tłumiki do pojazdów spalinowych, rozwój elektromobilności niesie ze
sobą potencjalne zagrożenia utraty rynku
oraz skutkuje zwolnieniem personelu, gdyż
jej produkty nie będą miały zastosowania
w pojazdach elektrycznych. – wyjaśnia
Alfred Franke. Producenci części motoryzacyjnych do konwencjonalnych pojazdów
zasadnie uważają, iż droga do czystego
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transportu ma wieść poprzez stopniową
adaptację oraz hybrydyzację, co pozwoli na
dostosowanie się do nowych realiów w mobilności. – dodaje Ivan Kondratenko, konsultant-analityk, Automotive & Transportation,
Frost & Sullivan.
Oceniając kolejny trend menedżerowie
fabryk w Polsce wykazali zrozumienie
potencjalnych korzyści, które powstają
wraz z wdrożeniem rozwiązań w zakresie
Przemysłu 4.0. Ponad połowa z nich uważa,
iż wymagania odbiorców (56%) oraz wzrost
produktywności (51%) są czynnikami, które
mogą zmotywować producentów do przekształcenia swojej działalności w oparciu
o inteligentne procesy produkcyjne. Otwartość na rozwiązania Przemysłu 4.0 wynika
też z tego, że brak wykwalifikowanego
personelu jest największym zagrożeniem
w rozwoju fabryk, zdaniem 56% menedżerów. Automatyzacja procesów w fabryce ma
szanse, żeby wyeliminować ten problem.
Motoryzacyjne fabryki przyszłości istotnie
zmienią procesy tradycyjnego łańcucha
wartości. Zwiększona automatyzacja, cyfryzacja oraz łączność przekształcą obecne
modele biznesowe w sektorze produkcji
części i komponentów. – prognozuje Ivan
Kondratenko.
Niemniej jednak, niezbędne wydatki
znacząco spowalniają innowacje – 63%
respondentów przyznało, iż koszty inwestycji stanowią podstawową barierę
wejścia na drogę transformacji w stronę
Przemysłu 4.0.
Zdecydowana większość dystrybutorów
części motoryzacyjnych przedstawia
pozytywne prognozy odnośnie wyników
sprzedaży w 2018 roku. Aż 41% firm dystrybucyjnych biorących udział w badaniu spodziewa się wzrostów przekraczających 10%. Wzrostów do 10% spodziewa
się natomiast 40% firm.

UMIEŚĆ NAKLEJKĘ W WIDOCZNYM
MIEJSCU W SWOIM WARSZTACIE!
DAJ SZANSĘ SWOIM KLIENTOM,
ŻEBY DOWIEDZIELI SIĘ,
ŻE WSPÓŁPRACUJESZ Z NAJLEPSZYMI!

TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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SERWISOWANIE
NACZEP FEBER W SIECI
Q-SERVICE TRUCK

46 WARSZTATÓW Q-SERVICE TRUCK W CAŁEJ POLSCE POSIADA OBECNIE ODPOWIEDNI
SPRZĘT, ZAPLECZE ORAZ AUTORYZACJĘ NA WYKONYWANIE NAPRAW NACZEP FEBERA.
CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZNALEŹĆ SIĘ W TYM GRONIE?
W 2016 roku Feber sprzedał na polskim
rynku ponad 330 naczep, systematycznie
rosną też jego udziały w sprzedaży zagranicznej, a cała firma rozwija się niezwykle
dynamicznie. W związku z tym rośnie też
popyt na wszelkiego rodzaju naprawy, a te
klienci serwisować mogą w warsztatach
należących do sieci Q-Service Truck.

dzięki któremu mogło uzyskać autoryzację. 14 maja tego roku kilka kolejnych
przystąpiło do szkolenia autoryzacyjnego
Feber, docelowo także one mają szansę
dołączyć do tej grupy. Tak szeroka liczba
warsztatów daje gwarancję bezpieczeństwa właścicielom naczep. W przypadku
awarii mają bowiem szansę na szybką
i skuteczną naprawę.

Aby utrzymać wysoki standard użytkowania naczep oraz ich bezawaryjność
powinny one obowiązkowo przejść trzy
przeglądy. Pierwszy z nich powinien
odbyć się po miesiącu użytkoKoszalin
wania, kolejny po
jedenastu, a trzeci
• Chojnice
po osiemnastu
miesiącach. Każdy
• Stara Dąbrowa
właściciel naczepy
• Szczecin
• Wałcz
otrzymuje książkę
serwisową oraz
listę warsztatów,
które posiadają
• Karnin
autoryzację Feber
• Słubice
do przeprowadzania
•
• Poznań
Sędzinko
specjalistycznych
przeglądów.
Jarocin
Zielona Góra

Gdańsk

Firma Feber posiada szeroki wachlarz
pojazdów, od najbardziej uniwersalnych
aluminiowych naczep-wywrotek typu
box, po pojazdy specjalistyczne, jak ruchome podłogi marki Legras czy naczepy
typu coilmulda.

• Elbląg

• Tczew

• Suwałki
• Olsztyn

• Mały Rudnik
Bydgoszcz

Rzekuń
• Przasnysz •

Toruń

• Włocławek

• Łomża Białystok• Choroszcz
• Zaścianki
• Zambrów
• Łapy - Dębowina

• Ostrów Mazowiecka

•

Wyszków

• Sokołów Podlaski
••
•
• Siedlce
••
• Konin
• Biała Podlaska
•
Gizałki
•
Pogorzela
•
Chynów
Leszno
•
•
• Pleszew
Łódzki
• Konstantynów
• Błędów
• Radzyń Podlaski
Łódż
• Kalisz
Rawa Mazowiecka
•
Wróblew
Kozienice
•
•
• Dębno Polskie
• Niemce
• Prochowice
Radom
•
• Lublin
Bolesławiec
• Legnica • Ciechów • Jelcz-Laskowice
Wrocław
•
• Świdnica • Oława
• Praszka
• Wałbrzych
• Ostrowiec Świętokrzyski
•
Jelenia Góra
• Poraj
• Klimontów
• Kamienna Góra
• Biłgoraj

Co musi zrobić
warsztat, aby uzyskać taką autoryzację? Spełnionych musi
zostać kilka warunków,
przede wszystkim
musi on posiadać już
autoryzację Knorr, Jost, Mercedes oraz Hyva. Brak takowych
autoryzacji nie zamyka oczywiście
drzwi warsztatom, które chciałyby
serwisować naczepy Feber. Jeśli są one
zainteresowane poszerzeniem swoich
usług i są zrzeszone w sieci Q-Service
Truck, w spełnieniu odpowiednich wymogów mogą liczyć na pomoc ze strony
Inter Cars.
Obecnie czterdzieści sześć warsztatów
sieci Q-Service posiada wymagany sprzęt
i ma odpowiednie zaplecze techniczne,
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

•

Zielonka
Izabelin-Dziekanówek
Warszawa
Mińsk
Błonie
Mazowiecki
Sokołów

Opole

• • •Gliwice
Sosnowiec • Sławków
Katowice
• Mysłowice
• Jankowice

Sośnicowice

• Rzeszów

Kraków

• Nowy Sącz
WARSZTATY Q-SERVICE
TRUCK Z AUTORYZACJĄ
FEBER
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE
www.feber.com.pl/#/punkty_serwisowe

•

Jarosław

•

Jasło

Lekkie naczepy do
przemysłu ciężkiego –
czytaj więcej na str. 20
Specjalistyczne
rozwiązania dla rynku
agro – czytaj na str. 22.
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FEBER

NACZEPA DO PRZEMYSŁU
CIĘŻKIEGO W LEKKIM WYDANIU
JAK POGODZIĆ DWA SKRAJNIE ODMIENNE PARAMETRY, KTÓRE STANOWIĄ O PRZYDATNOŚCI
I FUNKCJONALNOŚCI NACZEPY? FEBER PORADZIŁ SOBIE PERFEKCYJNIE Z TĄ SZTUKĄ.

Ciężkie warunki pracy oraz rodzaj przewożonego towaru wymagają od transportu mocnych i solidnych rozwiązań. Naczepa do przewozu złomu, jednego z najbardziej agresywnych materiałów, nigdy nie
będzie lekka jak piórko. Feber prezentuje
jednak sposoby, aby nieco „odchudzić”
zamawiane pojazdy i osiągnąć wyważony
kompromis pomiędzy ich wagą a kubaturą, zachowując przy tym wysoką wytrzymałość konstrukcji.

PRAKTYCZNE
ODCHUDZANIE NACZEPY

Świetnym przykładem „zbijania wagi”
może być naczepa do przewozu złomu
coraz częściej zamawiana na rynki europejskie. „Złomiarka” o pojemności 48 m3
może zostać wyposażona w stalową

podłogę o grubości 4 mm
(a nie 5 mm, jak to jest
w standardzie), alufelgi,
aluminiowe zbiorniki
powietrza, opony
najlżejsze w swojej
klasie, stalową ramę
Strenx 700 czy zrzutowe nogi podporowe
ze stali w ocynku
ogniowym. W ten sposób osiąga świetną wagę
wynoszącą około 7290 kg.
Takie „odchudzanie” nie jest jednak
zarezerwowane wyłącznie dla „złomiarek”. Możemy je również zastosować
w naczepach-wywrotkach ze skrzynią
aluminiową i uzyskać wersję „extra light”.
Konfigurując nowy pojazd, mamy do wyboru szereg opcji, które decydują o wadze
pojazdu. Są to między innymi:
• ALUMINIOWA RAMA POJAZDU
(w zależności od długości ramy pozwala ona zaoszczędzić 350-400 kg w stosunku do ramy stalowej),
• FELGI ALUMINIOWE
(pozwalają zaoszczędzić 110-120 kg),
• ALUMINIOWE ZBIORNIKI
POWIETRZA (oszczędność 25 kg),
• ALUMINIOWE NOGI PODPOROWE
(oszczędność 47 kg).
Lekkie rozwiązania to inwestycja, która
pozwala znacznie zwiększyć ładowność

pojazdu i sprawia, że doskonale
sprawdzają się one na dłuższych trasach. Jak wiadomo,
każdy dodatkowo przewieziony kilogram przyspiesza zwrot takiej inwestycji, a już po jej zwrocie,
daje użytkownikowi
większy zysk na każdym
ładunku.
„Złomiarki” firmy Feber
są rozpoznawalne na rynkach Europy Zachodniej przede
wszystkim dzięki bardzo mocnej
konstrukcji. Dodając do tego stosunkowo
niską masę własną oraz atrakcyjny poziom cenowy, dla coraz większej liczby
klientów stanowią one bardzo poważną
alternatywę dla pojazdów z tego segmentu
oferowanych przez europejskich potentatów. - Dzięki zastosowaniu komponentów
najlepszej jakości w lekkim wydaniu,
Feber jest w stanie zaoferować jeden z najlżejszych pojazdów do transportu złomu
na rynku. Oczywiście, odchudzanie pojazdu poprzez zastosowanie ramy aluminiowej czy cieńszych blach musi być przez
klienta dobrze przemyślane, ponieważ
zawęża ono spektrum materiałów, które
możemy przewozić oraz może skrócić
żywotność pojazdu przy niewłaściwym
użytkowaniu. Niezależnie od oczekiwań
i potrzeb klienta, Feber jest jednak w stanie je spełnić – mówi Michał Presia, kierownik działu eksportu.
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SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA
DLA RYNKU AGRO

W SZEROKIEJ GAMIE PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ FIRMĘ FEBER ZNALEŹĆ MOŻNA
POJAZDY PRZEZNACZONE DLA RYNKU AGRO. WŚRÓD NICH POWSZECHNIE STOSOWANY
W ROLNICTWIE DWUOSIOWY WÓZEK DOLLY.
Wózek Dolly to specjalistyczny pojazd
dedykowany dla rolników, który umożliwia
sprzęgnięcie dowolnego, dużego ciągnika
rolniczego (moc od 160 KM wzwyż, optymalnie około 200 KM) z naczepą drogową.
Nie ma zatem potrzeby korzystania z ciągnika siodłowego, gdzie koszty użytkowania i eksploatacji są wielokrotnie wyższe.
Feber oferuje wózki Dolly w różnych konfiguracjach:
- wózek jednoosiowy lub dwuosiowy

(osie: SAF, BPW, JOST) do ciągnięcia
naczepy po polu i na szosie,
- wózek wyposażony w instalację hydrauliczną lub bez instalacji,
- z zaczepem kulowym (ø80) lub oczkowym (ø40 lub 50).
Wszystkie wózki są wyposażone w pneumatyczny układ hamulcowy oraz instalację elektryczną 12 V i przetwornicą 24 V do
naczepy oraz opcjonalnie w układ hydrauliczny jedno- lub dwuobwodowy 180 do
250 bar.

W wersji hydrauliki dwuobwodowej, wózek
Dolly może zostać użyty z następującymi
naczepami:
- z ruchoma podłogą,
- typu cysterna,
- beczką asenizacyjną,
- silosem,
- wywrotką z wydmuchem do pasz
(wówczas wyposażony jest w sprężarkę 1000 m3/h).

Najnowszą, ciekawą konfiguracją jest wózek Dolly wyposażony w bardzo wydajną
hydraulikę 160 l/min (ciśnienie 250 bar),
chłodnicę oleju, zbiornik 260 litrów oraz
szerokie ogumienie 445/65 R22,5, osadzony
na osiach bębnowych SAF. Jest on przystosowany do pracy w ciężkich, polowych
warunkach – mówi konstruktor firmy
Feber, Daniel Staniucha.

SMAROWANIE W ROLNICTWIE
MA ZNACZENIE
Tworzone przez rafinerię w Jaśle oleje
KRATOS to sprawdzone produkty przeznaczone głównie do nowoczesnego sprzętu

stosowanego w rolnictwie i budownictwie.
W ofercie Inter Car znajduje się cała gama
olejów KRATOS m.in. UTTO, STOU i PTF.

Każdy z nich dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie.

REVLINE KRATOS
UTTO 10W-40

REVLINE KRATOS
STOU 10W-40

REVLINE KRATOS
UNIVERSAL PTF 30

OLEJ PRZEKŁADNIOWO-HYDRAULICZNY PRZEZNACZONY
DO NOWOCZESNEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO GŁÓWNIE
W ROLNICTWIE.
NORMY, SPECYFIK ACJE:
API: GL-4;
SAE: 10W-40;
PN-ISO 11158 HV, DIN
51 524 CZ.3 HVLP;
JOHN DEERE J20C;
MASSEY FERGUSON:
CMS M1135, M1141,
M1143;
FORD NEW HOLLAND:
M2C 134D (A,B,C);
FORD ESN-M2C86-B,
ESN-M2C86-C
ZF TE-ML 03E, 05F,
06K, 17E CNH MAT
3526 ;
CNH MAT 3525;
CASE NEW HOLLAND
MAT 3505 (MS1209).

IDEALNY WYBÓR DLA TRAKTORÓW I SPRZĘTU
BUDOWLANEGO GDZIE SILNIK PRZEKŁADNIA MANUALNA,
MOSTY, OSPRZĘT HYDRAULICZNY ORAZ
„MOKRE HAMULCE” SMAROWANE SĄ ZA POMOCĄ
JEDNEGO UKŁADU OLEJOWEGO.
NORMY, SPECYFIK ACJE:
API: CG-4;
API: GL-4;
ACEA: E3;
SAE: 10W-40;
PN-ISO 11158 HV,
DIN 51 524 CZ.3 HVLP;
JOHN DEERE J27;
MASSEY FERGUSON:
CMS M1139, M1144,
M1145; FORD: M2C 159
B, M2C 134D;
ZF TE-ML 06B, 06C,
07B;
NEW HOLLAND
82009201/2/3 ; NH 030
C;
CNH MAT 3525 ; CNH
MAT 3526

OLEJ PRZEKŁADNIOWO-HYDRAULICZNY TYPU POWER
TRANSMISSION FLUID PRZEZNACZONY DO CIĘŻKIEGO
SPRZĘTU BUDOWLANEGO I ROLNICZEGO. DOSKONALE
SPRAWDZA SIĘ W EKSTREMALNYCH WARUNKACH PRACY
W SKRZYNIACH BIEGÓW, SKRZYNIACH BIEGÓW TYPU
POWERSHIFT, UKŁADACH
PRZENOSZENIA MOCY
I UKŁADACH
HYDRAULICZNYCH.
NORMY,
SPECYFIK ACJE:
SAE: 30
KOMATSU DRESSER
HMS B21-0006,
KOMATSU MICROCLUTCH, KOMATSU
KES 07.868.1
CATERPILLAR TO-4,
ALLISON C-4

TRUCK.INTERCARS.COM.PL
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Kierownik zespołu
zamówień AGRO,
Mateusz Jabłoński

INTER CARS SUKCESYWNIE POSZERZA OFERTĘ ASORTYMENTOWĄ SKIEROWANĄ
DO RYNKU ROLNICZEGO. JEDNĄ Z NOWOŚCI TEGO SEGMENTU SĄ PRODUKTY S-TR.
S-TR to marka o uznanej renomie, która
od dawna sprawdza się w pojazdach
ciężarowych. Teraz o możliwościach
oferowanych przez nią produktów będą
mogli przekonać się również użytkownicy innych segmentów, do sprzedaży
w Inter Cars trafiły bowiem właśnie części układu kierowniczego do pojazdów
rolniczych i budowlanych – na początek
ponad 300 referencji.
Ekstremalne warunki, w jakich pracują
te maszyny, wymuszają stosowanie
elementów wykonanych z najwyższej
jakości materiałów, przy produkcji
których wykorzystuje się najbardziej
zaawansowane technologie. Wynika to
z faktu dużych obciążeń, jakim poddawane są poszczególne części układu kie-

rowniczego. Dlatego w procesie produkcyjnym wykorzystuje się m.in. teflonowe
łożyskowanie, tulejowanie połączenia
końcówki kierownicy czy o-ring zatrzaskowy.
Cała produkcja odbywa się z wykorzystaniem systemu kontroli jakości QDA,
co pozwala na szybką i elastyczną
rejestrację danych z cyfrowych i analogowych przyrządów pomiarowych oraz

umożliwia automatyczne raportowanie
o stanie jakości na produkcji. Wszystkie
części S-TR opuszczające fabrykę przechodzą wielokrotne testy i trafiają na
rynek jako wyselekcjonowany produkt
najwyższej jakości. Każdy z nich objęty
jest dwuletnią gwarancją.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
STR-10A078 - Drążek kierowniczy wzdłużny (L-398mm) JOHN DEERE
STR-20A196 - Końcówka drążka kierowniczego (M20x1,5mm, L-70mm) FENDT
STR-20A609 - Końcówka drążka kierowniczego (M24x1,5mm, L-238mm) MASSEY FERGUSON
STR-11A104 - Przegub osiowy (dł.180; M22/1,5 RHTmm) JOHN DEERE
STR-11A117 - Przegub osiowy (dł.225; M28/1,5mm) NEW HOLLAND, JCB

Z CHŁODNICAMI
DLA RYNKU AGRO

SZEROKI ASORTYMENT MARKI THERMOTEC, OFERUJĄCEJ CZĘŚCI
ZAMIENNE DO UKŁADÓW CHŁODZENIA I KLIMATYZACJI, ZOSTAŁ
WZBOGACONY O PRODUKTY DEDYKOWANE MASZYNOM ROLNICZYM
ORAZ BUDOWLANYM.
Podobnie jak w przypadku części dla
samochodów osobowych, dostawczych
i ciężarowych, także najnowsze produkty
Thermotec dla rolnictwa i branży budowlanej dystrybuowane są w Polsce wyłącznie
za pośrednictwem Inter Cars. Lata doświadczeń na tym polu sprawiły, że Inter Cars był
naturalnym partnerem do wprowadzenia
na nasz rynek nowoczesnych rozwiązań
części zamiennych do układów chłodzenia
i klimatyzacji dla najbardziej wymagających pojazdów.
Wszystkie produkty Thermotec dla segmentu agro objęte są szczegółową kontrolą
jakości, a fabryki, w których są produkowane, posiadają najwyższe standardy spełniające warunki zawarte w normach ISO
9901 oraz ISO TS 16949. Badania jakościowe
rozpoczynają się od momentu dostarczenia
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

materiałów niezbędnych do wyprodukowania części. Zgodnie z założonymi standardami, wszystkie półprodukty muszą spełnić
określone warunki. Na tym etapie weryfikowana jest jakość komponentów, które zostaną użyte na dalszym etapie produkcji.
W całym procesie kontrolowane są m.in.:
funkcjonalność poszczególnych elementów
produktu oraz sprawdzenie jego odporności
na czynniki zewnętrzne poprzez symulo-

wanie warunków, które mogą oddziaływać
na gotowy produkt. Ponadto, dzięki zintegrowanego systemowi kontroli jakości
QDA, części przeznaczone do sprzedaży
są dodatkowo kontrolowane wyrywkowo,
a na podstawie losowo wybranych próbek
sprawdzana jest jakość wykonania, prawidłowe zastosowanie, a także przeprowadzane są testy szczelności i funkcjonalności
poszczególnych produktów.

Oferta Inter Cars została poszerzona o blisko 70 pozycji, w kolejnych tygodniach
będą one jednak systematycznie zwiększane, tak, aby jak najlepiej dopasować
się do grupy docelowej. Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
D7AG002TT - Chłodnica silnika (z ramą) CASE IH 500, 600 523/523
D7AG016TT - Chłodnica silnika CASE IH JX 1080 U/1080
D7AG035TT - Chłodnica silnika (z ramą) FENDT 300, 500
D7AG020TT - Chłodnica silnika CASE IH MAXXUM, MXU
D7AG105TT - Chłodnica silnika MASSEY FERGUSON 200 233/234
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NIEZAWODNOŚĆ PODSTAWĄ
BEZPIECZEŃSTWA

www.danblock.PL

DANBLOCK TO NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KLOCKI HAMULCOWE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH,
OD NIEDAWNA DOSTĘPNE NA POLSKIM RYNKU, TAKŻE W OFERCIE INTER CARS.
Marka Danblock została wprowadzana na
rynek przez duńskiego potentata motoryzacyjnego, Roulunds Braking. Firma ta
może pochwalić się imponującą tradycją
– powstała w 1736 roku w Danii, a produkcja
materiałów ciernych, w tym produktów
sygnowanych marką Danblock, została
rozpoczęta niedługo po zakończeniu I wojny
światowej, w 1926 roku.
Obecnie Roulunds Braking to jeden z największych globalnych producentów wysokiej jakości materiałów ciernych dla rynku
motoryzacyjnego, zaopatrujący klientów na
całym świecie. Produkty Roulunds Braking
trafiają zarówno na pierwszy montaż, jak
i na rynek aftermarket, niezmiennie pre-

zentując najwyższej jakości skandynawską
myśl techniczną oraz lata doświadczenia
na rynku motoryzacyjnym.

w laboratoriach w Polsce oraz w Niemczech.
Druga grupa wymagań obejmuje szereg innych badań odpowiadających za żywotność
wyrobu oraz komfort hamowania. W ramach oceny żywotności hamowania wykonywane są określone badania celem oceny
zużycia materiału ciernego oraz tarczy/
bębna w typowych warunkach pracy oraz
zużycia wspomnianej pary ciernej w funkcji
temperatury.
Firma prowadzi również szereg badań
celem oceny komfortu hamowania wg
procedur SAE, której zadaniem jest określenie potencjalnego hałasu w różnych
warunkach prędkości pojazdu, ciśnienia
oraz temperatury pary ciernej.

STRATEGIA JAKOŚCI
– STANDARD R90+++

Strategia jakości to nie tylko spełnienie
podstawowych badań wymagań prawnych,
zapisanych w regulaminie EKG ONZ nr 90.
Dla Danblocka to znaczne przekraczanie
minimalnych wymagań, żeby zapewnić
najwyższą jakość i komfort jazdy. Wszystkie produkty są poddawane nieustannej
kontroli, w tym badaniom oceniającym
skuteczność hamowania. Prowadzone są
one na stanowiskach dynamometrycznych
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Przykładowe indeksy w Katalogu Online
DB 2908882 - Klocek hamulcowy kpl. tył DAF LF 45; RVI MIDLUM BE110C-MIDR06.02.26Y/41 01.00DB 2914882 - Klocek hamulcowy kpl. przód MAN TGL; MERCEDES ACTROS MP2 / MP3,
ATEGO D0834LFL40-OM906.939 01.98DB 2912582 - Klocek hamulcowy kpl. tył VOLVO FH 12, FH 16, FM 9 D12D500-D9B300 09.01Pełna oferta produktów Danblock dostępna jest w formie
aplikacji mobilnej, którą pobrać można poprzez zeskanowanie
kodów QR:

DB 2918182 - Klocek hamulcowy kpl. tył RVI MIDLUM DXi5 05.06DB 2917482 - Klocek hamulcowy kpl. przód/tył RVI MAGNUM, PREMIUM 2; VOLVO FE, FM,
FMX II D11K410-DXi7 10.04DB 2916782 - Klocek hamulcowy kpl. tył BPW SH

Windows
Phone

Android

iOS
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WIĘCEJ INFORMACJI O MARCE DANBLOCK, JEJ HISTORII ORAZ
WŁAŚCIWOŚCIACH PRODUKTÓW NA STRONIE WWW.DANBLOCK.PL

7,0

6,5

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
0,0

Overall performance at 6 bars max
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Hot Stop

Performance control 100degC 6 bar

Performance control 100degC 6 bar

Heat-up to 700degC

Temperature effect 650degC

Performance 500degC 6 bar

Performance control 100degC 6 bar

Hot Stop*

Heat-up to 550degC

2nd fading

Performance control 100degC 6 bar

Performance 300degC 6 bar

Performance control 100degC 6 bar

Hot Stop*

Heat-up to 350degC

1st fading

Performance 100degC 6 bar

Pressure sensitivity 80 km/h with 9,0 bar

Pressure sensitivity 80 km/h with 7,5 bar

Pressure sensitivity 80 km/h with 6,0 bar

Pressure sensitivity 80 km/h with 4,5 bar

Pressure sensitivity 80 km/h with 3,0 bar

Pressure sensitivity 80 km/h with 1,5 bar

Speed sensitivity 6 bar at 80 km/h
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Bedding

Speed sensitivity 6 bar at 60 km/h
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Green performance
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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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MIECHY ZAWIESZENIA

DEDYKOWANE CIĘŻARÓWKOM
CONTINENTAL POSZERZA OFERTĘ MIECHÓW ZAWIESZENIA
MARKI CONTITECH I PHOENIX NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH.
PRODUKTY TE DOSTĘPNE SĄ W OFERCIE INTER CARS.
Poszerzenie zakresu oferty na rynku
części zamiennych jest częścią strategii realizowanej przez ContiTech Air
Spring Systems. Firma rozbudowała
ofertę z 1600 do ponad 2000 referencji
znajdujących zastosowanie w pojazdach użytkowych eksploatowanych
na całym świecie. Produkty te w pełni

zabezpieczają potrzeby rynku części
zamiennych, a trzy silne i niezależne
marki stanowią solidną podstawę do zaspokojenia bardzo odmiennych potrzeb
klientów. W ofercie Inter Cars znajdują
się dwie marki miechów zawieszenia
do pojazdów użytkowych oferowanych
przez Continental. Są to produkty ContiTech oraz Phoenix.
Miechy zawieszenia premium marki
ContiTech poprzez swoją jakość reprezentują wiedzę i doświadczenie zdobyte
przez firmę jako producenta części na
rynek pierwszego montażu OE. Marka
ta gwarantuje najwyższą jakość i całkowicie spełnia specyfikację wymagań
stawianych przez producentów pojazdów użytkowych oraz klientów rynku
wtórnego.

PRZYKŁADOWE NOWE REFERENCJE CONTITECH
DOSTĘPNE W OFERCIE OD I KWARTAŁU 2018
NR REFERENCYJNY

ZASTOSOWANIE

OEM

NR OE

4878 N1 P01
4880 N1 P01
4886 N P01
940 MB P01
6431 N P01
6431 N P03
6435 N P01
6754 N P02
6755 N P01
836 N P11
836 N P12
887 N P13

Truck
Truck
Truck
Trailer
Truck
Truck
Truck
Truck
Truck
Truck
Truck
Truck

MAN
MAN
MAN
BPW
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF
DAF

81.43600.6048
81.43600.6047
81.43600.6046
05.429.43.86.0
1849374
1915957
1892100
1883826
1901305
1794423
1794422
1915956

PRZYKŁADOWENOWE REFERENCJE PHOENIX
DOSTĘPNE W OFERCIE OD I KWARTAŁU 2018
NR REFERENCYJNY

ZASTOSOWANIE

OEM

1 D 28 D-11
1 DF 23 C-2

Trailer
Truck

SAF-Holland
Scania

1 DK 21 C-4

Trailer

1 DK 22 E-16
1 DK 22 E-17
887 N P13

Trailer
Trailer
Truck

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

NR OE

3.229.0047.00
1942148
A 946 328 14 01,
Jost, Daimler TAS
US 07364
SAF-Holland
3.228.1043.00
Meritor
21230298
DAF
1915956

Miechy zawieszenia marki Phoenix
o bardzo wysokiej jakości są specjalnie
zaprojektowane na rynek części zamiennych. Markę Phoenix charakteryzuje duża elastyczność w odniesieniu
do poszerzania oferty miechów zawieszenia, jak również produktów uzupełniających, niezbędnych do montażu
miechów, tj. zestawów montażowych
i specjalnych przyłączy, dedykowanych
do określonych typów miechów.
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Specjalista ds. Produktu Grzegorz Dąbrowski

TRWAŁOŚĆ I NISKIE
ZUŻYCIE PALIWA
DZIĘKI NAJNOWSZYM
TECHNOLOGIOM

CO DRUGIE SPRZĘGŁO ZAMONTOWANE W CIĘŻARÓWCE OPUSZCZAJĄCEJ EUROPEJSKIE
FABRYKI POCHODZI OD VALEO. DECYDUJE O TYM WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE TEGO
PRODUCENTA ORAZ FAKT, ŻE SAM PROJEKTUJE ON I WYTWARZA MATERIAŁY CIERNE
DLA TARCZ SPRZĘGŁOWYCH.
Producenci pojazdów ciężarowych są
pod presją ze strony Unii Europejskiej,
która narzuca wysokie wymogi dotyczące emisji spalin. Co nie jest oczywiste,
ich spełnienie zależy między innymi od
sprawności sprzęgła. Wynika to z faktu,
że silniki nowoczesnych ciężarówek
pracują przy niewielkich prędkościach
obrotowych, co sprawia, że przeniesienie
momentu obrotowego staje się prawdziwym wyzwaniem. Tym bardziej, że
użytkownik pojazdu ciężarowego oczekuje, że okres pomiędzy wymianami
sprzęgła będzie jak najdłuższy.
Aby sprostać wymaganiom postawionym przez producentów ciężarówek
gamy Euro 6, Valeo opracowało nowy
rodzaj okładzin ciernych, oznaczony symbolem F830®. Zapewniają one
płynniejsze przeniesienie momentu
obrotowego, dzięki niższemu współczynnikowi tarcia. Jednocześnie tarcza
sprzęgła ma obniżoną sztywność, co
redukuje drgania i hałasy dobiegające
z układu napędowego, odczuwalne przez
użytkownika pojazdu. Taka tarcza
sprzęgła ma też większą odporność na
uszkodzenia i długą żywotność. Jest
przy tym przyjazna środowisku, bo nie
zawiera włókien aramidowych. Tarcze
sprzęgłowe wyposażone w okładziny
cierne F830® sprawdzają się doskonale
w pojazdach wyposażonych w zautomatyzowaną skrzynię biegów.

ŻYWOTNOŚĆ SPRZĘGŁA
TO NIE TYLKO KILOMETRY
Sprzęgła stosowane są w pojazdach
ciężarowych wyposażonych zarówno
w manualne, jak i zautomatyzowane
skrzynie biegów. W przypadku tych
drugich przebieg osiągany pomiędzy
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

wymianami jest
z reguły dwukrotnie dłuższy. Co
więcej, „przebieg”
należy rozumieć
raczej jako „liczbę
przełączeń biegów” niż pokonany dystans. Co to
oznacza? Prawidłowo
eksploatowane sprzęgło w ciągniku siodłowym
poruszającym się w transporcie międzynarodowym może pokonać nawet
600 tys. km zestawione ze skrzynią
manualną i nawet 1,2 mln kilometrów
współpracując ze skrzynią zautomatyzowaną. Z kolei w przypadku śmieciarki
zabudowanej na podwoziu tego samego
modelu ciężarówki, te liczby wyniosą
odpowiednio 30 i 60 tysięcy kilometrów.
To konsekwencja faktu, że śmieciarka
o wiele częściej niż ciągnik siodłowy
musi się zatrzymać i ruszyć, o samej
częstotliwości zmiany biegów nie wspominając. Z kolei dwukrotnie dłuższa
żywotność sprzęgła współpracującego
ze zautomatyzowaną skrzynią pokazuje
jak istotne jest prawidłowe przełączanie
biegu z jak najmniejszym poślizgiem
tarczy sprzęgła.

ZREGENEROWANE
JAK NOWE

W ofercie Valeo znajdują się także
sprzęgła fabrycznie regenerowane.
Ich regeneracja odbywa się w fabryce
Valeo we francuskim Amiens, słynącej
z produkcji zestawów sprzęgłowych na
oryginalne wyposażenie ciężarówek
i autobusów produkowanych w Europie.
Klient zawsze wie jaką część wybiera,

ponieważ produkty regenerowane mają
inne numery katalogowe. - Niektóre
elementy zużytego sprzęgła są po demontażu starannie czyszczone i oceniane pod kątem możliwości powtórnego
wykorzystania. Jednak znaczna ilość
elementów składowych tarcz i docisków
jest obligatoryjnie wymieniana na nowe
niezależnie od stopnia ich zużycia.
Sprzęgła regenerowane przechodzą
dokładnie taką samą kontrolę jakości
jak nowe sprzęgła „pierwszomontażowe”.
W rezultacie powstaje produkt równie
sprawny i objęty tą samą gwarancją, co
nowy, ale – w zależności od referencji
– nawet do 30 proc. tańszy – przekonuje Dominik Stanaszek, Truck Product
Manager w Valeo Service. Sprzęgła regenerowane to korzyść dla wszystkich:
niższy koszt zakupu dla klienta, niższe
koszty produkcji dla fabryki i mniej odpadów zagrażających środowisku.
Przykładowe indeksy w Katalogu Online
VAL827512
VAL827290
VAL827379
VAL827448
VAL827479
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INNOWACYJNA OFERTA
DLA CHŁODNICTWA
W ODPOWIEDZI NA ZAPOTRZEBOWANIE
KLIENTÓW INTER CARS ZDECYDOWAŁO
SIĘ WPROWADZIĆ DO OFERTY UNIWERSALNE
PAROWNIKI MARKI THERMOTEC.

Specjalista ds.
Produktu, Paweł
Zygmunt

Parownik uniwersalny ma budowę modułową, dzięki czemu jest to kompletny
podzespół wyposażony w parownik,
dmuchawę, zawór rozprężny, termostat
mechaniczny oraz przełącznik mocy
dmuchawy. Całość jest zamknięta w estetycznej obudowie. Parowniki uniwersalne
są bardzo łatwe w montażu ze względu na
możliwość umieszczenia ich przy suficie.
Wyróżniamy parowniki uniwersalne 12V
i 24V, w zależności od napięcia występującego w pojeździe. Urządzenia te mogą
być stosowane zarówno w chłodniach, jak
również w klimatyzacjach stosowanych
w maszynach rolniczych, budowlanych
czy też autobusach, które nie były wyposażone w fabryczną klimatyzację.
Na początek do oferty będą wprowadzone
trzy typy uniwersalnych parowników
w dwóch wersjach – 12V oraz 24V, które
powinny zaspokoić większość zapotrzebowania na rynku. Z czasem ich oferta będzie sukcesywnie powiększana. Indeksy
uniwersalnych parowników to: pierwszy
najmniejszy model KTT159001 w wersji
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

12V oraz KTT159002
dla wersji 24V, większy
model, ale o zbliżonych
parametrach nosi oznaczenia KTT159003 w wersji 12V oraz
KTT159004 odpowiednio w wersji 24V.
Największy i zarazem najmocniejszy
parownik ma indeksy KTT159005
w wersji 12V i odpowiednio KTT159006
w wersji 24V. Poniżej w tabelce dane
techniczne parowników uniwersalnych:
INDEKS

ZASILENIE

KTT159001
KTT159002
KTT159003
KTT159004
KTT159005
KTT159006

12V
24V
12V
24V
12V
24V

WYDAJNOŚĆ PRZEPŁYW
CHŁODNICZA POWIETRZA
5,5 kW
5,6 kW
5,5 kW
5,6 kW
11,3kW
12,8 kW

562 m3/h
586 m3/h
562 m3/h
586 m3/h
1049 m3/h
1297 m3/h

Parowniki te nie mogą pracować same
w pojeździe, lecz jako część składowa
całego układu klimatyzacji, na który
składają się kompresory uniwersalne –
w ofercie Inter Cars znajduje się szeroki
wachlarz takich kompresorów od producenta TCCI, osuszacza oraz skraplacza

uniwersalnego dopasowanego wielkością do pojazdu, w którym zamontowany
może być dany parownik. W ofercie
Inter Cars SA znajdują się uniwersalne
skraplacze od producentów Nissens oraz
NRF. Wymiary tych skraplaczy pozwalają na zamontowanie ich w wielu różnych
zastosowaniach i pokrywają większość
zapotrzebowania na rynku. Poniżej
w tabelce lista dostępnych skraplaczy
wraz z ich wymiarami:
INDEKS

MATERIAŁ

WYMIARY

NRF 35950
NRF 35951
NRF 35952
NRF 35953
NRF 35956
NIS 94959
NIS 94961
NIS 94958
NIS 94955
NIS 94957
NIS 94943

aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
miedź

470x280x16
570x330x16
440x320x16
500x320x16
480x357x22
580x351x16
580x301x16
450x351x16
450x251x16
450x301x16
600x251x26
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MAMY WYŁĄCZNOŚĆ NA
ZACISKI HAMULCOWE MEI

33
5

PONAD PÓŁ WIEKU TRADYCJI I PONAD 14 MILIONÓW WYPRODUKOWANYCH
4b
AUTOMATYCZNYCH DŹWIGNI ROZPIERACZA. Z TAKIM DOŚWIADCZENIEM MEI
WPROWADZA NA RYNEK SWÓJ NOWY PRODUKT – PIERWSZY ZACISK HAMULCOWY.

4a

10

9
Specjalista ds.
Produktu, Piotr
Bilski

11

8

16

10
udowadniając tym samym,
że towar jest zgodny z oryginalnymi produktami.
Zaciski hamulcowe to zupełnie nowy
i innowacyjny produkt, który opuścił
Nm
80obciążone
o
fabrykę MEI. Części te nie1są

T

90

+
kaucją za rdzeń, a! klient, decydując
się
na wymianę, nie musi oddawać swojego
starego zacisku hamulcowego. Wszystkie
produkty objęte są dwuletnią gwarancją,
która zaczyna obowiązywać od chwili
3 stronie internetozarejestrowania go1na
wej MEI lub od momentu zakupu towaru
bezpośrednio przez klienta Inter Cars.
Każdy zacisk hamulcowy MEI przechodzi serię testów, które pozwalają
zakwalifikować produkt do użytku.
Na końcu linii produkcyjnej testowane
są one pod kątem wielu wymogów technicznych, dzięki czemu odbiorca zyskuje
pewną gwarancję, że w jego ręce trafi
w 100% sprawy i maksymalnie wydajny
produkt. MEI jest pierwszą firmą, która
uzyskała certyfikat KBA dla zacisków
hamulcowych do pojazdów użytkowych,

18c

15

Na polskim rynku zaciski
hamulcowe MEI są dystryicks
buowane wyłącznie
3 cl
14 przez
Inter Cars. Dzięki długotrwałej
i owocnej współpracy obu firm w zakresie dystrybucji automatycznych ram
mion rozpieracza
marki MEI, Inter Cars
25 N
x
a
był naturalnym partnerem pierwszego
M
wyboru przy dystrybucji nowych zacisków hamulcowych na rynku polskim.
Dzięki dużemu doświadczeniu zespołów
sprzedaży MEI i Inter Cars, obie firmy
łączą siły, aby zapewnić także wsparcie
Zaciski hamulcowe MEI pasują do popu20
larnych marek pojazdów
użytkowych,
na polu porad technicznych w zakresie
takich jak Mercedes, Scania, DAF, Iveco
montażu zacisków hamulcowych oraz
oraz naczepy i przyczepy na obrotnicy.
wsparcie posprzedażowe.

T

!

!

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
MEI 5B1510 - Zacisk9hamulca tarczowego przód/tył L KNORR (SN6) MERCEDES ATEGO

1

MEI 5C1405 - Zacisk hamulca tarczowego przód/tył P KNORR (SN7) BPW; GIGANT; NEOPLAN; SAF; SCANIA
MEI 5C1450 - Zacisk hamulca tarczowego przód/tył L KNORR (SN7) SCANIA
MEI 5B1505 - Zacisk hamulca tarczowego przód/tył P KNORR (SN6) BPW; DAF; GIGANT; MAN; SAF
MEI 5C4400 - Zacisk hamulca tarczowego przód/tył L KNORR (SK7) BPW; SAF; SCHMITZ
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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- JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE

Młodszy Specjalista
ds. Wsparcia Sprzedaży,
Adrian Kobierecki

OPONY MARKI DAYTON WYTWARZANE SĄ PRZEZ NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA OPON
I WYROBÓW Z GUMY NA ŚWIECIE, BRIDGESTONE. PRZECHODZĄ TĘ SAMĄ KONTROLĘ
JAKOŚCI, CO WSZYSTKIE POZOSTAŁE PRODUKTY FIRMY. DZIĘKI TEMU WŁAŚCICIELE
I ADMINISTRATORZY FLOT SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, MOGĄ MIEĆ PEWNOŚĆ,
ŻE OTRZYMUJĄ SOLIDNY PRODUKT ZA ROZSĄDNĄ CENĘ.
MARKA DAYTON WPROWADZA DWA NOWE PRODUKTY DO PORTFOLIO EKONOMICZNEGO
SEGMENTU OPON CIĘŻAROWYCH. SĄ TO D550S NA OŚ KIEROWANĄ ORAZ D650D NA OŚ
NAPĘDOWĄ, OBA BIEŻNIKI DO MAŁEJ I ŚREDNIEJ WIELKOŚCI CIĘŻARÓWEK (3,5 DO 16 TON).

D550S

OPONA NA OŚ NAPĘDOWĄ, KTÓRA
ZAPEWNIA DOBRĄ PRZYCZEPNOŚĆ
I KONTROLĘ PODCZAS HAMOWANIA.
SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANA RZEŹBA
BIEŻNIKA („TIE-BAR” – ŁĄCZNIKI MIĘDZY
KLOCKAMI W OBSZARZE BARKU) POMAGA
UNIKNĄĆ JEGO NIERÓWNOMIERNEGO
ZUŻYCIA.

PRZYKŁADOWE INDEKSY:
215/75R17.5 CDY D550S
265/70R19.5 CDY D550S

PRZYKŁADOWE INDEKSY:
215/75R17.5 CDY D650D
265/70R19.5 CDY D650D

Obie opony posiadają wąskie stopki,
które pozwalają ograniczać ich wagę
– przy jednoczesnym braku wpływu na
zmniejszenie ich trwałości. Posiadają
oznaczenia opon wielosezonowych M+S
oraz zimowych 3PMSF (symbol alpejski),
dzięki czemu mogą być eksploatowane
przez cały rok.

Opony Dayton D550S oraz D650D są już
dostępne w podstawowych rozmiarach:
215/75R17.5 oraz 265/70R19.5. Ich asortyment będzie stopniowo rozbudowywany.
Kolejnymi oponami firmy Dayton dostępnymi w ofercie Inter Cars są opony

do samochodów ciężarowych z przeznaczeniem budowlanym – Dayton On/
Off-road. Modele D800M i D800D wprowadzone zostały w podstawowych rozmiarach opon on/off-road: 315/80 R22.5
i 13 R22.5

D800M

D800D

OPONY ON/OFF-ROAD NA OŚ KIEROWANĄ/OSIE
WLECZONE. CHARAKTERYZUJE JE DOBRA
ODPORNOŚĆ NA NIERÓWNOMIERNE ZUŻYCIE
ORAZ WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA/
ODPRYSKI. KARKAS OPONY Z MOŻLIWOŚCIĄ
PONOWNEGO BIEŻNIKOWANIA.

OPONA ON/OFF-ROAD NA OŚ NAPĘDOWĄ
O BARDZO DOBREJ TRAKCJI W RÓŻNYCH
WARUNKACH. CECHUJE SIĘ WYSOKĄ
ODPORNOŚCIĄ NA PRZECIĘCIA I ODPRYSKI.
KARKAS OPONY Z MOŻLIWOŚCIĄ PONOWNEGO
BIEŻNIKOWANIA.

PRZYKŁADOWE INDEKSY:
315/80R22.5 CDY D800M

PRZYKŁADOWE INDEKSY:
315/80R22.5 CDY D800D

W oponach 315/80 R22.5 D800M i D800D
zastosowano technologię Slim Bead,
która pozwala ograniczyć ilość wypełniacza. Wpływa ona na zmniejszenie

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

D650D

OPONA NA OŚ KIEROWANĄ, KTÓRA ŁĄCZY
W SOBIE WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE
Z DOBRYM PROWADZENIEM NA SUCHEJ
ORAZ MOKREJ NAWIERZCHNI. EWAKUATORY KAMIENI, KTÓRE SĄ WBUDOWANE
W BIEŻNIK POMAGAJĄ UTRZYMAĆ KARKAS
OPONY W DOBRYM STANIE, A TYM SAMYM
ZACHOWAĆ JEGO PARAMETRY KONIECZNE
DO BIEŻNIKOWANIA.

ciężaru opony bez uszczerbku dla jej
żywotności. Ogranicza również opory
toczenia i wyraźnie zmniejsza zużycie
paliwa.

OPONY DAYTON ON/OFF-ROAD DO
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH POSIADAJĄ
TECHNOLOGIĘ TIE-BARS ZASTOSOWANĄ
POMIĘDZY KLOCKAMI BIEŻNIKA, KTÓRA
ZWIĘKSZA SZTYWNOŚĆ OPONY ORAZ
MINIMALIZUJE ZUŻYCIE TYLNYCH
I PRZEDNICH KRAWĘDZI KLOCKÓW.
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Specjalista ds.
Wyposażenia
Warsztatów, Paweł Jagodziński

WYDAJNE
I SZYBKIE MYCIE
SAMOCHODÓW
CIĘŻAROWYCH
USŁUGI MYCIA SAMOCHODÓW STANOWIĄ ZNACZNĄ CZĘŚĆ DZIAŁALNOŚCI STACJI
PALIW, WARSZTATÓW, BAZ TRANSPORTOWYCH, SPEDYCYJNYCH ORAZ SIECI SKLEPÓW.
W NIEKTÓRYCH GAŁĘZIACH BIZNESOWYCH SĄ NAJWAŻNIEJSZYM ŹRÓDŁEM DOCHODÓW.
Rynek motoryzacyjny jest jedną z najszybciej rozwijających się branży na
świecie. To bardzo dynamiczna gałąź
przemysłu, która niezmiennie poszukuje innowacyjnych rozwiązań. Dotyczy
to między innymi unowocześniania
i usprawniania myjni samochodowych,
co jest szczególnie istotne w trakcie sezonu. Szybkie i niezawodne maszyny mogą
znacząco zwiększyć możliwości mycia,
co daje korzyści zarówno dla właścicieli
myjni, jak i klientów, którzy chętnie powracają w sprawdzone i pewne miejsce.
Na polskim rynku jednymi z najnowocześniejszych produktów są urządzenia
Tammermatic Group, firmy o globalnym
zasięgu, produkującej systemy mycia
automatycznego dla samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych, autobusów,
przewozów kolejowych i tramwajowych
oraz różnych urządzeń specjalistycznych. Oficjalnym partnerem i przedstawicielem Tammermatic Group w naszym
kraju jest CW Consulting odpowiedzialna
za doradztwo, konfigurację, budowę,
sprzedaż oraz nadzór i serwis wszystkich
produktów firmy.
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Myjnia portalowa Tammermatic to
specjalistyczna myjnia nowego typu.
To nowoczesny produkt o wiele szybszy
i bardziej wydajny niż poprzednie wersje. Posiada szerokie szczotki do mycia
kół oraz dużo bardziej wydajne programy do mycia pod wysokim ciśnieniem,
a system komputerowy zarządzający
myjnią jest w stanie zapamiętać nawet
do trzydziestu różnych konfigurowalnych programów mycia samochodów.
Myjnie Tammermatic posiadają unikalny system rozpoznawania kształtu samochodu, który umożliwia mycie nawet
najbardziej nietypowych pojazdów.
Ponadto wszystkie produkty są dopasowane do wymagań klienta pod względem regulacji ilości używanych środków
chemicznych.
Myjnie Tammermatic to większa wygoda, łatwiejsza obsługa, ale jednocześnie
znacznie niższe koszty eksploatacji,
pozwalające zredukować koszty nawet
do 80%. Standardowe myjnie na oczyszczenie ciężkiego sprzętu potrzebują od
dwóch do nawet ośmiu godzin ciągłego
mycia świeżą wodą. Myjnie specjali-

styczne zmniejszą ten czas nawet do
10-30 minut, dodatkowo zużywając
w 100% wodę z odzysku, którą pobierają
z tego samego mycia. Korzystanie z tego
typu rozwiązań automatycznie pozwala
więc wyeliminować problem pozbycia
się ścieków.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
309200000
309200001

Myjnie Tammermatic wykorzystywane są
w przemyśle górniczym (wydobywczym),
na polach naftowych i gazowych,
w myciu ciężkiego sprzętu, sprzętu
wojskowego i przede wszystkim w myciu
taboru jeżdżącego na co dzień po
naszych drogach realizując dostawy do
magazynów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.
NASZ TECHNIK PRZYGOTUJE
SPECYFIKACJĘ TECHNIKI MYJĄCEJ
WG TWOICH POTRZEB I BUDŻETU.
ZADZWOŃ: (22) 714 17 16.
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SPRZĘGŁA WENTYLATORÓW
CHŁODNIC – KLUCZOWY
ELEMENT W CHŁODZENIU
SILNIKA
SPRZĘGŁO WENTYLATORA JEST NIEZWYKLE
WAŻNYM ELEMENTEM UKŁADU CHŁODZENIA.
JEGO ZADANIEM JEST REGULACJA PRĘDKOŚCI
OBROTOWEJ ŚMIGŁA WENTYLATORA,
W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY CIECZY
CHŁODZĄCEJ SILNIK, PRZEPŁYWAJĄCEJ PRZEZ
CHŁODNICĘ ORAZ TEMPERATURY OTOCZENIA.
Funkcja ta realizowana jest poprzez
przekazywanie momentu obrotowego
pochodzącego z wału silnika między
dwoma obracającymi się dyskami sprzęgła, pomiędzy którymi znajduje się olej
o dużej lepkości. Tylko najwyższej jakości sprzęgło wentylatora gwarantuje, że
charakterystyka pracy wentylatora jest
zgodna z wymaganiami fabrycznymi.
Sprzęgło musi modulować prędkość
wentylatora w sposób płynny, pomiędzy
załączeniem a wyłączeniem. Dla jego
prawidłowej pracy niezwykle ważne
jest również zapewnienie prawidłowego
przepływu powietrza przez chłodnice
– powoduje to utrzymanie płynu chło-

dzącego silnik w pożądanym zakresie
temperatur. Jeśli sprzęgło nie działa
prawidłowo, wówczas pobiera zbyt dużo
mocy oraz jest przyczyną nieprawidłowej temperatury pracy silnika.

PONAD 107
REFERENCJI W OFERCIE

Nissens, w ramach koncepcji „najszerszej oferty”, nieustannie rozszerza swój
asortyment sprzęgieł wentylatorów do
pojazdów ciężarowych. Do sześćdziesięciu dostępnych wcześniej sprzęgieł
pokrywających ponad 300 numerów OE,
w maju 2018 roku dołączyło kolejne 47.
Aktualnie pełna oferta sprzęgieł wentylatorów Nissens to 107 referencji, z czego
25 referencji sprzedawanych jest standardowo w komplecie z wysokiej jakości
śmigłem wentylatora. Wybrane referencje dostępne są również w wersji bez
śmigła, co pozwala zaoferować wysokiej
jakości produkt w niższej, atrakcyjnej
cenie. W ofercie Nissens dostępne są
również zaawansowane technologicznie
sprzęgła wentylatorów do najnowszych
pojazdów, spełniających normę
Euro 6. Oferta sprzęgieł do tych
pojazdów, dostępna na rynku aftermarket, pozwala klientom obniżyć
koszty zakupu części oraz serwisowania najnowszych aut.

JAKOŚĆ. TYM
ZDOBYWA
SIĘ PRZEWAGĘ

Nissens na każdym kroku stawia
na jakość: precyzyjnie wykonane
wirniki z wykorzystaniem wytrzymaTRUCK.INTERCARS.COM.PL

łych stopów metali zapewniają doskonałe wyważenie, zaś wysokiej jakości
olej silikonowy gwarantuje prawidłową
charakterystykę pracy w długim okresie
użytkowania. Indywidualnie testowany
elektromagnes, produkowany za pomocą zautomatyzowanej technologii
oraz łożyska o wydłużonej żywotności,
odporne na wysoką temperaturę, zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę.
Sprzęgła wentylatora Nissens podlegają
serii kompleksowych testów wytrzymałości oraz wydajności. Wszechstronne
testowanie pozwala spełnić najwyższe
oczekiwania dla pojazdów ciężarowych,
w każdych warunkach. Poprawna cha-

PRODUKTY
rakterystyka pracy sprzęgła jest bardzo
istotna z punktu widzenia utrzymywania optymalnej temperatury pracy
silnika, minimalizacji zużycia paliwa
oraz zapewnienia odpowiedniej mocy
i momentu pojazdowi, kiedy pojawia się
duże obciążenie.
Montując sprzęgło wentylatora
marki Nissens, klient ma gwarancję prawidłowych, zgodnych
z wymaganiami OE parametrów
pracy sprzęgła wentylatora oraz trwałości
produktu wraz
z zapewnionym
2-letnim okresem
gwarancji.
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CECHY SPRZĘGIEŁ WENTYLATORÓW
NISSENS:
• zgodność z wymaganiami OE,
poprawna charakterystyka pracy,
• produkty wykonane z bardzo wysokiej
jakości materiałów,
• wszystkie newralgiczne części
zabezpieczone antykorozyjni,e
• w ofercie zarówno sprzęgła sterowane
bimetalem, jak i sprzęgła sterowane
elektronicznie,
• wybrane referencje dostarczane
w komplecie ze śmigłem wentylatora,
• wysokiej jakości śruby do przykręcania
śmigła wentylatora w komplecie,
• solidne opakowanie wraz
z oznaczeniami prawidłowej pozycji
(kierunku) składowania towaru,
• dokładny i czytelny katalog online
Nissens: www.nissens.com.pl/katalog
wraz z rysunkami konstrukcyjnymi
oraz zdjęciami 360°,
• oferta dostępna także w TecDoc.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
NIS 86054 - Sprzęgło wentylatora chłodnicy VOLVO FL, FL 6 D6A180-TD63ES 09.85NIS 86076 - Sprzęgło wentylatora chłodnicy IVECO EUROSTAR, EUROTECH MP, EUROTRAKKER, STRALIS, TRAKKER F3AE0681B-F3HFE611D 01.93NIS 86055 - Sprzęgło wentylatora chłodnicy (bez wspornika, flansza 9 otworów do różnych wersji) MERCEDES ACTROS, ACTROS MP2 / MP3 OM541.920-OM542.969 04.96NIS 86115 - Sprzęgło wentylatora chłodnicy (z wiatrakiem, 750 mm, liczba łopat 8, 6 PIN) SCANIA P,G,R,T DC11.08-OSC11.03 03.04-
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EKONOMICZNA
ALTERNATYWA
DLA NOWEJ
TURBOSPRĘŻARKI
TURBOSPRĘŻARKI PO NAPRAWIE FABRYCZNEJ ŁĄCZĄ W SOBIE
JAKOŚĆ PRODUKTU NOWEGO Z ATRAKCYJNOŚCIĄ CENOWĄ PRODUKTU
REGENEROWANEGO. SĄ IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA SZYBKIEJ
I SPRAWNEJ NAPRAWY POJAZDÓW, ZAPEWNIAJĄC WCIĄŻ NIEZAWODNĄ
OBSŁUGĘ PRZEZ WIELE LAT.

Produkty REMAN stanowią idealny
wybór dla klientów świadomych relacji
jakości do ceny. Wypełniają lukę pomiędzy towarem fabrycznie nowym, a naprawą na tzw. zamiennikach.

KILKA POWODÓW, BY
WYBRAĆ OPCJĘ REMAN

- ochrona środowiska i zasobów naturalnych,
- produkty oferowane przez światowych
liderów produkcji turbosprężarek,
- doskonała relacja jakości do ceny,
- wszystkie uszkodzone części (w tym
system łożysk i elementy uszczelnienia) zastępowane są elementami
fabrycznie nowymi,
- montaż, doważanie i testy na zaawansowanych, nowoczesnych maszynach
rekomendowanych przez producentów
turbosprężarek.

cesie regeneracji. Oczywiście elementy
te muszą spełniać dokładnie takie same
wymogi techniczne, jak nowe podzespoły używane do produkcji turbosprężarek.
Złożony proces przywrócenia pełnej
sprawności turbosprężarce obejmuje
następnie mycie części oraz ich analizę,
a w kolejnym kroku przygotowanie do
montażu.
Po wyważeniu i dokładnym przetestowaniu, każda turbosprężarka REMAN
spełnia te same rygorystyczne normy
jakości, co fabrycznie nowe turbosprężarki dostarczane na tzw. pierwszy
montaż, czyli do producentów silników
samochodowych. Dzięki temu zapewniają tę samą wysoką wydajność i niezawodność, jakich przemysł motoryzacyjny oczekuje od tych produktów.

CO TO ZNACZY FABRYCZNA
REGENERACJA?

Każda turbosprężarka poddana regeneracji fabrycznej w pierwszej kolejności
trafia na stanowisko demontażu, gdzie
szczególny nacisk kładzie się na odzyskanie jak największej ilości części, które można wykorzystać w dalszym pro-

PRZYKŁADOWE REFERENCJE
TURBOSPRĘŻAREK PO NAPRAWIE
FABRYCZNEJ FIRMY BORG WARNER.
NR TURBINY

NAPRAWA
FABRYCZNA

POJAZD

NR OE

13879900030
13879900064
13879900066

BorgWarner
BorgWarner
BorgWarner

DAF 300kW/408KM
DAF 300kW/408KM
DAF 300kW/408KM

1679178
1689175
1830547

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

PROCES REGENERACJI
KROK PO KROKU
• demontaż, sprawdzanie i segregowanie
części w celu przejścia do dalszego
etapu procesu lub utylizacja elementów
złomowych,
• czyszczenie przy pomocy
najnowocześniejszej technologii
umożliwiającej właściwy sposób mycia
poszczególnych podzespołów,
• przygotowanie powierzchni i wizualna
kontrola wszystkich części,
• pomiar i porównanie wymiarów
krytycznych zgodnie z tolerancją
rysunków technicznych,
• wymiana łożysk i elementów
uszczelniających na nowe,
• wymiana na fabrycznie nowe
części niespełniających wymagań
technicznych dla danego podzespołu,
• wysoko- i niskoobrotowe wyważenie
elementów wirujących i rdzenia
(kartridża),
• montaż i ustawienie właściwych
parametrów dla danego produktu,
• testy działania kompletnego
urządzenia, kontrola końcowa
i pakowanie produktu.
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WYTRZYMAŁE ROZWIĄZANIE
KONKRETNYCH PROBLEMÓW
FIRMA GATES WPROWADZIŁA OSTATNIO NOWY PRODUKT W AUTACH
MARKI MERCEDES: NAPINACZ DRIVEALIGN® T38667 DO CIĘŻKICH
ZASTOSOWAŃ. ZAAWANSOWANA KONSTRUKCJA NAPINACZA ZAPEWNIA
NAJWYŻSZE OSIĄGI I NIE WYMAGA DODATKOWEJ OBSŁUGI, DZIĘKI CZEMU
MOŻLIWE JEST ZREDUKOWANIE KOSZTÓW.
KOMPLEKSOWE TESTY
POTWIERDZIŁY TRWAŁOŚĆ
I NIEZAWODNOŚĆ

Kierownik Zespołu, Józef Stefaniszyn

Po zakończeniu fazy projektowej nowe
napinacze T38667 zostały poddane
kompleksowym testom. Zamontowano
je w autach floty osiągającej duże przebiegi, gdzie pracowały przez bardzo dużą
liczbę kilometrów. Nie wykazały żadnych oznak niewspółpłaszczyznowości,
hałasu ani awarii. Nowy napinacz do
ciężkich zastosowań spełnił wszystkie
wymagania. Obciążenie i tłumienie
drgań mieściło się w granicach określonych w specyfikacji, co więcej, minimalne zużycie tulei obrotowych, mechanizmów tłumiących i wałków wskazywało
na możliwość dalszej długotrwałej
eksploatacji.

T38667: ZASTOSOWANIA
I KONSTRUKCJA

Napinacz do ciężkich zastosowań Gates
DriveAlign® został zaprojektowany celem zastąpienia oryginalnych napinaczy
montowanych w silnikach z rodziny
OM470. Ta zaawansowana konstrukcja
zamiennika napinacza pierwszego montażu może być stosowana w ciężarówkach Actros, Antos oraz w autobusach
Travego i innych.
Napinacz T38667 łączy napinacze pasków napędu wentylatora i pompy wodnej na wspólnym wsporniku, a jednocześnie pozwala im działać niezależnie.
Ramię napinacza pomocniczego zostało
zoptymalizowane dla zapewnienia wytrzymałości.
Dzięki technologii uszczelnienia labiryntowego sprężyna, mechanizm tłumiący i tuleja są chronione przed czynnikami, które mogłyby spowodować
awarię, np. zanieczyszczeniami. Z kolei
system tłumienia napinacza paska ogranicza ruchy ramienia, eliminuje drgania
paska i utrzymuje jego napięcie, przeTRUCK.INTERCARS.COM.PL

dłużając żywotność napinacza i akcesoriów. Ma to kluczowe znaczenie, biorąc
pod uwagę dużą liczbę ruchów wykonywanych przez napinacz, wynikającą ze
zmiennych obciążeń akcesoriów.

RÓŻNICE W PORÓWNANIU
Z NAPINACZEM OE

W porównaniu z nowym napinaczem firmy Gates, napinacze OE zawierają inne
tuleje obrotowe, co może skutkować różnicami w osiągach. Ponadto napinacze
OE wykorzystują amortyzatory hydrauliczne. Skutkuje to tym, że urządzenie
wolniej reaguje na ciągłe zmiany spowodowane wahaniami zapotrzebowania
akcesoriów na moc, co z kolei może być
przyczyną drgań paska i jego zużycia.

ZALETY NAPINACZY
DRIVEALIGN® DO CIĘŻKICH
ZASTOSOWAŃ
- eksploatacja w ciężkich warunkach
pracy do 550 000 kilometrów, niewymagająca dodatkowej obsługi
i umożliwiająca redukcję kosztów na
kilometr,
- inne niż w przypadku montowanych

-

-

-

fabrycznie napinaczy tuleje wydłużające żywotność napinacza,
idealne wyważenie i szybsza reakcja
na zmiany obciążenia układu zapewniające właściwą współpłaszczyznowość napinacza przez cały czas,
dwurzędowe łożyska koła pasowego
opracowane specjalnie do ciężkich
zastosowań: działają dłużej niż inne
łożyska i utrzymują stabilność,
lepsze tłumienie pozwalające ograniczyć ruch ramion,
łatwy montaż paska (napinacz może
być wstępnie napięty, co zapewnia
miejsce potrzebne do montażu paska
obiema rękami).

Napinacz będzie dostępny w kilku zestawach Extra Service Micro-V®, aby zagwarantować optymalną obsługę układu
przy użyciu idealnie dopasowanych
elementów.

NAPINACZ DRIVEALIGN® T38667
W OFERCIE INTER CARS DOSTĘPNY
JEST POD NUMEREM INDEKSU
GATT38667.

PRODUKTY

REWOLUCYJNE
CZTEROFUNKCYJNE
LAMPY POZYCYJNE
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Przykładowe indeksy
w Katalogu Online:
910 W125P
909B W125L
910C W125P
995 R-S1 MD
1014 R MD
1011 R-S1 MD

NOWOŚCI WPROST OD FIRMY WAŚ, INNOWACYJNE PRODUKTY,
KTÓRE JUŻ WKRÓTCE BĘDĄ MIAŁY SWOJĄ PREMIERĘ NIE
TYLKO NA POLSKIM, ALE I EUROPEJSKIM RYNKU. WSZYSTKIE
DOSTĘPNE BĘDĄ DLA KLIENTÓW INTER CARS.

Już wkrótce firma WAŚ wprowadzi do
sprzedaży nową galę produktów, wśród
nich m.in. lampy zespolone tylne (W170
i W171) oraz lampy obrysowe (W168.1-6).
Ich praktyczność oraz elegancki i nowoczesny design sprawią, że przypadną
one do gustu niejednemu miłośnikowi
ciężarówek. Tym bardziej, że cześć
z nich to produkty po raz pierwszy wprowadzone na polski rynek! Takimi są
m.in.: najnowsza seria lamp obrysowych
W168.1-6, czyli rewolucyjne, wyprodukowane po raz pierwszy w Europie lampy
pozycyjne z aż czterema funkcjami.
Każda z lamp tej serii posiada moduł
światła przedniego, tylnego, bocznego
pozycyjnego oraz dynamiczny bądź
stały kierunkowskaz.

Wyjątkowy efekt osiągnięty został głównie w lampach DD, czyli w wersjach z ruchomym kierunkiem jazdy. Znakomicie
widać to, gdy pozycyjne światło tylne
z wyjściowego koloru czerwonego na
całej długości zmienia się na światło
kierunku jazdy
w kolorze żółtym.
Dodatkowo atutem
lamp serii W168.1-6
jest mniejsze zużycie energii w porównaniu
do żarówkowych lamp obrysowych.
Zespolone lampy tylne W170 i W171 to
diodowe lampy o nietypowym układzie
modułów, dzięki któremu zyskują one
przyciągający uwagę design. Lampy te
występują w kilku wersjach, ze światłem

pozycyjnym bocznym oraz lampą obrysową pozycyjną przednio-tylno-boczną,
a także w wersjach z oświetleniem i bez
oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Wersje
podstawowe lamp posiadają statyczny
kierunek jazdy,
jednak wersje
W170DD i W171DD
posiadają wyjątkowy, dynamiczny kierunek,
w kloszu dającym
efekt NEONU, dzięki czemu uzyskany został efekt unoszącej się „mgiełki”. Dzięki innowacyjnej
technologii i odpowiedniemu ułożeniu
diod LED, po uruchomieniu kierunku jazdy, światło wydaje się „płynąć”,
a niewidoczne są pojedyncze punkty
świetlne.

Główną zaletą lamp z serii W168.1-6 jest
znaczne zwiększenie widocznej powierzchni świecącej możliwe dzięki zastąpieniu pojedynczego punktu świetlnego LED poprzez ciągłą linię świecącą.
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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LIDER NA RYNKU
WYCIERACZEK
LINIE PRODUKTÓW BOSCH AEROTWIN I TWIN
TRUCK TO KOMPLETNA OFERTA WYCIERACZEK
DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH.

Dobra widoczność niezbędna jest
w pracy każdego kierowcy, a więc
również tego, kto siedzi za kierownicą
samochodu ciężarowego czy autobusu.
Tysiące kilometrów tras przemierzanych w różnych strefach klimatycznych
i warunkach pogodowych to prawdziwy
poligon do testowania części samochodowych. Właśnie wtedy najbardziej
docenia się doskonałe oczyszczanie
szyby, bezszelestną pracę i zwiększoną
żywotność piór wycieraczek. W zmiennych i trudnych warunkach, takich jak
deszcz, śnieg, lód, kurz lub inne zanieczyszczenia doskonale sprawdzają się
wycieraczki Bosch. Różnorodność oferty
firmy spełnia oczekiwania nawet najWycieraczki Bosch wyposażone są w system
adapterów pasujący zarówno do małego
(9x4), jak i dużego haka (12x4). Aby ułatwić
dobór wycieraczki, na każdym opakowaniu
produktu Bosch znajduje się informacja
o zastosowaniach oraz prosta instrukcja
montażu.
Innowacyjna polimerowa powłoka PPP –
Power Protection Plus, czyli trwała warstwa
ochronna na gumie zmniejsza tarcie i zapewnia cichą pracę bez pisków oraz przeskakiwania w szerokim zakresie temperatur.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

bardziej wymagających użytkowników,
jakimi niewątpliwie są kierowcy ciężarówek. Wycieraczki, które oferuje Bosch
do samochodów użytkowych, to linie
Aerotwin oraz Twin Truck.

WYCIERACZKI TWIN
– JAKOŚĆ PREMIUM
W KLASYCZNYM WYDANIU

Linia Twin to wycieraczki szkieletowe,
przegubowe przeznaczone do montażu
na hak. Dostępne są w długościach od
400 do 1000 mm. Szkielety tych wycieraczek zrobione są w całości z lakierowanego i cynkowanego metalu, co gwarantuje solidne wykonanie, odporność
na korozję i długą żywotność. Pióra wycieraczek zrobione są z dwóch rodzajów
gumy pokrytych powłoką grafitową, co
zapewnia wysoką jakość oczyszczania
szyby i cichą pracę.
Klasyczne wycieraczki szkieletowe są
nadal bardzo popularne w wyposażeniu
fabrycznych samochodów. Przykładem
mogą tu być nowe modele Renault serii
C, D, K i T z nietypowym mocowaniem

na hak 14 mm. Również do tych samochodów Bosch posiada nowe, dostępne
już rozwiązanie – wycieraczkę N68 (nr
(3 397 015 182) o długości 650 mm.

AEROTWIN Z POLIMEROWĄ
POWŁOKĄ PPP

Z kolei linia Aerotwin to wycieraczki
płaskie, wprowadzone przez Boscha
na rynek jako przełomowa innowacja
już w 1999 roku. W ofercie dostępne są
w długościach od 450 do 800 mm. Wyróżnia je skuteczne oczyszczanie szyb
dzięki równomiernemu rozłożeniu docisku pióra. Szyna stabilizująca Evodium
wykonana jest ze stali odpornej na korozję, co zapewnia właściwe rozłożenie
siły docisku dopasowane do ramienia,
np. typu haka w pojazdach użytkowych.
Do produkcji piór wycieraczek Aerotwin
Bosch stosuje wysokiej jakości syntetyczną gumę EPDM, która zapewnia
dłuższą żywotność wycieraczki (nawet
o 25%) i doskonałe oczyszczanie bez
smug, brudu i innych pozostałości na
szybie. Wysoka jakość wycieraczek to
dobra widoczność bez konieczności
częstej wymiany oraz bezpieczeństwo
i komfort jazdy.
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Specjalista ds.
Wyposażenia
Warsztatów, Paweł Jagodziński

SZYBKOŚĆ
I PRECYZJA
POMIARÓW
GEOMETRII OSI

CZY MOŻLIWE SĄ SZYBKIE I JEDNOCZEŚNIE BARDZO DOKŁADNE POMIARY GEOMETRII OSI
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH ORAZ WSZELKIEGO RODZAJU POJAZDÓW UŻYTKOWYCH?
OKAZUJE SIĘ, ŻE TAK I WCALE NIE JEST TO TAK SKOMPLIKOWANE, JAK POZORNIE
MOGŁOBY SIĘ WYDAWAĆ.
Od czterech lat na rynku dostępne
jest urządzenie Firmy Haweka model
AXIS4000, pracujące w tzw. systemie
3D. To rozwiązanie pozwalające pracownikom warsztatów i stacji SKP na
zajęcie się kompleksową geometrią osi
i rozwiązywaniem problematyki związanej z tym tematem. System opiera
się na dwóch kamerach pomiarowych
umieszczonych na osi za pośrednictwem uchwytów, które w czasie rzeczywistym sczytują położenie na podstawie
targetów umieszczonych przed i za
pojazdem. Liniały magnetyczne oraz
uchwyt samocentrujący pozwalają na
określenie symetrii ramy dla profesjonalnego wykonania pomiaru. Wynikiem
jest możliwość podglądu płynnej regulacji i weryfikacji jakże ważnych różnic
na osi. Komunikacja jednostki sterującej
(komputera) z kamerami odbywa się za
pomocą przekaźnika radiowego, a jego
zasięg to ponad 30 metrów.

- pomiary w tzw. „stanie jazdy“, podnoszenie pojazdu lub jego kół jest zbyteczne,
- różnorodne magnetyczne stopki mocujące umożliwiają szybki montaż na
stalowych felgach,
- do felg aluminiowych używa się opatentowanych urządzeń oraz nakrętek
szybkomocujących i centrujących
ProClamp z ramionami chwytającymi,
- kamera obracana o 360°, używana do
szybkiego pobierania wartości,
- protokół pokazujący wyniki i ustawiane wartości przed i po regulacjach,
- podsumowanie i ujęcie wszystkich
danych przesyłane przez system radiowy bezpośrednio do protokołu.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

-

-

-

NAJWIĘKSZE ZALETY
URZĄDZENIA AXIS4000:

- szybki pomiar zbieżności całkowitej
i połówkowej, ustawienia przekładni
kierowniczej w pozycji środkowej,
kąta pochylenia koła, kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, kąta pochylenia sworznia zwrotnicy, kąta różnicy
skrętów, maksymalnego kąta skrętu,
nieprostopadłości i przesunięcia osi,

-

-

INTUICYJNE
OPROGRAMOWANIE:

- szybkie, jasne i proste wprowadzanie
danych pojazdu,
- po prostym wyborze typu pojazdu, na

którym ma być dokonywany pomiar,
można szybko wprowadzić wszystkie
potrzebne dane. Na przykład rozmiar
obręczy może zostać wpisany indywidualnie. Dlatego AXIS4000 mierzy
praktycznie wszystkie typy pojazdów
komercyjnych aż do małych samochodów dostawczych,
łatwe ustawienia skal mierzących,
potrzebne do wymierzenia pojazdu
dane są prosto wytłumaczone użytkownikowi poprzez przejrzyste grafiki,
informacje podane są zarówno w formie cyfrowej jak i analogowej,
przejrzysta nawigacja po menu,
w zależności od rodzaju osi pokazane
są wszystkie możliwe wymiary i obliczenia,
dla każdej osi dane pokazane są osobno. Tak przekazane informacje umożliwiają użytkownikowi szybką zmianę
ustawień,
przejrzyste zestawienie wyników
mierzenia wszystkich osi dostępne
w jednym wykresie,
możliwość wykonania własnej bazy
danych,
interaktywna instrukcja obsługi.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
HAWEKA 04021
HAWEKA 04020
HAWEKA 04050

48 PRODUKTY
Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
F-CORE MC09 BD DZW
F-CORE XC28 RED
F-CORE CMT03 GRAY
F-CORE CB03 BLUE
F-CORE CS01 GD
F-CORE CS04 RD

Kierownik Zespołu, Józef Stefaniszyn

PRZYGOTUJ SWOJĄ
KABINĘ NA LATO
KABINA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TO DLA
PROFESJONALNEGO KIEROWCY ZARÓWNO MIEJSCE DO
PRACY, JAK I ODPOCZYNKU. DLATEGO WAŻNYM JEST, ABY
ZNAJDUJĄCE SIĘ W NIEJ PRODUKTY BYŁY PRAKTYCZNE,
WYTRZYMAŁE, ALE TAKŻE ESTETYCZNIE WYKONANE
I DOPASOWANE DO CHARAKTERU KIEROWCY.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW MARKI F-CORE:

-

-

CIĘTE I SZYTE NA MIARĘ
ODDYCHAJĄCY MATERIAŁ
ŁATWE W CZYSZCZENIU
IDEALNE DOPASOWANIE

TECHNOLOGIA CIĘCIA CNC
DOKLADNOŚĆ CIĘCIA 0,1MM
IDEALNE KRAWĘDZIE
PERFEKCYJNE DOPASOWANIE
PANEL Z OŚWIETLENIEM LED

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

-

100% ELIMINACJI ŚWIATŁA
GRAMATURA 200G/M2
IDEALNE DOPASOWANIE
MOŻLIWOŚĆ PRANIA W 30°C

-

GRUBOŚĆ DYWANU 12MM
TRUDNOŚCIERALNE 900ΜM
PIKOWANE NICIOWO
ŁATWE W CZYSZCZENIU
IDEALNE DOPASOWANIE

Coraz większą popularnością na rynku
cieszą się produkty F-CORE wykonane
ze skóry ekologicznej łączącej w sobie
walory estetyczne i praktyczne. Z jednej
strony są one wykonane bardzo elegancko, przez co dobrze komponują się
z wnętrzem, jednocześnie zaś zrobione
są z wysokiej klasy komponentów, co
sprawia, że produkty te cechują się
trwałością i są niezwykle łatwe w utrzymaniu. Dużym atutem produktów F-CORE jest jakość użytych w nich materiałów, np. skóry syntetycznej o wysokiej
ścieralności 900 µm, a także możliwość
tworzenia kompletnych serii i zestawów
kolorystycznych.

SPECYFIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI
SKÓRY SYNTETYCZNEJ STOSOWANEJ
PRZEZ PRODUCENTA F-CORE:
- skóra syntetyczna (900 µm) strukturyzowana o bardzo wysokim współczynniku
ścieralności powierzchniowej. Charakteryzuje się niezwykłą łatwością w utrzymaniu
i jest wodoodporna;
- pianka poliuretanowa (100 mm) o zwiększonej elastyczności, zapobiega ubytkom
sztywności podczas użytkowania oraz zapewnia przepuszczalność powietrza dzięki
otwarto-porowatej strukturze komórkowej;
- fizelina (100 g/m2) usztywnia całą konstrukcję, zwiększając wytrzymałość
dywanika;
- lamówka wpływa na estetyczne wykończenie krawędzi dywanika;
- pikowanie niciowe z wykorzystaniem
odpowiedniej grubości nici elastycznych.

PRODUKTY

OLEJE DBAJĄCE
O ŚRODOWISKO
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Specjalista ds.
Produktu, Krzysztof Kwiatek

CASTROL VECTON LONG DRAIN 10W-40 E6/E9 I 10W-30 E6/E9 TO NAJNOWSZE,
ZAAWANSOWANE OLEJE NISKOPOPIOŁOWE W PEŁNI ZATWIERDZONE PRZEZ PRODUCENTÓW
OEM DO UŻYTKU W CIĘŻARÓWKACH Z NORMĄ EMISJI SPALIN EURO 6 I ZAPEWNIAJĄCE
MAKSYMALNE ODSTĘPY POMIĘDZY WYMIANAMI OLEJU.
Norma Euro 6 określa najbardziej
rygorystyczne limity emisji spalin
w Europie. Wszystkie nowe ciężarówki
sprzedawane od końca 2013 roku muszą
spełniać jej wymagania. W celu spełnienia tych wyśrubowanych limitów
producenci oryginalnego wyposażenia
(OEM) ciężarówek wdrożyli swoje najbardziej zaawansowane konstrukcje
silników.
ABY ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE OSIĄGI
CIĘŻARÓWEK EURO 6 W WARUNKACH
DROGOWYCH, NALEŻY STOSOWAĆ
ODPOWIEDNIE OLEJE SILNIKOWE:
• NISKOPOPIOŁOWE,
• O SPECJALNEJ FORMULE ZAPEWNIAJĄCEJ
OCHRONĘ NOWOCZESNEGO, PRECYZYJNEGO
OSPRZĘTU,
• DOSTOSOWANIE DO TRUDNYCH WARUNKÓW
PRACY SILNIKA.

maga zmaksymalizować osiągi silnika
i zapobiegać ewentualnym uszkodzeniom. Filtr DPF wychwytuje cząstki
sadzy w strumieniu spalin, ale może
również ulec zatkaniu przez popiół
z samego oleju. Castrol Vecton z System
5 TechnologyTM ma specjalną formułę
niskopopiołową, która pozwala zapobiegać zatkaniu filtra DPF, a jednocześnie
spełnić wymagania Euro 6 dużych producentów OEM.

mianami oleju – nawet do 100 000 km
w najnowszych silnikach diesla Euro 6.
Mogą być również stosowane w niskoemisyjnych europejskich ciężarówkach
i autobusach Euro 4 i Euro 5, zwłaszcza
wymagających stosowania olejów
niskopopiołowych oraz w starszych
pojazdach drogowych i terenowych,
a także w maszynach wymagających
tego poziomu emisji spalin.

Oleje Castrol Vecton Long Drain 10W-30
E6/E9 i 10W-40 E6/E9 mają formułę
z System 5 Technology™ zapewniającą nawet o 40% lepsze osiągi
w zakresie gęstnienia oleju, osadów
na tłokach, usuwania sadzy, zużycia elementów silnika i korozji.
Zostały one opracowane specjalnie
do dłuższych okresów między wy-

Wszyscy producenci OEM muszą stosować urządzenia do oczyszczania
spalin, ograniczające ilość tlenków
azotu, tlenku węgla i cząstek stałych
wytwarzanych przez silniki. Urządzenia te są wrażliwe na składniki oleju
i mogą przestać działać w przypadku
zastosowania niewłaściwego oleju. Aby
upewnić się, że funkcjonują prawidłowo
w całym okresie eksploatacji pojazdu,
niezbędne jest stosowanie olejów niskopopiołowych.
Dwoma urządzeniami najczęściej
stosowanymi w ciężarówkach są EGR
(układ recyrkulacji spalin) oraz DPF
(filtr cząstek stałych). EGR obniża
temperaturę spalania w celu zredukowania ilości tlenków azotu. Może też
ograniczać ilość sadzy i innych zanieczyszczeń. Castrol Vecton z System 5
TechnologyTM ma specjalną formułę
zapewniającą ograniczenie ilości tych
szkodliwych zanieczyszczeń, co po-

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
VECTON LD 10W30 E6/E9208L
VECTON LD 10W40 E6/E9 208
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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SIECI SERWISOWE

DOSTĘPNOŚĆ DLA KLIENTA
24 GODZINY NA DOBĘ

PRZYNALEŻNOŚĆ DO OGÓLNOKRAJOWEJ SIECI WARSZTATOWEJ POSZERZYŁA KRĄG
NASZYCH KLIENTÓW, GDYŻ DUŻE FIRMY TRANSPORTOWE OCZEKUJĄ NAPRAWY
POJAZDÓW NA TERENIE CAŁEGO KRAJU – MÓWI TOMASZ KUŹNICKI, DYREKTOR
ZARZĄDZAJĄCY LORENC LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.
JAK DOSZŁO DO POWSTANIA
SERWISU PRZY FIRMIE
TRANSPORTOWEJ?
Firma Lorenc Logistic została założona
w 1992 roku w Czechach. Polski oddział
rozpoczął działalność w 2009 roku we
Włocławku i zajął się transportem międzynarodowym. Wiele rozwiązań w polskim oddziale dotyczących transportu
i spraw warsztatowych zaimplementowaliśmy z Czech. W 2012 r. rozpoczął
działalność serwis, który uruchomiliśmy
na potrzeby naszej floty, liczącej wówczas
20 ciągników siodłowych z naczepami.
Stopniowo rezygnowaliśmy z usług
autoryzowanych serwisów, gdyż nasi
mechanicy zdobywali wiedzę i nabierali
doświadczenia. W naszej flocie, składającej się obecnie z 35 ciągników siodłowych
oraz 40 naczep, mamy wyłącznie pojazdy
marki Volvo Trucks z naczepami marki
Schmitz. Urok Volvo tkwi w prostocie naTRUCK.INTERCARS.COM.PL

praw i wytrzymałości pojazdów. Po roku
działalności serwisu otworzyliśmy się na
rynek zewnętrzny. Obecnie serwisujemy
więcej pojazdów klientów zewnętrznych
niż naszych i obsługujemy wszystkie
marki.
Mamy trzy stanowiska naprawcze i stosujemy dwuzmianowy system pracy – w godzinach 6.00-22.00. Klientom to bardzo
odpowiada, gdyż mogą nam zostawić
swoje auto po zakończeniu swojej pracy.
To jest nasza duża przewaga na rynku,
bo niewiele warsztatów pracuje na dwie
pełne zmiany. Zatrudniamy ośmiu mechaników, po czterech na każdej zmianie,
dwóch doradców serwisowych, mamy też
kierownika serwisu, asystentkę i dwóch
magazynierów do wydawania i zamawiania części.
Sam skończyłem szkołę ekonomiczną, ale
moją pasją jest mechanika. W mojej działalności przydaje się jedno i drugie. Zaczą-

łem od zawodu kierowcy-mechanika. Była
frajda z jazdy i z naprawy, bo to były czasy,
gdy kierowca musiał coś jeszcze zrobić
przy aucie. Teraz codziennie staram się
znaleźć czas na wizytę w serwisie, bo
sprawia mi to dużo przyjemności.

GDZIE ZAOPATRUJECIE SIĘ
W CZĘŚCI ZAMIENNE?

W części zamienne zaopatrujemy się
w Inter Cars, który po sąsiedzku ma swoją
filię. Mamy cztery dostawy w ciągu dnia
i jest to świetnie rozwiązane logistyczne.
Nikt nie chce gromadzić w warsztacie
części zamiennych i zamrażać kapitału,
więc współpraca z Inter Cars jest dla nas
bardzo korzystna ze względu na krótki
czas dostaw.
Wielu klientów zwraca uwagę na cenę
usługi, ale my zalecamy montowanie
części dobrej jakości. Staramy się wypracować kompromis między ceną, a za-

SIECI SERWISOWE

dowoleniem klienta. Preferujemy części
o wysokiej jakości, by zmniejszyć ryzyko
ewentualnych awarii na drodze. Na wizerunek firmy pracujemy latami, ale można
go szybko stracić, montując części niskiej
jakości.
Czasami przyjeżdżają do nas przedstawiciele firm oferujący różne części zamienne, ale ja jestem zwolennikiem współpracy z ograniczoną liczbą dostawców.
Jestem zadowolony z obsługi i współpracy
z Inter Cars, który podchodzi poważnie
i obiektywnie chociażby do zgłaszanych
przez nas reklamacji. W wieloseryjnej
produkcji zawsze może się to zdarzyć, ale
współpracując z Inter Cars wiem, że klientowi mogę natychmiast zaproponować
wymianę na drugą część i skierować wadliwy produkt do reklamacji. Reklamacje
w Inter Cars są rozpatrywane w krótkim
czasie, co jest dla mnie istotne.

DLACZEGO PRZYSTĄPILIŚCIE
DO SIECI Q-SERVICE TRUCK?

Od początku istnienia serwisu rozpoczęliśmy współpracę z Inter Cars i często
spotykaliśmy się z opiekunem regionalnym. Od niego dowiedziałem się, że
taka sieć funkcjonuje. Po zapoznaniu się
z warunkami przystąpiliśmy do Q-Service Truck w 2016 roku. Żeby przystąpić do
sieci, trzeba spełnić wymagania systemowe, takie jak posiadanie odpowiedniego

zaplecza informatycznego i wyposażenie
narzędziowe. To zrozumiałe, gdyż w ramach sieci współpracujemy z klientami
innych serwisów sieciowych w przypadku ewentualnych reklamacji czy usuwania usterek na drodze. Przynależność do
ogólnokrajowej sieci warsztatowej poszerzyła krąg naszych klientów, gdyż duże
firmy transportowe oczekują naprawy
pojazdów na terenie całego kraju. Takie
możliwości posiada nasza sieć.
Zwracamy też uwagę na obsługę klienta.
Wdrożyliśmy specjalny program informatyczny, który czuwa nad terminowością
napraw. Na dwa tygodnie przed terminem
wysyła on mailową informację do klienta,
że dany pojazd powinien przyjechać do
nas, bo trzeba dokonać obsługi okresowej.
Dla naszych stałych klientów system
gratisowo kontroluje ponadto inne ważne
terminy, np. datę ważności polisy ubezpieczeniowej czy legalizacji tachografu.
Jestem zadowolony z przynależności do
sieci, gdyż dzięki temu serwis może się
rozwijać. Inter Cars pomógł nam wdrożyć
nowe rozwiązania, o których wcześniej
nie myśleliśmy. Zasugerowano na przykład zakup drugiego testera diagnostycznego i pozwolono nam go przetestować
przez dwa tygodnie. Bardzo to sobie cenię,
gdyż dzięki temu mogliśmy sprawdzić,
czy nowy tester spełni nasze oczekiwania i będzie rzeczywiście uzupełnieniem
tego, który już posiadamy. Wymagam, by
każdy mechanik umiał korzystać z testera diagnostycznego, dlatego obsługa
urządzenia musi być przyjazna dla użytkownika. Mechanicy nie chcą pracować
z testerem zaawansowanym, który jest
zbyt skomplikowany w obsłudze.
W ramach regionalnego spotkania sieciowego poznałem właścicieli innych serwisów. Było to dobre spotkanie, podczas
którego wymieniliśmy się doświadczeniami.
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Z JAKICH SZKOLEŃ
KORZYSTACIE?

Korzystamy ze szkoleń Inter Cars. W przypadku młodszych, mniej doświadczonych
mechaników korzystamy z całego pakietu
szkoleń, by pracownik uzupełnił swoją
wiedzę. Doświadczonych wysyłamy na
szkolenia z określonego tematu.
Dla mnie ważna jest jakość szkoleń,
gdyż ta inwestycja powinna się zwrócić.
Po szkoleniach w Inter Cars mechanicy
wracają z wiedzą, którą pozyskali i świadomością, że są w stanie przeprowadzić
daną naprawę w naszym warsztacie.
Pracownicy zdobywają na szkoleniach
nie tylko wiedzę, ale także umiejętności
praktyczne. Ponieważ tematyka szkoleń
odpowiada naszemu bieżącemu zapotrzebowaniu, nie korzystamy ze szkoleń organizowanych przez inne podmioty, gdyż
nie ma takiej potrzeby. Z powodu konieczności uzyskania określonych uprawnień,
wysyłamy mechaników na szkolenia
specjalistyczne do producentów układów
hamulcowych, np. Wabco.

CZYM SIĘ WYRÓŻNIACIE
NA LOKALNYM RYNKU?

Wykwalifikowani mechanicy to podstawa. Można mieć świetną reklamę, ale to
działanie na krótką metę. Po pierwszej
wizycie w serwisie klient przekona się,
co on reprezentuje. Drugim aspektem jest
indywidualne podejście do klienta. Ci,
którzy naprawiają u nas samochody regularnie, mają gwarancję mobilnego serwisu
24h, nawet w niedzielę o 12 w nocy. Mamy
dyżury w serwisie, odpowiednio wyposażony samochód i wciągu kilku godzin
dojeżdżamy do klienta. Jeśli naprawa jest
możliwa do wykonania w warunkach
parkingowych, robimy to. Wyciągnęliśmy
wnioski z obsługi serwisowej w innych
warsztatach. Nie sztuką jest naprawić
auto, trzeba też pomóc klientowi w nocy

CZY MA PAN KŁOPOTY
Z ZATRUDNIANIEM
MECHANIKÓW?

Większość warsztatów ma problem z pozyskaniem wykwalifikowanego mechanika, chociażby dlatego, że musi on mieszkać w okolicy. Jeżeli chcemy się rozwijać
i zwiększać zatrudnienie, musimy działać
profilaktycznie. Ja nie szukam mechanika, który potrzebny jest od zaraz. Poszukiwania zaczynam znacznie wcześniej.
W naszym serwisie zatrudniam nowego
mechanika, który często nie ma wiedzy
i doświadczenia w naprawach pojazdów
ciężarowych. Doświadczenie zdobywa
podczas pracy u nas w serwisie, a wiedzę
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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DAF, Scania i Renault. Zajmujemy się
naprawami pojazdów wszystkich marek,
gdyż dzięki temu pozyskujemy szeroki
krąg klientów.
W przypadku wyjątkowo trudnych
napraw kontaktujemy się z zaprzyjaźnionymi serwisami sieciowymi i serwisami autoryzowanymi. Korzystamy też
z pomocy szkoleniowców Inter Cars, do
których mają dostęp nasi mechanicy po
odbytych szkoleniach.

JAKIE SĄ PERSPEKTYWY
ROZWOJU FIRMY?

i daleko od serwisu. W ten sposób budujemy relacje długoterminowe z naszymi
partnerami. Serwis musi mieć fundament,
którym są stali klienci. Oni muszą się czuć
dobrze z nami i mieć pewność, że jeśli oddadzą nam swoją flotę pod opiekę, to będą
obsłużeni terminowo, kompleksowo i z doraźną pomocą przez 24 godziny na dobę.

KIM SĄ WASI
KLIENCI?

Skupiamy się na mniejszych przewoźnikach, którym nie opłaca się prowadzenie
własnego warsztatu. Drugą grupą klientów
są firmy, które nie wykorzystują swoich
pojazdów do celów zarobkowych, a trzecią
klienci z problemem w drodze.

JAKI ZAKRES
USŁUG OFERUJECIE?

W naszym serwisie prowadzimy bardzo
szeroki zakres usług. Oferujemy serwi-

Dane kontaktowe:
Lorenc Logistic Polska Sp. z o.o.
ul. Zielna 14B, 87-800 Włocławek
(54) 426 22 62
barankiewicz@lorenc-logistic.com.pl
www.lorenc-logistic.com.pl
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sowanie ogumienia, pomiar geometrii
pojazdów i naczep, naprawy systemów
hamulcowych, diagnostykę komputerową, obsługę klimatyzacji – zakupiliśmy
niedawno maszynę na nowy czynnik,
a także naprawy blacharsko-lakiernicze.
W zeszłym roku za namową naszych
klientów, którzy mieli problem z naprawami mniejszych elementów, uruchomiliśmy usługi lakiernicze. W naszym
rejonie z usługami blacharsko-lakierniczymi jest problem, bo terminy są
długie i jakość też nie jest najwyższa.
W ramach poszerzania zakresu usług
od przyszłego miesiąca uruchamiamy
pompowanie kół azotem. Przeprowadzamy też kapitalne naprawy silników
i skrzyń biegów.
Do naszego serwisu przyjeżdżają pojazdy po okresie gwarancji, a najpopularniejszymi markami są: Mercedes, MAN,

Przy ciężkiej pracy i zaangażowaniu
całego zespołu nasza firma jest stabilna
i nieustannie się rozwija. Rynek nie jest
łatwy. Marża spadła w porównaniu z latami ubiegłymi, ale widzę szanse rozwoju, bo klienci chętnie wybierają nasz
serwis. W 2016 r. kupiliśmy grunty przy
autostradzie koło Brześcia Kujawskiego
i tam w przeciągu 5 lat wybudujemy
nowy warsztat i lakiernię całopojazdową. Obecna lokalizacja we Włocławku
jest tymczasowa.

W JAKI SPOSÓB ZDOBYWA
PAN NOWYCH KLIENTÓW?

Nie mam nadprzyrodzonych zdolności.
Wydaje mi się, że w pozyskiwaniu nowych klientów ważne są dwie zasady,
kompetencja personelu i indywidualne,
systemowe podejście do klienta. Ważne
jest to, co oprócz naprawy klient może
od nas otrzymać. Klient, powierzając
nam swoje pojazdy, może zająć się swoją
pracą, a my zadbamy o jego samochody.
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WARTO WIEDZIEĆ

CO MOŻE SIĘ STAĆ,
JEŚLI NIE SPRAWDZIMY
NUMERU KATALOGOWEGO
FILTRA OLEJU?
BARDZO WIELE PUSZKOWYCH FILTRÓW OLEJU O RÓŻNYCH NUMERACH KATALOGOWYCH
MA ZBLIŻONE WYMIARY OBUDOWY I PODOBNE LUB WRĘCZ TAKIE SAME GWINTY. ZDARZA
SIĘ, ŻE OSOBY NIE ZAJMUJĄCE SIĘ PROFESJONALNIE NAPRAWĄ SAMOCHODÓW, DOBIERAJĄ
PUSZKOWY FILTR OLEJU DO DANEGO POJAZDU WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOPASOWANIA
GWINTU I WIZUALNEJ OCENY WIELKOŚCI FILTRA. JEST TO NIEODPOWIEDZIALNE.
NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

• zastosowany w filtrze materiał filtracyjny jest dobierany do wymogów danego
silnika; jeśli w danym pojeździe zostanie zamontowany błędnie dobrany filtr,
może okazać się, że materiał filtracyjny
nie będzie zapewniał prawidłowej filtracji, co ma bezpośredni wpływ na wzrost
ryzyka uszkodzenia silnika;
• w zależności od konstrukcji silnika,
w filtrach oleju typu spin-on stosowane
są zawory zapewniające optymalną
ochronę silnika; jeśli w danym pojeździe zostanie zamontowany błędnie
dobrany filtr, może okazać się, że nie
ma w nim odpowiednich zaworów
lub parametry ich pracy są
zupełnie inne. Należy
pamiętać, że zawory
w filtrach oleju są
konstruowane tak,
by otwierały się przy
odpowiednio dobranym do danego
silnika ciśnieniu
oleju.
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To, że nowy filtr
można bez problemu przykręcić
do korpusu silnika,
a jego wygląd jest
zbliżony do wyglądu filtra zużytego, nie
powinno decydować o jego
montażu. Należy zawsze sprawdzać
zastosowanie danego filtra, korzystając
z katalogu jego producenta. Dotyczy to
zarówno filtrów puszkowych, jak i wkładów filtra.
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Przykładem filtrów oleju o takich samych
wymiarach zewnętrznych i takim samym gwincie są filtry FILTRON OP 577
oraz OP 626/4 (oba produkty są dostępne
w sieci sprzedaży Inter Cars). Oba filtry,
choć wizualnie podobne, różnią się występowaniem zaworu przeciwzwrotnego.

JAKIE ZAWORY MOŻNA
SPOTKAĆ W PUSZKOWYM
FILTRZE OLEJU?

ZAWÓR PRZECIWZWROTNY
(ANTI-DRAINBACK VALVE)
Najczęściej ma postać gumowej membrany przylegającej do wewnętrznej
strony pokrywy filtra puszkowego. Membrana ta przesłania
otwory, przez które dostaje się do filtra brudny
olej. Zadaniem zaworu
przeciwzwrotnego
jest zapobieganie
wydostawaniu się
oleju z filtra po wyłączeniu silnika. Zawór przeciwzwrotny
jest potrzebny przy
filtrach wkręcanych
z boku lub od góry
korpusu silnika
(jeśli filtr pracuje
w pozycji pokrywą
do góry, funkcję zaworu z powodzeniem przejmuje
grawitacja).
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA
(BYPASS VALVE)
Wykorzystuje się go, gdy
filtr zapcha się na skutek

nieprzestrzegania interwału wymiany
lub podczas uruchamiania pojazdu w niskiej temperaturze (gdy olej jest zimny
i gęsty). Zawór bezpieczeństwa jest
otwierany na skutek wzrostu ciśnienia
i ma za zadanie udrożnić przepływ oleju
w silniku, gdy istnieje niebezpieczeństwo niedostatecznego smarowania
współpracujących ze sobą części. Stosowanie zaworu bezpieczeństwa wynika
z faktu, że brudny olej jest dla silnika
zawsze lepszy niż jego całkowity brak.
Brak smarowania olejem może spowodować uszkodzenie silnika.
ZAWÓR ECO (ANTI-SYPHON VALVE)
Chroni przed spływaniem oleju z filtra
po wyłączeniu silnika. Pełni zatem
podobną funkcję, co zawór przeciwzwrotny – z tą różnicą, że zawór umieszcza
się po „czystej stronie» filtra. W efekcie
filtr cały czas jest wypełniony olejem
– niezależnie od tego, czy silnik pracuje,
czy nie. Po uruchomieniu silnika zawór
Anti-Syphon Valve znacznie skraca czas
suchego tarcia pomiędzy współpracującymi częściami, ponieważ przyczynia
się do szybkiego przepływu oleju
do silnika.
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OSCYLOSKOP NA MIARĘ
POTRZEB I MOŻLIWOŚCI
CORAZ TRUDNIEJSZE DO ZDIAGNOZOWANIA USTERKI? WYMAGAJĄCE GŁĘBSZEJ FACHOWEJ
WIEDZY AWARIE? W TAKICH SYTUACJACH W SUKURS MECHANIKOM PRZYCHODZI
OSCYLOSKOP. TO NARZĘDZIE, DZIĘKI KTÓREMU DUŻO ŁATWIEJ ZIDENTYFIKOWAĆ,
PRZEANALIZOWAĆ I ZROZUMIEĆ SYGNAŁY ELEKTRYCZNE WYTWARZANE PRZED PODZESPOŁY
POJAZDU ORAZ WYKRYĆ PRZYCZYNĘ PROBLEMU.
Oscyloskop może być stosowany do obsługi szerokiego wachlarza pojazdów, w tym
samochodów osobowych, ciężarowych,
motocykli, pojazdów rolniczych, łodzi
itp. W asortymencie Inter Cars klienci
znajdą m.in. oscyloskopy marki Pico, ich
najważniejsze zalety oraz możliwości
poznać będzie można podczas szkoleń
organizowanych w ramach ShowTruck
2018. - Jest to niezależne urządzenie,
które podpinamy bezpośrednio do laptopa,
a sygnały, jakie otrzymujemy, możemy
bardzo dokładnie zobaczyć na monitorze. Przy pomocy oscyloskopu można na
bieżąco obserwować badane sygnały, jak
w standardowych urządzeniach tego typu,
ale dodatkowo daje on możliwość zarejestrowania – w zależności od ustawień
podstawy czasu i próbkowania – nawet do
kilku tysięcy buforów (ekranów) z przebiegami. Można je następnie zapisać w formie pliku w komputerze i analizować lub
porównywać w dowolnym czasie. Istnieje
również możliwość pobrania dowolnego
poprawnego sygnału i wyświetlenia jako
„tło” podczas pomiaru. Mamy wówczas
możliwość bardzo dokładnego porównania sygnału wzorcowego z badanym, jego
kształtu i wartości. Dostępne są również
tzw. funkcje prowadzone, począwszy od
pobierania sygnałów wzorcowych z bibliotek, poprzez funkcje diagnostyczne,
takie jak badanie zespołu zasilania akumulator-rozrusznik-alternator, po bardzo
zaawansowane np. wywarzanie wałów
napędowych z wykorzystaniem czujniTRUCK.INTERCARS.COM.PL

ków wibracji lub badania źródła hałasu.
– mówi Piotr Sołkowicz, właściciel Intermotive Solutions, przedstawiciel Pico.
Andrzej Andraka, trener Działu Szkoleń Inter Cars, dodaje: - Oscyloskop to
narzędzie dla każdego użytkownika,
zarówno dla początkującego mechanika,
jak i profesjonalisty, chcącego bardzo
głęboko diagnozować usterki w pojazdach ciężarowych. Podstawowe funkcje,
z których korzystają mechanicy są proste
w obsłudze, łatwo można ustawić urządzenie i dokonać pomiaru. Oscyloskop ma
jednak szereg dodatkowych możliwości,
pozwalających na bardziej zaawansowane badania.
Wstępną wiedzę z działania oscyloskopu
nabyć będzie można podczas ShowTruck,
czyli cyklu szkoleń w mobilnej ciężarówce
Inter Cars, która niemal przez cały rok podróżuje po Polsce, kształcąc mechaników
i właścicieli warsztatów samochodów ciężarowych. - Oscyloskop Pico to tegoroczna
nowość na ShowTruck. Będzie to prezentacja podstawowych możliwości narzędzia
z pozycji diagnostyki parametrów w samochodzie ciężarowym. Uczestnicy szkoleń uzyskają najważniejsze informacje
o oscyloskopie, zobaczą jak wykonywane
są nim podstawowe pomiary, tj. szyna
danych CAN, szyna danych LIN, czujniki
obrotów wału korbowego i wałka rozrządu,
czy czujnik obrotu kół przy czujnikach
ABS-u. - mówi Grzegorz Siwecki, Koordy-

nator Projektów Szkoleń Technicznych
w Inter Cars. Bardziej zaawansowane
funkcje oscyloskopu, m.in. diagnostykę
czujników , układy wtryskowe czy sterowanie w układach EBS klienci będą mogli
poznać na profesjonalnych, całodniowych
szkoleniach, które organizowane będą
w Centrum Szkoleniowym Inter Cars
w Czosnowie. Warsztaty te pozwolą pogłębić nabytą wiedzę i rozwinąć umiejętności
w kierunku jeszcze sprawniejszej diagnostyki oscyloskopowej.

- Odbyć bezpłatne szkolenie na oscyloskopie w ramach ShowTruck warto choćby po
to, żeby zobaczyć samo urządzenie oraz
sprawdzić, jakie ma możliwości i zalety mówi Piotr Sołkowicz.
- Udział w szkoleniu jest kluczowy dla
klientów dopiero zastanawiających się
nad zakupem oscyloskopu. Dowiedzą
się oni, na na co zwrócić uwagę w momencie zakupu urządzenia, poznają jego
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specyfikację i sami będą mogli wyciągnąć wnioski, jakiego oscyloskopu i do
jakiej pracy potrzebują: do wykonywania
podstawowych pomiarów, czy do bardzo
szczegółowej diagnostyki – dodaje Andrzej Andraka.
Przy występowaniu coraz większych
problemów diagnostycznych, z którymi
zmagają się warsztaty, posiadanie urządzenia, które będzie w stanie zidentyfikować prawdziwą przyczynę problemu
jest nie do przecenienia. Oscyloskop jest
w stanie poradzić sobie z najbardziej
zaawansowanymi sygnałami generowanymi przez nowoczesne pojazdy i przekształcić je w obraz, który można zobaczyć, zmierzyć, przetworzyć oraz porównać, aby w pełni zrozumieć, co w czasie
rzeczywistym dzieje się w układach
danego pojazdu. Do czego potrzebny jest
oscyloskop? – pyta retorycznie Piotr Sołkowicz. – Najłatwiej odpowiedzieć, że do

skrócenia czasu pracy oraz do dokładniejszej i skuteczniejszej diagnostyki.
Poza tym oscyloskop to znakomite
narzędzie do porównywania wyników
badań diagnostycznych nie tylko z wynikami wzorcowymi, ale i rezultatami
badań osiąganych przez innych mechaników, którzy mogą udostępnić własne
przebiegi w wirtualnej chmurze. – Narzędzie cały czas się rozwija, a oprogramowanie jest darmowe i w sposób ciągły
aktualizowane. Po każdej aktualizacji
pojawia się okno dialogowe z zapytaniem, czego jeszcze potrzebuje klient
i co chciałby poprawić w porównaniu
z dotychczasową wersją oprogramowania – mówi Andrzej Andraka.
Oscyloskop to przystawka, jej podstawowa wersja to samo urządzenie plus przewody pomiarowe. W poszczególnych
wariantach można dokupić do niego
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zestawy dedykowane np. z sondami
pomiarowymi (prądowymi, wysokonapięciowymi, dzielnikami napięcia) oraz
dodatkowe przystawki, m.in. przetworniki ciśnienia, przystawki do badania
drgań i hałasów, przystawki w formie
mikrofonów odbierające częstotliwości
niesłyszalne dla ludzkiego ucha (np. ultradźwięki służące do sprawdzania czujników parkowania), czy też przystawki
do wyważania wałów napędowych.
Dodatkowy asortyment zależy już tylko
i wyłącznie od stopnia zaawansowania mechanika, który będzie korzystał
z oscyloskopu oraz z zapotrzebowania
warsztatu na wykonywane usługi.
Podstawowym adapterem oscyloskopu
jest moduł startowy, bez którego nie
można rozpocząć pracy. Do niezbędnych akcesoriów zaliczyć należy przede
wszystkim zacisk prądowy umożliwiający przeprowadzenie pomiarów prądu
oraz sygnałów. Dzięki nim diagnosta nie
musi już odłączać pomp paliwowych
i wtryskiwaczy, cewek zapłonowych czy
demontować okablowania podzespołu.
Aby zbadać kilka wtryskiwaczy w tym
samym czasie, wystarczy, że do zestawu
standardowego doda się kolejne zaciski.
Poza zaciskami prądowymi niezbędnymi dodatkami są również m.in. igłowe
sondy pomiarowe, które można wsunąć
pod uszczelki silikonowe w hermetycznych złączach, bez ich uszkadzania
i „otwierania obwodu”, umożliwiając
odbiór sygnałów bez demontażu przewodów lub rozłączeń wtyków.
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
DZIŚ I JUTRO:
ZAUTOMATYZOWANE
SKRZYNIE BIEGÓW ZF DO
POJAZDÓW UŻYTKOWYCH
W WYNIKU STABILNYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I RYGORYSTYCZNYCH WYMAGAŃ
JAKOŚCIOWYCH LICZBA WYPRODUKOWANYCH, LEGENDARNYCH JUŻ, ZAUTOMATYZOWANYCH
SKRZYŃ BIEGÓW ZF AS TRONIC DO POJAZDÓW UŻYTKOWYCH OSIĄGNĘŁA REKORDOWY POZIOM.
Po 18 latach od uruchomienia produkcji
w 1997 roku, linie montażowe zakładów
ZF w Friedrichshafen opuściła milionowa sztuka tej wciąż najpopularniejszej
na świecie przekładni zautomatyzowanej. Obecnie ZF może zaproponować
odpowiednią konfigurację AS Tronic do
każdego pojazdu użytkowego – zarówno
miejskiego samochodu dostawczego,
jak i pokonującej długie trasy ciężarówki, autobusu i maszyny budowlanej,
a nawet pojazdu szynowego.

Skrzynia biegów AS TRONIC
z Intarderem

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

W zakresie automatycznej zmiany biegów, producenci pojazdów użytkowych
na całym świecie od niemal dwóch
dekad polegają na oferowanych przez
ZF przekładniach AS Tronic – wyjaśnia
Fredrik Staedtler, dyrektor działu ZF
Commercial Vehicle Technology w Friedrichshafen, po czym dodaje: – Jest ona
uznawana za kamień milowy w rozwoju
układów napędowych i stała się niezbędnym elementem współczesnego transportu komercyjnego. ZF skonstruowała
pierwszą całkowicie zautomatyzowaną
skrzynię biegów AS Tronic do pojazdów
użytkowych w roku 1997. Obecnie, oprócz
spółki Iveco, która uczestniczyła w pracach rozwojowych, wielu innych
czołowych producentów samochodów ciężarowych ufa
zautomatyzowanym skrzyniom biegów ZF. Trwałe
przekładnie AS Tronic
montowane są
także w autobusach, maszynach budowlanych i pojazdach
szynowych.

OPŁACALNOŚĆ
GWARANCJĄ SUKCESU

O ile w pierwszych, półautomatycznych
przekładniach AS Tronic kierowca
musiał ręcznie, wstępnie wybrać przełożenie, w drugiej ich generacji, zaprezentowanej w roku 2000, konieczność ta
została wyeliminowana: automatyczny
wybór biegów i elektroniczne sterowanie ich przełączaniem zmniejszają
obciążenie układu przeniesienia napędu,
podnosząc trwałość użytkową wchodzących w jego skład zespołów. Dzięki
temu, że układy elektroniczne sterujące
skrzynią biegów i pracą silnika są włączone do magistrali CAN, biegi w ZF AS
Tronic zawsze są tak przełączane, by
silnik pracował w optymalnym zakresie
prędkości obrotowych. W rezultacie moc
jest przenoszona bardzo efektywnie, co
zmniejsza zużycie paliwa, a także osi
napędowych.

STOPNIOWE ROZSZERZANIE
OFERTY PRZEKŁADNI
Obecnie dostępna jest cała rodzina
skrzyń biegów AS Tronic, obejmująca
zakres momentów obrotowych od 500
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łączyć z pięcioma modułami. Nowy
system stosuje strategię antycypacyjnego przełączania biegów PreVision
GPS. W ten sposób ZF daje producentom
samochodów ciężarowych możliwość
sterowania skrzynią biegów przy użyciu
danych dostarczanych przez GPS i cyfrowe mapy.

Skrzynia biegów AS TRONIC
LITE

do 3100 Nm. Przekładnie AS Tronic lite
(500 do 1100 Nm) i AS Tronic mid (800
do 1600 Nm) są stosowane głównie
w lekkich samochodach ciężarowych,
autobusach i średnio obciążonych pojazdach użytkowych, podczas gdy większe
modele mogą być montowane w dużych
samochodach ciężarowych i maszynach
budowlanych. 12-biegowa skrzynia AS
Tronic obejmuje zakres momentów obrotowych od 1600 do 3100 Nm, a jej wersja
16-biegowa wyróżnia się zakresem przełożeń specjalnie dobranym pod kątem
silników rozwijających moment obrotowy do 260 Nm.
Wszystkie przekładnie z rodziny AS Tronic mogą być dodatkowo wyposażone
w Intarder. Jest to produkowane przez
ZF urządzenie o zwartej konstrukcji, bez
trudu dające się zespolić z przekładnią.
Intarder nie tylko wspomaga hamowanie silnikiem, ale też nawet o 90%
zmniejsza obciążenie hamulca
głównego, w szczególności na
długich zjazdach. Rozwiązania
te mają wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
zmniejszenie szkodliwego
oddziaływania na środowisko
i obniżenie kosztów obsługi
pojazdu.

ZF CO ROKU INWESTUJE PONAD
6% ZE SWOJEJ SPRZEDAŻY
W BADANIA I ROZWÓJ,
GWARANTUJĄC OSIĄGANIE
STAŁEGO SUKCESU POPRZEZ
PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIĘ
INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII.

NASTĘPCA JEST
JUŻ GOTOWY

Równocześnie z osiągnięciem rekordowego wyniku produkcji przekładni
AS Tronic, ZF otworzył nowy rozdział
w historii zautomatyzowanych skrzyń
biegów: przekładnie AS Tronic są zastępowane modułowymi automatycznymi
skrzyniami biegów TraXon produkowanymi w zakładach ZF w Friedrichshafen.

W efekcie unika się zbędnej zmiany
przełożeń, na przykład w momencie,
w którym konwencjonalny sterownik
włącza wyższy bieg przed odcinkiem
drogi biegnącym pod górę lub przed
ostrym zakrętem, po to tylko, by już za
chwilę ponownie włączyć bieg niższy.

Jest to całkowicie nowa, podstawowa
skrzynia biegów, przenosząca moment obrotowy do 3500 Nm,
którą można

POPRZEZ SWOJE TECHNOLOGIE ZF DĄŻY DO
OSIĄGNIECIA TZW. „VISION ZERO” [WIZJA ZERO]
– ŚWIATA MOBILNEGO BEZ WYPADKÓW I EMISJI
SUBSTANCJI SZKODLIWYCH.

Skrzynia Biegów TraXon
z Intarderem

WSZYSTKIE CZĘŚCI DO SKRZYŃ BIEGÓW AS TRONIC SĄ
DOSTĘPNE W OFERCIE INTER CARS. W CELU ICH ZAKUPU
PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM ODDZIAŁEM
FIRMY.
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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BIO SERVICE

NOWOCZESNY PROGRAM
DO OBSŁUGI GOSPODARKI
ODPADAMI
PROGRAM BS BIO POWSTAŁ PO TO, ABY USPRAWNIĆ
KOMUNIKACJĘ MIĘDZY KLIENTEM BIO SERVICE,
A OPERATOREM LOGISTYCZNYM, W TYM PRZYPADKU
DEDYKOWANĄ FIRMĄ ODBIERAJĄCĄ ODPADY.

Dzięki programowi BS BIO nastąpiła automatyzacja tworzenia zgłoszeń oraz ujednolicenie ich składania. Po wprowadzeniu
zgłoszenia klient otrzymuje jego numer.
Przy każdej zmianie statusu zamówienia
nazwa zmieni się na zgłoszenie utworzone, nowe, oczekujące na potwierdzenie,
przyjęte, zrealizowane oraz odrzucone.
Niniejszy program umożliwił zawarcie
różnych usług w jednym miejscu, bez
konieczności przelogowania się do innych
aplikacji. Takie rozwiązanie zostało stworzone w celu uproszczenia procesu odbioru odpadów, a także szybkiej realizacji
otrzymanych zgłoszeń.

JAK TO WYGLĄDA
W PRAKTYCE?

Każdy klient, który ma podpisaną umowę
w BIO SERVICE, otrzymuje automatyczny dostęp do BS BIO. Po zalogowaniu do
programu tworzy zgłoszenie w celu zamówienia usługi odebrania odpadów z warsztatu. Wybiera kody odpadów z listy rozwijalnej. Każdy kod, wpisany w zgłoszeniu,
jest odpowiednio opisany (kody odpadów
odpowiadają kodom na pojemnikach,
które znajdują się w warsztacie klienta).
W oknie ilość/kilogramy klient wpisuje
orientacyjną wagę danego kodu, który jest
do odebrania. Cena utylizacji za wpisaną
ilość oddawanego odpadu przypisuje się
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

automatycznie. Taką czynność powtarza
się tyle razy, ile – według tabeli kodów
– mamy do oddania odpadów.
Jeżeli odpadem jest olej przepracowany,
złom akumulatorowy, złom metalowy lub
makulatura istnieje możliwość zgłoszenia takiego odpadu i negocjowania ceny
z operatorem logistycznym przez zgłaszającego odbiór. Takim działaniom dedykowana jest specjalna opcja pozwalająca na
komunikację klienta z operatorem.
System automatycznie podlicza koszty
odbioru odpadów. Jeśli na zgłoszeniu są
odpady podlegające zapłacie i odsprzedaży, program przelicza dane i podaje różnicę, która w zależności od tego, czego jest
więcej, pokazuje kwotę, jaką trzeba będzie
zapłacić operatorowi albo jaką otrzyma się
od operatora. Ma to miejsce na przykład
w przypadku, kiedy klient sprzedaje olej
przepracowany.

ZGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

Jeżeli zostały wprowadzone wszystkie
kody, które warsztat chce, aby zostały
odebrane, akceptujemy zgłoszenie przez
kliknięcie przycisku ZGŁOŚ. Zgłoszenie

automatycznie
przekierowywane
jest do operatora
logistycznego oraz
nadawany jest mu
numer zamówienia,
status zamówienia,
a zgłoszenie automatycznie zapisywane
jest w archiwum.
Zgłoszenie pojawia się
u operatora, który podejmuje je i odpowiada klientowi, podając termin, w którym przyjedzie w celu odebrania odpadu.
Oczywiście wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące odebranych odpadów
są archiwizowane w formie elektronicznej
i widoczne przez obie strony.
W systemie, oprócz zgłaszania odpadów,
BIO SERVICE oferuje również doradztwo
w zakresie ochrony środowiska. Lista
usług wraz z cennikiem dostępna jest
w zakładce Usługa BIO. Klienci korzystający z tego rozwiązania mogą zamówić
konkretną usługę, np. pozwolenie na
wytwarzanie odpadów, raport KOBiZE
czy pozwolenie na wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza.
Program jest cały czas aktualizowany,
a obecnie trwają prace nad możliwością
automatycznego uzupełniania wzoru
sprawozdania z gospodarowania odpadami, aby klienci mogli otrzymywać raport
gotowy do złożenia w urzędzie. Planowane jest również wprowadzenie innych
dodatkowych usług, m.in. zamówienie
przeprowadzenia audytu energetycznego
oraz profesjonalnego ekspresu do kawy.

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE BIO SERVICE –
WWW.BIO-SERVICE.PL, KTÓRA ZAWIERA M.IN. WIADOMOŚCI NA TEMAT ZBIÓRKI
ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW, PRZEPRACOWANEGO OLEJU ORAZ POZOSTAŁYCH
USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ BIO SERVICE.

USŁUGI Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA

uniknięcie potencjalnych kar ﬁnansowych
doradztwo ekspertów
kompleksowość usługi
oszczędność kosztów
Więcej informacji na stronie internetowej:
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JAK WARSZTATY
MOGĄ SPEŁNIĆ WYMOGI
NORMY EURO 6?
EURO 6, OSTATNIA NORMA OKREŚLAJĄCA STANDARDY EMISJI,
WESZŁA W ŻYCIE WE WRZEŚNIU 2015 ROKU, WPROWADZAJĄC
TYM SAMYM DO WARSZTATÓW BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE
TECHNOLOGICZNIE ROZWIĄZANIA.

Norma gwałtownie narzuciła obniżenie
dopuszczalnej ilości pyłu zawieszonego
oraz tlenków azotu (NOx) emitowanych
przez układy wydechowe pojazdów silnikowych, co doprowadziło do polepszenia jakości powietrza, zwłaszcza w gęsto
zaludnionych obszarach. Co istotne,
jeden pojazd ciężarowy wyprodukowany
20 lat temu wytwarza tyle samo spalin,
co piętnaście obecnie produkowanych
pojazdów tej samej klasy.
Menadżerowie flot przyzwyczajeni
do wygody związanej z utrzymaniem
ciężarówek i autobusów przy wykorzystaniu własnych, dostępnych na miejscu
narzędzi i sprzętu, mogą mieć pewne
zastrzeżenia co do zwiększonej liczby zaawansowanych technologicznie
rozwiązań stosowanych w pojazdach
spełniających wymagania normy Euro
6. Dodatkowa trudność w utrzymaniu
i przeglądzie tego typu pojazdów wynika
z połączenia systemu wtrysku paliwa
common rail z takimi zaawansowanymi
systemami oczyszczania spalin, jak
EGR (układ recyrkulacji spalin), DPF (filtr
cząstek stałych) oraz SCR (selektywna
redukcja katalityczna).
Wielu najpopularniejszych producentów
ciężarówek i autobusów, jak Mercedes, DAF, Volvo, Renault, Citaro, Optare
i Van Hool wykorzystuje układy paliwa
zaprojektowane i wyprodukowane przez

DELPHI TECHNOLOGIES
W SWOIM ASORTYMENCIE
OFERUJE WTRYSKIWACZE,
POMPY, SZYNY ORAZ CZĘŚCI
UZUPEŁNIAJĄCE, TAKIE JAK
CZUJNIKI I PRZEWODY
WYSOKIEGO CIŚNIENIA.
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Delphi Technologies. Firma dostarcza
dla branży motoryzacyjnej zarówno
oryginalne wyposażenie, jak i rozwiązania dedykowane na rynek części
zamiennych, włącznie z najnowszymi
systemami zgodnymi z normą Euro 6.
Dzięki produktom Delphi Technologies
przeznaczonym na rynek części zamiennych, warsztaty mają dostęp do
narzędzi diagnostycznych na poziomie
producenta, oryginalnych części oraz
sprzętu niezbędnego do przeprowadzania testów.
Aby spełnić standard emisji spalin
Euro 6 dla silników diesla heavy duty
(wysoko obciążonych /pojazdów użytkowych), Delphi Technologies rozwinęło
technologię Common Rail o wysokim
ciśnieniu wtrysku, która umożliwia
elastyczne sterowanie zarówno dawką,
jak i momentem wtrysku paliwa. Dzięki
temu efektywniejsze jest samo wtryśnięcie paliwa, a co za tym idzie lepsze
wymieszanie paliwa z powietrzem,
nawet przy niskiej prędkości obrotowej
silnika i przy niskim obciążeniu. Delphi
Technologies produkuje sterowniki silnika, które stosowane są we wszystkich
układach silnika, z kolei narzędzie diagnostyczne firmy jest wykorzystywane
do programowania każdego wtryskiwacza. Dzięki temu można osiągnąć optymalne spalanie oraz odpowiednią ilość
emitowanych przez pojazd spalin.
Narzędzie diagnostyczne Delphi Technologies jest także używane do sprawdzenia ECU pod kątem prawidłowości
działania innych systemów. Mogą one

Specjalista ds.
Produktu Paweł
Rupiński

obejmować działanie systemu AdBlue,
na przykład w DAF z systemem wtrysku
Delphi EUP, lub system monitorowania
zamrożenia systemu AdBlue w Volvo
z wtryskiwaczami EUI (Electronic Unit
Injector). AdBlue jest płynem z 30% zawartością amoniaku/mocznika i jest
podstawowym elementem systemu
SCR. System SCR działa poprzez redukcję NOx (tlenków azotu) przy użyciu
amoniaku (AdBlue) do nieszkodliwych
związków, jakim jest czysty azot oraz
para wodna. Prawidłowe działanie systemu oczyszczania spalin, w tym i DPF,
warunkowane jest prawidłowym i optymalnym działaniem systemu zasilania
paliwem. Dlatego też niezbędne jest
właściwe serwisowanie i utrzymanie
w sprawności systemu paliwowego.
Przykładowe indeksy w Katalogu Online:
DELBEBU5A00000
DELBEBE4D37001
DELBEBE4C00101
DELBEBE4K01001
DELBEBJ1A05001

W MIARĘ JAK UKŁADY
PALIWOWE AUTOBUSÓW
I CIĘŻARÓWEK STAJĄ SIĘ
CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONE,
DELPHI TECHNOLOGIES
WSPIERA NIEZALEŻNE
WARSZTATY W CAŁEJ EUROPIE,
DORADZAJĄC W KWESTII
WYBORU CZĘŚCI ORAZ SPRZĘTU
DIAGNOSTYCZNEGO, ZGODNYCH
Z WYMAGANIAMI CO NAJMNIEJ
NORMY EURO 6.
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Fot. Daimler

OGNIWA
PALIWOWE
– PRZYSZŁOŚĆ
MOTORYZACJI?
JEŚLI POJAZDY UŻYTKOWE MAJĄ BYĆ W PRZYSZŁOŚCI NAPĘDZANE SILNIKIEM
ELEKTRYCZNYM, JEDYNYM MOŻLIWYM DO ZASTOSOWANIA JUŻ TERAZ ŹRÓDŁEM
PRĄDU SĄ WODOROWE OGNIWA PALIWOWE. KONCERNY PALIWOWE ZAMIAST OLEJU
NAPĘDOWEGO I BENZYNY BĘDĄ W PRZYSZŁOŚCI DOSTARCZAŁY WODÓR.
TEKST: RYSZARD POLIT
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy 2014/94/UE zaleca krajom
unijnym rozwijanie technologii produkcji pojazdów elektrycznych wyposażonych w ogniwa paliwowe. W przypadku
napędu pojazdów użytkowych mamy
dwie możliwości, albo silnik tłokowy zasilany gazem ziemnym, albo silnik elektryczny. W drugim z nich problemem
jest magazynowanie dostatecznej ilości
prądu, stąd proponuje się wytwarzanie
prądu na pokładzie pojazdu.
Obecnie coraz głośniej mówi się o ogniwach paliwowych, wynalazku Roberta
TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Grove, który w 1839 roku odkrył sposób
otrzymywania prądu elektrycznego
z wodoru i tlenu, w którym produktem
ubocznym jest woda. Ogniwa paliwowe
z powodzeniem wykorzystywano na
statkach kosmicznych już w 1965 roku,
a producenci samochodów prowadzili w latach 90. XX w. badania nad ich
zastosowaniem w motoryzacji. Wraz
z pojawieniem się koncepcji napędu
hybrydowego ogniwa paliwowe odeszły
w zapomnienie. Teraz powracają w udoskonalonej wersji. Opracowano bowiem
szczelne zbiorniki wodoru i nauczono
się uruchamiać ogniwa w niskich tem-

peraturach otoczenia. Rośnie też wydajność ogniw – w 1997 r. uzysk mocy
wynosił 0,26 kW/l, a obecnie – 2,0 kW/l.
Niektórzy postulują, by nie gromadzić
wodoru w zbiornikach, lecz wytwarzać
go na pokładzie samochodu, choćby
z etanolu lub… benzyny. Pozyskiwanie
wodoru np. z metanolu, poza koniecznością instalowania dodatkowej instalacji
(tzw. reformera) jest skomplikowane
i wymaga utylizowania powstałego
trującego tlenku węgla. Prawdopodobnie
zwycięży więc koncepcja gromadzenia wodoru w zbiornikach, również ze
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BUDOWA WODOROWEGO
OGNIWA PALIWOWEGO
WODÓR

WODA

ANODA

KATODA
MEMBRANA

POWIETRZE

O2

H2

H2O

ELEKTRONY
PROTONY
Ogniwo paliwowe to blok połączonych
pojedynczych ogniw. Każde ogniwo składa
się z anody (elektrody wodorowej), katody
(elektrody tlenowej) i umieszczonej między
nimi membrany polimerowej. W anodzie
otoczonej przez wodór oddzielają się
elektrony, a dodatnio naładowane protony
(jony wodoru) przemieszczają się przez
membranę do katody, na którą tłoczone jest
powietrze (tlen). Z powodu różnicy ładunku
między elektrodami wytwarza się napięcie
0,7 V. Dodatnio naładowane protony łączą
się z ujemnie naładowanymi jonami tlenu,
tworząc wodę. Anoda i katoda to płyty
z wewnętrznymi kanałami o trójwymiarowej
strukturze i własnościach hydrofilowych
ułatwiających odpływ wody gromadzącej się
na katodzie. Woda, blokując dopływ powietrza,
obniża sprawność ogniwa i jest częściowo
wykorzystywana do nawilżania membrany.
Fot. Daimler

względu na krótki czas tankowania.
Standardowo wynosić powinien on kilka
minut.

Wodór jest przechowywany
w trójwarstwowych zbiornikach pod ciśnieniem 70 mPa.
Fot. Daimler

W ciężarówce z ogniwami paliwowymi
znajdują się następujące elementy:
- silnik/silniki elektryczne, które napędzają koła jezdne, a podczas hamowania
pojazdu odzyskują energię gromadzoną
w akumulatorze;
- wodorowe ogniwo paliwowe z przetwornicą napięcia podwyższającą je
do 650 V;
- zbiorniki wodoru – składają się
z trzech warstw: wewnętrznej

z tworzywa sztucznego, środkowej
z kompozytu zbrojonego włóknem
węglowym i zewnętrznej z kompozytu
zbrojonego włóknem szklanym; wodór
jest sprężony do ciśnienia 70 mPa;
- akumulator – do zasilania oświetlenia
pojazdu, podgrzewania ogniw paliwowych, ogrzewania kabiny kierowcy;
gromadzi energię pozyskiwaną podczas hamowania pojazdu;
- sterownik mocy – reguluje przepływ
energii elektrycznej.
Zastosowanie ogniw paliwowych w ciężarówkach dalekiego zasięgu będzie
zależało od masy całej instalacji i liczby
stacji tankowania wodoru. W Japonii
autobusy miejskie z ogniwami paliwowymi są produkowane seryjnie, ale
konsekwentnie i systematycznie rośnie
tam też liczba stacji tankowania wodoru.
Zapewne niebawem przekonamy się, czy
podobnie będzie w Europie.
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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NIEPRAWIDŁOWE
FUNKCJONOWANIE
SPRZĘGŁA
W AUTOBUSIE
MB TOURISMO
ZGŁOSZONY PROBLEM DOTYCZYŁ
AUTOBUSU MERCEDES BENZ
TOURISMO - RHD O POJEMNOŚCI
SILNIKA 11957 CCM I MOCY
300 KW, ROK PRODUKCJI 2008.
Dział Techniczny Schaeffler Polska
otrzymał zgłoszenie dotyczące szarpania podczas ruszania oraz drżenia
pojazdu w czasie jazdy przy prędkości
obrotowej silnika około 1100 obr./min.
Drgania podczas jazdy dało się odczuć
przy przyśpieszaniu i ustalonej prędkości pojazdu, natomiast przy lekko lub
całkowicie odpuszczonym nacisku na
pedał gazu zgłoszony efekt nie występował. Problem pojawił się po wymianie
silnika i wymianie tarczy sprzęgła.
W chwili wymiany pojazd miał przebieg
1

Odsunięta skrzynia biegów, sprzęgło przykręcone do koła zamachowego.

2

3

5

Łożysko podporowe (pilotujące) wałka sprzęgłowego.

Kliny wielowypustu wałka
sprzęgłowego.

około 700 000 km. Przy poprzednim
silniku i poprzedniej, zużytej tarczy
sprzęgła opisanego objawu nie było.
Silnik, układ paliwowy i układ rozruchu,
elementy zawieszenia zespołu napędowego oraz wał napędowy zostały
zdiagnozowane i nie stwierdzono w nich
nieprawidłowości. W takiej sytuacji
wszystko wskazywało więc na usterkę
w zespole sprzęgła.
W celu zdiagnozowania i ewentualnej
wymiany sprzęgła przystąpiono do jego
demontażu. Pierwszym krokiem było
odłączenie akumulatorów, spuszczenie
płynu chłodzącego i odkręcenie wału
napędowego od strony retardera. Następnie został podparty silnik, a skrzy4

Koło zamachowe powierzchnia cierna.

TRUCK.INTERCARS.COM.PL

Dźwignia sprzęgła (łapa) i tuleja
prowadząca łożyska oporowego.

nię biegów posadowiono i przymocowano do dźwignika hydraulicznego.
W dalszej kolejności zdemontowano
rozrusznik, siłownik sprzęgła, odłączono
elementy wybierania biegów i przewody
płynu od retardera. Potem odkręcono
śruby łączące silnik ze skrzynią biegów
i odłączono skrzynie biegów od elementów elastycznych jej zawieszenia, tzw.
poduszek. Po tych operacjach odsunięto zespół retarder – skrzynia biegów
w stronę przodu pojazdu i zdemontowano elementy sprzęgła [fot.1].
Poddano weryfikacji docisk, tarczę, łożysko oporowe sprzęgła, tuleję prowadzącą
łożysko oporowe, stan wielowypustu
i łożyskowania wałka sprzęgłowego oraz
dźwigni tzw. łapy sprzęgła i tłoczyska
siłownika sprzęgła. Ponadto skontrolowano stan powierzchni ciernej koła
zamachowego i łożyska podporowego
(pilotującego) wałka sprzęgłowego. Nie
stwierdzono wycieków z uszczelniacza
wałka sprzęgłowego i wału korbowego.
Stan powierzchni ciernej koła zamachowego z niewielkimi odchyłkami kształtu
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6

SMAR

Łożysko oporowe,
tuleja wewnętrzna
łożyska z tworzywa sztucznego.

i chropowatości, adekwatnymi do przebiegu pojazdu, może podlegać dalszej
eksploatacji. Łożysko pilotujące posiada
luz i widoczne wycieki smaru, musi
zostać wymienione [fot. 2 i 3].
Powierzchnia tulei prowadzącej łożysko
oporowe o niewielkim stopniu zużycia
podlega dalszej eksploatacji. Stan łożyskowania dźwigni sprzęgła i jej punktów
połączenia z łożyskiem oporowym i siłownikiem sprzęgła bez uwag eksploatacyjnych [fot. 4]. Siłownik sprzęgła bez
śladów zużycia eksploatacyjnego. Kliny
wielowypustu wałka sprzęgłowego bez
śladów nadmiernego zużycia, luz na
łożyskowania wałka sprzęgłowego prawidłowy.
7

Docisk sprzęgła - powierzchnia płyty dociskowej i końcówki sprężyny talerzowej.

Łożysko oporowe sprzęgła zostało zużyte, posiada duży luz, podlega wymianie.
Ponadto stwierdzono smar na tulei
wewnętrznej łożyska oporowego. Jest
ona wykonana z tworzywa sztucznego
i nie może być smarowana [fot. 6]. Smar
sprzyja gromadzeniu się zabrudzeń, co
przy tworzywie sztucznym skutkuje
silnym ograniczeniem przemieszczania
się łożyska po tulei prowadzącej. Powoduje to brak płynnego zaciśnięcia tarczy
sprzęgła, a to z kolei generuje poślizg
i szarpanie przy zmianach biegów.
Powierzchnia płyty dociskowej docisku
sprzęgła z dużymi, adekwatnymi do
przebiegu, śladami zużycia pod kątem
kształtu i chropowatości. Końcówki
8

Tarcza sprzęgła
z tłumikiem drgań
skrętnych.

sprężyny talerzowej wytarte w miejscu
współpracującym z talerzem pomocniczym łożyska oporowego (ślad zgodny
z przebiegiem pojazdu) [fot. 7].
Docisk sprzęgła podlega wymianie. Na
powierzchni ciernej płyty dociskowej
i koła zamachowego ślady delikatnych
poślizgów sprzęgła. Nie stwierdzono
przebarwień na docisku i kole zamachowym, świadczących o przegrzaniu
sprzęgła. Tarcza sprzęgła bez śladów zużycia okładzin i wielowypustu jej piasty
(element krótko po wymianie). Elementy
sprężyste tłumika drgań skrętnych i ich
gniazda bez uszkodzeń [fot. 8 i 9].
9

Tarcza sprzęgła z tłumikiem drgań skrętnych.

Po przeprowadzonej analizie technicznej stwierdzono, że główną przyczyną
szarpania podczas ruszania autobusu
jest zużycie powierzchni ciernej płyty
dociskowej i smar na tulei wewnętrznej
łożyska. Współpraca nowych okładzin
tarczy sprzęgła z nierówną powierzchnią płyty dociskowej daje krótkotrwałe
zrywanie przyczepności, w połączeniu
z oporami przemieszczenia się łożyska
oporowego względem tulei prowadzącej
może powodować szarpanie podczas
ruszania.
Z kolei drżenie pojazdu podczas jazdy
w zakresie prędkości 1100 obr./ min spowodowane jest nieprawidłowym doborem
tarczy sprzęgła. Gabaryty zdemontowanej tarczy o numerze referencyjnym
343020210, tj. średnica – 430 mm, profil klina wielowypustu 2, liczba klinów (zębów)
10, czyli jest tak jak w tarczy dedykowanej
dla tego silnika i skrzyni biegów o numerze
referencyjnym 343018210, jednak tłumik
drgań posiada inną charakterystykę.
Po zamontowaniu zestawu sprzęgła
o numerze referencyjnym 643331500
i złożeniu zespołu napędowego w kolejności odwrotnej do demontażu, ze zwróceniem uwagi na technologię LuK montażu
sprzęgła, zgłoszone nieprawidłowości nie
występują.
Podczas montażu sprzęgła w tym autobusie należy :
1. odtłuścić powierzchnie cierne docisku
sprzęgła i koła zamachowego (stan
koła nie kwalifikował go do toczenia
i wymiany),
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2. posmarować niewielką ilością smaru
litowego wielowypust wałka sprzęgłowego, a następnie przesunąć kilka
razy po nim tarczę sprzęgła, pozostały
na piaście tarczy nadmiar smaru
usunąć,
3. nie smarować tulei wewnętrznej łożyska oporowego,
4. posmarować niewielką ilością smaru
(litowy) punkty styku dźwigni sprzęgła z łożyskiem oporowym i trzpieniem siłownika sprzęgła,
5. ustawić tarczę sprzęgła w osi wału
korbowego,
6. docisk dokręcić do koła zamachowego
wymaganym momentem i w wymaganej kolejności,
7. po dokręceniu docisku wyjąć blokady
transportowe [fot. 10].
Jak możemy zauważyć, bardzo ważny
jest prawidłowy dobór części, szczególnie w autobusach, które są często konfigurowane pod odbiorcę. Na przykład
w tym przypadku zastosowano tarczę
sprzęgła, którą fizycznie da się zamontować, jednak ma ona odmienną charakterystykę tłumika drgań skrętnych.
Tłumik może odpowiadać krańcowym
parametrom silnika, tzn. momentowi
maksymalnemu, ale może być przeznaczony do innego przebiegu wartości
momentu obrotowego w funkcji prędkości obrotowej, obciążenia danego silnika
w danym pojeździe.
Ponadto, jak przewiduje technologia
Schaeffler (LuK), elementy sprzęgła
zużywają się tak samo, w związku z tym
wymieniamy je kompletami, szczególnie jeśli mają znamiona zużycia eksploatacyjnego.
10

Zabezpieczenie transportowe - przy nitach
znajdują się zabezpieczenia wykonane
z drutu, które demontujemy po przykręceniu
docisku.

Aby dobrane części funkcjonowały prawidłowo, należy również trzymać się
technologii producenta pojazdu lub zespołu napędowego. W razie niejasności
można skorzystać z porad i informacji
technicznych LuK zamieszczonych na
portalu REPXPERT.
TRUCK.Q-SERVICE.COM.PL
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HISTORIA

Fot. ZF

KARIERA
AUTOMATYCZNYCH
SKRZYŃ BIEGÓW
JEDNĄ Z WIELU WAD TŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO JEST DOŚĆ WĄSKI ZAKRES
OBROTÓW UŻYTECZNYCH, CO WYMUSZA STOSOWANIE SKRZYŃ BIEGÓW O WIELU
PRZEŁOŻENIACH. NIE WARTO TYCH BIEGÓW ZMIENIAĆ RĘCZNIE.
TEKST: RYSZARD POLIT
W latach 60. XX wieku zaczęto stosować manualne,
dwuzakresowe skrzynie
przekładniowe mające 12,
a nawet 16 biegów. Ręczna
zmiana tak dużej liczby
biegów sprawiała kierowcom trudności, nie zawsze
wybierali właściwe rozwiązanie, co skutkowało awariami układu
przeniesienia napędu. Uznano, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie…
pozbawienie kierowcy możliwości
zmiany biegów. W latach 70. opracowano
więc automatyczne skrzynie biegów
z przekładnią hydrokinetyczną wzorowane na konstrukcjach stosowanych
w autach osobowych.
Przekładnie takie zaczęły rozpowszechniać się przede wszystkim w ciężarówkach budowlanych. Mankament tak
zbudowanych skrzyń biegów to zwiększone zużycie paliwa, gdyż przekładnia
hydrokinetyczna pracuje w poślizgu.
Gdy ekonomika transportu zaczęła odgrywać coraz większą rolę, opracowano
zautomatyzowane, mechaniczne skrzynie biegów współpracujące ze sprzęgłem
suchym. Taką przekładnię, ze sterowaniem elektropneumatycznym zastosował

Zautomatyzowana skrzynia biegów Opticruise
(GR 875R8) firmy Scania
Fot. Scania
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Niezsynchronizowana, zautomatyzowana
skrzynia biegów Power
Shift stosowana w Mercedesach

Powershift, a dla zmniejszenia jej masy
własnej pozbawiono ją synchronizatorów. Okazało się także, że czas zmiany
przełożenia w skrzyni zautomatyzowanej jest o połowę krótszy niż w skrzyni automatycznej z przekładnią
hydrokinetyczną. Skrzynie
zautomatyzowane wprowadzili do seryjnej produkcji
wszyscy producenci ciężarówek, którzy obecnie prześcigają się w wymyślaniu
nowych trybów pracy skrzyni biegów, jak tryb „pełzania”
czy „rozkołysania”.

Fot. Daimler

w 1985 roku Mercedes-Benz, a zmiana
biegów była inicjowana zgodnie z zaleceniem komputera
przez naciśnięcie
pedału sprzęgła.
Całkowicie automatyczna zmiana biegów
stała się możliwa wraz
z rozwojem komputerów
pod koniec lat 90. W 2006
roku Mercedes wprowadził do produkcji
zautomatyzowaną, 12-biegową skrzynię

W 1985 roku Mercedes
wprowadził zautomatyzowaną przekładnię ze
sterowaniem elektropneumatycznym.
Fot. Daimler

Zautomatyzowana skrzynia biegów
ZF AS-Tronic, stosowana przez wielu
producentów, np. DAF, MAN, Iveco.
Fot. ZF

Połączenie skrzyni biegów z systemem
GPS i aktywnym tempomatem umożliwiło zmianę biegów w zależności od
warunków drogowych, np. odłączenie
silnika podczas zjazdu ze wzniesienia
w celu zmniejszenia zużycia paliwa.
W 2014 r. Volvo Trucks wprowadziło do
produkcji dwusprzegłową skrzynię
I-Shift, w której zmiana biegów jest
jeszcze szybsza. Do tej pory żaden inny
producent ciężarówek nie zdecydował
się na takie rozwiązanie. Wprowadzenie
zautomatyzowanych skrzyń biegów
przyczyniło się nie tylko do zmniejszenia zużycia paliwa, lecz także do zwiększenia trwałości układu przeniesienia
napędu i samego silnika.

